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يف  يجــري  أن  ببعيــد  ليــس 
القريــب بالصومــال مــا رأينــاه قبــل 
أوجــه  فثمــة  بأفغانســتان،  شــهور 
للتشــابه كثيــرة وكبيــرة قــد يلحظهــا 
املراقــب ممــن اهتــم بأرشــفة األحــداث 
وشــارك  البلديــن،  يف  املعاصــرة 
يف رصــد منعطفــات حربهمــا منــذ 
اســتعارهما مــع مطلــع القــرن الحــادي 

 .. والعشــرين 
وال ريــب لــدى املطلــع والراصــد لكبريات 
مصيــر  أن  أفريقيــا  شــرق  أحــداث 
املســتقبل  يف  ســيؤول  مقديشــو 
القريــب لحماتهــا وذادتهــا، ولــن يصيــر 
ــر  ــن مصي ــدا ع ــا بعي ــاد أهله ــآل جه م
جهــاد أهــل أفغانســتان الــذي شــاهده 
العالــم أجمــع قبــل عــام، إنمــا ســيكون 
هروبــا كبيــرا واستســاما مخزيــا وفــرارا 
ُمــذال، مــع جــاء كامــٍل للغــزاة ولقــوات 
ــن أرض  ــوم( ع ــي )أميص ــو اإلفريق النيت

ــن. الهجرتي
ثمــة أوجــه للشــبه تجعلنــا نجــزم، 
وبالعشــر نبصــم، أن حركــة الشــباب 
املجاهديــن قاعــدة الجهــاد يف شــرق 
إفريقيــا َســَتْدُخَلنَّ مقديشــو بجنودهــا 
ال  مطمئنيــن  آمنيــن  اهلل  شــاء  إن 
يخافــون، وأن فتحــا قريبــا ونصــرا مــؤزرا 
ســيعم العالــم اإلســامي بأســره، ولئن 
طــال حديثــي عــن آمــال الصومــال 
ــرا  ــإن كثي ــب، ف ــر القري ــائر النص وبش
ممــا ســيقال بهــذا الشــأن كانــت مجلة 
ــة وغيرهــا  ــن بوليســي( األمريكي )فوري
ــد  ــة ق ــات الغربي ــف واملج ــن الصح م
بإحصائيــات  وأكدتــه  استشــرفته 
زالــت  ال  معمقــة  ودراســات  موثقــة 

منشــورة ىلع صفحــات مواقعهــا ..

حلاالفتتاحية جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  ُُّّ

 مصير مقديشو سيؤول في 

المستقبل القريب لحماتها وذادتها، 

ولن يصير مآل جهاد أهلها بعيدا عن 

مصير جهاد أهل أفغانستان  
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وثمة حكومة عميلة تم 

بناؤها بنفس الطريقة 

الفاشلة والصناعة الكاسدة 

التي تم بها بناء حكومة 

كرزاي العميلة،

الشهيد المؤسس

واألمير الوفي:

أبو الزبير
- رحمه الله

حلاالفتتاحية جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  ُُّّ

خريطــة الصومــال بأكملهــا، وقــد عاش 
ــا  هــذا الجســم الجهــادي املقــاوم زمن
طويــا يف صــراع مع الغــزاة الصليبيين، 
وتعــد هــذه الحقبــة الحاليــة هــي 
األشــرس يف تأريــخ جهــاده ومقاومتــه 
الداخلييــن،  وأعوانهــم  للصليبييــن 
قوتــه  أوج  يف  األن  يعيــش  وهــو 
الغــزاة  ضــد  ويحقــق  وانتصاراتــه، 
وبشــكل يومــي مزيــدا مــن االنتصــارات 
العاصمــة  يف  الضربــات  وتســديد 
مقديشــو خصوصــا، ويف ســائر الداخــل 
ــع  ــا، وم ــواره عموم ــي ودول ج الصومال
ــراع  ــذوة الص ــتعار ج ــام واس ــرور األي م
الشــباب  حركــة  توســع  والحــرب، 
املجاهديــن مــن فوهــة االختراقــات 
الداخليــة ملنظومــة حكومــة الصومــال 
العميلــة، وجميــع ذلــك كان متوفــرا 
ــو تتذكــرون. يف النســخة األفغانيــة ل

كمــا تحظى حركــة الشــباب املجاهدين 
وترحيــب  قــوي،  وتاحــم  بتماســك 
متزايــد من الشــعب الصومالــي، ولديها 
منابــر وأنصــار يف العالــم بأســره، كمــا 
تمتلــك مواقــع إعاميــة وتحريضيــة 
عديــدة، وتمتلــك فــوق ذلــك منظومــة 
ــة مــن خــال جبايتهــا  ــة قوي اقتصادي
وتبادالتهــا  الشــرعية،  للزكــوات 
االقتصاديــة  واســتثماراتها  التجاريــة 
الحيوانيــة  والثــروة  الفحــم  يف 
والبحريــة والزراعيــة، ويف نفس الوقت 
تســتثمر الحركــة الشــابة املجاهــدة 
ــا  ــر م ــي يف توفي ــاد الفت ــذا االقتص ه
تســتطيع مــن وســائل العيــش والراحة 
للشــعب الصومالــي املســلم   ويف 
ــات  ــروب العصاب ــواع ح ــرس أن ــن أش ش
وأقســاها ىلع الطريقــة )األفغانيــة 

ــي،  ــم خارج ــة ألي دع ــي دون حاج ذات
تمامــا كمــا فشــلوا خــال عقديــن مــن 

أفغانســتان. يف  الزمــان 
وأن بقــاء هــذه الحكومــة العميلة   -2
بشــكل  يعتمــد  املرتــدة  وقواتهــا 
ــي  ــم الصليب ــاء الدع ــي ىلع بق أساس

الخارجــي عســكريا واقتصاديــا.
يف  االســتعمارية  االنتهازيــة   -3
ــعوب  ــتعباد الش ــروات واس ــرقة الث س
محتــًا  تمنــح  ال  اإلنســان  وإفســاد 
املحتــل  يقدمــه  ومــا  االســتمرار، 
لعمائــه مــن أدوات القهــر والقمــع 
ــة  ــو إدام ــعوب ه ــيطرة ىلع الش للس
لنظرتهــم االســتعائية التــي ال تمنــح 

اســتقراًرا. وكاءهــم 
وكل هــذا كنــا قــد رصدنــا ِبَداَياِتــِه 
ــِه يف التجربــة األفغانيــة التــي  ومآالِت

ــرا. ــا مؤخ ــدون ثماره ــف املجاه قط
ــال  ــة بالصوم ــرى فثم ــة أخ ــن جه وم
ينتهــج  مســلح،  إســامي  مشــروع 
ــرون  ــذ ق ــرة من ــال واملصاب ــج القت منه
اهلل  توحيــد  أســاس  ىلع  وعقــود، 
والتمســك بشــريعته ســبحانه، وهــذه 
ــة،  ــرة ومتنامي ــة كبي ــة الجهادي الحرك
ولهــا جســم كامــل وقيــادة متماســكة 
ىلع  تواجدهــا  ويمتــد  وموحــدة، 

ــاال  ــال احت ــي الصوم ــة تعان ــن جه فم
خارجيــا كما كانــت تعانيه أفغانســتان، 
وثمــة حكومــة عميلــة تــم بناؤهــا 
ــة  ــلة والصناع ــة الفاش ــس الطريق بنف
الكاســدة التــي تــم بهــا بنــاء حكومــة 
كــرزاي العميلــة، وكان إحالهمــا كذلــك 
مــكان هيــكل إســامي ســابق، بيــد أن 
أرجــل وســيقان الحكومتيــن العميلتين 
ــواد  ــن أع ــورا م ــد ضم ــا أش ــا كانت مع
ــوف  ــدران ىلع الوق ــا تق ــت، ف الكبري

ــي ..  ــي صليب ــم خارج إال بدع
وكأختهــا العميلــة األفغانيــة؛ تســتمد 
دعمهــا  الحاليــة  الصومــال  حكومــة 
واقتصادهــا ورواتبهــا مــن الخــارج كليًّــا 
بنســبة تفوق الـ 90%، ويف ذات الوقت 
تواجــه حــرب عصابــات شرســة مــن 
أهــل البلــد وقبائلــه األبيــة املناضلــة، 
يســتعر  الحكومــي  الداخــل  ويف 
ــة  ــة العميل ــذه الحكوم ــركاء ه ــن ش بي
نزاعــات وخافــات جوهريــة، وانقســام 
ــق،  ــرخ والعم ــة الش ــي يف غاي سياس
وثمــة تصــادم داخلــي واحتــدام يصفــه 
ــر  ــق بكثي ــه أعم ــن بأن ــض املراقبي بع
الجمهوريــة  رئيــس  بيــن  كان  ممــا 
ــد اهلل  أشــرف غنــي ورئيــس وزراءه عب
عبــد اهلل يف كابــل قبــل تحريرهــا مــن 

ــي.. ــال الصليب االحت
ومــن الركائــز األساســية  يف فشــل 
ــذي ســينتهي  ــة هــذا الصــراع ال معادل
قريبــا -بإذن اهلل- بانتصــار املجاهدين:
واالتحــاد  الصليبــي  الغــرب  أن    -1
ــى اآلن  ــتطيعوا حت ــم يس ــي ل األفريق
أن يطــوروا مــن النظــام الديموقراطــي 
االقتصــادي  ونظامــه  السياســي 
ــي  ــد محل ــال بجه ــتمر يف الصوم ليس
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وتشــتتها  االتحاديــة  بالحكومــة 
وتعمــق االنقســام العامــودي فيهــا، 
مــع تراجــع اإلرادة القتاليــة لــدى قــوات 
)أميصــوم( و )أفريكــوم(، ورســوخ النظرة 
القلقــة واملتشــائمة مــن  اليائســة 
ــي،  ــأن الصومال ــي للش ــع الدول املجتم
الغربييــن  الشــركاء  دعــم  وانحســار 
للواقــع  واإلقليمييــن  واملحلييــن 
ــد  ــكل راص ــق ل ــد تحق ــي، وق الصومال
ــل اهلل  ــة -بفض ــوة الحرك ــع أن ق ومتاب
ــي،  ــريع وقياس ــي س ــده- يف تنام وح
وتتمتــع بدعــم وتأييــد أهلنــا يف أرض 
الهجرتيــن، يف حيــن أن أداء الحكومــة 
العميلــة أمنيــا وعســكريا بــات أضعــف 
بكثيــر ممــا كان عليه حــال العماء يف 
أفغانســتان، وأن هــذه الدميــة الجديدة 
القديمــة العاجــزة التــي فــازت مؤخــرا 
بمســرحية االنتخابــات وتعهــدت قبــل 
أيــام بالقضــاء ىلع حركــة الشــباب 
باتــت يف حكــم الســاقط سياســيا 
ــي  ــي تعان ــا، فه ــكريا واقتصادي وعس
مــن ضيــق شــديد وصعوبــة بالغــة 
يف التنفــس واالســتقال والحركــة، 
وتؤكــد املصــادر اإلعاميــة الصوماليــة 
الداخليــة بــأن حكومــة الدميــة باتــت 
تترنــح يف نزعهــا، وهــي يف طــور 
ــرد  ــرة التــي يعقبهــا ب الرفســات األخي
املــوت، وهــي واقعيــا غيــر قابلــة 
للنمــو والبقــاء والعــودة للحيــاة بــدون 
دعــم خارجــي قــوي ومتواصــل، أضــف 
إلــى ذلــك أن ثمــة ملــل شــديد وحيــرة 
وقلــق وتوتــر لــدى كبــار قــادة القــوات 
الغازيــة للصومــال كمــا تــدل عليــه 
وتصريحاتهــم  العســكرية  تقاريرهــم 
الصحفيــة لوســائل اإلعــام، بصــورة 

حركــة الشــباب مســألة وقــت فحســب.
القياســية  األدلــة  تلكــم  كل  ومــع 
ــا  ــباه بنظائره ــوق األش ــة، ولح النظري
ــال  ــم أن الصوم ــت أزع ــة؛ فلس التأريخي
وال  جديــدة،  أفغانســتان  ســتكون 
أن مــا ســيجري بالصومــال ســيكون 
ــرى يف  ــا ج ــل مم ــق األص ــخًة طب نس
كابــل، ولكننــي أجــزم وأقطــع بــأن 
ديموقراطيــة مقديشــو الباليــة قــد 
باتــت ممزقــة بشــكل كامل، وأن كســاء 
َهــَرة  امُلطَّ الشــريعة  ودثــار  اإلســام 
ســيعودان مجــددا لتكتســي مقديشــو 
بهمــا كمــا اكتســت بــه كابــل ىلع 
يــد الطالبــان، وأن مصيــر مقديشــو 
ســيؤول لــوالة أمرهــا يف إمــارة حركــة 
الشــباب املجاهديــن كمــا آل مصيــر 
ــامية،  ــتان اإلس ــارة أفغانس ــل إلم كاب
ــة  ــباب املقبل ــة الش ــتكون لتجرب وس
وكينيــا  الصومــال  يف  تداعيــات 
بأســره  والعالــم  وأفريقيــا  وأوغنــدا 
تجربــة  تداعيــات  بكثيــر  ســتتجاوز 
ألســباب  أفغانســتان،  يف  الطالبــان 
ــى  ــدة ال تخف ــات عدي ــرة وخصوصي كثي
ــدة  ــل نج ــع، ولع ــف املتاب ىلع املثق
ــاد  ــوس االضطه ــن كاب ــر م ــا بمص أهلن
والعطــش القاتــل، وحــل مســألة تغراي 
وســد النهضــة وغيرهــا مــن املســائل 
اإلفريقيــة العالقــة ســتكون ىلع أيدي 
ــام  ــن، فاألي ــباب املجاهدي ــة الش حرك

حبلــى بالعجائــب !! 
مصيــر  ســيحدد  مــا  أن  والخاصــة؛ 
مقديشــو هــو تزايــد وتنامــي قــوة 
حركــة الشــباب املجاهديــن وتركيــز 
مقديشــو  يف  املوجعــة  ضرباتهــا 
يســمى  مــا  أداء  وضعــف  تحديــدا، 

القاعديــة( املزدوجــة ضــد املحتــل 
وأعوانــه يف الصومــال وخارجــه، فهــي 
إذن مــن نــوادر الحــركات الجهاديــة 
ــة  ــتراتيجيات مماثل ــارس اس ــي تم الت
الشــيء  بعــض  ومغايــرة  ــَعة  وموسَّ
اإلســامية  اإلمــارة  الســتراتيجية 
بأفغانســتان، وتمضــي ُقُدًمــا بخطــوات 
وخطــط  لإلعجــاب،  ومثيــرة  واثقــة 
محكمــة ىلع قاعــدة الشــاعر العربــي: 

  وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم 
         فهل أنا يف ذا يا َلَهْمَداَن َظالُم

وال ننســى أن نشــيد باهتمــام الحركــة 
يعيــش  املعيشــية ملــن  بالظــروف 
تحــت ســلطتها مــن املســلمين، والتي 
تجلــت مؤخــرا يف بنــاء املستشــفيات، 
وتوفيــر الوظائــف والــدورات التعليمية، 
فســعيها املشــكور بــكل مــا تســتطيع 
مــن أجــل أن يعيــش مواطنهــا يف 
راحــة ورفاهيــة وأمــن تحــت حكــم 
ــو اهلل أن  ــم نرج ــعي كري ــريعة س الش

ــه ــتمرار في ــره واالس ــم لتطوي يوفقه
ومــع كل الدعــم الكبيــر )السياســي 
واالقتصــادي واألمنــي( الــذي تحظى به 
حكومــة الصومــال العميلة مــن الجهات 
ــن  ــة، وم ــة الصليبي ــة واإلفريقي الغربي
ــال  ــال الصوم اصطــف معهــم يف احت
وغيرهــا،  التركيــة  كالقــوات  وغــزوه 
ــة  ــل الدولي ــذه الجحاف ــتطع ه ــم تس ل
ومــا معهــا مــن دعــم وقــوة حتــى 
هــذه اللحظــة أن تتغلــب ىلع التقــدم 
ــدم  ــكري املتق ــارع واألداء العس املتس

ــن.. ــباب املجاهدي ــة الش لحرك
ــا  ــة وغيره ــروف املوضوعي ــذه الظ فه
ــد  ــب والراص ــل املراق ــي تجع ــي الت ه
يجــزم بــأن ســقوط مقديشــو بيــد 

تستثمر الحركة الشابة 

المجاهدة هذا االقتصاد 

الفتي في توفير ما 

تستطيع من وسائل 

العيش والراحة للشعب 

الصومالي المسلم   

وفي شن أشرس 

أنواع حروب العصابات 

وأقساها

ولعل نجدة 

أهلنا بمصر من 

كابوس االضطهاد  

والعطش القاتل، 

وحل مسألة 

تغراي وسد 

النهضة وغيرها 

من المسائل 

اإلفريقية 

العالقة ستكون 

على أيدي 

حركة الشباب 

المجاهدين

حلاالفتتاحية جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  ُُّّ
89



حلاالفتتاحية جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  ُُّّ

ــداد  ــة االنس ــر حال ــكل كبي ــابه بش تش
ــال  ــري واحت ــلل الفك ــي والش النفس
اإلرادة القتاليــة التــي عاشــها حلــف 
ــة  ــوام القريب ــوده يف األع ــو وجن النات
ــرار  ــا ق ــتان، وأم ــابقة يف أفغانس الس
إعــادة انتشــار نحــو مــن 500 جنــدي من 
قــوات العمليــات الخاصــة األمريكيــة 

يف الصومــال، وإعــادة تمركزهــم 
وتنشــيط الضربــات الجويــة بطائراتهم 
املســيرة، فذلــك لــن يــؤدي إال إلــى 
مقديشــو  العاصمــة  إســقاط  تأخيــر 
بيــد املجاهديــن فحســب، تمامــا كمــا 
كان األمــر بأفغانســتان، ثــم يعقــب 
ــاه يف  ــذي رأين ــذل ال ــرار امل ــك الف ذل

ــق:  ــول الح ــا لق ــتان، مصداق أفغانس
يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  :  ُّ رئ 
زت  رت  يب  ىب   نب  مب  زب  رب 
مث  زث   رث  يت  ىت  متنت 
يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
ام  يل  ملىل  يك  ىك  مك   لك  اك 
ُّ        ، وأمــا فــرار وانســحاب  رن مم
القــوات اإلفريقيــة الصليبيــة )أميصوم( 
ــتمر  ــي وسيس ــر حتم ــك أم ــو كذل فه
ــة  ــات الحرك ــد عملي ــع تزاي ــد م بالتأكي

يف كل أرجــاء الصومــال. 
أنــه  وهــي  أخيــرة  نقطــة  وثمــة 
ــر  ــم الكف ــرام وظل ــد إج ــول أم ــم ط رغ
ــا  ــي خصوص ــا واألمريك ــي عموم العامل
يف حــق أهلنــا يف الصومــال فــإن  
تعاطــي الــدول الغربيــة وحلفاؤهــا 
ــة  ــي كان يف غاي ــع الصومال ــع الواق م
ــتحكم،  ــاء املس ــق والغب ــل العمي الجه
الصومــال  تأريــخ  مــع  فتعاطيهــم 
الكفاحــي، وعــادات أهلــه وقبائلــه 
كان  املحتــل  مقاومــة  يف  األبيــة 
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يمــرون  السياســة؛  الحيــاة  ملســرح 
بمرحلــة صعبــة مــن الحســرة والذهــول 
والصدمــة النفســية الشــديدة القاتلــة، 

ىئ  نئ  تعالــى:ٱ  لقولــه  مصداقــا 
نب  مب  زب  رب   يئ 
ىت  نت   مت  زت  يبرت  ىب 
يث  ىث  نث  زثمث  رث  يت 
ىق     األنفــال: 3٦.  يف  ىف  
يوميــة  انتحــار  حــاالت  فهنــاك 
العشــرات  عليهــا  ُيقــدم  مســجلة 
مــن جنودهــم األحــداث ومحاربيهــم 
القدامــى، ممــا يؤكــد صحــة نظريــة أن 
الجهــاد اإلســامي يف القــرن الحــادي 
والعشــرين لــه آثــار وتداعيــات تســتمر 
حتــى بعــد تحقيــق النصــر وتحريــر 
األرض، وتحــاول وزارات الدفــاع الصليبية 
اآلن وبشــكل جــاد يف تهيئــة أكبــر 
قــدر مــن املشــايف الراقيــة لعــاج 
القريــب  انكفائهــم  بعــد  جنودهــم 
أمهــر  عبــر  اإلســامي  العالــم  عــن 
األطبــاء النفســيين عامليــا حتــى ال 
يــؤدي تفاقــم حــاالت االنتحــار إلــى 
دمــار العقيــدة القتاليــة، ووهــن الــوازع 
العســكري يف نفــوس الجيــل الجديــد 

مــن املجنديــن الغربييــن ..
بــه  نختــم  أن  نحــب  الــذي  واألمــر 
ــا، أن يــدرك القــارئ أن ثمــة  افتتاحيتن
ــارع  ــري بتس ــدا تج ــرة ج ــوُّالت كبي َتَح
ــة  ــوى العاملي ــن الق ــديد يف موازي ش
الحاليــة، ال ســيما بعــد نشــوب الحــرب 
الروســية األوكرانيــة، ومؤخــرا تنبــأ األب 
األكبــر ليهــود أمريــكا هنــري كيســنجر 
يف  عامــا  والتســعين  التســع  ذو 
مقابلتــه مــع صحيفــة )صنــداي تايمــز( 
البريطانيــة بحقيقــة أن أحداثــا كبيــرة 

ــال  ــان ح ــل؛ وكأن لس ــي القات الصومال
باإلجمــاع:  الدولــي يقــول  املجتمــع 
قصيــرة،  واليــد  بصيــرة،  )العيــن 
وحيلــة،  عــاج  مــن  باليــد  ومــا 
الطــرف والنظــر، ولنصــرف  فلنغــض 
العيــن والبصــر تجــاه حــل املســألة 
واتفاقيــات  الروســية،  األوكرانيــة 
املنــاخ ونظائرهــا، ومكافحــة مــا بعــد 
ــاكلنا  ــة مش ــة، وبقي ــن أوبئ ــا م كورون
ــوه يف  الداخليــة(، وهــذا عيــن مــا قال
أفغانســتان بعــد عقديــن مــن الصــراع 
الصليبــي العبثــي مــع أهــل اإلســاِم، 
انتظــار  إال  إذن  للمراقــب  يبــق  فلــم 
ســاعة الصفــر التــي ســتحددها حركــة 
الشــباب ببــدء ســيناريو مشــاهد الفلم 
املثيــر الرائــع الــذي رأيناه بأفغانســتان 
ىلع يــد حركــة طالبــان، بــدًءا مــن 
ــاض  ــاء، واالنقض ــة العم ــار حكوم انهي
ــل  ــام مفاص ــدن، والته ــز امل ىلع مراك

الحكومــة املنهــارة.
وال أدري هــل ســتتكرر مجــددا مشــاهد 
والدبلوماســيين  الســفراء  هــروب 
والعمــاء، ورؤيــة األجســاد البشــرية 
التــي تهــوي يف ســقوط حــر مــن 
عجــات الطائــرات الصليبية كما شــاهد 

العالــم بكابــل أم ال ؟!!  
هــذا؛ ونســأل اهلل الكريــم أن يوفــق 
إلعــاء  املجاهديــن  الشــباب  حركــة 
وأن  بــاألرض،  وجــل  عــز  اهلل  كلمــة 
يجعلهــم هــداة مهدييــن، غيــر ضاليــن 
وال مضليــن، وأن يســتعملنا وإياهم يف 
نصــرة هــذا الديــن، كمــا نرجــو مــن اهلل 
عــز وجل أن يكــون يف انتصارهــم مزيد 
كبــت وحســرة ألعــداء اهلل، فالصليبيون 
ــاد  ــل الجه ــودة أه ــاهد ع ــبب مش بس

األحمــق  بتعاطيهــم  جــدا  شــبيها 
املجتمعيــة  الجــذور  مــع  الســاذج 
املقاومــة للمحتــل يف أفغانســتان، 
ــز  ــتعيش مراك ــى س ــى مت ــدري إل وال ن
ومعاهــد  االستشــراقية،  الدراســات 
ــة  ــة صناع ــة، وأروق ــوث األمريكي البح
القــرار يف الغــرب الصليبــي بحالــة 
ــكري  ــايف وعس ــي وثق ــاط علم انحط
الســنن  فهــم  يف  وضمــور  أيضــا، 
املقاومــة،  للمجتمعــات  التأريخيــة 
ــن  ــو م ــج ه ــي الناض ــل السياس فالعق
يــدرس مستشــرفا نهايــات الحــروب 
ال بداياتهــا، فإلــى كــم سيســتغرق 
بقاؤهــم يف هــذه الحالــة املزمنــة 
ــخ  ــب بتأري ــل املرك ــاء والجه ــن الغب م
الشــعوب اإلســامية وأصالتهــا، وجودة 
ــى  ــل، ومت ــد جي ــا بع ــا جي مقاومته
البــادة  ستنقشــع عنهــم متازمــة 
ــراع  ــأدوات الص ــة ب ــذاجة العميق والس

الناجعــة مــع أهــل اإلســام ؟!!
وىلع كل حــال؛ فلعلنــا سنســمع مــن 
ــدي  ــن مجاه ــا ع ــه قريب ــي آي إي الس
الصومــال مــا ســمعناه منهــا قبــل عــام 
عــن مجاهــدي الطالبــان مــن أنَّ حركــة 
الشــباب ستســغرق عاميــن إلحــكام 
الســيطرة ىلع مقديشــو، ثــم يتــم 
تخفيــض املــدة إلــى ســتة أشــهر، ثــم 
يتفاجــأ الجميــع بــأن أمــر الســيطرة 
ىلع رقعــة الصومــال بأكملهــا مســألة 
عشــرة أيــام فحســب، هــذا إذا لــم يتعد 
األمــر لكينيــا وأثيوبيــا ودول الجــوار 

ــة..   ــرارة املرتعب الف
ــورٍة  ــاَم ع ــدًدا أم ــن مج ــا؛ فنح وعموم
وحالــِة  دوليــٍة،  ومعضلــٍة  عامليــة، 
ــتنقع  ــع املس ــن واق ــٍة م ــأٍس إقليمي ي

هنري كيسنجر:

إن أحداثا كبيرة 

وتحوالت وتغيرات 

قادمة في الشرق 

األوسط وآسيا، وأن 
من الواجب االستعداد 

لهذه التحوالت بتقديم 

تنازالت لروسيا 

وكأن لسان 

حال المجتمع 

الدولي يقول 

باإلجماع: 

العين بصيرة، 

واليد قصيرة، 

وما باليد من 

عالج وحيلة..

حلاالفتتاحية جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  ُُّّ

ُّ

ُّ
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فيا شباب الصومال، 

ا، 
ً

ح
َ

ج
َ

سيروا إلى النصر سيرا س

وجروا لباس الشريعة نحو 

مقديشو بعد أن ران عليها 

ثوب الصليب فأماما أماما 

 أجله، وصمودا 
ّ

حتى يبلغ الحق

صمودا حتى ترفرف رايات 

التوحيد فوق مقديشو 

المسلمة

وعليه فالبد ألهل 

الجهاد من رصد 

هذه التغيرات 

وسرعة 

تحليلها 

واستثمارها 

بدقة 

حلاالفتتاحية جل  مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  خفمف  حف  ُُّّ

ــد أن ران  ــو بع ــو مقديش ــريعة نح الش
ــم  ــا مقادي ــب .. أي ــوب الصلي ــا ث عليه
ــة  ــال؛   إن األم ــان النض ــاد وفرس الجه
الواحــدة تــرى اليــوم ثباتكــم ورفعتكــم  
بعلــو شــأنكم وانتصاراتكــم فإنكــم 
بعيــن اهلل ، فأمامــا أمامــا حتــى يبلــغ 
ــى  ــودا حت ــودا صم ــه، وصم ــّق أجل الح
ترفــرف رايــات التوحيــد فوق مقديشــو 
املســلمة، اشــددوا أكفكــم بالصبــر 

ــرة  ــا باملصاب واعقدوه
هو املهرب املنجى ملن أحدقت به         
         مكاره دهر ليس منهّن مهرب

 اركضــوا يف الكريهــة ركــض املشــتاق 
الجهــاد  حــق  وجاهــدوا  اهلل،  إلــى 
يف ســبيل اإللــه، وكافحــوا أوبــاش 
الصومــال،  أرذال  وصاولــوا  األحبــاش، 
وصبــرا جميــا يف مجــال املــوت صبــرا، 
ــوا  ــتطاع ، غلب ــود بمس ــل الخل ــا ني فم
جانــب العفــو والصفــح عنــد الظفــر 
ــروا،  ــاس وال تنف ــروا الن ــح، وبش والفت
ــيف،  ــع الس ــيف يف موض ــوا الس وضع
ــح .. ــع الصف ــدى يف موض ــو والن والعف
فوضع الندى يف موضع السيف بالعا                         

مضر كوضع السيف يف موضع الندى
وما قتل األحرار كالعفو عنهم 

           ومــن لــك بالحــر الــذي يحفظ اليدا
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

ــردا ــم تم ــت اللئي ــت أكرم           وإن أن
اتخــذوا مــن الســكينة واليقيــن جلبابا، 
واكتســوا مــن الشــجاعة لباًســا وثيابــا، 
واهلل معكــم أينمــا كنتــم، وحيثمــا 
ــم  ــوا أنَّ وراَءَك ــم، وثق ــم وتقدمت حللت
جنــان  يف  أبديــًة  خالــدًة  أعمــاًرا 
الفــردوس تنتظركــم، فالقتــال القتال 
ــم  ــال، واهلل معك ــود الصوم ــا أس ي

ــم.. ــم أعمالك ــن يترك ول

وتحــوالت وتغيــرات قادمــة يف الشــرق 
الواجــب  مــن  وأن  وآســيا،  األوســط 
ــم  ــوالت بتقدي ــذه التح ــتعداد له االس
ــاء  ــو بإعط ــى ول ــيا حت ــازالت لروس تن
لروســيا،  أراضيهــا  بعــض  أوكرانيــا 
ــه  ــيطرت علي ــا س ــتعادة م ــدم اس وع
روســيا مؤخــرا مــن األراضــي األوكرانيــة، 
ــح الروســية  مــع مراعــاة الغــرب للمصال
تســوية  ملناقشــة  الجــو  لتهيئــة 
ســلمية تســاهم يف تهدئة الوضع يف 
أوكرانيــا كــي يتفــرغ الصليــب العاملــي 
التحــوالت  هــذه  لتداعيــات  بأكملــه 
اإلســامي،  العالــم  يف  القادمــة 
وعليــه فابــد ألهــل الجهــاد مــن رصــد 
تحليلهــا  وســرعة  التغيــرات  هــذه 
وإن  فالقــوم  بدقــة،  واســتثمارها 
ــارة للنفــوذ الصينــي  ــوا يومــؤون ت كان
لجعلهــا  موســكو  ىلع  املتزايــد 
أن  إال  أوربــا،  يف  صينيــة  كناصيــة 
أعينهــم لــم تعــد بتاتــا عمــا يســمونه 
بالشــرق األوســط، وهــم يدركــون أن 
األرض ىلع عتبــة قيــام نظــام عاملــي 
جديــد ذي أقطــاب متعــددة، ونحــن نرى 
اليــوم بجــاء ووضــوح اختــال التــوازن 
األمنــي عامليا، وضعف ثقــة العالم يف 
ــا ىلع  ــكا وقدراته ــاد ىلع أمري االعتم
هزيمــة الجهــاد اإلســامي واملجاهدين 
وتحجيــم دعوتهــم ورســالتهم، وارتباك 
الصليبيــة  الــدول  يف  االســتقرار 
األوربيــة، كمــا أن مــن املؤكــد قطعــا أن 
ــرد  ــن التف ــة م ــتكون محروم ــكا س أمري
ــة  ــادم والهيمن ــي الق ــام العامل بالنظ
عليــه، وكيــف ألمريــكا التــي لــم نجــد 
لهــا عزمــا يف محاربــة أبنــاء األمــة 
اإلســامية  أن تحافــظ ىلع هيمنتهــا 

وهــي  والســيادة،  بالقــوة  وتفردهــا 
التــي تعهــدت قبــل عقديــن بمطــاردة 
ــر،  ــى النص ــن( حت ــاب واإلرهابيي )اإلره
ــو  ــم ول ــة له ــاذات آمن ــرك م ــدم ت وع
ــورا  ــال )ت ــرة يف جب ــا صغي ــت غرف كان
بــورا(، ثــم هــي اليــوم تفــر عــن التــراب 
ــع  ــا جمي ــة خلفه ــه تارك ــي كل األفغان
مؤسســات الدولة وملقيــة بزمام الحكم 
والســلطة فيهــا للمجاهديــن، وإن يف 
هروبهــا املــذل عــن صياصيهــا وتركهــا 
تعهــدت  ملــن  األمريكيــة  األســلحة 
يومــا مــا بالقضــاء عليهــم لدليــل كبيــر 
بــأن النمــر الورقــي األمريكــي بــات 
ــكرية  ــتراتيجيته العس ــكا يف اس مرتب
ــوي ىلع  ــو ال يل ــام وه ــة اإلس ملحارب
شــيء فيهــا، فمــن ســيقوم ألمتنــا 
املنســأة  لتــأكل  األرض  دابــة  بــدور 
العســكرية األمريكيــة كــي ال تبقــى 
الســلمية يف  الجماعــات اإلســامية 

ــن !!؟  ــذاب املهي الع
فيــا شــباب الصومــال، ســيروا إلــى 
النصــر ســيرا َســَجًحا، وجــروا لبــاس 
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 كانت العــرب ال تعقــد عقدة حتى 
تعــرف كيــف تحلهــا .. ومــن الحكمــة أن 
ــم  ــرج مائ ــات ال مخ ــورط يف نزاع ال تت
وواقعــي لهــا .. ليــس مــن الحكمــة 
أن تواصــل الضغــط ىلع خصومــك وأال 
حــس  يمنحهــم  منفــذ  لهــم  تتــرك 
ــذي  ــو ال ــح ه ــق الناج ــاة .. التطوي النج
ُيمنــح فيــه املحاصــر األمــل بالنجــاة وإال 

ــة. ــى النهاي ــد حت ــوف يستأس فس
ــت  ــل؛ أن ــان ىلع األق ــه طرف ــروج ل الخ
أحدهمــا .. ال تدخــل حتــى تعــرف كيــف 
تخــرج .. وال ُتحاصــر خصــم حتــى تعــرف 
ــل  ــف تجع ــار .. وكي ــي الحص ــف تنه كي
ــة  ــض بداي ــر البع ــة يف نظ ــن النهاي م
ــود  ــكل .. لنق ــاة ال ــد يف حي ــد جدي عه
العالــم إلــى اهلل فاحــذر التباهــى والفخر 

ــع.  ــك بالتواض وعلي
ســاح العفــو للمنتصــر أقــوى مــن ســاح 
الثــأر .. إنهــا بــادرة سياســية تجــذب 
القلــوب والعقــول .. ويمثــل فتــح مكــة 
نموذًجــا مثالًيــا ملــا نرغــب يف الكتابــة 
األيــادي  مــد  عبقريــة  إنهــا   .. عنــه 
ــى  ــة إل ــأس النهاي لنقــل الخصــم مــن ي
آمــال البدايــة .. إنهــا فــن نقــل النفــس 
إلــى  الهزيمــة  خــزي  مــن  البشــرية 
املشــاركة يف النصــر .. حيــث نفقــه 

ــر؟.  ــا النص ــن يأخذن ــى أي إل
***

وُيستشــرف   .. بخواتيمهــا  األعمــال 
املســتقبل مــع عظمــة البدايــة وعظمة 
ــام يف  ــة الخت ــى عظم ــام، وتتجل الخت
جديــدة  بدايــات  منــح  ىلع  قدرتــه 
ومتجــددة، وهكــذا مســيرة الصالحيــن 

املصلحيــن، فأحــداث النصــر الحاســم وما 
ــم  ــل مبادئه ــرارات تمث ــن ق ــه م ترافق
ــتقبلية يف  ــم املس ــن رؤيته ــر ع وتعب
سياســة النــاس، إذهبــوا فأنتــم الطلقاء 
.. كلمــات ثــاث اختصــرت الطريــق ىلع 
الخائفيــن وأوقفــت حبل القلــق ونفضت 
ــد  ــم، لق ــن قلوبه ــراب ع ــاعر االضط مش
عــن  تعبــر  النهايــة  عظمــة  كانــت 
عظمــة الرســول القائــد صلــى اهلل عليــه 
ــة  ــت مرحل ــات أنه ــذه الكلم ــلم، ه وس
ــات  ــت النهاي ــراع وحول ــن الص ــة م طويل
إلــى بدايــة  املضطربــة واملتشــككة 
مفعمــة بالبشــر والرجــاء، ســاح العفــو 
أمضــى يف أســر القلــوب والعقــول مــن 
أي وعيــد وتهديــد أو ســفك للدمــاء، إنــه 
ــأد الثــأر يف القلــوب ويفتــح العقــول  ي
ــار  ــل كف ــذا انتق ــدة، وهك ــة جدي لبداي
مكــة مــن ضيــق األفــق وظلمــات الكفــر 
إلــى ســعة اإلســام ونــوره وانتقلــوا 
مــن قوائــم األعــداء إلــى ســاحة األنصــار، 
وهكــذا فعــل اإلســام مــع كل نصــر 
ــل  ــاف ب ــة مط ــه نهاي ــم يجعل ــح ل وفت
خصومــه،  إليهــا  نقــل  حيــاة  بدايــة 
ــِذ  ــى: }ُخ ــبحانه وتعال ــق س ــول الح يق
َعــِن  َوَأْعــِرْض  ِباْلُعــْرِف  َوْأُمــْر  اْلَعْفــَو 
اْلَجاِهِليــَن }199{ ســورة األعــراف، ويقــول 
ــرَّاِء  ــوَن يِف السَّ ــَن ُينِفُق ــبحانه }الَِّذي س
ــَن  ــَظ َواْلَعاِفي ــَن اْلَغْي ــرَّاِء َواْلَكاِظِمي َوالضَّ
ْحِســِنيَن  امْلُ ُيِحــبُّ  َواهللُّ  النَّــاِس  َعــِن 
لوحــة  إنهــا  عمــران،  آل  }134{ ســورة 
فنيــة رائعــة رســمت يف بعــض زواياهــا 
بالدمــاء واألشــاء وظللهــا غبــار املعارك 
الوجــوه  وغيــم  الســاح  وقرقعــات 
والتــراب،  العــرق  مــن  خليــط  فيهــا 
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ثــم .. ويف ذروة النصــر كان 
الداعيــة  بعبقريــة  الختــام 
والسياســي املحنــك فقــد 
ــان ال  ــاذ اإلنس ــه إنق كان هم
إبادتــه، وكان غرضــه نقلــه 
مــن الظلمــات إلــى النــور، 
ففتــح أمامــه ســبيل البدايــة 
الــذي ينهــي الحــرب ويمنــح 
إنــه  للســام،  املســتقبل 
للقائــد  املثالــي  النمــوذج 
املحتــرف الــذي ال ينجرف وراء 
مشــاعر النصــر، فكانت عظمة 
مكــة«  »فتــح  يف  الختــام 
تنافــس عظمــة البدايــة يف 
ــم  ــوا فأنت ــراء«، اذهب ــار ح »غ
حبائــل  قطعــت  الطلقــاء، 
ثيــاب  ومزقــت  الشــيطان 
الثــأر ونزعــت الغضــب مــن 
شــبكات  وأذابــت  الصــدور 
ــع  ــرب م ــت الح ــق وأنه القل
رجعــة  غيــر  إلــى  قريــش 
الرحيــم  الفاتــح  بابتســامة 
.. صلــى اهلل عليــه وســلم. 

***

ــول  ــدور ح ــرة ت ــذه املحاض ه
ــل  ــال والتواص ــة االتص موهب
يف  ]املعــادي[  اآلخــر  مــع 
أن  إمــا  الحســم،  لحظــات 
أو  عداوتــه  ىلع  تبقيــه 
تأســره بكــرم املنتصــر ويــده 
املمــدودة النتشــاله مــن آالم 
النهايــة لتضعــه يف آمــال 
بدايــة جديــدة، إنهــا محاضرة 
ــر  ــتثمار النص ــة اس يف كيفي
ــرج  ــع الح ــذي يرف ــكل ال بالش
عــن املهــزوم ليتــرك عداوته 
وليأخــذ مكانتــه يف مســيرة 
البنــاء لينتهــي الصــراع، قــال 
ــْوال  ــُن َق ــْن َأْحَس ــى }َوَم تعال
ــَل  ِ َوَعِم ــى اهللَّ ــا ِإَل ــن َدَع مَّ مِّ
ِمــَن  ِإنَِّنــي  َوَقــاَل  َصاِلًحــا 
ــَتِوي  ــِلِميَن }33{ َوال َتْس ْس امْلُ
ــيَِّئُة اْدَفــْع  اْلَحَســَنُة َوال السَّ
َفــِإَذا  َأْحَســُن  ِبالَِّتــي ِهــَي 
ــَداَوٌة  ــُه َع ــَك َوَبْيَن ــِذي َبْيَن الَّ

ــا  ــٌم }34{ َوَم ــيٌّ َحِمي ــُه َوِل َكَأنَّ
اَهــا ِإالَّ الَِّذيــنَ َصَبــُروا َوَمــا  ُيَلقَّ
اَهــا ِإالَّ ُذو َحــظٍّ َعِظيــٍم  ُيَلقَّ
هــذا  فصلــت،  ســورة   }35{
يــدرك  املوهــوب  القائــد 
تمامــا أهميــة اإلثخــان يف 
التواضــع  وأهميــة  الحــرب 
عنــد النصــر، وال شــك أن هــذا 
القائــد املســلم لــذو حــظ 
ــرة،  ــا واآلخ ــم يف الدني عظي
إنــه بــارع يف تأليــف القلوب، 
العقــول  يأســر  شــيء  وال 
كتواضــع  القلــوب  ويغــزو 
املنتصــر ورحمتــه، إن قــوة 
النصــر  تحقــق  التواضــع 
الكامــل وهــو احتــال إرادة 
الخصــم ومنعهــا مــن القتــال، 
تتحقــق  التــي  النتائــج  إن 
بقــوة التواضــع أعظــم بكثيــر 
ــن  ــي م ــي تأت ــك الت ــن تل م
وقهــره. الســاح  بطــش 

***
ــل  ــف مقات بجيــش مــن 40 أل
مشــارق  اإلســكندر  فتــح 
األرض، ألنــه أحســن التواصــل 
ــي  ــق الت ــكان املناط ــع س م
النــاس  فأنــزل  فتحهــا، 
عنهــم  ورفــع  منازلهــم، 
الضرائــب ورد مظاملهــم وكف 
عنهــم يــد العســكر، ولــم 
يســتغلهم كمــا كان يفعل أي 
غــازي، ووفــر لهــم األمــن الذي 
ينشــدونه، فقطــع بعملــه 
روابطهــم مــع عــدوه وحرمــه 
ــم،  ــم ونصرته ــن إمداداته م

ــم  ــدل ومنحه ــام الع ــد أق لق
يقاســمهم  ولــم  األمــن 
ــه  ــم بين ــم يقي ــم، ول أرزاقه
املنتصــر  جــدار  وبينهــم 
وفتــح  االنتهــازي  املتكبــر 
الرحمــة والتواصــل،  أبــواب 
ــده  ــادة جن ــه وق ــزوج نفس ف
فلمــاذا  فــارس،  أهــل  مــن 
ينقلبــون  أو  النــاس  يثــور 
عليــه؟!! لقــد اعتبــروه منقًذا 
ــا، فبقــت املــدن ىلع  ال غازًي
عندمــا  حتــى  لــه  والئهــا 
ذهــب عنهــا آالف األميــال، 
تســعة قــرون مضــت ىلع 
اإلســكندر وفتوحاتــه، ليأتــي 
لقــد  الرحمــاء،  الفاتحــون 
ــم  ــلمون بأعدائه ــل املس فع
مــا فعلــه اإلســكندر وزادوا 
فنقلــوا  الديــن،   .. عليــه 
ــى  ــات إل ــن الظلم ــم م عدوه
النــور، وهــذا هــو حــال كل 

فاتــح عظيــم.
الســوفيت  اتخــذ  عندمــا 
القــرار بــأن تكون أفغانســتان 
واحــدة مــن خــرزات املنظومة 
ملــا  نظــروا  الســوفيتية، 
ولــم  برؤيتــه  يرغبــون 
يلمحــوا اإلشــارات والحقائــق، 
األرض  بطبيعــة  املتعلقــة 

والشــعب األفغانــي وتاريخه، 
ــك  ــوا لتل ــم ينتبه ــى ل وحت
ــط  ــة باملحي ــرى املتعلق األخ
والدولــي  اإلقليمــي 
واملتربصــة للثــأر مــن االتحــاد 
الســوفيتي، هــذا هــو العمى 
ــر  ــع النص ــن جش ــث م املنبع
عنــد إعــداد االســتراتيجية، 
كان  الخــروج  أرادوا  وعندمــا 
كل شــيء قــد انهــار ولــم 
يعرفــوا كيــف يفعلــون ذلــك 
فلــم يكــن يف االســتراتيجية 

ــروج. ــدا للخ بن
التغييــر  فكــرة  كانــت 
اليقظــة،  بأحــام  أشــبه 
يف  يســاهمون  فهــم 
منــذ  أفغانســتان  تنميــة 
ــور  ــم حض ــينيات وله الخمس
وممــر أرضــي ]ســاالنج[ يربــط 
فدعمــوا  البلديــن،  بيــن 
انقاًبــا لــداوود ىلع العــرش 
ــظ  ــم حفي ــوه بحك ــم توج ث

اهلل أميــن الــذي آثــار حفيظة 
ــاليبه  ــلم بأس ــعب املس الش
أصلحــوا  ثــم  الوحشــية، 
بآخــر  باســتبداله  خطأهــم 
ــلوا  ــل فأرس ــرك كارم ــو باب ه
ألــف وهــو  جيشــا مــن 75 
عليــه  علــق  الــذي  الرقــم 
إن  بقولــه  األركان  رئيــس 
أفغانســتان ليســت أوروبــا 
ــول  ــل الوص ــرقية واألفض الش
لحــل سياســي لألزمــة، تقدم 
وكان  بســرعة  الســوفيت 
ــم تعيــن  ــاح ســها وت االجتي
ــادة  ــن ق ــا وأعل ــل رئيًس كارم
الحملــة أن املهمــة أنجــزت!!، 
ــوة. ــة الق ــم وغطرس ــه وه إن
األفغانــي  الشــعب  حمــل 
حــرب  يف  وشــرع  الســاح 
الســوفيت  ضــد  عصابــات 
كارمــل  بابــرك  ونظــام 
اهلل،  نجيــب  بعــده  ومــن 
اإلقليميــة  القــوى  وبــدأت 
]باكســتان[ خوًفــا مــن تمــدد 
أراضيهــا  يف  الســوفيت 
ثــم  املجاهديــن،  بدعــم 
العربيــة  الــدول  انضمــت 
ــض  ــا بتحري ــامية تباًع واإلس
الذيــن  األمريكييــن  مــن 
مــن  الثــأر  فرصــة  وجــدوا 
اللــدود، وحظيــت  عدوهــم 
ــامي  ــد إس ــتان بتأي أفغانس
وكأن  بــدا  حتــى  ودولــي 
العالــم توحــد ضد الســوفيت، 
عنــد  الدعــم  يقــف  ولــم 
ومــواد  واألمــوال  األســلحة 

حمل الشعب األفغاني السالح 

وشرع في حرب عصابات ضد 

السوفيت ونظام بابرك كارمل 

ومن بعده نجيب الله

 وهكذا انتقل كفار مكة من 

ضيق األفق وظلمات الكفر

 إلى سعة اإلسالم ونوره
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ــة  ــت األم ــد دفع ــة فق اإلغاث
ــذات أكبادهــا  اإلســامية بفل
مــن كل التخصصــات لنصــرة 
أفغانســتان.  يف  أهلهــم 
ــرب ىلع  ــة الح ــت كلف ارتفع
ــخ  ــق يف الف ــوفيت وعل الس
ــن  ــر م ــر أكث ــكري وخس العس
14 ألــف جنــدي، واســتنزف 
ــم يعــرف كيــف  اقتصــاده، ول
ــم  يخــرج مــن الحــرب التــي ل
مكاســب  أي  منهــا  يحقــق 
ــكرية  ــائره العس ــت خس وكان
والنفســية  والسياســية 
مدويــة،  واالقتصاديــة 
الســوفيت  عانــى  لقــد 
هــو  الفــرار  أصبــح  حتــى 
فبــدون  املمكــن،  الحــل 
ــرع  ــروج تج ــتراتيجية للخ اس
الهزيمــة  مــرارة  الســوفيت 
بآلتهــم  ثقتهــم  وفقــدوا 
العســكرية املهولــة وعجــزوا 
الــذي  الصــراع  إنهــاء  عــن 
ــات  عمقــه املجاهــدون بضرب
ــوا  ــة، وجرح ــة وقاصم متتالي
الكبريــاء الســوفيتي، لقــد 
ــة إنهــاء  فقــد الســوفيت آلي
بســقوطهم  االشــتباك 
وأصبحــوا  الــدب،  فــخ  يف 
ســيكون  أيــن  يعرفــون  ال 
ىلع  خاصــة  موقعهــم 
حينمــا  العالــم  مســتوى 
تنتهــي الحــرب التــي خاضها 
املجاهــدون وتحكمــت فيهــا 
خلفهــا  ومــن  باكســتان 
ــم  ــات الحس ــا ب ــكا، ومل أمري

  فقد دفعت األمة اإلســالمية 
بفلــذات أكبادها من كل 

التخصصــات لنصرة أهلهم في 
أفغانستان. 

ــت  ــن فرق ــيكا للمجاهدي وش
أمريــكا صفهــم وأوقعوهــم 

داخلــي. صــراع  يف 
تدخــل األمريــكان يف ترتيــب 
مــن  الســوفيت  خــروج 
اتفاقيــة  يف  أفغانســتان 
ــوا  ــام 1988 وأكمل ــف ع جيني
فبرايــر  يف  انســحابهم 
األمريكــي  التدخــل   ..  1989
مــن  جملــة  لتحقيــق  كان 

األهــداف دفعــة واحــدة، ىلع 
املســلمين  حرمــان  رأســها 
يف أفغانســتان مــن تحقيــق 
نصــر عســكري حاســم يمكــن 
الــدول  لبقيــة  تصديــره 
غيــر  خــروج  اإلســامية، 
ــة  ــوفيت باتفاقي ــن للس مهي
ســام، الطمــع يف ثــروات 
أفغانســتان وإعــادة إعمارهــا 
أنابيــب غــاز  وتمريــر خــط 
مــن  أســيا  وســط  ونفــط 
مــع  التفاهــم  أراضيهــا، 
ــن  ــر م ــول كثي ــوفيت ح الس
الســاح  خاصــة  القضايــا 
النفــوذ  ومناطــق  النــووي 
أوروبــا  يف  والثــروات 

الشــرقية ووســط آســيا ....
وانتهــى االتحاد الســوفيتي، 
العميــد  عبــر  لقــد 
ــف  ــد يوس ــتاني محم الباكس
الحــرب مــن  الــذي عايــش 
فعلتــه  مــا  عــن  بدايتهــا 
أمريــكا بنتيجــة الحــرب أنهــا 
ــن  ــن بي ــة م ــت الهزيم انتزع

النصــر. فكــي 

بــدأت   2001 أكتوبــر  يف 
ىلع  األمريكيــة  الحملــة 
كان  والتــي  أفغانســتان 
ــداث  ــل أح ــا قب ــا له مخطًط
ــق  ــر لتحقي ــبتمبر بكثي 11 س
ىلع  األهــدف  مــن  جملــة 
اإلمــارة  إســقاط  رأســها: 
نظــام  إلقامــة  اإلســامية 
ديموقراطــي علمانــي، إعــادة 
إنتــاج الهيرويــن، تمريــر خــط 
غــاز وســط أســيا، القضــاء 
ىلع جماعــة قاعــدة الجهــاد، 
ســرقة الثــروات األفغانية من 
ــرول وغــاز وأحجــار كريمــة  بت
...إلــخ، وعندمــا الح الفشــل 
ــن  ــق تبي ــة يف األف والهزيم
لهــا أنهــا لــم تحضــر للخــروج، 
لــم يجــد األمريــكان بــدا مــن 
ــن  ــروج م ــراع والخ ــاء الص إنه
محاولــة  يف  أفغانســتان 
مللمــة الوضــع قبــل أن تفقــد 
مكانتهــا الدوليــة، فأعــدت 

الســبيل  نفــس  لنفســها 
للســوفيت،  قدمتــه  الــذي 
مفاوضــات  وبعــد  واليــوم 
ــكان يف  ــدأ األمري ــة ب الدوح
ــن  ــحاب م ــو 2021 باالنس ماي
أفغانســتان لينتهــي يف 11 
ســبتمبر 2021، بعــد 20 ســنًة 
ــا؛  ــرب يف تاريخه ــول ح وأط
ــيئا  ــكا ش ــت أمري ــل حقق فه
مــن األهــداف الســابقة؟!. 

يف  أمريــكا  نجحــت  نعــم 
الخشــخاش  زرع  إعــادة 
اإلمــارة،  منعتــه  الــذي 
ــكا االتجــار يف  ومارســت أمري
ــرقة  ــت بس ــدرات، وقام املخ
الكامنــة يف أرض  الخيــرات 
ــر،  ــة والبك ــتان الغني أفغانس
األفغــان  تركهــم  فهــل 
 .. ال  خيراتهــم؟!،  يحصــدون 
بــل كــدروا عليهــم عيشــهم 

نكــًدا. وجعلــوه 

وعجــزوا عــن إنهاء الصــراع الذي عمقــه المجاهدون 

بضربــات متتاليــة وقاصمــة، وجرحــوا الكبرياء 

الســوفيتي،

أن  وعليهــم  الســوفيت  خــرج 
الحــرب  تعويضــات  يدفعــوا 
لإلمــارة اإلســامية، فمــا زالــت 
أملانيــا تعــوض اليهــود تحــت 

الهلكوســت؟ وهــم 
***
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ــكا  ــوا أمري ــم يترك ــان ل األفغ
ــوا  تنعــم ىلع أرضهــم وجعل
باهظــة  الحــرب  تكلفــة 
وإنســانًيا،  ومعنوًيــا  مادًيــا 
وفشــلت أمريــكا يف القضــاء 
كمــا فشــلت  اإلمــارة،  ىلع 
نظــام  إقامــة  يف  أمريــكا 
ــع  ــي فم ــي علمان ديموقراط
آخــر جنــدي يطــرد يهــرب 
معــه النظــام إن شــاء اهلل، 
يف  بحماقــة  وســاهمت 
وعمــت   ، القاعــدة  انتشــار 
الثــورات يف بــاد املســلمين 
ىلع الحــكام  الذيــن طفحــت 
الســطح  ىلع  قذاراتهــم 
ــورات  ــددت الث ــم، وه فأزالته
ــة  ــة الوراثي ــا األنظم بقيامه

واملغــرب  الخليــج  يف 
فلســطين،  حــدود  وىلع 
الزالــت  اإلســامية  واإلمــارة 
الــذي  النصــر  تســتثمر 
اليــوم  وتعمــل  حققتــه، 
ىلع طــرد األمريــكان وغــًدا 
-إن شــاء اهلل- ســتطالبهم 
بالتعويضــات عــن 20 عاًمــا 
ــارة تهيــئ  مــن الحــرب، واإلم
إلقامــة  والشــعب  البلــد 
ــذا  ــرى، وه ــرة أخ ــا م نظامه
مــن حســن وعيهــم وفهمهم 
 .. الخــروج  الســتراتيجية 
مباركــة أنــت بأرضــك وأهلــك 

أفغانســتان. يــا 
***

كان  هــل  هــو:  والســؤال 

األمريــكان أوعــى مــن اإلنجليز 
الذيــن ســبقوهم يف الخروج 
مــن  أو  القرنيــن  بقرابــة 
ــبقوهم  ــن س ــوفيت الذي الس
يف الخــروج بثاثــة عقــود 
أغرتهــم  أم  الزمــان؟،  مــن 
ســقوط  بعــد  مــا  أجــواء 
الخافــة العثمانيــة وتســلط 
أراضــي  ىلع  االســتعمار 
الحماقــة  أن  أم  األمــة؟!، 

يداويهــا؟!. مــن  أعيــت 
إذا مــا تــرك الغرب املســلمين 
وشــأنهم يف حكــم بادهــم 
لتجمعهــم  دينهــم  وفــق 
ــوا  ــية، وترك ــه السياس مظلت
دينهــم  يعرضــون  الدعــاة 
صــرف  ولــو  النــاس،  ىلع 

الحــروب  نفقــات  الغــرب 
ملــا  دولهــم،  تنميــة  ىلع 
ــم،  ــروب بالعال ــاك ح كان هن
ــعادة  ــاس يف س ــاش الن ولع
الكوكــب  ولعــم  ومحبــة، 
حركــة  ولكانــت  الســام، 
االنســجام  ســفير  التجــارة 
بيــن األمــم، ولكنهــم فضلــوا 
إبليــس  عبيــد  يكونــوا  أن 
ــة  ــي حقيق ــذه ه ــده، ه وجن
وجيوشــهم،  حكوماتهــم 
ــب  ــاد الكوك ــم إفس ومهمته
بمــا عليــه مــن مخلوقــات 
وىلع  لجشــعهم،  إشــباًعا 
جماحهــم  كبــح  شــعوبهم 

قبل فوات اآلوان. 

أن نــدرك  أن  املهــم  مــن 
أو ملتــه؛  يف  املنتصــر 
االنتصــار يف الحــرب اليعنــي 
ــف  ــن يق ــراع، فل ــة الص نهاي
الصــراع حتــى يتبــع املهــزوم 

وجــب  ولهــذا  العكــس!، 
الركــون  وعــدم  االحتيــاط 
لحســن الظــن، وال بــد مــن 
بقــاء الحــذر مــع مــن لــم 
شــغاف  اإليمــان  يســكن 
قلبــه، فقــد نكســب الحــرب؛ 
ُنبقــي  أن  يجــب  ولكننــا 
الصــراع مــع األعــداء تحــت 
األعــداء  فبعــض  رمادهــا، 
يظــل متحينــا الفرصــة التــي 
اســتقاله  بهــا  يســترد 
عقيدتــه  لنشــر  ويســعى 
ولتحقيــق أحامــه، ومــا أن 
تتغيــر الريــح حتــى يعــود 
الصــراع واالنتقــام مــن جديد، 
كثيــرة. التاريــخ  وأحــداث 

والسؤال هو: هل كان األمريكان أوعى من اإلنجليز 

الذين سبقوهم في الخروج بقرابة القرنين أو من السوفيت

 الذين سبقوهم في الخروج بثالثة عقود من الزمان؟

األفغان لم يتركوا أمريكا تنعم على أرضهم وجعلوا

ا
ً

ا وإنساني
ً

ا ومعنوي
ً

 تكلفة الحرب باهظة مادي

ــم  ــكان وعليه ــيخرج األمري س
أن يدفعــوا تعويضــات الحــرب 
لإلمــارة اإلســامية، فمــا زالت 
أملانيــا تعــوض اليهــود تحت 

وهــم الهلكوســت؟
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 حــاول اإلنســان جاهــًدا مواجهــة 
املخــاوف، وكبــح املخاطــر، ودرء األضــرار، 
وجلــب املنافــع، منــذ أن كان لــه موضــع 
قــدم يف األرض، ومنــذ أن كانــت أول 
الليــل،  ظلمــة  مــن  تنشــأ  مخاوفــه 
ــوادي،  ــة ال ــق يف وحش ــوب الغاس ووق
وانتهــاًء بشراســة املفترســات وصراعــه 

معهــا مــن أجــل البقــاء. 
كان اإلنســان يف كل أحوالــه بحاجــة 
ــه  ــه ويعين ــف مع ــن يق ــى م ــة إل ماس
ــعت  ــه توس ــر أن مطامع ــه، غي ــوذ ب ويل
ــه يف  ــي جنس ــع بن ــك كتوس ــوق ذل ف
املعمــورة، فأضحــى اإلنســان طامحــا 
ــه  ــي جنس ــة ىلع بن ــيطرة والغلب للس
تــارة، وتــارة أخــرى باالنتقــام منهــم 
ومطامحــه  أطماعــه  ىلع  مســتعينا 
ــوة،  ــن الق ــا م ــه نوع ــن في ــا يظ ــكل م ب
وإســداء النفــع، والقــدرة ىلع التصــرف.
آنــذاك؛ اجتــال اإلنســان جنــٌس آخــر مــن 
ــَدى  ــَد َم ــٌس أدرك ُبْع ــه، جن ــر طينت غي
البشــري وضعفــه،  الجنــس  حاجيــات 
فاختبــر نقائصــه ومداخلــه ومخارجــه 
قبــل أن َتْكَتِمــَل ِخْلَقُتــُه، وُيــروى يف 
ىلع  طــاف  األول  الشــيطان  أن  ذلــك 
آدم وهــو صلصــال جــاف لــم تنفــخ فيــه 
ــه،  ــه ومكامن ــم كنه ــد، فعل ــروح بع ال
َقــاَل  َقــاَل:  َماِلــٍك،  ْبــِن  َأَنــِس  فَعــْن 
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم:  ِ َصلَّــى اهللَّ َرُســوُل اهللَّ
ــُه  َر َآَدَم َتَرَك ــوَّ ــا َص ــلَّ مَلَّ ــزَّ َوَج َ َع »ِإنَّ اهللَّ
ــُس  ــَل ِإْبِلي ــُه َفَجَع ُ َأْن َيْتُرَك ــاَء اهللَّ ــا َش َم
ــُه  ــَرَف َأنَّ ــَوَف َع ــا َرَآُه َأْج ــِه َفَلمَّ ــُف ِب َيِطي
الشــياطين  َيَتَماَلُك«،أدركــت  ال  خلــٌق 
نقــاط ضعــف الجنــس البشــري، فأوحــت 

يف بنــي آدم أن عاملهــا الشــيطاني 
قــد يكــون الحليــف األقــدر لإلنســان 
يف جلــب النفــع، ودفــع الضــر عنــه، 
ــا  ــن قدراته ــا م ــان بعض ــرزت لإلنس وأب
ــن  ــا م ــان األول نوًع ــا اإلنس ــي ظنه الت
القــوى الخفيــة، والتصــرف الباهــر الــذي 
ــن  ــيء م ــه إال بش ــان علي ــدرة لإلنس ال ق
التذلــل والخضــوع ألصحــاب هــذه القــوى 
الخارقــة، مــع دعائهــا واالســتعاذة بهــا 
عنــد الرهبــة، والليــاذ بهــا عنــد الرغبــة، 
حتــى أرســل خالــق اإلنســان والشــيطان 
ــث يف األرض  ــماء، وبع ــن الس ــل م الرس
ــذه  ــف ه ــر زي ــفوا للبش ــاء ليكش األنبي
النظريــة الســاذجة، وليبينــوا لهــم أنهم 
مخدوعون بقــوى الشــياطين وأوليائهم، 
ــرف  ــة، والتص ــدرة التام ــب الق وأن صاح
ــق  ــو الخال ــة ه ــوة املطلق ــل، والق الكام

ــن. ــو رب العاملي ــذي ه ــه ال ــل جال ج
األرض،  يف  الفكــر  تصحيــح  وألجــل 
ــرى  ــكانها، أج ــن يف س ــيخ اليقي وترس
اهلل املعجــزات الخارقــة الباهــرة ىلع 
أيــدي رســله وأنبيائــه فبهــرت األعيــن، 
ــات  ــت النظري ــول، ومحق ــلبت العق وس
التــي كانــت عنــد بعــض البشــر بشــأن 
القــدرات التــي تمتلكهــا الشــياطين، 
فكانــت عصــى موســى تبتلــع هــذه 
أدنــى  دون  الشــيطانية  الخيــاالت 

مقاومــة منهــا أو مــن أصحابهــا. 
مــن  ىلع  الخدعــة  انكشــفت  حيــن 
انطلــت عليهــم مــن بنــي آدم، أدرك 
البشــر صــدق مــا جــاءت بــه الرســل 
ــى  ــم، وأب ــض به ــن البع ــا، فآم ــن ربه م
واســتكبر البعــض كمــا اســتكبر ســيدهم 
األول يف الســماء، فكانــوا مثلــه مــن 
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ــن، ومضــوا يخضعــون  الكافري
ــه  ــاءت ب ــا ج ــياطين وم للش
أن  زاعميــن  الســحر،  مــن 
املعجــزات النبويــة نــوع مــن 
الســحر األقــوى تأثيــرا مــن 

أشــباهه.
هــذا  يف  البشــر  افتــرق 
أوليــاء  فمنهــم  الشــأن، 
الرحمــن الذيــن آمنــوا بــأن 
والقــدرة  والســلطة  القــوة 
يف  املطلــق  والتصــرف 
الكــون هــو مــن خصائــص 
ــا  ــاركه فيه ــي ال يش اهلل الت
أحــد، فأنتــج ذلــك فيهــم أن 
ــم،  ــم، ولياذه ــوا عياذه جعل
وتضرعهــم،  ودعاءهــم، 
ــة  ــا لجه ــم مصروف وخضوعه
واحــدة، وهــي الجهــة التــي 
املطلقــة،  القــوة  تمتلــك 
والتصــرف الكامــل، القــادرة 
والــرزق،  الخلــق،  ىلع 
ــة  ــر، وطائف ــك، والتدبي واملل
أخــرى قــد أضلتهــم أنفســهم 
الشــيطان  أوليــاء  وهــم 
ــم  ــتمروا يف غيه ــن اس الذي
مــا  يتبعــون  ســامدون، 
تتلــوا الشــياطين عليهــم، 
الســحر  النــاس  فيعلمــون 
ويحثونهــم عليــه، ويزينونــه 
لهــم، ويهونــون حكم الشــرع 
فيــه، رغــم أن فصــل القضــاء 
فيــه كان ســماويا حيــث قــال 

يل  ىل  مل  خل  تعالى: ىمحٱ 

يم   ىم  خممم  حم  جم 

 )الســحر .. هل هو من الدين؟(

)إبراهيم عيســى( الذي مرد على 

النفــاق على قناة )الحرة( في 

برنامجــه )مختلف عليه(  

من  خن  حن  جن 

مه  جه  ين   ىن 

خي  حي  جي  يه  ىه 

ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ميىي  
                     

نئ  مئ  رئزئ            

نبىب   مب  زب  رب  يئ  ىئ 

ىت  نت  مت  زت  رت  يب 

ىث  نث   زثمث  رث  يت 
اك  يق  يفىق  ىف  يث 
يل  ىل  مل  يك  ىك  مك   لك 
ىنين  نن   من  زن  رن  اممم 
يمح، وقضى  مي  زي  ري  ٰى 
يف األرض رســول اهلل -عليــه 
بقتــل  والســام-  الصــاة 
الســحرة فقــال: »حــد الســاحر 

بالســيف«.  ضربــة 
وبينمــا األحــكام قــد ُفصلــت 
واألقــام  وأرضيــا،  ســماويا 
قــد جفــت بمكتــوب القضــاء؛ 
الشــيطان  أوليــاء  يــزال  ال 
يدعــون إلــى ما كانــوا يدعون 
ــه  ــه مــن الســحر، ويزينون إلي
للنــاس، ال ســيما يف شــهر 
رمضــان الفضيــل الــذي تكفــل 

اهلل فيــه بتصفيــد شــياطين 
أبــواب  وإغــاق  الجــن 
ألوليائــه  وتــرك  النيــران، 
شــياطين  تصفيــد  مهمــة 
اإلنــس، وإغــاق منابــر الضــرار 
اهلل،  ســبيل  يف  بالجهــاد 
تتنــزل  ممــن  فئــام  زال  وال 
مــن  الشــياطين  عليهــم 
زنادقــة اإلعــام املحــارب هلل 
ــان  ــهر رمض ــون يف ش ينبعث
ــهم،  ــد أنفس ــن عن ــدا م حس
ــد اهلل  ــبب تصفي ــا بس وغيظ
يف شــهر رمضــان ألســيادهم 
وشــيوخهم  الشــياطين 
علــم  يف  وأســاتذتهم 
مرادهــم  وغايــة  الســحر، 
ممكــن  قــدر  أكبــر  إخضــاع 

مــن البشــر لشــياطين الجــن 
وهــي مغلولــة يف أصفادها، 
ــب  ــام ربي ــك الفئ ــن أولئ وم
إبليــس )إبراهيــم عيســى( 
النفــاق  ىلع  مــرد  الــذي 
إفكــه  يف  مســتمرا  زال  وال 
القديــم ىلع قنــاة )الحــرة( 
يف برنامجــه )مختلــف عليه( 
املختــص بتســويق الزندقــة 
وترســيخ اإللحــاد والتشــكيك 
فأومــأ  الديــن  ثوابــت  يف 
ــي  ــرة -الت ــه األخي يف حلقت
كان عنوانهــا: )الســحر .. هــل 
هــو مــن الديــن؟(، والتــي 
ــهر  ــع ش ــا يف مطل ــم بثه ت
ــأن  رمضــان لعــام 1443هـــ- ب
ضــرب  وأشــباهه  الســحر 
مــن أضــرب املعجــزات التــي 
حاولــت األديــان الســماوية 
واألنبيــاء احتكارهــا لنفســها 
ــة  ــحر والكهان ــا للس بإدانته
ىلع  بالســيطرة  لانفــراد 
فأقصــت  البشــر،  عقــول 
معجــزة  النبــي  معجــزة 

الســاحر -زعمــوا-، ثــم أوحــي 
األثيــم ملشــاهديه  األفــاك 
ــرية  ــرورة بش ــحر ض ــأن الس ب
ــي  ــزات الت ــتكمال املعج الس
رســل  بانقطــاع  انقطعــت 
الســماء، يف تزييــف حقيــٍر 
لوعــي املشــاهد إلقناعه بأن 
الســحر وحــي مــن وحــي اهلل 
الــذي نــزل مــن الســماء عبــر 
ومــاروت  هــاروت  امللكيــن 
عبــر  القــرآن  نــزل  كمــا 
الســام-،  -عليــه  جبريــل 
ــم  ــن صمي ــحر كان م وأن الس
األديــان الســماوية إال أن آخــر 
ــام( كان  ــان )اإلس ــذه األدي ه
الســحر،  مــع  خصومــة  يف 
معجــزات  للســحرة  وأن 
دينيــة مــن جنــس معجــزات 
وجميــع  والرســل،  األنبيــاء 
هــذه اإليمــاءات الشــيطانية، 
ــة، يوردهــا  والفحــاوى الكفري
األثيــم عبــر أســئلة تقريريــة 
وتشــكيكية لتقريــر مقصــوده 
ــك  ــياق ذل ــون، ويف س املأف
إبراهيــم  األثيــم  ازدلــف 
املعــارف  )شــمس  لكتــاب 
ــحر  ــب الس ــد كت ــرى( أح الكب
الجــن،  وعبــادة  األســود، 
والزندقــة، والشــرك بــاهلل، 
ــذي  ــه ال ــه وبصاحب ــرََّف ب فع
ــويف  ــلم ص ــه بـــ »مس وصف
يؤثــر العزلــة«، مشــيدا بقــول 
ــاٍل  ــاٌب خ ــه كت ــال أن ــن ق م
مجــرد  وأنــه  الســحر،  مــن 
املبــادئ  لتعليــم  كتــاب 

أحــد ضيــوف برنامج مختلــف عليه 

المختــص بتســويق الزندقــة واإللحاد 

إلجام لئام اإلعامسلسلة

 ٌّ ٍَّّ
ّٰ 

ُِّّ
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الســور  وأســرار  الروحانيــة، 
ــماء  ــروحات أس ــات، وش واآلي
اهلل الحســنى، وكيــا تضيــق 
وتلتصــق  عليــه،  الدائــرة 
بــه الُتَهــم، نقــل كامــا مــن 
األزهــري  العامــة  فتــوى 
عطيــة صقــر -رحمــه اهلل- 
الذامــة للكتــاب، واملحرمــة 
القتنائــه ومطالعتــه، ألنــه 
كتــاب كفــري مختــص بتعليم 

الســحر والكفــر.
ثــم مضــى معــد الحلقــة يف 
ــه  ــر كون ــحر بذك ــن الس تزيي
مــن أنجــح األعمــال التجاريــة 
املربحــة يف عصرنــا الحاضــر، 
أكثــر  مــن  مزاولوهــا  وأن 
النــاس ثــراء يف املجتمــع، 
بحاجــة  البشــرية  وأن 
حيــن  كل  يف  للمعجــزات 
والنتيجــة  ومــكان،  وزمــان 
أن الســحر حاجــة إنســانية 

ضروريــة فابــد منــه!!.
ــه  ــع ضيوف ــواره م ــم يف ح ث
قــرر أن القــرآن الكريــم كان 
قــد اعتــرف بالســحر وأقــر 
بوجــوده وتأثيــره، وبوجــود 
مــع  واالتصــال  العاقــة 
ــي، وأن  ــن الغيب ــن والكائ الج
ــذه  ــر ه ــرف بتأثي ــرآن اعت الق
ــى  ــا حت ــات ونجاحاته العاق
األنبيــاء  ىلع  تنســف  ال 
فكــرة  األديــان  وبقيــة 
الوحــي والنبــوة، فكاهمــا 
-كمــا يزعمــون- مــن مشــكاة 
ــي  ــوة والوح ــدة، ألن النب واح

عبــارة عــن عاقة بيــن العالم 
مــع  والابشــري  البشــري 
ــة(،  ــة )ماورائي ــات غيبي كائن
والســاحر كذلــك يشــترك مــع 
النبــي يف العاقــة واالتصال 
ــم  ــن العال ــكام م ــي ال وتلق
الابشــري، فهــذا مــع الجــن، 

املائكــة.. مــع  وذاك 
أن  للســخرية  املثيــر  ومــن 
إن  الضيــوف  أحــد  يقــول 
الديــن لــم يحــارب الســحر 
وإنمــا حــارب الســاحر، ليتولى 
الشــيخ  أو  النبــي  مكانــه 
الروحيــة  ســلطته  لبســط 
وتعزيــز  املجتمــع،  ىلع 
الســيطرة  يف  مصلحتــه 
ــر، وأن االتصــال  ىلع الجماهي
معهــم،  والــكام  بالجــن، 
بيــن  مشــتركة  وظيفــة 
الســاحر والشــيخ الــذي يعالج 
والرقيــة  بالقــرآن  النــاس 
الشــرعية ليخــرج الجــان مــن 
اإلنســان، فالرقيــة هــي نــوع 
مــن الســحر الشــرعي كمــا 
البرنامــج،  صاحــب  يزعــم 
والســاحر -بزعمــه- إذا لبــس 
القلنســوة أو العمامــة ثــم 
مــن  صــار  بالقــرآن  تمتــم 

الشــرعية،  الرقيــة  شــيوخ 
وىلع حــد تعبيــره: فالشــيخ 
ســاحر والســاحر شــيخ ال فــرق 

. بينهمــا
البرنامــج  معــد  وكعــادة 
يتــم  الذيــن  وضيوفــه 
مــن  بعنايــة  انتقاؤهــم 
مزبلــة اإللحــاد، بــدت مقاصــد 
حينمــا  ى  تتبــدَّ الحلقــة 
عرجــوا بالحديــث إلــى وجوب 
ــة الســحر والخزعبــات  محارب
والهرطقــات، ووجــوب إتــاف 
يــروج  ومــا  الســحر  كتــب 
لهــا، فطالــب أحــد ضيــوف 
قــراءة  بإعــادة  الحلقــة 
ورفــع  اإلســامي،  التــراث 
القداســة الدينيــة عنــه، أو 
العمــل  وتجميــد  تعطيــل 
ــا  ــه، ألنه ــي صفحت ــه، وط ب
-يف ظنــه- تــروج لظاهــرة 
الســحر والســحرة، باحتوائهــا 
واعترافــات  إقــرارات  ىلع 
بالخرافــات واملعجــزات التــي 
كان لهــا دور آخــر يف اإلقــرار 
وانتشــار  الســحر  بوجــود 
-ىلع  وذكــروا  الســحرة، 
منهــا  التمثيــل-  ســبيل 
)صحيــح البخــاري( الــذي فيــه 
ــه  ــى اهلل علي ــي صل أن النب
وســلم ســحره رجــل يهــودي 
اســمه لبيــد بــن األعصــم.

فهــل نســي صاحــب البرنامج 
)شــمس  كتــاب  وضيوفــه 
املعــارف الكبــرى( وغيــره مــن 
ــم  ــحر، ول ــم الس ــب تعلي كت

ــاري(  ــح البخ ــدوا إال )صحي يج
كتــب  مــن  أنــه  ليزعمــوا 

ترويــج الســحر؟ 
وهــل غــاب عنهــم أن القــرآن 
كان وال زال يقــرر مــا يقــرره 
ــذا  ــاري( يف ه ــح البخ )صحي

ــأن؟  الش
باملشــاهد  رفقــا  أنهــم  أم 
ــتطيعوا  ــم يس ــان ل يف رمض
أن يقولــوا يف القــرآن الكريم 
)صحيــح  يف  قالــوه  مــا 

!!؟  البخــاري( 
ومــن الغبــاء املســتحكم يف 

املعاصــر  اإلعــام  ماحــدة 
الدعــوى  بيــن  يجمعــوا  أن 
واحــد،  آن  يف  ونقيضهــا 
إلبراهيــم  يســلم  فكيــف 
عيســى أن يدعــي محاربــة 
والســحر،  الجــن  خزعبــات 
الجــن  بوجــود  والتهكــم 
ودخولــه يف اإلنســان، مــع 
الحــث ىلع العاقــة بهــم، 
وتعلــم الســحر عنهــم يف آن 
واحــد، فليــس إال أن يكــون 
هــو  مــا  إنــكار  مقصــوده 
معلــوم مــن الديــن بالضــرورة، 

املائكــة  بخلــق  كاإليمــان 
بخلــق  واإليمــان  والجــن، 
الخيــر والشــر، ووجــود الســحر 
وأثــره، وحرمــة تعلمــه، وكفــر 
تهكــم  ولهــذا  ممارســه، 
األثيــم إبراهيــم بوجــود الجن 
يف استديو البرنامج، وتهكم 
الجــن  وأوصــاف  بأســماء 
مناديــا ىلع نفســه بالجهــل 
حينمــا قــال: )مــن العلمــاء 
الذيــن ســموهم بذلــك؟؟(، 
ــلمين  ــاء املس ــا أن علم جاه
قــد  كانــوا  املتقدميــن 
ذكــروا ذلــك يف مصنفاتهــم 
العــرب  ألســنة  عــن  نقــا 
ــن  ــام اب ــال اإلم ــا، ق وقبائله
ــه اهلل- يف  ــر -رحم ــد الب عب
)َواْلِجــنُّ   :  )118-11 )التمهيــد 
َوَأْهــِل  اْلــَكَاِم  َأْهــِل  ِعْنــَد 
اْلِعْلــِم ِباللَِّســاِن َيْنِزُلــوَن ىلَعَ 
ــَد  ــُروا اْلَواِح ــِإَذا َذَك ــَب َف َمَراِت
َقاُلــوا  َخاِلًصــا  اْلِجــنِّ  ِمــَن 
ــْن  ــُه ِممَّ ــِإْن َأَراُدوا َأنَّ ــيٌّ َف ِجنِّ
َيْســُكُن  َمــَع النَّــاِس َقاُلــوا 
ــاٌر َوِإْن َكاَن  ــُع ُعمَّ ــٌر َواْلَجْم َعاِم
ْبَيــاِن َقاُلــوا  ــْن َيْعــِرُض ِللصِّ ِممَّ
َأْرَواٌح َفــِإْن َخُبــَث َوَتَعــرََّم َفُهَو 
ــَك  ــِإْن َزاَد ىلع َذِل ــْيَطاٌن َف َش
َفُهــَو َمــاِرٌد َفــِإْن َزاَد ىلَعَ َذِلَك 
ــٌت  ــوا ِعْفِري ــُرُه َقاُل ــِوَي َأْم َوَق

َعَفاِريــٌت(.  َواْلُجَمــُع 
حلقتــه  األثيــم  ختــم  ثــم 
بخاصتهــا كعادتــه قائــا: 
أنــه يتعجــب ممــن ينتفضون 
دفاعــا عن ســيدنا رســول اهلل 

قناة الحرة منبر ربيب إبليس 

طعن فيها في )صحيح البخاري(
ُ

ي

مدح فيها كتاب السحر )شمس 
ُ

وي

المعارف( 

طالب أحد ضيوف الحلقة  بإعادة 

قراءة التراث اإلسالمي 
ورفع القداسة عنه  ألنه يروج 

لظاهرة السحر والسحرة!!
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صلــى اهلل عليــه وســلم بســبب رســمة أو كاريكاتير 
وهــم  الســنين  آالف  يصمتــون  بينمــا  مســيء، 
ــِحر،  ــه الصــاة والســام قــد ُس ــه علي يســمعون أن
وأنــه خضــع للســحر، فإلــى أي مــدى يصــدق عقــل 
املســلم ذلــك، ويظلم قلبــه، وإلى أي مدى ُيســتلب 
عقلــه، وهــو يصــدق هــذه التهمــة الرهيبــة التــي 
ــرد  ــادي، ومج ــخص ع ــرد ش ــولنا مج ــن رس ــل م تجع
شــخص هــش وهامشــي ومهمــش، أثَّــر فيــه الســحر 
والســاحر اليهــودي فخضــع لــه وأثــر فيــه ســحره؟(
ــدره  ــَر ص ــا َحِص ــه مم ــن قول ــا يف لح ــى م وال يخف
َخــَوًرا أن يفصــح بــه بأوضــح إفصــاح وبيــان يف 
شــهر رمضــان، فغايــة هــذا الزنديــق أن يشــيع يف 
متابعيــه مــن العامــة التشــكيك يف ثوابــت الديــن 
ومــا صــح وثبــت مــن قصــص املرســلين، والتهكــم 
بقطعيــات الديــن وبعلمــاء املســلمين الذيــن أثبتوا 
وقــوع البايــا واملحــن ىلع األنبيــاء واملرســلين 
كالقتــل والســحر والســجن، فالدنيــا دار بــاء ال جــزاء 

كمــا يقــول العلمــاء.
مــا هــو مهــم وألجلــه جــرى القلــم لتحريــر املقــال؛ 

ــذا  ــد ه ــص يف مقاص ــرورة التفح ــى ض ــارة إل اإلش
البرنامــج وأمثالــه ورصــد مراميــه، بــدءا مــن اختيــار 
ــي  ــه الت ــن حلقات ــه(، وعناوي ــف علي ــمه )مختل اس
كانــت يف أغلبهــا إثــارة لخــاف مطــروح وشــاذ يف 
ــا،  ــة عليه ــة واألم ــاع الصحاب ــد إجم ــائَل انعق مس
ثــم التأمــل يف أســلوب الطــرح ونمــط الــكام 
ــور  ــن الغي ــه، فاملؤم ــص خاصت ــياقه، وتمحي وس
ــج  ــج منت ــذا البرنام ــته أن ه ــدرك بكياس ــن ي الفط
ــم  ــامي يف صمي ــن اإلس ــتهداف الدي ــة الس أصال
قلبــه وأســس مرتكزاتــه، مــن خــال إثــارة الشــكوك 
والشــبهات فيــه، والطعــن بحملتــه ورمــوزه، وليــس 
بكبيــر قــوٍل أن يقــال يف هــذا البرنامــج وأمثالــه أن 
ُمَعــدٌّ الغتيــال الديــن ورمــوزه بطريقــة مكثفــة، عبــر 
تســويق الــردة عــن اإلســام والدعــوة إلــى الزندقــة 
واإللحــاد، ويف بــث هــذه الحلقــة يف شــهر رمضــان 
ــكيك  ــيرة لتش ــة حس ــة خائب ــام 1443هـــ محاول لع
ــر  ــه، ولتكثي ــال علي ــن اإلقب ــم زم ــاس يف دينه الن
أتبــاع شــياطين الجــن يف األرض، أمــا منهــم يف 
النجــاح بفــك األصفــاد عــن الشــياطين يف رمضــان.
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ــو  ــام فه ــحر يف اإلس ــم الس ــان حك ــة لبي وال حاج
حكــم متفــق ومجمــع عليــه، وال خــاف فيــه إال 
ــة  ــم الفضائي ــركين وقنواته ــن واملش ــد الكافري عن
وشــياطينهم اإلعامييــن، وىلع رأســهم ربيــب 
إبليــس مقــدم برنامــج مختلــف عليــه، غيــر أن 
الحاجــة ملحــة لبيــان حكــم اإلســام وعقوبتــه يف 
إبراهيــم عيســى وأمثالــه ممــن ســنعرج ىلع الــرد 
عليهــم ونحــرض ىلع إلجامهــم وتحييدهــم يف 
الحلقــات القادمــة مــن سلســلة إلجــام لئــام اإلعام، 
ــق  ــف أم زندي ــد مثق ــى ملح ــم عيس ــل إبراهي فه
جبــان؟، وملــاذا ضــج زنادقــة اإلعــام املصــري يف 
ردة فعلهــم ىلع حلقتنــا األولــى عــن األفــاك األثيم 
ــم ال  ــه، ول ــانه وَجَناِن ــام لس ــا إللج ــم ودعوتن إبراهي
يكــون اغتيــال إبراهيــم وقتلــه مختلــف عليــه أيًضــا 
بيــن الشــعب املصــري كمــا أبانــت تعليقاتهــم 
وكيــف  األولــى؟،  حلقتنــا  ىلع  أفعالهــم  وردود 
ــن  ــد ب ــيدنا خال ــوا س ــه أن يتهم ــه ولضيوف ــوز ل يج
الوليــد رضــي اهلل عنــه بالتظاهــر باإلســام نفاقــا، 
ــاس  ــو الن ــك وندع ــم بذل ــا أن نتهمه ــوز لن وال يج

ــة  ــت حري ــل ضاق ــك، فه ــم ىلع ذل ملعاقبته
التعبيــر ىلع شــخص إبراهيــم عيســى بينمــا 

ــن  ــام م ــوز اإلس ــد رم ــره ض ــة تعبي ــع حري تتس
ــم؟،   ــم آلخره أوله

وإذا كان علمــاء األزهــر الكــرام وأئمتــه األعــام قــد 
كفــروا وحكمــوا بالزندقــة ىلع طائفــة هــم أخيــر 

ــم(،  ــط إبراهي ــن العبي ــواد املؤم ــن )ال ــرة م ــف م أل
ــريحة  ــر ش ــة تعبي ــم لحري ــع صدوره ــاذا ال تتس فلم
واســعة مــن الشــعب املصــري املســلم ضــده وحريــة 

ــا؟!! ــا وأفعالن تعبيرن
ــى اهلل  ــوب إل ــم أن يت ــواد إبراهي ــة لل ــا نصيح إنه
ويقلــع عن محاربة اهلل ورســوله واملؤمنيــن، وليعلم 
أن بتــوع القاعــدة مــش بيهــزروا، فقــد قطفــوا 
رؤوس مــن آذوا اهلل ورســوله يف شــارلي ايبــدو 
ويف غيرهــا مــن أصقــاع األرض، فلينــزع عــن ترويــج 
اإللحــاد والزندقــة وتشــكيك النــاس يف دينهــا، فقد 
أعــذر مــن أنــذر، فللــه ولرســوله وللمؤمنيــن أســود 

يف صعيــد مصــر وســينائها وقاهرتهــا ســيقهرونه 
بــإذن اهلل، وإننــي أســتنفرهم جميعــا ملرحلــة 
العدالــة )بتجديــد االغتيــال الدينــي( التــي ســنها 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف كعــب بــن 
ــارب هلل  ــذا املح ــة يف ه ــة العدال ــرف، إلقام األش
ــرة  ــردة املعاص ــل ال ــاد أه ــه، فجه ــوله وأمثال ورس
رجــاال كانــوا أم نســاء مــن أعظــم الجهاد يف ســبيل 
ــننه يف  ــو داود يف س ــام أب ــوب اإلم ــد ب اهلل، وق
كتــاب الجهــاد بابــا فقــال: )َبــاٌب يِف َقْتــِل النَِّســاِء( 
وأورد تحتــه حديــث َعاِئَشــَة رضــي اهلل عنهــا الــذي 
حســنه اإلمــام األلبانــي، َقاَلــْت عائشــة: » َلــْم ُيْقَتْل 
ِمــْن ِنَســاِئِهْم - َتْعِنــي َبِني ُقَرْيَظــَة - ِإالَّ اْمــَرَأٌة، ِإنََّها 
 ِ ــا َوَرُســوُل اهللَّ ُث َتْضَحــُك َظْهــًرا َوَبْطًن ــِدي ُتَحــدِّ َلِعْن
ــُيوِف،  َصلَّــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلََّم َيْقُتــُل ِرَجاَلُهــْم ِبالسُّ
ــا.  ــْت: َأَن ــُة؟ َقاَل ــَن ُفَاَن ــِمَها َأْي ــٌف ِباْس ــَف َهاِت ِإْذ َهَت
ــُه -أي  ــَدٌث َأْحَدْثُت ــْت: َح ــْأُنِك؟« َقاَل ــا َش ــُت: »َوَم ُقْل
أنهــا كانــت تســب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
وباشــرت قتــل خــاد بــن ســويد بــأن رمــت 
ــا  ــَق ِبَه ــْت: »َفاْنَطَل ــى - َقاَل ــه الرح علي
ــا  ــى َعَجًب ــا َأْنَس ــا، َفَم ــْت ُعُنُقَه َفُضِرَب
ِمْنَهــا َأنََّهــا َتْضَحــُك َظْهــًرا َوَبْطًنــا 
َوَقــْد َعِلَمــْت َأنََّهــا ُتْقَتــُل«، قــال 
اإلمــام ابــن رســان رحمــه اهلل: 
)ســبب تعجــب عائشــة، وهــي 
ذاهبــة  هــِذه  أن  تعلــم  أنهــا 
إلــى ضــرب العنــق وهــي تضحــك، 
وضــرب العنــق ال يناســبه إال البــكاء، والظاهــر أن 
ــرة العنــاد شــديدة الكفــر، فلهــذا كانــت  هــِذه كثي
ــاد(، فــا يليــق بهــؤالء  ــى القتــل ســريعة االنقي إل
ــوا عــن ظهــر األرض كمــا رحلــت  وأمثالهــن أن يرحل
نــوال الســعداوي ورحــل ســيد القمنــي بــا حكــم 

ــتحقونه. ــذي يس ــة ال العدال
وأخيــرا نســأل اهلل تعالــى أن يبــرم لهــذه األمــة أمــر 
رشــد يعــز فيــه أهــل طاعتــه، ويهــدى فيــه أهــل 
معصيتــه، وبــاهلل نعتصــم ونتأيــد، والحمــد هلل رب 

العامليــن.
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  خبايا المصطلح خبايا المصطلح ومخاطر آلياتهومخاطر آلياته
الجزء الثالث

ــى  ــلمين إل ــن املس ــرًا م كثي
الهزيمــة النفســية والشــعور 
وال  اإلصــاح،  مــن  باليــأس 
ــدة  ــم يف معاه ــى أنه ننس
-التــي  ديفيــد(  )كامــب 
ــرائيل  ــر وإس ــن مص ــت بي تم
وتحولــت مصــر فيهــا إلــى 
إلســرائيل-   أمنــي  حليــف 
بأمــور  طالبــوا  قــد  كانــوا 
الشــأن،  هــذا  يف  عديــدة 
ثــم تطــورت مطالباتهــم يف 
اتفاقيــة )وادي عربــة( -التــي 

ــرائيل  ــن األردن وإس ــت بي تم
وتحولــت األردن فيهــا إلــى 
إلســرائيل-  أمنــي  حليــف 
بإعــداد  املطالبــة  لحــد 
العربيــة لقبــول  الجماهيــر 
»الســام« بشــروطه الحالية؛ 
»الســام«  هــذا  فــرض  أي 
طوعــا ىلع الشــعوب       
اإلســامية   بإرادتها، 
ــن  ــا ع ــا عنه أو رغم
تزييــف  طريــق 
املســلمين  وعــي 

املتابــع  ىلع  يخفــى  ال 
اليهــود  صهاينــة  اهتمــام 
الثقــايف  بالجانــب 
واإلعامــي يف العالــم أجمــع 
ــر يف  ــر كبي ــن أث ــه م ــا ل مل
التطبيــع،  مســيرة  تعزيــز 
الوســيلة  هــو  فالتطبيــع 
التــي  لليهــود  الفاعلــة 
ــم  ــة لدع ــم الفرص ــئ له تهي
املنافقيــن واملفســدين ألداء 
دورهــم داخــل صــف األمــة 
يدفــع  بشــكل  اإلســامية 

بقلم:
أسامة       المقدسي

وإرادتهــم املقاومــة للعدوان 
الصهيونيــة،  والعنصريــة 
ــم  ــدف ت ــذا اله ــق ه ولتحقي
الترويــج بقــوة يف اإلعــام 
ملــا  واإلســامي  العربــي 
)الســام  بثقافــة  يســمى 
مــع  والشــامل  الدائــم 
وجــد  والــذي  إســرائيل(، 
طريقــه إلــى العديــد مــن 
الكتابــات الصحفيــة والبرامــج 
والتغريــدات  اإلعاميــة 
واملنشــورات املطروحــة يف 
العديــد مــن وســائل التواصل 
والنــدوات  االجتماعــي 
القنــوات  عبــر  والحــوارات 
كان  ذلــك  كل  الفضائيــة، 
يدعــو بــكل صراحــة لنســيان 
الشــعوب  صــراع  تأريــخ 
إســرائيل،  مــع  اإلســامية 
بمــا  األمــة  ذاكــرة  ومحــو 
املغضــوب  بجهــاد  يتعلــق 
وقــد  والضاليــن،  عليهــم 
نجحــت بعــض هــذه الجهــود 
والثقافيــة  اإلعاميــة 
تحــوالت  إحــداث  يف 
واإلدراك  التوجهــات  يف 
دول  بعــض  يف  الجمعــي 
البعــض  وانتقــل  الخليــج، 
املواجهــة  ثقافــة  مــن 
إلــى  والنضــال  والحــرب 
ثقافــة الســام والتطبيــع، 
ووســائل  اإلعــام  ولعــب 
يف  أساســيا  دورًا  التواصــل 
هــذه االنتكاســات املتجــاوزة 
للقيــود الشــرعية والثقافيــة 

ــى  ــة، حت ــائدة باملنطق الس
وحــده  اهلل  بفضــل  جــاءت 
سلســلة عمليــات )القــدس 
لــن تهــود( ىلع يــد فرســان 
االستشــهادي  العمــل 
الجهــاد،  قاعــدة  بجماعــة 
القــدس(  )ســيف  وعمليــة 
ــام  ــة أم ــات مانع ــع عقب لتض
التطبيــع،  مؤامــرات  تقــدم 

صــروح  بعــض  مهدمــًة 
ــب  ــن ترم ــي ظ ــع الت التطبي
يف  وعماؤهــم  وكوشــنر 
الخليــج أنهــا تجــاوزت قابلية 
اإللغــاء والهــدم، وأن الســام 
يف الشــرق األوســط -كمــا 
حقيقــة  أصبــح  يســمونه- 
عنهــا،  رجــوع  ال  حتميــة 
فجــزى اهلل خيــرا إخواننــا يف 
يف الصومــال ومالــي واليمــن 
ــام،  ــور اإلس ــن ثغ ــا م وغيره
ــا يف  ــدي إخوانن ــلمت أي وس
حطمــوا  الذيــن  فلســطين 
بصواريــخ العــزة يف غزة خال 
ــام العشــر مشــروع  حــرب األي
تســويق التطبيــع يف العالم 

جاءت بفضل الله وحده سلسلة 

عمليات )القدس لن تهود( على 

يد فرسان العمل االستشهادي 

بجماعة قاعدة الجهاد، 

أبطال 

غزوة ماندان باي 

من سلسلة 

غزوات القدس 

لن تهود
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اإلســامي، وإعــادة تأهيــل 
ــا،  ــي عاملي ــان الصهيون الكي
عرَّاُبــوُه  اســتنفذ  أن  بعــد 
إلتمــام  عديــدة  ســنوات 
جميــع محــاوره الفاشــلة، ولم 
الكــرام  اإلخــوة  ىلع  يبــق 
بعدمــا هدمــوا ســابقا صــروح 
ــدم  ــوى ه ــد( س ــب ديف )كام
ــرج  ــا خ ــلو( بم ــدة )أوس معاه
مــن الخدمــة مــن صواريخهــم 
للعالــم  ليعلنــوا  املباركــة، 
بأســره مــوت هــذه املعاهــدة 
بســبب  فهــم  البائســة، 
فلســطين  يف  وجودهــم 
بــإذن اهلل ىلع دك  األقــدر 
مشــروع التطبيــع بأكملــه، 
فيضيفــوا لســجل صواريخهم 
حمايــة  شــرف  املباركــة 
مــع  الشــريفين  الحرميــن 
حمايــة املســجد األقصــى، 
ونســأل اهلل تعالــى أن يعيــن 
إخواننــا يف فلســطين إلثابة 
والحمــى،  بالســهر  أمتهــم 
إحيــاًء لســنة تداعــي الجســد 
الواحــد آلالمــه، وأن يوفقهــم 
ــاني  ــد اإلنس ــتعادة البع الس
والتعاطفــي  األخاقــي 
اإليمانــي مــع قضايــا أمتهــم 
ومامســة  اإلســامية، 
الحــس الوجدانــي العقائــدي 
ــام  ــم يف الش ــورة إخوانه لث

واليمــن.  والعــراق 
العربــي  اإلعــام  درج  لقــد 
يف األعــوام الســابقة إلــى 
الناعــم  التدريــج  سياســة 

ــراق  ــع واخت لتســويق التطبي
يف  لــه  املقــاوم  الفكــر 
ــدأ أوال  ــامية، فب ــة اإلس األم
مجاهــدة  ترويــض  بمرحلــة 
باختــزال  وذلــك  التطبيــع 
محاربــة التطبيــع السياســي 
فقــط عبــر تحديــده بخطــوط 
ــل  ــزم الكام ــع االلت ــراء م حم
وبمبــادرة  19٦7م،  بحــدود 
التــي  العربيــة  الجامعــة 
أربــاع  ثاثــة  عــن  تتنــازل 
الفلســطينية، يف  األرضــي 
لســحب  يائســة  محاولــة 
البســاط مــن تحــت الخطــاب 
الرافــض  لألمــة  الجهــادي 
ــود  ــرعية وج ــراف بش ألي اعت
ــل الصهيونــي ىلع أي  املحت
فلســطين،  أرض  مــن  شــبر 

النخــب  أقــل  مــن  وكان 
اإلســامية  والجماعــات 
وعيــا وأضلهــم ســعيا مــن 
تماشــى بغفلــة أو تغافــل 
مــع هــذا الخطــاب اإلعامــي 
عقيرتــه  فرفــع  امللغــوم، 
املعارضــة ملشــروع التطبيــع 
ذات  يف  اعترافــه  مــع 
الشــرعية  باحتــرام  الوقــت 
ــن  ــن م ــية للمطبعي السياس
العــرب،  صهاينــة  أنظمــة 
وكان مــن أشــد النــاس خطــرا 
ــى  ــن أفت ــررا م ــم ض وأعظمه
النــاس ىلع أثيــر الفضائيــات 
العربيــة بــأن التطبيــع أنواع، 
ــرج  ــر مخ ــع أكب ــه تطبي فمن
أصغــر،  وآخــر  امللــة،  مــن 
قياســا ىلع قاعــدة )تطبيــع 
وأحســنهم  تطبيــع(،  دون 
حــاال مــن أفتــى بــأن التطبيع 
ــن والة  ــن املطبعي ــة لك خيان
أمــور يجــب طاعتهــم، ويحــرم 
ــم،  ــم وجهاده ــروج عليه الخ
ألن لهــم واليــة شــرعية ىلع 

اإلســامية.  شــعوبهم 
ــي  ــام العرب ــل اإلع ــم انتق ث
فكــر  يف  رســخ  أن  بعــد 
التطبيــع  أن  متابعيــه 
السياســي مجــرد وجهــة نظر 
قــد تكــون محترمــة مالــم 
تتجــاوز خطــوط ٦7 لخطــوة 
التطبيــع  عنوانهــا  أخــرى 
واالقتصــادي  السياســي 
ــم  ــث ت ــت، حي ــي البح واألمن
التعــاون  شــرعنت  فيهــا 

فيضيفوا لسجل صواريخهم 

المباركة شرف حماية الحرمين 

الشريفين مع حماية المسجد 

األقصى، 

ــع  ــادي م ــي واالقتص السياس
املحتــل االســرائيلي ملــده 
والبقــاء  القــوة  بأســباب 
باســم  والغــاز  كالنفــط 
وبحجــة  التجــاري،  التبــادل 
التجاريــة  التبــادالت  أن 
ــة  ــام الدول ــائدة أي ــت س كان
ــل  ــة قب ــة يف املدين النبوي
أربعــة عشــر قرنــا، مــع تعزيــز 
التعــاون األمنــي والعســكري 
ــل  ــع املحت ــتخباراتي م واالس
مــن  يجاهــده  مــن  ضــد 
وغيرهــا،  فلســطين  أهــل 
ــع  ــال التطبي ــل ح ــى وص حت

إلــى  الحاضــر  يومنــا  يف 
الثقــايف  التطبيــع  فــرض 
الصهيونــي،  املحتــل  مــع 
ولقــد كان مــن أكبــر مقاصــد 
التطبيــع الثقــايف تحويــل 
ــلمين  ــراع مس ــن ص ــراع م الص
ويهــود إلى صــراع إســاميين 
دول  داخــل  وعلمانييــن 
بأســره،  اإلســامي  العالــم 

ــوم  ــا الي ــراه جلي ــا ن ــو م وه
بيــن  االحتــراب  صــورة  يف 
ــن  ــم م ــاميين وأعدائه اإلس
وديموقراطييــن  علمانييــن 
وليبرالييــن  وعصرانييــن 
يتظاهــرون باإلســام، ومــا 
وضحاهــا  ســاعة  إال  هــي 
حتــى تبيــن للكثيــر أن األمــة 
تعيــش  اليــوم  اإلســامية 
مرحلــة مــا بعــد التطبيــع 
العالــم  بقــاع  أهــم  يف 
اإلســامي، فبينمــا يحــارب 
يف  التطبيــع  آثــار  النــاس 
الداخــل الفلســطيني بعــد 
حــرب )ســيف القــدس(، فــإذا 
بثمــار التطبيــع تبــدو يانعــة 
يف جزيــرة محمــد صلــى اهلل 
عليــه وســلم، حيــث يتــم 
تجنيــس مئــات اإلســرائيليين 
ــي  ــة الت ــية اإلماراتي بالجنس
تتيــح لهــم تملــك العقــارات 
وغيرهــا  الربويــة  والتجــارة 
مــن االســتثمارات التجاريــة 
ــرة  ــق الجزي ــة يف عم واألمني
بــاد  ويف  املحمديــة، 
الحرميــن يقــدم أحفــاد بنــي 
قريظــة مــن حــكام آل ســعود 
ىلع طبــق مــن ذهــب؛ أموال 
النفــط اإلســامي للمحتــل 
مقابــل،  بــا  الصهيونــي 
لتوســيع مســاحة رقعتــه يف 
جزيــرة العــرب تحــت مســمى 
مشــروع نيــوم، يف خطــوة 
جريئــة نحــو تقليص اإلســام 
وتهجيــر أهلــه مــن جزيــرة 

خطوة أخرى عنوانها التطبيع السياسي 

واالقتصادي واألمني البحت .. مع 

المحتل االسرائيلي  لمده بأسباب 

القوة والبقاء 
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العــرب تنفيــذا لبنــود صفقة 
لليهــود  والتبــرع  القــرن، 
مجانــا ببعــض أراضــي جزيــرة 
عليــه  اهلل  صلــى  محمــد 
ســيتفاجأ  وربمــا  وســلم، 
البعــض عــن إعــان مشــاريع 
وســياحية  أخــرى  تنمويــة 
مســتقبلية يف مدينــة خيبر 
ىلع يــد ســفيه آل ســعود 
املتصهيــن، الــذي يمثَّــل ذراع 
الصليــب الفاعــل يف طــرد 
وفــرض  اإلســام،  شــعائر 
ــية  ــة والسياس ــرؤى الديني ال
الصهيوصليبيــة  والثقافيــة 
ــرة  ــعب الجزي ــوة ىلع ش بالق
لســلخها  املحمديــة 
اإلســامية.  هويتــه  عــن 
وهكــذا نجــح اإلعــام العربي 

يف جــر بعــض مغفلــي األمــة 
إلــى وهــم مقاومــة التطبيــع 
عبــر وســائلهم الخادعــة يف 
ــة  ــم املقاوم ــراق مفاهي اخت
وتقســيمها  ووســائلها، 
ــر  ــول وآخ ــع مقب ــى تطبي إل
مرفــوض، ويمكــن للمطلــع 
أن يســبر هــذا النجــاح يف 
ــض  ــق الرف ــدى عم ــة م معرف
يف دعــاة مقاومــة التطبيــع، 
ــرعية  ــم بش ــدى اعترافه وم
أرض  ىلع  املحتــل  وجــود 
يدعــي  فمــن  فلســطين، 
هــذه املقاومــة وهــو يطالــب 
مــن  املحتــل  بانســحاب 
والتــي  فقــط   ٦7 أراضــي 
ال تمثــل إال أقــل مــن ربــع 
الفلســطينية،  األراضــي 

فهــو يف الحقيقــة يقبــل 
يف  ويمارســه  التطبيــع 
مســاحة تقــارب ثاثــة أربــاع 
يزيــد  ال  بينمــا  فلســطين، 
ــه إال  ــرون عن ــون اآلخ املطبع
بأزيــد مــن ذلــك بقليــل، وهنا 
يظهــر للفطــن مقــدار الهــوة 
وقعــت  التــي  الســحيقة 
الجماعــات  بعــض  فيهــا 
والنخــب اإلســامية ضحيــة 
العربــي  اإلعــام  الختــراق 
والعاملــي، بينمــا حســمت 
األمــة اإلســامية بمجاهديهــا 
التطبيــع  خيارهــا فرفضــت 
جملــة ولم تفــرق بيــن حدود 
٦7 وال 48، خافــا ملــن يحتــرم 
ولــو ىلع  ســيادة املحتــل 
ــطين. ــن فلس ــد م ــبر واح ش
ــر  ــه الكثي ــل عن ــا يغف إن مم
أكبــر  التطبيــع  مخاطــر  أم 
ــام  ــه اإلع ــا يعلن ــر مم بكثي
األجيــر، فالتطبيــع عنوانــه 
ــدف  ــس اله ــدا، فلي ــر ج كبي
فحســب،  فلســطين  منــه 
ــر  ــه أكب ــه وغايات ــل أهداف ب
ومكــة  فلســطين  مــن 
واملدينــة، ولــم يبــق مــن 
التطبيــع  تســويق  مراحــل 
يف اإلعــام العربــي ســوى 
ــي  ــرب ىلع رافض ــان الح إع
مســميات  تحــت  التطبيــع 
ىلع  للحــرب  مشــابهة 
ســتجد  وحينهــا  اإلرهــاب، 
كشــعوب  نفســها  األمــة 
بأكملهــا ىلع لوائــح تصنيف 

اإلرهــاب، مــع فــرض عقوبــات 
لعقوبــات  مماثلــة  عليهــا 
ــن،  ــاد واملجاهدي ــم الجه دع
ثــم إن التطبيــع القائــم اليوم 
وتســويقه اإلعامي ســيدفع 
األمــة إلــى تفكيــك روابطهــا 
شــعوبها  بيــن  اإلســامية 
األعــداء  يكلــف  أن  دون 
ــة  ــى املواجه ــم إل ويضطره
وســيجعل  املكلفــة، 

"إننا إن غفرنا لموسى النبي كل شيء، فلن نغفر له أنه شاء أن 

يقودنا في منطقة غزيرة بالنفط ليستقر بنا في البقعة الوحيدة 

من هذه المنطقة التي ال نفط فيها !! "      

            رئيسة وزراء إسرائيل - غولدا مائير
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ــد  ــامية تعتق ــعوبنا اإلس ش
وكرامتهــا  ســيادتها  بــأن 
اإلنســانية مجــرد أفــكار بالية 
ال تناســب عصرهــا الحاضــر، 
املتدثــر  االستســام  وإن 
تحــت جلبــاب الســام لــن 
يســاهم يف حــل قضايانــا 
اإلســامية، بــل ســيزيد األمــر 
ــدا، وليــس مــن ســبيل  تعقي
لألمــة ســوى االعتصــام بربها 

 وربما سيتفاجأ البعض عن إعالن مشاريع تنموية أخرى 

وسياحية مستقبلية في مدينة خيبر مدينة خيبر على يد سفيه آل 

سعود المتصهين،      
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ــق  ــاحها وفل ــاد بس واالعتض
بســيف  املطبعيــن  هــام 
اهلل،  ســبيل  يف  الجهــاد 
املشــهود  الضامــن  فذلــك 
بالفــاح  التأريــخ  عبــر  لــه 
ــا  ــة حينم ــاح، وإن األم والنج
تحــارب التطبيــع، فعليهــا أن 
ال تحصــر خيانــة التطبيــع مــع 
املحتــل الصهيوني فحســب، 
بــل كل تطبيــع مــع األنظمــة 
ــة  ــة املطبع ــة الخائن العربي
ــو  ــل ه ــع املحت ــا م لعاقته
ــوز  ــا ال يج ــرى أيض ــة كب خيان
معهــا العفــو، وال يبــاح معهــا 
وىلع  بحكامهــا،  الرحمــة 
أمتنــا اإلســامية أن تــدرك 
تجــاه  الثاثــة  واجباتهــا 

التطبيــع وهــي :
باألنظمــة  1-الكفــر   
املطبعــة  الخائنــة 
حج                املمتحنة:4  مث    

2- وإبــداء العــداوة معهــا 
بنــزع االعتراف بشــرعيتها     

جخ  مح  جح   مج 
جسَّ   املمتحنــة: 4 مخ 

عليهــا  الثــورة  3-ثــم 
والتحريــض ىلع قتالهــا    

هب  مب  خب  حب  جب  هئ 
هتمث   مت  حتخت  جت 
مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

النســاء: 84. جس   
يتبع بإذن اهلل   



بقلم:
عاصم المغربي



بهــذا الفعــل الشــنيع متضامنيــن معكم 
وداعميــن لحقوقكــم وهــذا أقــل الواجب 
يف حقكــم، وإننــا يف هــذا املقــام 
ــول  ــم ح ــدوا صفوفك ــم أن توح ندعوك
كلمــة التوحيــد، وتنســقوا جهودكــم 
نبيكــم ودينكــم  الظلــم عــن  لدفــع 
ــة  ــة والفرق ــدة رحم ــم، فالوح وأعراضك

مي   خي   حي   جي   يه   عــذاب؛ ىمحٱ 

ٰى  ٌّ  ٍّ ٰر   ٰذ   يي   ىي  

زئ   رئ     ّٰ  ِّ  ُّ  َّ 

. يمح نئ مئ
ــي  ــاءة للنب ــلمون، إن كل إس ــا املس أيه
الكريــم إنمــا هــي دعــوة تحريضيــة لرفع 
ــة  ــت األم ــي أصاب ــة الت ــة الغثائي الحال
والتــي حذرنــا منهــا النبــي -صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم- ومــا ذاك إال بســبب 
بالدنيــا  واالنشــغال  الجهــاد  تــرك 
ــن  ــال م ــوة لانتق ــي دع ــا، فه وملذاته
ــوة  ــزة والق ــة الع ــى حال ــة إل ــذه الحال ه
واالنبعــاث لخيريــة األمــة الكامنــة فيهــا 

جه   ين   ىن   من   إلى يوم البعث ىمحٱ 

حي   جي   يه   ىه   مه  

ــون  ــن يك يمح، ول ىييي  مي   خي  
هــذا إال باإلعــداد والتضحيــة يف ســبيل 
واحــدا  صفــا  القتــال  ومواصلــة  اهلل 
ــارا  ــى وانتص ــرض املصطف ــن ع ــا ع ذب
ملقامــه الكريــم عليــه وىلع آلــه أفضــل 
الصــاة والتســليم، ودفاعــا عــن اإلســام 
واملســلمين وســعيا إلقامــة الخافــة 

ــوة. ــاج النب ــدة ىلع منه الراش
ــرا  ــد أم ــك محم ــة نبي ــرم ألم ــم أب الله
رشــدا، تعــز فيــه أهــل طاعتــك، وتــذل 

ــك. ــل معصيت ــه أه في

ــا  وتقــف يف صفهــا يف اضطهــاد أهلن
ــد. ــلمين يف الهن املس

أمــة اإلســام إننــا نحيــي فيــك انتصارك 
ملقــام نبيــك الكريــم، ونحيــي كل مــن 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــذه الحمل ــاهم يف ه س
ســيدنا ونبينــا املصطفــى، وندعــو أمتنا 
الكريمــة إلــى توحيــد صفهــا أمــام هــذه 
نصــرة  وإلــى  الهندوســية،  الحكومــة 
أبنائهــا وبناتهــا يف الهنــد حــق النصرة 
حتــى ال يتجــرأ أعــداء اهلل ىلع مثــل 
ــا،  ــق نبين ــنيعة بح ــة الش ــذه الجريم ه
ــيما  ــلمين ال س ــة املس ــو عام ــا ندع كم
أصحــاب الشــركات والتجــار إلــى مقاطعة 
ــتغناء  ــى االس ــية وإل ــع الهندوس البضائ
الهندوســية  العاملــة  األيــدي  عــن 
وإنهــاء إقاماتهــم وإخراجهــم مــن ديــار 
يعيــش  أن  العــار  فمــن  املســلمين، 
ــد  ــن محم ــول رب العاملي ــرة رس يف جزي
-صلــى اهلل عليــه وآله وســلم- املايين 
أتبــاع  وشــانئيه  أنصــار ســابيه  مــن 
املجــرم مــودي، كمــا ندعــو املســلمين 
ــن يف  ــن الصادقي ــم املجاهدي ــى دع إل
ــع  ــم م ــم يف معركته ــمير وإعانته كش
الهندوســيين املشــركين، فهــم أمــل 
األمــة يف االقتصــاص ممــن ســب نبيهــا 
الكريــم، وهــذا أقــل مــا نقدمــه يف 
ســبيل نصــرة حبيبنــا  وشــفيعنا عليــه 
أفضــل الصــاة والتســليم، ومــن فاتتــه 

ــرة. ــه النص ــا تفوتن ــة ف الصحب
أهلنــا مســلمي الهنــد إن إخوانكم   
املســلمين يف كل مــكان قــد وصلتهــم 
صيحــات معاناتكــم مــن عــدوان املجــرم 
نبينــا  عــرض  ىلع  وأتباعــه  مــودي 
ــريد  ــل والتش ــم بالقت ــم لك واضطهاده
والتهجيــر، فخــرج أحــرار األمــة مندديــن 

والصــاة  العامليــن،  رب  هلل  الحمــد 
والســام ىلع خيــر الخلــق أجمعيــن، 
محمــد وىلع آلــه وصحبــه أجمعيــن، 

ــد ــا بع أم
فإنــه ليــس باألمــر الجديــد أن يســتهزئ 
املشــركون والســفهاء باألنبياء -عليهم 
صلــوات اهلل وســامه- فهــذه عادتهــم 
املتكــررة حينمــا يلجمهــم الرســل بآيات 

يل   ىل   مل   اهلل ومعجزاتــه ىمحٱخل  
جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم  
ىه   مه   ينجه   ىن   من   خن   حن  
يمح، ولذلــك لــم يكــن من  حي   جي  يه  
املســتغرب أن يقتــرف أراذل الخلق عباد 
البقــر وىلع رأســهم الحــزب الحاكــم يف 
ــة،  ــة العظيم ــذه الجريم ــل ه ــد مث الهن
فلقــد دأبــت حكومــات هــذه الدولة ىلع 
ــه،  االنتقــاص مــن اإلســام والطعــن في
وىلع تهجيــر أهلــه وقتلهــم وســجنهم 
أبســط  مــن  وتجريدهــم  وتعذيبهــم 
تمامــا  حالهــم  البشــرية،  حقوقهــم 
كحــال حلفائهــم اليهــود مــع أهلنــا 
فلســطين،  املرابطيــن يف  الصابريــن 

يل   ىل   مل  وصــدق اهلل تعالــى: ىمحٱ 

من   زن  رن  مم   ام 
يمح. ىنين  نن 

لقــد كان للســكوت عن جرائــم الهندوس 
املشــركين يف الهنــد تجــاه املســلمين 
ــية  ــة الهندوس ــريء الحكوم دور يف تج
ىلع اإلســاءة ملقــام النبــي -صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم-، تلــك اإلســاءات 
والجرائــم التــي لــم تقابــل إال بالشــجب 
واالســتنكار مــن الحكومــات العميلــة 
التــي دعمــت ومــا زالــت تدعــم الحكومة 
واقتصاديــا  سياســيا  الهندوســية 

فمن العار أن يعيش في جزيرة رسول رب العالمين 

محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- الماليين من أنصار 

سابيه وشانئيه أتباع المجرم مودي

من فاتته الصحبةمن فاتته الصحبة                    
           
فا تفوتنه النصرةفا تفوتنه النصرة                  
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والصــاة  وحــده،  هلل  الحمــد 
والســام ىلع مــن ال نبــي بعــده 

.. أمــا بعــد
فقــد تقــدم الــكام يف حلقتيــن 
ســابقتين ىلع أثــر ســورة يوســف 
البنــاء  يف   - الســام  عليــه   -
األخاقــي والتكويــن السياســي 
للشــخصية املجاهــدة، ويف هــذه 
الحلقــة الثالثة أســتكمل ما ســبق 
الــكام عليــه مــن ذكــر بعــض 
ــية  ــة والسياس ــارات األخاقي اإلش
التــي  والبنــاء  الدعــوة  يف 
ــه  ــف - علي ــورة يوس ــَدتَّها س جسَّ
مشــحونة  فالســورة   ،- الســام 

بالعبــر والعظــات التــي يمكــن 
اســتخاصها يف مجــال السياســة 
ــاق  ــة واألخ ــة واالقتصادي الدعوي
تحليــل  طريــق  عــن  التربويــة 
واألحــداث  اليوســفية  املواقــف 
ــث  ــها وري ــي عاش ــة الت االجتماعي
عليهــم  الكرمــاء  ابــن  الكــرم 

الســام. 
ــة  ــن جمل ــث ع ــى الحدي ــد مض وق
واألخــاق  الــدروس  أهــم  مــن 
مــن  اســتنباطها  يمكــن  التــي 
ــام -  ــه الس ــف - علي ــورة يوس س
ــد  ــه املجاه ــا يواجه ــة م ملعالج
ــات  ــن واملغري ــن الفت ــر م املعاص

ــه  ــا تواجه ــيما م ــات ال س والتحدي
ــب  ــن مصاع ــة م ــة الجهادي الحرك
الحاضــر،  عصرنــا  يف  وشــدائد 
فــكان ممــا وقفنــا عنــده مــن 
ســجية  اليوســفية:  الســجايا 
الوفــاء وحســن العهــد وحفــظ 
ــاس  ــجية لب ــا س ــم ذكرن ــد، ث الي
ىلع  تفيضــه  ومــا  التقــوى 
ــن  ــن حس ــة م ــخصية الجهادي الش
الســمت وصــاح الظاهــر والباطــن، 
وعرجنــا بعــد ذاك ىلع ســجية 
األنــاة والتــؤدة، ولبــاس الرزانــة 
ــا  ــم انتهين ــة، ث ــة الحصاف وفضيل
ســجايا  عنــد  املطايــا  بإناخــة 

كســجية  اليوســفية  التوحيــد 
ــاهلل،  ــتعصام ب ــيف االس ــهار س إش
ــة  ــرة يف مواجه ــر واملصاب والصب
ســرايا إبليــس، واإلحســان إلــى 
الوالديــن ببرهمــا وخفــض الجنــاح 
لهمــا، وختمنــا الــكام يف الحلقة 
الثانيــة بــأن الغلبــة دومــا هلل 
ــومة  ــة محس ــه، وأن املغالب وأهل
هلل الواحــد القهــار، فــا إلــه إال 

اهلل، وال غالــب إال هــو. 
الثالثــة  اإلطالــة  هــذه  ويف 
ســجية  عنــد  الركــب  ســننيخ 
مقصــود  هــي  التــي  التوحيــد 
بــل  األول،  املقــام  يف  الســورة 

هــي مــن أســمى أهــداف القصــص 
القرآنــي ىلع اإلطــاق، ويتضــح 
ــم  ــك بجــاء يف قصــص إبراهي ذل
عليــه الســام، أمــا ســورة يوســف 
الســور  مــن  كانــت  وإن  فهــي 
املكيــة التــي تحمــل يف غالبهــا 
ــذار  ــد باإلن ــوة للتوحي ــع الدع طاب
أنهــا  إال  والتهديــد،  والوعيــد 
اختلفــت عــن غيرهــا يف هــذا 
امليــدان، فجــاءت تدعــو للتوحيــد 
ــدي، اتســم  ــع طــري ناعــم ن بطاب
أســلوبها اآلســر املمتــع باللطافــة 
والساســة الرقيقــة، حاملــة جــوا 
واملــودة  والرحمــة  األنــس  مــن 

ــياقها  ــان، ويف س ــة والحن والرأف
تباشــير بقــرب الفتــح والنصــر، 
ــوى  ــد والتق ــلح بالتوحي ــن تس مل
ــاء  ــار ىلع درب األنبي ــر، وس والصب
ــن،  ــاة املخلصي ــلين، والدع واملرس
فهــي ســلوى لقلــوب املجاهديــن     
وبلســم لجــروح العامليــن، وال أبالغ 
ــد اهلل  ــجية )توحي ــت إن س إن قل
ــائر  ــا س ــود إليه ــه( تع ــل جال ج
ــية  ــة والسياس ــارات األخاقي اإلش
ــف  ــورة يوس ــا س ــرت به ــي زخ الت
جميــع  وأن   ،- الســام  عليــه   -
ــورة  ــن س ــتنبطة م ــد املس الفوائ
الســام - يف  يوســف - عليــه 
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الســام - يف صيانــة البشــرية، 
وتقويــم مــا فســد مــن أخــاق 
األمــم، ومــا اعــوج مــن ســلوكيات 
العالــم، مــن دعــوة إلــى التمســك 
واألخــاق  الرفيعــة،  بالقيــم 
الســامية،  واآلداب  النبيلــة، 
وصيانــة  بالعفــة،  واالهتمــام 
ــل  ــى العم ــعي إل ــراض، والس األع
ذلــك  كل  األرض؛  يف  واالنتشــار 
مــن أجــل الدعــوة إلــى توحيــد 
اهلل ســبحانه، فمــا تضمنتــه قصــة 
يوســف - عليــه الســام - مــن 
ومواقــف  ومناقشــات،  حــوارات 
عاقتــه  يف  تمثلــت  رائعــة، 
ــه،  ــه وإخوت ــه بأبي ــه، وعاقت برب
طبقــات  بكافــة  وعاقتــه 
املجتمــع، يــدل داللــة واضحــة 
ــي أم  ــد ه ــجية التوحي ىلع أن س
الســجايا التــي دعــت إليهــا كتــب 
الســماء، وأن جــذب البشــرية إلــى 
التوحيــد كان مــن أهــم وأنبــل 
أهــداف بعثــة األنبيــاء واملرســلين 
- عليهــم الســام – يف األرض، ملا 
لهــذه الســجية مــن دور مهــم فــى 
حفــظ املجتمــع مــن االنحــراف يف 
الفكــر واألخــاق والســلوك، حيــث 
يقــع ىلع عاتقهــا دور كبيــر فــى 
إعــداد الكــوادر البشــرية املؤهلــة 
وبنــاء  األرض،  يف  لاســتخاف 
أمــة قــادرة ىلع تحقيــق التنميــة 
ــر  ــو الخي ــرية نح ــوض بالبش والنه

يف الدنيــا واآلخــرة. 
لدينــا  اإلســام  أمــة  ونحــن 
ــائر  ــاه س ــة تج ــؤولية تأريخي مس

ىن  ــى: ىمحمن  ــه تعال ــم لقول األم

يه   ىه  مه  جه  ين 
يمح   ىي  مي  خي  حي  جي 

يي  آل عمران: 110 ، ولقوله: ىمحٱ  
ٰى       ٰر  ٰذ 

ــول  ــرة: 143، ولق البق يمح     
النبــي -   صلــى اهلل عليــه وســلم 
َعــْن  َوَمْســُئوٌل  َراٍع  »ُكلُُّكــْم   :-
َرِعيَِّتــِه«، فنحــن خيــر أمــة أخرجــت 
للنــاس، ويقــع ىلع عاتقنــا رعاية 
ســائر األمــم ومســؤولية تحريرهــا 
ــادة  ــى عب ــاس إل ــادة الن ــن عب م
رب النــاس جــل جالــه، مــن أجــل 
ذلــك كلــه، كان اختيــاري لفتــح 
ــورة  ــل ىلع س ــة تط ــذة تدبري ناف
يوســف - عليــه الســام - ملــا 
فيهــا مــن آثــار وعبــر تســاهم 
بشــكل كبيــر يف بنــاء الشــخصية 
ــول  ــا يق ــا -  كم ــدة، ففيه املجاه
 - اهلل  رحمــه  الســعدي  الشــيخ 
التقلــب مــن حــال إلــى حــال، مــن 
حــزن وتــرح إلــى ســرور وفــرح، 
ــى  ــة إل ــن محن ــول م ــا التح وفيه
ــة،  ــى منح ــة إل ــن محن ــة، وم محن
ذل  مــن  الحــال  تقلــب  وفيهــا 
فيهــا  و  وملــك،  عــز  إلــى  ورق 
تغيــر األوضــاع مــن فرقــة وشــتات 
وإدراك  ووحــدة  اجتمــاع  إلــى 
الرخــاء  تبديــل  وفيهــا  غايــات، 
ــاء،  ــى رخ ــدب إل ــدب، والج ــى ج إل
والضيــق  إلــى ضيــق،  والســعة 
ــر  ــى أس ــة إل ــعة، والحري ــى س إل
والعبوديــة  وعبوديــة،  وســجن 
إلــى تمكيــن وهيمنــة، لهــذا قــال 
ــن  ــال اب ــيره: )ق ــوي يف تفس البغ
عطــاء: ال يســمع ســورة يوســف 

ــال  ــا(، وق ــتراح إليه ــزون إال اس مح
ابــن القيــم يف )الجــواب الكايف(: 
العبــر  القصــة مــن  )ويف هــذه 
ــد ىلع  ــا يزي ــم م ــد والحك والفوائ
األلــف فائــدة، لعلنــا إن وفــق اهلل 
أن نفردهــا يف مصنــف مســتقل(.

توحيــد اهلل
رأس مال املجاهد 

وساح املقاتل العابد
يف  كلمــة  وأجمــل  كلمــة  أول 
التــي  )ال(  كلمــة  هــي  الوجــود 
ــدأ النفــي  ــدل بصراحــة ىلع مب ت
والرفــض وعــدم املوافقة للســبيل 
املظلــم الــذي اختارتــه أكثريــة 
التــي  الكلمــة  هــي  البشــرية، 
صــدع بهــا األنبيــاء واملرســلون 
ــدع  ــركين، فص ــة املش يف مواجه
بهــا إبراهيــم عليــه الســام معلنا 
بــدء انطــاق جيــوش التوحيد يف 
األرض الجتثــاث عســاكر الشــرك 
والتنديــد، وترجمهــا نبينــا محمــد 
صلــى اهلل عليــه وســلم يف جميع 
زالــت  وال  وفتوحاتــه،  غزواتــه 
كلمــة النفــي والحــرب )ال( هــي 
التــي تميــز  املعلــم األساســي 
أهــل التوحيــد عــن أهــل الشــرك، 
وبهــا تحقــق الفــوز والفــرز تأريخيا 
بيــن جبهــة املوحديــن الناصعــة، 

ــة. ــركين القاتم ــة املش وجبه
ــي  ــد بالنف ــدح املوح ــن يص فحي
)ال  فيقــول:  واإلبطــال  والرفــض 
الحــرب ضــد  إلــه( فهــو يعلــن 
)اآللهــة  األربعــة:  الشــرك  أركان 
والطواغيــت واألنــداد واألربــاب(، 
ــا: )إال  ــد مثبت ــول املوح ــن يق وحي

اهلل( فإنــه يعلــن اعتصامــه بأركان 
)اإلخــاص  األربعــة:  التوحيــد 
والحــب والخشــية والرجــاء(، ولذلك 
أدركــت قريــش حيــن ســماع هــذه 
ــا  ــراع بأكمله ــة الص ــة معادل الكلم
مــع خاتــم األنبيــاء واملرســلين 
اهلل  صلــى  املوحديــن-  وقــدوة 
ــر  عليــه وســلم -، فقــررت ىلع إث
ذلــك أن ترفــع مــن معــدل الظلــم 
التوحيــد، فاشــتد  واألذى بأهــل 
بصحابــة  قريــش  وعــذاب  أذى 
النبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم 
- حتــى أذن ألصحابــه بالهجــرة 
بلغــت  فقــد  الحبشــة،  إلــى 
الشــدة واألذى واالبتــاء والتعذيب 
مبلغهــا مــن كفــار قريــش، وفاقــم 
ــام  ــول ع ــذاب دخ ــدة الع ــن ش م
ــى اهلل  ــي - صل ــزن ىلع النب الح
عليــه وســلم – بوفــاة ركــن النصرة 
والحمايــة الداخليــة )خديجة رضي 
اهلل عنهــا(، وفقــده لركــن النصــرة 
والحمايــة الخارجيــة )عمــه أبــو 
ــي الحبيــب  ــرؤوا عل ــب(، فاجت طال
ــم  ــه، فل ــد زوج ــه وفق ــاة عم لوف
َتُعــْد معــه تلــك الزوجــة الصالحــة 
التــي كانــت تســلِّيه يف األرض 
إلــى  وتواســيه، فــكان بحاجــة 
تســلية ســماوية تخفــف عنــه 
يف  األرض  أذى  مــن  يلقــاه  مــا 
يعانيــه  ومــا  التوحيــد،  ســبيل 
مــن الحــزن العميــم، فنزلــت هــذه 
ــلية  ــزن تس ــام الح ــورة يف ع الس
للنبــي - صلــى اهلل عليــه وســلم 

– ولصحابتــه املوحديــن.
ــد  ــول ملحم ــف تق ــورة يوس إن س

هــو  هــا  باختصــار:  وأصحابــه 
ــاة  ــم الص ــه وعليك ــف – علي يوس
والســام - الــذي مــر بمصائــب 
ــام؛  ــن جس ــدائد ومح ــام، وش عظ
ــة،  ــا بالكلي ــا جميع ــا منه ــد نج ق
فكانــت عاقبتــه تلــك العاقبــة 
أيهــا  فاصبــروا   ... الحميــدة 
املوحــدون كمــا صبــر أولــو العــزم 
ــود اهلل  ــوا بموع ــل، وثق ــن الرس م
لكــم، فإنكــم بعــد هــذا البــاء 
ــإذن  ــتنتصرون - ب ــذا األذى س وه
اهلل - ولذلــك قــال اهلل تعالــى: 

جح  مج  حج  مث  هت   ىمح 
حس  جس   مخ  جخ  مح 
خض  حض  جض  مص  حصخص  مس  خس 
مظيمح             يوســف  حط   مض 
تحمــل  يوســف  ســورة  110.إن   :
األنبيــاء  لخاتــم  موجــزة  رســالة 
محمــد - صلــى اهلل عليــه وســلم 
– خاصتهــا: لئــن ابتليــت أيهــا 
النبــي بفقــد األبويــن فقــد ابتلي 
ــا  ــان منهم ــف بالحرم ــوك يوس أخ
وبحَســد اإلخــوة، ولئــن ابتليــت 
ــة  ــة الحاني ــة املؤمن ــد الزوج بفق
ــفيق  ــم الش ــد الع ــة، وفق املؤنس
الرحيــم، فقــد ابتلي يوســف بقعر 
بئــر ال يجــد فيهــا أنيســا، وبقلــوب 
إخــوٍة ال رحمــة فيهــا، ثــم آل إلــى 
ســيارٍة ال يعنيهــا مــن حــال غــام 
ــن  ــه م ــون ب ــا يصيب ــوع إال م مفج
الزهيــد ليجعلــوه عبــدا  الثمــن 
ــر،  ــيد كاف ــد س ــرا عن ــوكا أجي ممل
ــا محمــد بالتهــم  ــن ابتليــت ي ولئ
ــف  ــم يوس ــد اته ــويه؛ فق والتش
ــم،  ــذه الته ــن ه ــد م ــجن بأش وس

ولئــن تطلََّعــْت نفســك إلــى النصــر 
ــس أن  ــا تن ــن ف ــاء والتمكي والرخ
ــي  ــد ابتل ــاء، فق ــه ابت ــك كل ذل
ــوس  ــتهيه النف ــا تش ــف بم يوس
فثبــت، فاصبــر أيهــا النبــي واثبت 
كثباتــك املقــدس ىلع الحنيفيــة 
حيــن َعَرُضــوا عليــك أن يســوِّدوك 
فــا يقطعــوا أمــرا دونــك، وأن 
مــن  أحببــَت  َمــْن  يزوجــوك 
ــن  ــك م ــوا ل ــائهم، وأن يجمع نس
أموالهــم حتــى تكــوَن أكثرهــم 
مــااًل يف مقابــل التنــازل مللتهــم، 
ــن  ــف حي ــَت يوس ــا ثب ــت كم واثب
ُعرضــْت عليــه الشــهوة، وحيــن 
ــن األرض،  ــل ىلع خزائ َد وُجع ــوِّ ُس
لــك  العاقبــة  أن  أخيــرا  واعلــم 
ــا  ــك كم ــن مع ــك واملؤمني ولدين

ــف. ــة ليوس ــت العاقب كان
حروف التوحيد املقطعة
وآثارها يف حسم الداء 

واستنزال النصر
بالحــروف  الســورة  افتتحــت 
أهــل  اختلــف  التــي  املقطعــة 
العلــم يف حكمتهــا ووظيفتهــا 
ىلع  ومعانيهــا  ومقصودهــا 
ــر مــن ســتين قــوال كمــا نقــل  أكث
الســيوطي ذلــك عــن الســجاوندي 
تفســير  ىلع  حاشــيته  يف 
البيضــاوي، واألرجــح – واهلل تعالــى 
ــا:  ــوال كله ــك األق ــن تل ــم - م أعل
معانيهــا  تــدل  حــروف  أنهــا 
ــي  ــر املبان ــد اهلل بذك ىلع توحي
الشــريفة التــي بنيــت أســماؤه 
ــن  ــح ع ــد ص ــا، وق ــنى منه الحس
بعــض الســلف أنهــا تــدل ىلع 
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أســماء اهلل، وأنهــا أقســام أقســم 
ــم  ــى أن يقس ــا اهلل، وهلل تعال به
بمــا يشــاء مــن شــريف مخلوقاتــه، 
فحــروف التهجــي املقطعــة ىلع 
وليســت  محكمــة  إذا  األصــوب 
مــن املتشــابه املطلــق، والراجــح 
نفســها  يف  معانــي  لهــا  أن 
ــازي  ــا مغ ــا أيض ــا، وله ويف غيره
ــور  ــا يف الثغ ــد جربن ــم، وق وِحَك
مــرارا تاوتهــا بيقيــن يف الرقيــة 
الشــرعية ىلع املريــض والجريــح، 
ــزو  ــدو يف الغ ــا ىلع الع و تلوناه
يف  كبيــرا  أثــرا  لهــا  فوجدنــا 
العــاج والنصــر، مســتفيدين ممــا 
صــح يف الســنن عــن رســول اهلل 
أنــه  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى 
عدوكــم  تلقــون  »إنكــم  قــال: 
ال  حــم  شــعاركم:  فليكــن  غــدا 
يف  ومستأنســين  ينصــرون«، 
ــي  ــره الكتان ــا ذك ــاب بم ــذا الب ه
اإلداريــة(  )التراتيــب  كتابــه  يف 
حيــث قــال: )قــال بعــض الفضــاء 
ــاه:  ــل إن معن ــارقة: قي ــن املش م
فيهــا  التــي  الســبع  الســور  إن 
ــه  ــأن، فتنب ــا ش ــور له ــم«؛ س »ح
صلــوات اهلل وســامه عليــه أن 
ــة  ــا وفخام ــرف منزله ــا لش ذكره
ــزال  ــه ىلع إن شــأنها يســتظهر ب
رحمــة اهلل يف نصــرة املســلمين، 
وقولــه: »ال ينصــرون« مســتأنف 
كأنــه حيــن قــال: »حــم«، قــال لــه 
قائــل: مــاذا يكــون إذا قلــت هــذه 
الكلمــة؟ فقــال: ال ينصــرون( ا.ه

ــع الحــروف املقطعــة؛  وبعــد مطل
ــجايا  ــر س ــورة يف ذك ــت الس مض

بهــا  اتصــف  التــي  التوحيــد 
ــه  ــف - علي ــم يوس ــل الكري الجمي
ــا  ــد مطلعه ــة بع ــام – منبه الس
التوحيديــة  الســجايا  هــذه  أن 
كانــت محــض اجتبــاء مــن اهلل 
ــداده،   ــه وأج ــه وآلبائ ــل ل ــز وج ع

يه  ىه  قــال تعالــى: ىمح مه 
يي  ىي  مي  خي  حي  جي 

ٰر  ٰذ 
يئ  ىئ  مئنئ    زئ  رئ   ّٰ  

يوســف:٦. زبمبيمح  رب 
ــال  ــغ الرج ــف مبل ــغ يوس ــا بل  ومل
ناســب أن يكمــل اهلل فيــه ســجايا 
عليهــا  تربــى  التــي  التوحيــد 
ــة  ــوب ودار املل ــت آل يعق يف بي
التوحيــد  بعلــم  اإلبراهيميــة 

حك   جك  والعقيــدة، قــال تعالــى: ىمح 
خل  حل  جل  مك  لك  خك 
يوســف: 22. يمح  هلجم  مل 
يوســفية  إبــرازة  أول  فكانــت 
ــن  ــه حي ــد وعلوم ــجايا التوحي لس
مــن  الفــردي  بالتحــرش  ابتلــي 
ــى  ــأ إل ــز، فالتج ــة العزي ــل زوج قب
ــن  ــى القواني ــه ال إل ــل جال اهلل ج
الوضعيــة يف الدولــة املصريــة 

جيحي   يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  ىمح 
يوســف:  ييٰذيمح  ىي  مي  خي 
أوال  يوســف  أشــهر  وحيــن   ،23
ســيف التوحيــد يف وجــه الفتنــة 
اهلل  ســدده  بــاهلل،  باالســتعاذة 
ــربال  ــك س ــد ذل ــه بع ــزل علي وأن

العصمــة والصــون، قــال تعالــى: ىمح
    

رب   يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ 
رت  يب  ىب  نب   مب  زب   

 ،24 يوســف:  يمح  مت  زت 
ويف ســياق هــذه اآليــات نشــاهد 
بشــكل واضــح كيــف حقق يوســف 
التوحيــد  أركان  الســام  عليــه 
األربعــة، فــكان بشــهادة اهلل مــن 
الذيــن  املوحديــن  املخلصيــن 
اســتغاثوا بــاهلل فقــط حيــن امتأل 
ــاء  ــب والرج ــاص والح ــه باإلخ قلب
وجــل،  عــز  اهلل  مــن  والخشــية 

فــكان توحيــده بــارزا يف قولــه: ىمح 
وليــس توحيــده هذا من  ينيمح  ىن 

مي  ــن: ىمح  ــن قل ــد م ــس توحي جن
يمح. ىي 

ــا  ــف حينم ــاء بيوس ــرر الب ــم تك ث
ــرأة  ــا مــن ام واجــه تحرشــا جماعي
العزيــز ومــن معهــا مــن نســوة 
املدينــة الاتــي قطعــن أيديهــن، 
فــكان موقفــه حينمــا تحرشــوا 
ــوة  ــه دع ــوا إلي ــا ووجه ــه جميع ب
جماعيــة ملمارســة الرذيلــة أصلــَب 
مــن موقفــه األول، فأشــهر ســيف 
واتجــه  أخــرى،  مــرة  التوحيــد 
الواحــد  إلــى  بكليتــه  حينهــا 

ىق  يف  ىف  يث  ىث  األحد و ٱ ىمح نث 
ىل  مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق  
من  زن  رن   مم  ام  يل 
ىي   ني  مي  ريزي  ٰى  ين  ىن  نن 

يمح يوســف: 33 – 34. جئ  يي 
ــَب ىلع يوســف عليــه  وهكــذا ُكِت
الســام أن يدفــع ثمــن الثبــات 
ىلع مبــادئ التوحيــد ولوازمــه، 
فدخــل مــرة أخــرى بعــد ســجن 
ــا  ــجنا جماعي ــرادي س ــب االنف الج
آخــر، وكمــا بــرز ذكاؤه يف ســجنه 
األول وهــو غــام صغيــر حينمــا 

فتعلــق  الحيــاة  بأســباب  أخــذ 
بالدلــو كــي ينجــو مــن الجــب، 
أخــذ يف الكــرة الثانيــة أســبابا 
أن  ينــس  لــم  لكنــه  أخــرى 
وظيفتــه يف الحيــاة هــي الدعــوة 
إلــى توحيــد اهلل بشــتى الوســائل 
والطــرق املناســبة، فمــا إن حانــت 
ــجن  ــاع يف الس ــة االجتم ــه فرص ل
ــى  ــرى حت ــة أخ ــة اجتماعي بطبق
ــام  ــة للقي ــة عظيم ــا فرص رأى أنه
ــر،  ــة العم ــاة وفريض ــب الحي بواج
مســتغا يف ســبيل الدعــوة إلــى 
توحيــد اهلل حاجيــات مســاجين 
الدنيــا يف تعبيــر الــرؤى إلنقاذهم 
مــن ســجن جهنــم يف اآلخــرة، 
وهــذا غايــة العقــل والفطنــة، 
الســجن  يف  صاحبيــه  فوعــد 
حينهــا بتعبيــر رؤيتهمــا قبــل 
أول طعــام يأتيهمــا مــن خــارج 
ــى  ــتاقا إل ــا ويش ــجن، ليطمئن الس
تعبيرهــا، وليتمكــن مــن دعوتهمــا 
قبــل التعبيــر ليكــون ذلــك أدعــى 
لقبــول الدعــوة إلــى اهلل، فالدعوة 
إلــى توحيــد اهلل أهــم مــن تعبيــر 
الدعــوي  العقــل  يف  رؤياهمــا 

اليوســفي.
يف  أيضــا  يوســف  فطنــة  مــن 
قيامــه  الدعــوة؛  أســاليب  بــاب 
ــد  ــب التوحي ــه لح ــذب صاحبي بج
ــة  ــرك بطريق ــن الش ــم م وتنفيره
يربــط  أن  يغفــل  فلــم  بارعــة، 
ســبب إتقانــه ومعرفتــه بعلــم 
أعطــاه  علــم  بأنــه  التعبيــر 
هلل  توحيــده  بســبب  إيــاه  اهلل 
ــري يف  ــرك املستش ــره للش وهج

ــذ، فقــال  ــاس يومئ مجتمعــات الن

من  حنخن  جن  مم  حينئــذ:  ىمح خم 
خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  
مل  خل  هئ   مئ  هي  مي 
مم  حمخم  جم  يل  ىل 
ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  
خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه 
ٰىيمح  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي 

.38 –  37 يوســف: 
عليــه  يوســف  اســتعمل  ثــم 
اإلقنــاع  الســام معهــم فنــون 
األســئلة  بإبــداء  العقليــة 
فيهــم  محــركا  االســتنكارية، 
دواعــي العقــل والفطــرة فقــال 
مقبحــا لهــم حــال املشــركين يف 
ــي  ــة الت ــؤس التعددي ــه، وب زمان
يعيشــونها يف الخضــوع والتذلــل 
ــوة ىلع  ــا وال ق ــدرة له ــة ال ق آلله
قهــر اآلخريــن، وال تملــك لنفســها 
وال ألهلهــا نفعــا وال ضــرا، وال موتــا 

وال حيــاة وال نشــورا، قــال تعالى: ىمح  

              

يوسف: 37،  يمح  نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ ِّ  
فبيــن لهــم أن أفضــل اآللهــة التي 
ــذي يســتحق  يعبدهــا النــاس، وال
بجــدارة الخضوع والتذلــل والوقوف 
واالســتغاثة  للدعــاء  أمامــه 
الواحــد  اإللــه  هــو  بخشــوع؛ 
ــر  ــذي قه ــيء، ال ــكل ش ــار ل القه
ــوي والســفلي  ــم العل جميــع العال
بقدرتــه وقوتــه، ألنــه القــادر ىلع 
إلحــاق الضــرر واملــوت والحيــاة 
باآلخريــن، بينمــا جميــع الكــون 
خاضــع لعظمتــه بــا اســتثناء، 

وجميــع العامليــن متذللــون لعزته 
وجبروتــه، فمــن كان يتصــف بهذه 
ــذي ال  ــو ال ــة فه ــات العظيم الصف
تنبغــي العبــادة إال لــه، وحــده بــا 
ــي  ــة الت ــائر اآلله ــإن س ــريك، ف ش
ــس  ــا؛ لي ــوام إلهيته ــي األق تدع
اســتحقاق  معانــي  مــن  فيهــا 
اإللهيــة شــيء، وإنمــا هــي مجــرد 
أســماء آلهــة ال معانــي لأللوهيــة 
فيهــا، اصطلحتــم وأقوامكــم ىلع 
يف  بينمــا  باآللهــة،  تســميتها 
الحقيقــة ال تمتلــك أي مقومــات 
ــا  ــي تجعله ــا الت ــة وصفاته اآلله

ــادة. ــرة بالعب جدي
ــم  ــار ل ــد القه ــه الواح ــا أن اإلل كم
ينــزل ىلع مخلوقاتــه مرســوما 
بعبــادة  فيــه  يســمح  قانونيــا 
فقــال  األرض،  يف  غيــره  أحــد 

لهــم يوســف عليــه الســام: ىمح   
نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  
نت  مت  زت  رت  يب   ىب 

يوســف: 40.  يمح  رث  يت  ىت 
وهنــا ناســب املقــام أن يصــدع 

يوســف بأنــواع التوحيــد فقــال: ىمح 
اكلك  يق  ىق  يف  ىف   يث  ىث  نث  مث 
يل   ىل  مل  يك  ىك  مك 

يوســف: 40.  يمح  رن  مم  ام 
املوحــد  الكريــم  أدى  وهكــذا 
الســام فــروض  يوســف عليــه 
الدفــاع عــن العقيــدة مؤكــدا ىلع 
قضيــة التوحيــد مــن خــال تركيزه 
ــة  ــون الحاكمي ــوب أن تك ىلع وج
ــه  ــة ل ــا الوحداني ــده، مثبت هلل وح
ــة  ــائر اآلله ــا س ــبحانه، ومبط س
وبهــذا  املزعومــة،  والطواغيــت 
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يكــون يوســف عليــه الســام قــد 
ــرك  ــرب ىلع أركان الش ــن الح أعل
والطواغيــت  )اآللهــة  األربعــة: 

واألنــداد واألربــاب(. 
وإليضاحهــا نقــول كمــا قــال أهــل 
العلــم: إن اآللهــة: كل مــا قصدتــه 
خيــر  لجلــب  بشــيء  النــاس 
لنفســها أو دفــع ضــر عنهــا وعــن 
ــه النــاس  دولهــا، فــكل مــا قصدت
هــذا  ىلع  لــه  خاضعــة  وهــي 
الوجــه فإنهــم قــد اتخــذوه إلهــا. 
وأمــا الطواغيــت: فــكل مخلــوق 
ــم  ــادة والتحاك ــَح للعب ــَد أو ُرشِّ ُعِب
مــن دون اهلل مــع رضــاه بذلــك، 
ــا يف  ــل أولياؤه ــُدوا قات ــإذا ُعِب ف
ســبيل بقــاء حكمهــا، فيســاهمون 
بذلــك يف إخــراج النــاس مــن نــور 
ــى  ــده إل ــادة اهلل وح ــام بعب اإلس
ظلمــات الشــرك بعبــادة الطاغــوت 

جن  مــع اهلل، قــال اهلل تعالــى: ىمح 
ىن  من  خن  حن 
جي  ىهيه  مه  جه  ين  
ٰذ  يي   ىي  خيمي  حي 
ٰريمح البقــرة:207،  وقــال تعالــى: ىمح
ىئ  مئنئ  زئ  رئ                  
ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  
رث  يت  ىت  نت   مت  رتزت  يب 
النســاء: 7٦، وقــد أمرنــا اهلل  يمح  زث 
بالكفــر بعبــادة جميــع الطواغيــت 
وبشــر بالجنــة مــن اجتنبهــا، قــال 

حي  جي  ٰه  اهلل تعالــى: ىمح 
هئ  مئ  هي   مي  خي 
البقــرة 25٦، وقــال تعالــى:  مبيمح 

ىه   مه  جه  ين  ىن  ىمح 
ٰذ  يي  ميىي  خي  حي  جي  يه 

النساء:    يمح  ٰى             ٰر 
من  زن  7٦، وقــال تعالــى: ىمح 
مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن 

ــر: 17. الزم حئيمح  جئ  يي  نيىي  
وأمــا األنــداد: فــكل مــا يجــذب 
اإلنســان وُيضلــه عــن حــب اهلل 
أو  أهــل  مــن  ونصرتــه  وفدائــه 
ــال  ــال، ق ــيرة أو م ــكن أو عش مس

زت  رت  يب  ىب  نب   تعالى:  ىمح 
نث  زثمث   رث  يت  ىت  نت  مت 
البقــرة:1٦5، يفيمح  ىف  يث  ىث 

نب  مب   زب  ىمح  وقــال تعالــى: 
رت  يب  ىب 
ىت  نت  مت   زت 
مث   زث  رث  يت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
يك  ىك  مك  لك  اك  يق  
زن  رن   مم  ام  ىليل  مل 

التوبــة: 24. ننيمح  من 
ــي  ــن يفت ــكل م ــاب: ف ــا األرب وأم
النــاس بمخالفــة الحــق فيطيعهم 

حج  النــاس، قــال اهلل تعالــى: ىمح 
مخ  جخ  مح  جح  مج  
خص  حص  مس  خس   حس  جس 
مظ  حط  خضمض   حض  جض  مص 
حف  جف  مغ  معجغ  جع 

التوبة: 31. يمح  خف 
ســعي  تعالــى  اهلل  ذكــر  ثــم 
ــوده  ــام وجه ــه الس ــف علي يوس
مــن خــال  التوحيــد  يف نشــر 
ــة  ــن وزارة املالي ــه م ــب تمكين طل
العــدل  إلقامــة  واالقتصــاد 
بيــن النــاس، وإلصــاح الفســاد 
ــرية  االجتماعي واملجاعة املستش
لدولــة  املــازم  الظلــم  بســبب 

الشــرك والكفــر، وهــذا مــن فطنته 
الدعــوة  وســائل  اســتغال  يف 
ووظائــف الدولــة إلقامــة التوحيد، 
فــإن مــن يملــك التصــرف الكامــل 
والتمكــن التــام يف قســمة املــال 
بالعــدل،  النــاس  بيــن  العــام 
ــه  ــل إلي ــاس تمي ــوب الن ــإن قل ف
باالضطــرار كمــا هــو معلــوم، فــكان 
ذلــك ســبيل يوســف ومغناطيســه 
يف ســوق النــاس وجذبهــم إلــى 
توحيــد اهلل جــل جالــه، لكــن مــن 
ــف  ــى أن يوس ــير إل ــق أن نش الح
عليــه الســام لــم يطلــب الواليــة 
امللــك  وإنمــا  ابتــداء،  واإلمــارة 
أوال أن  الكافــر مــن طلــب منــه 
ــه صــار  ــره بأن ــا أخب يتوالهــا بعدم
ممكنــا أمينــا يف دولتــه، قــال 

حي  جي  يه  ىمح  تعالــى:  اهلل 
ٰر  ٰذ  ىييي  مي   خي 

يمح ٰى  ٌّ  ٍّ  َّ  ُّ  ِّ
اهلل  قــص  وقــد   .54 يوســف: 
ــن  ــراب م ــف يف االقت ــدرج يوس ت

منظومــة الحكــم بدءا مــن قوله: ىمح 

حج  مث  هت  مت  خت  حت  
مخ  جخ  مح   جح  مج 
خص   حص  مس  خس  حس  جس 
ــغ  ــا بل ــف: 42  وحينم يوس يمح مص 
ــار  ــه ص ــك بأن ــره املل ــراده وأخب م
عضــوا مكينــا أمينــا يف نظــام 

مئ  زئ  الدولــة؛  قــال للملــك: ىمح 

نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ 
نت  مت  زت  رت  يب  ىب  
نث  مث   رثزث  يت  ىت 

ــد  ــف: 55-5٦، ولق يوس يمح  يثىف ىث 
كان يوســف مــع عملــه اإلصاحــي 
وملــة  التوحيــد  بديــن  ملتزمــا 
آبائــه، تــاركا مللــة الكفــر، ومجتنبا 
وقانونــه  مصــر  ملــك  لديــن 

ــى:  ــال تعال ــري، ق الكف

يي  ىي  ني  زيمي  ري  ىمح ٰى 
خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  
مث  هت  ختمت   حت  جت  هب 

يوســف: 7٦. محيمح  جح  مج  حج 

ــيره  ــة يف تفس ــن عطي ــال اب ق

جي  يه  بعــد قولــه تعالــى: ىمح 

ٰر  ٰذ  ىييي  مي   خي  حي 

يمح ٰى  ٌّ  ٍّ  َّ  ُّ  ِّ
ــام  ــه الس ــف علي ــم يوس : )فه
ىلع  عــزم  أنــه  امللــك  مــن 
بنظــره  واالســتعانة  تصريفــه 
يف امللــك، فألقــى يــده يف 
فيــه  تمكنــه  الــذي  الفصــل 
املعدلــة، ويترتــب لــه اإلحســان 
ــق  ــع الح ــب، ووض ــن يج ــى م إل
ــال  ــه، ق ــد أهل ــه وعن ىلع أهل
ــل: يف هــذه  بعــض أهــل التأوي
اآليــة مــا يبيــح للرجــل الفاضــل 
أن يعمــل للرجــل الفاجــر بشــرط 
إليــه  يفــوض  أنــه  يعلــم  أن 
ــه،  ــارض في ــا ال يع ــل م يف فص
فيصلــح منــه مــا شــاء، وأمــا 
إن كان عملــه بحســب اختيــار 
الفاجــر وشــهواته وفجــوره، فــا 
ــي  ــال القاض ــك، ق ــه ذل ــوز ل يج
يوســف  وطلبــة  محمــد:  أبــو 
للعمــل إنمــا هــي حســبة منــه 
عليــه الســام لرغبتــه يف أن 

ــدل(. ــع الع يق
ــه  ــف علي ــظ أن يوس ــا نلح وهن
مــع  يســتعمل  لــم  الســام 
الطاغــوت امللــك الكافــر طريقــة 
جــده إبراهيــم عليه الســام يف 
ــاب  ــة واالجتن ــة العقدي املفاصل
مــع  التامــة  واملقاطعــة 
ــو  ــدع ه ــا ص ــت، حينم الطواغي
ــن:  ــد قائلي ــه بالتوحي ــن مع وم

خت  حت  جت  هب  مب  خب  ىمح 
مح  جح   مج  حج  مث  هت  مت 
مس  خس  حس  جس  مخ  جخ 
وليــس   ،4 املمتحنــة:  يمح  حص 
ــه  ــة أبي ــن مل ــة ع ــه رغب ــذا من ه
إبراهيــم عليــه الســام؛ حاشــا 
وكا، وال نبــذا لإلتســاء الحســن 
بإبراهيــم والذيــن آمنــوا معــه، 

من  وال نســخا لقولــه  تعالــى: ىمح 
خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  
مل  خل  هئ  مئ  هي  مي 
مم  حمخم  جم  يل  ىل 
يمح  ىنين  من  خن  حن  جن  يم  ىم  
ــريعة  ــا ش ــف: 37-38، ولكنه يوس
جديــدة، وسياســة إلهيــة شــرعية 
يتمكــن املصلحــون بهــا مــن نيــل 
ــراز  ــات، وإح ــات يف الحكوم الوالي
الوظائــف الحساســة يف الــدول 
األشــرار  ومزاحمــة  الطاغوتيــة، 
عليهــا لنصــرة التوحيــد ونشــره 
ــس يف ذاك  ــه، فلي ــاء كلمت وإع
الزمــان مــن يصلــح لتدبيــر شــؤون 
ــر يوســف،  ــة االقتصاديــة غي الدول
الخيــر  نشــر  ىلع  األقــدر  فهــو 
والتوحيــد، وصــون أرواح النــاس 

مــن املــوت، والبــاد مــن الخــراب، 
واملجتمــع مــن فتنــة الجــوع التــي 
تصــل مآالتهــا بالنــاس إلــى الكفــر 
ــف  ــج يوس ــم، فول ــاد العمي والفس
هــذا البــاب اإلصاحــي مــع تجنبــه 
التــام والكامــل لعبــادة الطاغــوت 
والخضــوع لديــن امللــك الكافــر، 
ــم يقســم ىلع احتــرام قانــون  ول
ــك  ــى ذل ــا إل ــري وم ــتور كف ودس
مــن موبقــات عصرنــا الحزيــن، كمــا 
ــية يف  ــب الدبلوماس ــظ جان نلح
طريقــة خطــاب يوســف عليــه 
الكافــر،  امللــك  لهــذا  الســام 
وكيــف أنهــا كانــت تراعــي جوانب 
السياســة الشــرعية، فإنــه مــع 
لــم يتــرك  القــوم  تركــه مللــة 
وظائــف دولتهــم، وحافــظ ىلع 
تــوازن عاقاتــه مــع امللــك الكافــر 
ىلع مقتضــى الشــرع رغــم براءتــه 

ــه.   ــه وملت ــن دين م
واملقصــود أن يوســف لــم يخالــف 

ىف   يث  ىث  نث  مث  بذلــك قولــه: ىمح 

يمح  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف 
ــم  ــب أن ُيعل ــا يج ــف: 40، كم يوس
ــا  ــاه آنف ــا ذكرن ــوغ بم ــا ال نس أنَّن
ــة يف  ــدول الطاغوتي ــاركة ال مش
ــر  ــم بغي ــر والحك ــريع والكف التش
مــا أنــزل اهلل، وإنمــا غايــة مرامنــا 
اإلصــاح  ســبيل  ســلوك  هــو 
ــا،  ــا أمين ــن كان قوي ــروطه مل بش
ــح  ــال املصل ــون ح ــأن يك ــك ب وذل
ــه اهلل  ــذي مكن ــف ال ــال يوس كح
داخــل الدولــة فكانــت لــه حصانــة 
التنفيــذ  يف  تامــة  حقيقيــة 
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إلــى ملــة  الدعــوة  ويف حريــة 
ــل يف  ــرف الكام ــع التص ــه، م آبائ
منــازع،  دون  الوزاريــة  حقيبتــه 
فهــو بالتعبيــر الصحفــي املعاصــر 
ــة  ــة عميق ــون بدول ــا يك ــبه م أش
داخــل  تمكيــن  لهــا  مســتقلة 
دولــة الكفــر، فــا ســلطان للملــك 
الكافــر عليــه، وهــذا مــا دلتنــا 
عليــه الروايــات التفســيرية التــي 
عــن  وغيــره  الســيوطي  رواهــا 
ــور(،  ــدر املنث ــا يف )ال ــلف كم الس
ثــم إن العمــل يكــون منصبــا ىلع 
إصــاح الراعــي والرعيــة، ىلع مــا 
قــرره اإلمــام الحافــظ أبــو العبــاس 
يف  تيميــة  ابــن  الديــن  تقــي 
رســالة »الحســبة«، حيــث قــال 
ــه  ــف علي ــة يوس ــف والي يف وص
كان  يوســف  )وكذلــك  الســام: 
نائًبــا لفرعــون مصــر، وهــو وقومــه 
العــدل  مــن  وفعــل  مشــركون، 
ــم  ــه، ودعاه ــدر علي ــا ق ــر م والخي
ــكان(. ــب اإلم ــان بحس ــى اإليم إل

ِشــرعًة  نبــي  لــكل  كان  ولئــن 
ولــكل  بــه؛  يختــص  ومنهاجــا 
إال  شــرعنا،  غيــر  شــرعا  منهــم 
الحســن  والتأســي  االقتــداء  أن 
ــذب  ــوة وج ــواب الدع ــم يف أب به
النــاس للتوحيــد وإصــاح الرعيــة: 
مطلــوٌب شــرعا يف كل حين، واهلل 
الهــادي إلــى ســواء الســبيل. ويف 

ٰى  ين  ىن  قــول يعقــوب: ىمح نن 

ييجئ  ىي   ني  مي  زي  ري 
هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ 
مج  مثحج  هت  ختمت  حت   جت 
ــف:  يوس يمح  جخ  مح  جح 

حل   جل  مك  ىمح  وقولــه:    ٦7
يوســف: 8٦، دليل  يمح  هل  مل  خل 
واضــح ىلع أن التوحيــد متجــذر 
يف آل يعقــوب، فليــس مــا مضــى 
مــن توحيــد يوســف إال ثمــار غــرس 
وإســحاق  وإســماعيل  إبراهيــم 
ــه أن  ــن الفق ــه م ــوب، ففي ويعق
البيــوت والــدور التــي تنشــأ ىلع 
التوحيــد والكفــر بالطاغــوت يثمــر 
ــا.  ــدة أبنائه ــرا يف عقي ــك خي ذل
ثــم ختــم اهلل ســورة هــذا النبــي 
بالتحذيــر  الكريــم  املوحــد 
البشــرية،  أغلبيــة  ســبيل  مــن 
ــم ىلع  ــدون أنه ــم يعتق فأكثره
ــذي  ــان ال ــد واإليم ــق والتوحي الح
يحبــه اهلل تعالــى ويرضــاه مــن 
ــون يف  ــم غارق ــا ه ــاده، بينم عب
الشــرك بــاهلل وديــن امللــك،  قــال 
ٰى   ٰر  ٰذ  يي  تعالــى: ىمح   ىي 

رئ                                                          ّٰ                                                                                                   
زب  رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ 
مت  زت   رت  يب  ىب  نب  مب 
يثىف  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت  نت 
مك  لك  اك  يق  ىق  يف  

يوسف: 108-10٦. يمح  ىك  
ــورة  ــذه الس ــم اهلل ه ــذا خت وهك
الكريمــة بتثبيــت وتقويــة النبــي 
 - وســلم  عليــه  اهلل  صلــى   -
وزيــادة يقينــه، وطمأنينــة قلبــه، 
ــر  ــه ىلع الصب ــته، وحمل ومؤانس
ىلع أذى قومــه، وبيــان أن الصبــر 
ال يأتــي إال بالخيــر، كمــا حــدث 
ليعقــوب - عليــه الســام - فإنــه 
ملــا صبــر فــاز بمقصــوده، وكذلــك 
ــه  ــام – فإن ــه الس ــف - علي يوس

ملــا اتقــى وصبــر فــاز بالنصــر ىلع 
األرض،  يف  والتمكيــن  خصومــه 
إشــارة  يشــير  تعالــى  اهلل  وكأن 
األرض  يف  ألهلــه  الســماء  مــن 
إلــى قــرب خــروج النبــي - صلــى 
اهلل عليــه وســلم - وأصحابــه - 
رضــي اهلل عنهــم - بتــرك ديارهــم 
ــف  ــدث ليوس ــا ح ــم، كم وأوطانه
الســام-  عليهمــا  ويعقــوب- 
ــى  ــام إل ــن الش ــوا م ــا خرج حينم
أن  إلــى  إشــارة  ولعلهــا  مصــر، 
إلــى  ســيهاجرون  املســلمين 
ــى  ــة مــع رســول اهلل - صل املدين
ويتركــون   ،- وســلم  عليــه  اهلل 
ديارهــم وأوطانهــم، ثــم ســيفيض 
اهلل عليهــم النصــر إن استمســكوا 
بالتقــوى والصبــر، ولهــذا ختــم 

هت   اهلل الســورة بقولــه تعالــى: ىمح 
جخ  مح  جح  مج  حج  مث 
حصخص  مس  خس  حس  جس   مخ 
حط   مض  خض  حض  جض  مص 
حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 
خك  حك  جك  مق   حق  خفمف 
مل  خل  حل   جل  مك  لك 
يمح  جن  مم  خم  حم  جم  هل 

ــف: 111-110.  يوس
القلــم  شــوط  ينتهــي  وبهــذا 
اكتنفتــه  مــا  ىلع  الــكام  يف 
ســورة يوســف – عليــه الســام 
- مــن معالــم الفقــه األخاقــي 
والسياســي، وآثارهمــا يف بنــاء 
بتعميــق  املجاهــدة  الشــخصية 
اليوســفية  األخــاق  مفاهيــم 
والشــمائل السياســية الدعويــة 
لــدى أهــل الجهــاد يف ســبيل 
اهلل، وأســأل اهلل تعالــى أن ينفــع 
ــده الضعيــف  األمــة بمــا يســر لعب
ىلع  اهلل  وأعاننــي  إعــداده، 
كتابتــه، والحمــد هلل رب العاملين.

َِّّ

قلنا وقالوا
أمير المؤمنين 

المال  محمد عمر مجاهد- رحمه الله

إن أمريكا لم تقرأ تاريخ 
أفغانستان جيدا ألنها ال 

تهتم بتاريخ وأحوال الشعوب 
الضعيفة والفقيرة. ولو أنها قرأت 

تاريخ أفغانستان لعرفت أنها 
تستعصي ىلع األجنبي والغازي 

منذ عرفت اإلسام ودخلت فيه 
عن إيمان ويقين، وأنها ال تستقر 
وال تسلم أمرها إال لإلسام وملن 

يحكمونها بشريعة اإلسام.

الشيخ

أسامة بن  محمد بن الدن - رحمه الله

لقد حاولتم أن تمنعونا الحياة 
الكريمة ولكن لن تستطيعوا 

أن تمنعونا من املوت الكريم، 
فالقعود عن الجهاد املتعين 

يف ديننا إثم مخوف، وخير 
القتل عندنا ما كان تحت ظال 

السيوف، وال تغرنكم قوتكم 
وأسلحتكم الحديثة، فهي 

تكسب بعض املعارك ولكنها 
تخسر الحرب، والصبر والثبات خير 

منها، والعبرة بالخواتيم.

الشيخ

عز الدين القسام- رحمه الله

ليس املهم أن ننتصر، املهم 
أن نجعل من أنفسنا درسا لألمة 

ولألجيال القادمة.

الرئيس الخائب 

جوزيف بايدن

إن األحداث التي نراها اآلن هي 
دليل محزن أنه ال يمكن ألي قوة 

عسكرية أن تجعل أفغانستان 
مستقرة وموحدة وآمنة، وهي 

املعروفة ىلع مر التاريخ بأنها 
»مقبرة اإلمبراطوريات«

مدير  وحدة بن الدن في سي أي إي

مايكل شوير

ومن املحزن أننا هالكون إن لم 
يكشف اهلل عن أعيننا غشاوة 
الِكبر، وال تبدو أية عامة ىلع 

أننا نستطيع أن نزيَلها، وأخشى 
أن القاعدة ترى العالم بأصفى 

مما نرى؛ فقد قال الظواهري يف 
آخر عام ألفين وثاثة: »ونحمُد 
اهلل إليكم أن أقرَّ أعيننا بورطِة 

األمريكان يف العراق من بعد 
أفغانستان؛ فاألمريكان يف كا 
البلدين بين نارين إذا انسحبوا 

خسروا كل شيء، وإذا بُقوا 
استمر نزيفهم حتى املوت.

مساعد  شؤون األمن القومي ألوباما 

جيفري إيجرز

بعد مقتل أسامة بن الدن، 
قلت إن أسامة ربما كان يضحك 

يف قبره املائي ىلع املبلغ 
الذي أنفقناه يف الحرب ىلع 

أفغانستان.
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الحمــد هلل، والصــاة والســام ىلع رســول اهلل، 
ــد: ــا بع ــن وااله، أم ــه وم ــه وصحب وىلع آل

فمنــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان، ظهــر ىلع 
الســاحة اإلســامية مصطلــح »الســلفية الجهادية« 
ويقصــد بــه -يف الجملــة1- هــذه الفئــة املؤمنــة 
املجاهــدة التــي تقاتــل يف كثيــر مــن بقــاع األرض؛ 
لنصــرة الديــن ورد املعتديــن وتحكيــم شــريعة رب 
العامليــن، ويســعى أصحابهــا أن تكــون طريقتهــم 
يف جهادهــم؛ طريقــة الســلف الصالــح رضــوان اهلل 

. عليهم
وقــد ال ينــازع أحــد يف صحــة املعنــى الــذي 
يحملــه هــذا االســم »الســلفية الجهاديــة« مــا دام 
ــن أن  ــا، وال أظ ــور آنًف ــوم املذك ــق املفه ــا وف جاري
أحــدًا ينــازع أيضــا يف أن تســمية طائفــة معينــة 

قلت يف الجملة ألن هناك بعض من ينتمي إلى هذه   1

الطائفة املجاهدة وال يحسب ىلع التيار السلفي املعاصر كما 
ستأتي اإلشارة إليه، وقد حصر البعض هذا االسم يف كل من ينتمي 
إلى هذا التيار ويؤمن بالجهاد لتحقيق األهداف املذكورة، وهذا قد 
يكون أقرب للمعنى الحريف له، ومن هذا البعض من ال يرى دينًا وال 

جهادًا إال كذلك، فضيق ىلع األمة واسعًا، ونفر الكثير من املسلمين 
من دينهم.

ــه ليســت واجبــة، هــذا ومــع  بحثــي  مــن األمــة ب
الشــديد عــن مصــدر هــذا املصطلــح، وعمــن أطلقــه 
ىلع هــذه الفئــة املجاهــدة أول مــرة، إال أننــي لــم 
أعثــر ىلع شــيء يشــفي الغليــل، وإن كنــت أظــن 
أن هــذه املعرفــة ليســت لهــا كثيــر فائــدة؛ فســواء 
أطلقــه ىلع هــذه الفئــة بعــض املنتســبين إليهــا 
عــن حســن قصــد منهــم، أو أطلقــه عليهــا أعداؤها 
عــن ســوء قصــد للنيــل منهــا، فإنــه ينبغــي لنــا أن 
ننظــر إلــى مــا آل إليــه الحــال مــع هــذه التســمية، 
محاوالتهــم  يف  منهــا  األعــداء  اســتفادة  مــن 
ــاس  ــر الن ــة، وتنفي ــذه الفئ ــويه ه ــتمرة لتش املس
منهــا، وعزلهــا عــن أمتهــا، وربمــا ســاعد ىلع 
ذلــك بعــض األخطــاء التــي وقعــت مــن بعــض مــن 
ــي  ــدة، فه ــة املجاه ــذه الطائف ــى ه ــب إل ينتس
ليســت طائفــة معصومــة مــن الخطــأ، شــأنها يف 
ــا  ــاء فيه ــت األخط ــة، وإن كان ــأن أي طائف ــك ش ذل
ــارات،  ــف والتي ــن الطوائ ــا م ــة بغيره ــة مقارن قليل
وال ترجــع أخطاؤهــا إلــى أصــل منهجهــا، وإنمــا إلــى 
ــا،  ــض أفراده ــن بع ــة م ــة عملي ــات ميداني تطبيق

كمــا هــو حــال أي جهــد بشــري، وقــد يكــون 
ــة  ــذه الطائف ــوف ه ــن صف ــدس بي ــد ان ــض ق البع
ليكيــد بهــا، ويحــرف مســيرتها، ويشــوه منهجهــا، 

ــا.  ــرق كلمته ويف
ــة  ــذه الفئ ــه ىلع ه ــنع ب ــا يش ــرًا مم ــا أن كثي كم
ــان  ــذا الزم ــح يف ه ــذي أصب ــروف ال ــن املع ــو م ه
عليهــا مشــروعية جهــاد  ينكــر  كمــن  منكــرًا، 
الحــكام املنابذيــن لشــرع اهلل، املحاربيــن لــه، 
والخــروج عليهــم؛ إلقامــة خافــة راشــدة ىلع 
منهــاج النبــوة، بــل وينكــرون عليهــا القيــام بمــا 
أجمعــت األمــة ىلع وجوبــه، واتفــق عقــاء البشــر 
ــذي  ــل، ال ــدو الصائ ــاد الع ــن جه ــه م ىلع ضرورت
ــادث  ــو ح ــا ه ــم، كم ــاس ودنياه ــن الن ــد دي يفس
يف أفغانســتان والعــراق والصومــال، وغيرهــا مــن 

ــلمين. ــاد املس ب
أن  بدايــة  أقــر  كنــت  وإن 
أتحــدث  التــي  املســألة 
أن  مــن  أعمــق  عنهــا 
ــل هــذا  يتناولهــا بالبحــث مث
ولكنهــا  املختصــر،  املقــال 
بدايــة أدعــو بهــا إخوانــي 
املجاهديــن إلــى النظــر فيهــا 
بإنصــاف وتجــرد، يســاعدان 

الفئــة املجاهــدة،  ىلع تحقيــق أهــداف هــذه 
بجعــل كلمــة اهلل هــي العليــا، وكلمــة الذيــن 
كفــروا الســفلى، واهلل ســبحانه فاعــل ذلــك ال 

هئ  محالــة، وناصــر دينــه وأوليائــه، قــال تعالــى:ىمحٱ 
حي  جي  يمح  وقــال: ىمحٱ  هب  مب  خب   حب  جب 
ٰى ٌّ                           ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 
                      وقــد قضــى اهلل بــأال يخلــو زمــان 
مــن قائــل بالحــق قائــم بــه، وهــؤالء هــم الطائفــة 
املنصــورة التــي أخبــر النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم بأنهــا ال تــزال ظاهــرة ىلع الحــق، ال يضرهــا 

ــا. ــن خالفه ــا، وال م ــن خذله م
فعــن ثوبــان رضــي اهلل عنــه، قــال: قــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال تــزال طائفــٌة مــن أمتي 

رهــم مــن خذلهــم، حتى  ظاهريــن ىلع الحــق، ال يضُّ
يْأتــي أمــر اهلل وهــم كذلــك«.

ــال:  ــه ق ــي اهلل عن ــن رض ــن حصي ــران ب ــن عم وع
قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: »ال تــزال طائفــة مــن 
ــن  ــام، ظاهري ــون ىلع اإلس ــام يقاتل ــل اإلس أه

ــال«. ــون الدج ــى يقاتل ــم، حت ــن ناوأه ىلع م
ــه اهلل-:  ــة -رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــال ش ق
)فُعلــم بخبــره الصــدق أن ال بــد أن يكــون يف أمتــه 
قــوم متمســكين بهديــه الــذي هــو ديــن اإلســام 

محضــا(.
وطليعــة  اإلســام  أهــل  صفــوة  هــم  وهــؤالء 
ــا  ــاس كم ــاس للن ــر الن ــم خي ــة، وه ــة الناجي الفرق

ىه مه  جه  ين  ىن  من  ــى: ىمحٱ  ــال تعال ق

بقلم الشيخ: 
أبي دجانة الباشا 

البعض قد اندس بين صفوف 

هذه الطائفة ليكيد بها، 

ويحرف مسيرتها، ويشوه 

منهجها، ويفرق كلمتها. 

يمح ٍّ  َّ 
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يمح. خي  حي  جي  يه  
وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه يف قولــه 
يمح، قــال: »خيــر  مه  جه  ين  ىن  من  تعالــى: ٱ 
ــل يف  ــم يف الساس ــون به ــاس، تأت ــاس للن الن

ــام«. ــوا يف اإلس ــى يدخل ــم حت أعناقه
ــا  ــورة، وم ــة املنص ــث الطائف ــل يف أحادي واملتأم
ذكــر فيهــا مــن صفــات، ومــن أبرزهــا الجهــاد إلعــاء 
كلمــة اهلل، يجــد أن مــن أحــق النــاس دخــواًل فيهــا 
هــي هــذه الفئــة املؤمنــة التــي تقاتــل يف 
مشــارق األرض ومغاربهــا، متمســكة بهــدي نبيهــا، 
ــي  ــة الت ــرة املرابط ــرة املصاب ــة الصاب ــذه الفئ ه
أبــت االنحنــاء للباطــل أو التنــازل عــن الحــق الــذي 
تحملــه، مــع مــا تتعــرض لــه مــن محــن وابتــاءات، 
يف زمــن تمــوج فيــه الفتــن كمــوج البحــر، فهــي 
ــوم  ــا-: )أق ــام يف أمثاله ــيخ اإلس ــال ش ــا ق -كم
الطوائــف بديــن اإلســام علمــا وعمــًا، وجهــادًا عن 
شــرق األرض وغربهــا، فإنهــم هــم الذيــن يقاتلــون 
أهــل الشــوكة العظيمــة مــن املشــركين وأهــل 

ــاب(. الكت
ولكــن ما يجــب التأكيد عليــه أن الطائفــة املنصورة 
ــح ىلع  ــي اصطل ــة الت ــورة يف الفئ ــت محص ليس
ــن  ــا م ــة«، أي أنه ــلفية الجهادي ــميتها »بالس تس
الطائفــة وليســت كلهــا؛ فهنــاك الكثيــر ممــن نصــر 
ــب  ــو ال ينتس ــه، وه ــاء كلمت ــام إلع ــن اهلل، وق دي
إلــى هــذا االســم، ســواء كانــوا جماعــات أو أفــرادًا، 

ــم نعلمهــم. علمناهــم أو ل
وهنــاك الكثيــر من أتبــاع هــذه الطائفــة ومناصريها 

لــم ينتمــوا إلى التيــار الســلفي بمعنــاه املعاصر.
والناظــر يف التاريــخ يجــد الكثيــر ممــن نصــروا 
الديــن، واســتحقوا وصفهــم بأنهــم مــن الطائفــة 
املنصــورة، لــم يكونــوا ىلع هــذا النهــج الســلفي 
بمعنــاه املعاصــر، بــل ربمــا كان فيهــم مــن يخالــف 
الصالــح يف بعــض املســائل،  الســلف  اعتقــاد 

ولكــن لحســن بائهــم يف نصــرة الديــن ودفعهــم 
وا  ــدُّ ــه، ُع ــوكة أعدائ ــرهم لش ــه، وكس ــن حياض ع
مــن الطائفــة املنصــورة بهــذا االعتبــاِر، وكام 
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه اهلل- يف هــذا 
مشــهور عــن الطائفــة التــي تقاتــل يف مصــر 

ــدس. ــت املق ــاف بي وأكن
ــف التــي تنتســب  وال يعنــي هــذا أن هــذه الطوائ
ــة  ــورة معصوم ــة املنص ــى الطائف ــا إل يف مجمله
مــن الزلــل، بــل لــكل منهــا نصيبــه مــن هــذا االســم 
الشــريف بحســب مــا تتحلــى بــه مــن صفــات هــذه 
ــتكثر. ــل ومس ــن مق ــك بي ــم يف ذل ــة، وه الطائف
وأعــود إلــى مصطلــح »الســلفية الجهاديــة«؛ فكمــا 
هــو واضــح فإننــي أســتحب إلخوانــي املجاهديــن 
هــذا  يهجــروا  أن  ومغربهــا  األرض  مشــرق  يف 
املصطلح ويســتبدلونه بما ورد يف القرآن والســنة، 

ــر عــن الســلف رضــوان اهلل عليهــم، كمصطلــح  وُأِث
ــل  ــى كل قائ ــارة إل ــورة« يف إش ــة املنص »الطائف
بالحــق قائــم بــه يف هــذا الزمــان، وألن »الطائفــة 
ــح  ــح أجمــع وأشــمل مــن مصطل املنصــورة« مصطل
ــر  ــه الكثي ــل في ــه يدخ ــة«؛ ألن ــلفية الجهادي »الس
ممــن قالــوا الحــق وقامــوا بــه ولــم ينتســبوا إلــى 
ــلفنا،  ــا أس ــر كم ــا املعاص ــة بمعناه ــذه املدرس ه
ونحــن مطالبــون بــأن نجمــع ونجتمــع ما اســتطعنا 

ــرق. ــرق ونفت ال أن نف
بــل إن الناظــر املســتبصر ملســار األحــداث يف 
ــن وأهــل الباطــل  ــان يجــد أن أعــداء الدي هــذا الزم

قــد أعجبهــم هــذا املصطلــح -إن لــم يكونــوا هــم 
ــتفادوا  ــره، واس ــال لنش ــحوا املج ــه- وأفس واضعي
حملتــه،  تشــويه  يف  اســتفادة  أيمــا  منــه 
وتصويرهــم بأنهــم ثلــة منحرفــة عــن دينهــا، 
منبــوذة مــن أمتهــا، وأصبــح هــذا االســم مرتبطــا 
يف أذهــان الكثيــر مــن العامــة -بــل وربمــا بعــض 
ــراط يف  ــة، واإلف ــاء املحرم الخاصــة- بســفك الدم
ــات  ــلة االتهام ــر سلس ــى آخ ــد.. إل ــن واملعتق الدي
الباطلــة املشــهورة. وهــو مــا أوجــد فجــوة بينهــا 
وبيــن شــريحة ال يســتهان بهــا مــن األمــة، وأذكــر 
أننــي كنــت قــد كتبــت مقــااًل بعــد ســقوط اإلمــارة 
»ملــاذا  بعنــوان:  أفغانســتان  يف  اإلســامية 
ــذرت  ــتان« ح ــام يف أفغانس ــة اإلس ــقطت دول س
فيــه مــن محاولــة أعدائنــا لعزلنــا عــن أمتنــا 
ــة  ــه أهمي ــرت في ــا، وذك ــي هزيمتن ــهل بالتال لتس
ــة،  ــة معين ــم أو فئ ــس كتنظي ــة، ولي ــا كأم قتالن
ــا  ــن يهزمه ــا ل ــت علين ــي تداع ــر الت ــم الكف فأم
ســوى أمــة اإلســام بطليعتهــا الطائفــة املنصورة.

ــن  ــي م ــة ه ــذه الفئ ــأن ه ــن اهلل ب ــا ندي ــع أنن وم
أقــرب النــاس للحق يف هــذا الزمــان، وأن يف األمة 
مــن أهــل الحــق غيرهــا -وذلــك بحســب تمســكهم 
والتزامهــم بمنهــج الحــق- ونديــن اهلل أيضــا بــأن 
ــامي  ــل اإلس ــى العم ــبون إل ــن ينتس ــض مم البع
ــا يجعلهــم مــن  لديهــم مــن االنحــراف والضــال م
أبعــد النــاس عــن الحــق وأهلــه، إال أن هــذا االســم 
»الســلفية الجهاديــة« أصبــح يف أذهــان الكثيريــن 
قســيما للمســميات األخــرى املنحرفــة عــن الجــادة 
التــي تنتشــر يف هــذا الزمــان، وهــذه قســمة 
ضيــزى؛ فليــس مــن أخــذ الديــن كلــه وبقــوة، كمــن 
أضــاع أكثــر الديــن وداهــن ووالــى أعــداءه، بمعنــى 
ــا يف  ــن أحواله ــت يف أحس ــة أصبح ــذه الفئ أن ه
أذهــان الكثيــر من املســلمين تيــارًا إســاميا كغيرها 
ــا  ــم عنه ــق يف أذهانه ــا عل ــع م ــارات، م ــن التي م

مــن تشــويه.
هــذا باإلضافــة إلــى أن انتشــار هــذا املصطلــح قــد 
أضــاف ســببا جديــدًا للفرقــة بيــن األمــة -املثقلــة 

- وهؤالء هم صفوة أهل اإلسالم وطليعة الفرقة الناجية - 

الطائفــة  أن  عليــه  التأكيــد  يجــب  مــا  ولكــن 
التــي  الفئــة  فــي  محصــورة  ليســت  المنصــورة 

»بالســلفية الجهاديــة« اصطلــح علــى تســميتها 
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نحســبهم- شــهداء، صبــروا ىلع ألواء الطريــق 
وقلــة الناصــر والصديــق، فمــا وهنــوا ومــا داهنــوا 
ــت  ــا كان ــع م ــذا م ــتكانوا، ه ــا اس ــوا وم ــا ضعف وم
ــة الســواد األعظــم  ــة مــن غفل ــه هــذه الفئ تعاني
مــن املســلمين عــن إدراك حقيقــة هــذه األنظمــة 
ــذه  ــل ه ــر فض ــا ينك ــا، ف ــراع معه ــة الص وحقيق
ــا. ــم له ــا أو ظال ــل به ــدة إال جاه ــة املجاه الطائف
ومــع أن هــذه الثــورات بهــا كثير مــن الدخــن الناتج 
عــن طــول إبعــاد الناس عــن الديــن، إال أنهــا -بإذن 
اهلل- خطــوة ىلع طريــق التمكيــن لديــن اهلل، هذا 
ــى  ــودة إل ــي إال بالع ــن يأت ــم ول ــذي ل ــن ال التمكي
ــه  ــى اهلل علي ــد صل ــزل ىلع محم ــذي ن ــن ال الدي
ــه  ــك بكتاب ــى اهلل والتمس ــوع إل ــلم، وإال بالرج وس
وســنة نبيــه صلــى اهلل عليــه وســلم، لــن يمكــن 
هــذا الديــن إال بمــا شــرعه ربــه وارتضــاه، فلــن تأتي 
الديمقراطيــة بالديــن، ولــن يأتــي الكفــر باإليمــان، 
وال املعصيــة بالطاعــة، وهــذا وعــد اهلل يف كتابــه: 

ٰى                                                     ٰر  ىمحٱ  
رب  يئ  ىئ  نئ   مئ  زئ                           رئ 

مت  زت  رت   يب  ىب  نب  مب  زب 

يمح، فَوْعُد اهلل  يثىف  ىث   نث  مث  زث  يترث  ىت  نت 
ــة  ــت الديمقراطي ــا، وليس ــل صالح ــن وعم ــن آم مل
بعمــل صالــح، وإنمــا هــي انحــراف عــن الديــن 

ومنابــذة لشــريعة رب العامليــن.
وىلع املخلصيــن مــن هــذه األمــة أن يوحــدوا 
جهودهــم للتمكين لهــذا الدين ولتحكيم شــريعته، 
وهــذا مــن أوجــب الواجبــات يف هــذا الزمــان، وهــو 
غايــة كل مســلم، والبــد مــن نشــر املفاهيــم 
الصحيحــة لهــذا الديــن، ومحاربــة مــا يناقضهــا مــن 

ــرب. ــرق أو غ ــن ش ــتوردة م ــة مس ــم ضال مفاهي
ويجــب علينــا أن نوالــي كل مســلم بقــدر مــا عنــده 
مــن التمســك بالحــق واملوافقــة للكتــاب والســنة، 
بــل وأن نتعــاون مــع كل املســلمين ىلع مــا يحــب 
ربنــا ويرضــى، والقاعــدة يف ذلــك قــول اهلل تعالى: 

جك  مق  حق   مف  حفخف  جف  مغ  جغ  ىمحٱ 
يمح، هــذا مــع قيــام واجــب األمــر باملعــروف  حكخك 
ــا كٌل  ــا بينن ــح فيم ــر والتناص ــن املنك ــي ع والنه

. بحســب حالــه وقربــه أو بعــده مــن الحــقِّ
ــأن نخاطــب العامــة بمــا  ونحــن مطالبــون أيضــا ب
يفهمونــه حتــى ال نكــون عليهــم فتنــة، وأن 
ــق  ــم الح ــة يف تبليغه ــة والرحم ــى بالحكم نتحل
وإيضاحــه لهــم، كمــا قــال شــيخ اإلســام عــن 
أهــل الســنة والجماعــة: )يتبعــون الحــق ويرحمــون 
َق  الخلــق(، خافــا ألهــل البــدع، ويجــب أيضــا أن ُنَعمِّ
مــن خطابنــا ونتــرك الســطحية، ونقيــس املصالــح 
واملفاســد بميــزان الشــريعة، وال نغفــل عن الســنن 
الكونيــة يف الصــراع، وهــذا يف الحقيقــة مــا 
ــادات هــذه الفئــة املجاهــدة وأهــل  ــه قي تقــوم ب
ــى  ــى أن يتحل ــم، ويبق ــل وغيره ــا، ب ــم فيه العل
ــن  ــا م ــوه جميع ــا نرج ــق م ــك؛ ليتحق ــع بذل الجمي
قيــادة هــذه األمــة إلــى النصــر املوعــود، والتمكيــن 
املنشــود، وهــو مــا وعدنــا اهلل بــه، بــل إنــه يلــوح 
ــن األرض، وهلل  ــة م ــن بقع ــر م ــق يف أكث يف األف

ــة. ــد واملن الحم
هــذا وأســأل اهلل أن يجمــع شــمل هــذه األمــة ىلع 
ــا،  ــى دينه ــًا إل ــا ردًا جمي ــواء، وأن يرده ــة س كلم
ــه،  ــق بإذن ــن الح ــه م ــف في ــا اختل ــا مل وأن يهديه

ــى صــراط مســتقيم. إنــه يهــدي مــن يشــاء إل
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

ــن بالحــق  ــن بعــض القائمي ــل وبي ــك- ب أصــًا بذل
ــى  ــب إل ــن ينتس ــض م ــب بع ــبب تعص ــا؛ بس فيه
االســم، وإن فــرط يف بعــض مــا يحملــه مــن 
معانــي، وال يختلــف املســلمون يف أن اجتمــاع 
كلمتهــم أصــل مــن أصولهــم، وعمــاد قوتهم، وســر 
ــر  ــن النظ ــى م ــك أول ــر يف ذل ــم، والنظ انتصاره
يف أســماٍء قــد ثبــت حصــول الضــرر منهــا، حتــى 
أصبحنــا نخشــى ىلع بعــض مــن ينتمــي إلــى هذه 
ــا  ــه، وكن ــا عن ــذي نهين ــزب ال ــن التح ــة م الطائف
ــى يف  ــمانا اهلل تعال ــد س ــا، وق ــن غيرن ــه م نمقت

كتابــه »مســلمين« ولــم يســمنا »ســلفيين« فيجب 
ــوا  ىلع املجاهديــن أن يقتربــوا مــن أمتهــم ويزيل
ــداء  ــاة وأع ــا الطغ ــي وضعه ــق الت ــف العوائ مختل
الديــن أمــام ذلــك، وال يعني ذلــك التنازل عــن الحقِّ 
أو التنكــر لــه، وال مجــاراة النــاس يف أهوائهــم، وال 
إرضاؤهــم بســخط اهلل، وإنمــا املقصــود أن األســماء 
ــق ىلع عينهــا حكــم شــرعي، ولــم  التــي لــم ُيعلَّ
يــرد بلفظهــا دليــل خــاصٌّ يوجــب املراعــاة ألجلــه، 
ــف  ــى مفاســَد واضحــة تخال ــه يقــود إل ــَظ أن ولوِح
مقصــود الشــارع وتصادمــه، ينبغي تركهــا والتخلي 
ــه  ــذا كل ــردٍد، وه ــا ت ــا ب عنه
مــع تأكيدنــا ىلع أن االنتســاب 
ــم إذا  ــرٌف عظي ــو ش ــلف ه للس
كان جاريــا ىلع معنــاه الصحيح 
ــه  ــوا علي ــا كان ــزام بم ــن االلت م

ــم. ــي اهلل عنه رض
وقــد مــنَّ اهلل ىلع هــذه األمــة 
املتتابعــات  الثــورات  بهــذه 
يف بــاد املســلمين، والتــي 
الفئــة  هــذه  فضــل  أثبتــت 
ــا يف  ــا، وأن منهجه ىلع أمته
التغييــر هــو ما يقــره الشــرع ويوافقــه العقــل، فقد 
ــة  ــة الظامل ــذه األنظم ــورات أن ه ــذه الث ــت ه أثبت
ــر  ــم ن ــة، فل ــوة والتضحي ــب إال بالق ــن تذه ــم ول ل
طاغيــة ذهــب بالديمقراطيــة واالنتخابــات، ولــم نــر 
ــك، وقــد كانــت هــذه  شــريعة وخافــة عــادت بذل
الفئــة املؤمنــة املجاهــدة هــي أول مــن ثــار ىلع 
ــكل  ــارت ب ــود، ث ــذ عق ــدة من ــة الفاس ــذه األنظم ه
مــا تســتطيعه مــن وســائل كان أهمهــا وأعظمهــا 
الجهــاد الــذي شــرعه اهلل وجعلــه ذروة ســنام 
ــا  ــا م ــا وأمته ــل دينه ــن أج ــت م ــام، وتحمل اإلس
ــجن  ــريد وس ــرة وتش ــن هج ــا م ــه غيره ــم يتحمل ل
ــا  ــر مم ــك كثي ــر ذل ــل وتشــويه، وغي ــب وقت وتعذي
تنــوء الجبــال بحملــه، عــاش أصحابهــا -الُنــزَّاع 
ــض  ــم كالقاب ــون ىلع دينه ــل، القابض ــن القبائ م
ــا  ــم -كم ــر منه ــى كثي ــاء، وقض ــر- غرب ىلع الجم

فقد أثبتت هذه 

الثورات أن هذه األنظمة 

الظالمة لم ولن تذهب 

إال بالقوة والتضحية

ِّ  ُّٱ ٍَّّ     ٱ ٌّ
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قبــل بضعــة أيــام كان قلبــي مضطربــا، 
بعــض  االضطــراب  هــذا  ســبب  وكان 
األخبــار املؤســفة، التــي لــم تصــل إلينــا 
محاصــرة  فبســبب  بعــد،  تفاصيلهــا 
أرض شــوال انقطــع تواصلنــا مــع اإلخــوة 
ــش  ــد كان الجي ــاك؛ فق ــن هن املوجودي
الباكســتاني يحاصــر الطــرق مــن شــوال 
ــدود  ــة الح ــن ناحي ــورا أدا، وم ــى أنك إل
األفغانيــة كان الجيــش األفغانــي يقــوم 
بدوريــات بدعــم مــن الجيــش األمريكــي. 
وكانــت الطائــرات املقاتلة الباكســتانية 
ــر  ــة. وألكث ــا ىلع املنطق ــف قصفه تكث
مــن شــهر ونصــف كانــت الطائــرات بدون 
طيــار تلــف بأعــداد كبيــرة وبشــكل 
جنونــي، ممــا يؤكــد أن العــدو قــد رصــد 
أحــد األهــداف القياديــة يف املنطقــة. 
وصلتنــي  التــي  املؤســفة  واألخبــار 
هــي أنبــاء عــن ثــاث أو أربــع قصوفــات 
اســتهدفت  طيــار  بــدون  للطائــرات 
املنطقــة، ولكــن تفاصيلهــا كانــت غيــر 
ــوا يف  ــن بق ــدون الذي ــة. واملجاه مذاع
ــز  ــرب وأع ــن أق ــوا م ــة كان ــك املنطق تل
اإلخــوة لدي، وكنــت حريصــا ىلع متابعة 
يجــري  الــذي كان  والدعــاء  أخبارهــم، 
ىلع لســاني حينهــا هــو: اللهــم احفــظ 
إخواننــا مــن شــر الكفــار واجمعنــا بهــم 
ــو اهلل أن  ــا أدع ــُت أيض ــر، وكن ىلع الخي
ــون  ــة وأن يك ــار كاذب ــذه األخب ــل ه يجع
ــن  ــد يومي ــظ اهلل. وبع ــوة يف حف اإلخ
ســافرت، ونحــن يف الطريــق ســمعت 
القصــف  الخبــر املفجــع أن يف  هــذا 
الــذي حصــل قبــل يوميــن ُقِتــل ثمانيــة  
ــب،  ــي الحبي ــم أخ ــا وكان فيه ــوة1 لن إخ

كان من بينهم الشهيدان -كما نحسبهما-   1

العم إسحاق )وارن وينشتاين( واألخ محمد اإليطالي 
)جوفاني روبرتو( -رحمهما اهلل.

هكذا الليل يطوي النهار

القائــد املربــي، األميــر املحنــك ورفيــق 
دربــي منــذ عــام ألف وتســعمائة وســتة 
وتســعين مياديــة )199٦(... األخ األســتاذ 
ــهيدًا.  ــاره ش ــد اخت ــاروق...وأن اهلل  ق ف
نحســبه كذلــك واهلل حســيبه وال نزكــي 

ىلع اهلل أحــدًا.
إن اللســان والقلــم يعجــزان عــن وصــف 
املصيبــة التــي حلــت بــي وصعوبــة 
عظيمــة  شــخصية  لفقــدان  تحملــي 
يف  عامــا  عشــر  تســعة  عاشــرتها 
ــة،  ــن والغرب ــر، يف الوط ــفر والحض الس
املســرات  يف  والراحــة،  الشــغل  يف 
مأســاة  أكبــر  إنهــا   واهلل  والكــروب. 

حياتــي: وأعظــم صدمــة يف 
لقد أفسد الدنيا عليَّ فراقه  

ــا ــا كان صافي ــا كّل م َر منه ــدَّ      وَك
كأن يميني يوم فارقت أحمدا  

              أخي وشــقيقي فارقتها شــماليا
ــرآن  ــم والق ــن عظي ــام دي ــّن اإلس ولك
كتــاب معجــز.. يــا اهلل كــم يقــوي قلــب 
ــروب  ــذه الك ــل ه ــل مث ــن ليتحم املؤم
ويجعــل حزنــه ســها. رغــم أن هــذه 
الغمــوم لــو حملــت ىلع الجبــال ألزالتها،

يمح. مبنب  زب  رب  يئ   ىمحٱ  
فمهمــا يكــون الغــم شــديدا إال أن هــذا 
ــا  ــة... م ــا دني ــا. والدني ــم يف الدني الغ
ــد  ــي أج ــبحان اهلل إنن ــة. وس ــا منزل له
يف هــذا الغــم طمأنينــًة. أخــي الفاروق 
ــهادة  ــال الش ــه ون ــى رب ــب إل ــد ذه ق
العظمــى. ذهــب وكان كمــا نحســبه يف 
أىلع درجــات اإليمــان والعمــل الصالــح... 
أىلع منــازل الصــدق واإلخــاص.  نعــم! 
ــرف  ــاص،  الش ــرف الخ ــذه اهلل للش اتخ
األىلع الــذي يتمنــاه العبــد املؤمــن 
وقــد تمنــاه نبيــه صلــى اهلل عليــه 
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وســلم قبــل أربعة عشــر قرنــا... فيــا لها 
مــن منزلــة َقــلَّ أن ينالهــا أحــد يف هــذا 
الزمــان. ولــو بقــي هنــا ومــا استشــهد 
لــكان هــذا هــو الغــم الحقيقــي. وبهــذا 
االعتبــار فــإن هــذا لنــا فرحــا، أن أعطــاه 
ــا يف  ــة. أعطــاه مكان ــاة األبدي اهلل الحي
جــواره، قّربــه إلــى نفســه وجعلــه يف 
أحبائــه. وبوصفــه شــهيدا فقــد شــُرف 
برفقــة كوكبــة النبييــن والصديقيــن 
إننــي  والشــهداء والصالحيــن. نعــم! 
أعلــم  واهلل  مرتــاٌح.  أنــا  مطمئــن... 
ــا  ــي كم ــيبه ولكنن ــو حس ــه وه بأحوال
ــتطيع  ــا أس ــر عام ــعة عش ــرته تس عاش
ــه  ــي وجدت ــاس أنن ــام الن ــهد أم أن أش
صاحــب تقــوى. رأيتــه دائمــا يســتجيب 
ألوامــر اهلل عــز وجــل ورســوله صلى اهلل 
ــي  ــت يف حيات ــا رأي ــلم، وم ــه وس علي
الصفــات  بهــذه  التزامــا  أكثــر  أحــدا 
الحميــدة مــن أســتاذ أحمــد فــاروق 
رحمــه اهلل. وجدتــه كمــا كنــا نقــرأ يف 
ــار  ــح واألخي ــلف الصال ــن الس ــب ع الكت
مــن هــذه األمــة. وقــد يوجــد أشــخاص 
هــذا  نفــس  ىلع  الزمــان  هــذا  يف 
املســتوى مــن الرقــي ولكــن أنا شــخصيا 
لــم أر أو ربمــا مــا عاشــرتهم عــن قــرب. 
ــت  ــا خالط ــن عام ــة وثاثي ــال أربع وخ
منهــم  رأيــت  النــاس،  مــن  جماهيــر 
امللتزميــن بالديــن وغيــر امللتزميــن 
بــه... رأيــت املنتســبين للتنظيمــات 
والجماعــات املختلفــة، رأيــت النــاس 
ــر  ــن وغي ــتى، املجاهدي ــوام ش ــن أق م
ــن،  ــن واملقيمي ــن واملهاجري املجاهدي
رأيــت املســلمين والكفــار، الطــاب مــن 
الجامعــات الدنيويــة ومــن املــدارس 
الطبائــع  أنمــاط  كل  رأيــت  الدينيــة، 

الفــاروق  وجــدت  ولكننــي  البشــرية 
األىلع فيهــم. ووجدتــه منيبــا إلــى 
اهلل. -وكمــا أحســبه- يف هــذا الزمــان 
كان ســباقا إلــى الخيــرات وكنــت أتمثــل 
ــا بكــر رضــي اهلل عنــه.  فيــه ســيدنا أب
كان الصحابــة يتســابقون يف الصالحات 

حبخب  جب  مصداقــا لقولــه تعالــى ىمحٱ 

يمح  جف  مغ  جغ  مع  جع  ىمحٱ  يمح، 
وســيدنا أبوبكــر رضــي اهلل عنــه مــا كان 
ــا  ــل م ــل كان يفع ــد ب ــع أح ــس م يتناف
يفعلــه إيمانــا بــاهلل وتصديقــا لرســوله 
صلــى اهلل عليــه وســلم. والصحابــة 
اآلخــرون كانــوا يســعون أن يعملــوا مثل 
مــا كان يعمــل ســيدنا أبو بكــر رضي اهلل 
عنــه... فقــد كان نموذجهــم األىلع بعد 
رســول اهلل صلــى اهلل عليه وســلم. فما 
ــي  ــابقه رض ــتطيع أن يس ــد يس كان أح
ــو أقــارن  ــن. ل اهلل عنــه وعنهــم أجمعي
بيــن الصالحيــن الذيــن رأيــت يف حياتي 
فأجــد األخ فــاروق مقدمــا عليهــم. نحــن 
أحمــد  األســتاذ  نعــرف  أن  نســتطيع 
ــم  ــن رّباه ــوة الذي ــيرة اإلخ ــاروق بس ف
هــو بنفســه، وهنــا ال أذكــر اإلخــوة 
الذيــن مــا زالــوا ىلع قيــد الحيــاة. ويف 
وجــواد  هشــام  األخويــن  مقدمتهــم 
والشــيخ ســعيد اهلل وشــقيقه إليــاس، 
وشــقيق الفــاروق حمــزة عبــد الرحمــن، 
ــذي  ــور، ال ــن اله ــو م ــى )وه واألخ عيس
رافــق الفــاروق يف الســنوات األخيــرة(، 
وُســهيل واألخ بــدر منصــور رحمهــم اهلل 
جميعــا. وهنــاك قائمــة طويلــة للذيــن 
ــم  ــم احفظه ــم(، الله ــوا به ــم يلحق )ل
ــان  ــق واإليم ــم ىلع الح ــا وثّبته جميع
وىلع درب الجهــاد. لــذا ال يعجــب املــرء 
مــن الســير الزكية لهــؤالء التاميــذ فقد 

ــم؟! ــتاذهم ومربيه ــاروق أس كان الف
ــا  ــا دائم ــي أتذكره ــرة الت ــى الحس وتبق
ــد كان  ــده. فق ــُت بع ــي ُخلِّْف ــي أنن وه
املاضــي  يف  اهلل  رحمــه  فــاروق  األخ 
ــهادة  ــاه الش ــي وإي ــو اهلل أن يرزقن يدع
معــا؛ فكنــت أقــول لــه أنــا أدعــو أن 
ــت  ــك؛ وكن ــهادة قبل ــي اهلل الش يرزقن
أمنعــه مــن دعائــه ذاك. ولــذا كان منــذ 
ســنين يدعــو لنفســه فقــط. ومّلــا رأيــت 
اهتمامــه وصدقــه يف أدعيتــه كنــت 
ــاذا  ــرتي! مل ــا حس ــي ي ــول يف نفس أق
ــم  ــه؟! الله ــن دعائ ــي م ــت نفس أخرج
ال تحرمنــي الشــهادة وتوفنــي شــهيًدا، 

ــن.  ــا رب العاملي ــا ي قريب
واألخ فــاروق رحمــه اهلل مــا كان رجــا 
ــا  ــرد كم ــة يف ف ــه كان جماع ــا. إن عادي
قــال ســيدنا عبــد اهلل بــن مســعود 
ــو  ــة ول ــت الجماع ــه: »أن ــي اهلل عن رض
كنــت وحــدك إذا كنــت ىلع الحــق«، 

ذاتــه.  يف  ودعــوة  حركــة  كان  فقــد 
ــدا،  ــرا، قائ ــت كان أمي ــس الوق ويف نف
وأســتاذا ومعلمــا، وناصحــا أمينــا يف 
مؤلفــا  والجماعيــة،  الخاصــة  األمــور 
ومتكلمــا وخطيبــا بارعــا يف تزكيــة 
النفــوس، داعيــا لديــن اهلل بلســانه 
ســبيل  يف  بهمــا  يجاهــد  وقلمــه؛ 
العســكرية  العلــوم  يف  ماهــرا  اهلل... 
ــذا  ــع كل ه ــة. وم ــية والتقنّي والسياس
ــات  ــذه الصف ــوب… وبه ــا للقل كان مزكي
روح  يمثــل  اهلل  رحمــه  كان  وغيرهــا 
الحركــة الجهاديــة العامليــة وبعبــارة 
ــذا  ــه يف ه ــا. فذهاب ــرى كان رابطه أخ
الوقــت الحســاس ســبب يف صدمــة 
وقتيــة، ألنــه كان رحمــه اهلل يحمــل كل 
هــذا العــبء العظيــم من املســؤوليات… 
ــه…  ــن وج ــه ىلع أحس ــؤدي واجبات وي
ــن أن  ــراء واملجاهدي ــل األم ــد كان أم فق
يتحمــل هــذا القائــد الجليــل مســؤولية 
ــة… ــدة ممكن ــول م ــن ألط ــة الدي خدم

ــاء  ــب األنبي ــن اهلل، ذه ــذا دي ــن ه ولك
ــاق.  ــو ب ــة وه ــل الصحاب ــاق! رح ــو ب وه
إذًا هــل يفنــى هــذا الديــن بذهــاب 
بــاق  فــاهلل  كا!  وألــف  كا  القــادة؟! 
ــذي ورد  ــاق، وال ــرآن ب ــاق والق ــه ب ودين
ــر  ــا بالنص ــد اهلل لن ــن وع ــرآن م يف الق
ــه!  ــب في ــٌق ال ري ــن ح ــح والتمكي والفت
فمــا املانــع أن يســتخدم اهلل عــز وجــل 
لدينــه رجــا غيــر األســتاذ فــاروق. هــذه 
األمــور يف يــد اهلل ســبحانه وتعالــى 
إن اهلل ســبحانه قــد أخــذ روح الفــاروق 
حيــن اســتوفى نصيبــه الــذي كتبــه 
اهلل لــه يف خدمــة هــذا الديــن، خدمــة 
ــة…  ــد واملن ــه الحم ــة فلل ــاقة ونافع ش
ــارك يف  ــد ب ــى ق ــارك وتعال ــاهلل تب ف

نحن نستطيع أن 

نعرف األستاذ أحمد 

فاروق بسيرة 

اهم 
ّ

اإلخوة الذين رب

هو بنفسه
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كل لحظــة مــن عمــر الفــاروق بذلهــا يف 
ــذه  ــت ه ــد كان ــه، وق ــع كلمت ــبيل رف س
البركــة ثمــرة إلخاصــه وخشــيته وهمــه 
العميــق الــذي كان يحملــه ىلع عاتقــه 
ســعيا لرفعــة الديــن ونصــر اإلســام 
واهلل  كذلــك  نحســبه  واملســلمين، 

حســيبه وال نزكــي ىلع اهلل أحــدا.
ســنة  عشــر  التســعة  هــذه  ففــي 
وخصوصــا بعــد العــام ألفيــن وواحــد 
)منــذ تعمقــت الصداقــة بيننــا( كنــا 
نختلــف يف الكثيــر من املواقــف واألمور 
الجهاديــة  حتــى  وأحيانــا  الدنيويــة 
-وهــذا كان بســبب قلــة بصيرتــي-… 
وأحيانــا مــا كان ينجــح يف أن يقنعنــي 
برأيــه. ولكــن بســبب مــا رأيتــه فيــه من 
خشــية وســلوك ربانــي يف طاعــة اهلل، 
ــى  ــي حت ــه ىلع رأي ــدم رأي ــي أق جعلن
وإن لــم أكــن متفقــا معــه، ألنــي أعتقــد 
أنــه ســيكون هو الصــواب! وســبحان اهلل 
مــع مرور الوقــت يثبــت لــدي أن رأيه كان 
صوابــا، وإننــي مــا كنــت أدرك كنــه تلــك 
املســألة لقلــة بصيرتــي. رزقــه اهلل هــذا 
وســامة  والعمــق  والفراســة  الفهــم 
الفكــر والتدبــر بســبب إخاصــه وتقــواه، 
وقــد كان دائمــا ســبب ســعادتي أن 
أطيعــه وأنــا مطمئــن القلــب، فمنــذ 
عــام 2009 م منــذ فارقنــا األخ أحســن 
فــاروق  األخ  كان   … اهلل  رحمــه  عزيــز 
يف قلبــي بمنزلــة املربــي والقائــد 
واملرشــد. فكيــف يكــون أهــل الســفينة 
إذا غادرهــم املــاح يف دوامــة عاصفــة 
الســفينة  نجــاة  لكــن  أه!  هوجــاء…! 
هــي قضيــة رب العامليــن وهــو بــاق 
وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل، وكفــى 

اهلل املؤمنيــن القتــال!

 أال ترين الليل يطوي نهاره  
                                      وضوء النهار كيف يطوي الليالي 
ــة  ــة وقتي ــذه الصدم ــد اهلل أن ه فالحم
ــزن كل  ــن الح ــديدة… ولك ــا ش ــم أنه رغ
الحــزن والصدمــة الحقيقيــة والخــوف 
ــاروق  ــت الف ــي رافق ــو أنن ــل … ه األصي
ســنين طــوال… رأيــت بــكاءه يف الصــاة 
والعبــادة… شــعرت بحقيقــة تضرعــه 
ــى  ــأ إل ــف يلتج ــه كي ــه… رأيت يف دعائ
وقــت  يف  هلل  جبهتــه  ويحنــي  اهلل 
ــر يف  ــه كيــف كان يتدب الشــدائد… رأيت
بهــا…  ويتأثــر  الكريــم  القــرآن  آيــات 
ورأيــت تفكــره يف خلــق اهلل… رأيــت 
للســانه…  وحفظــه  أخاقــه  حســن 
بالصالحيــن  ورحمتــه  شــفقته  رأيتــه 
واملهاجريــن واملجاهديــن… شــاهدته 

كيــف كان ينفــق كل مــا يملــك  يف 
ــف  ــه كي ــبيل اهلل… رأيت ــاد يف س الجه
ــذل  ــه ويب ــرك نوم ــه ويت ــر ذات كان ينك
وقوتــه يف خدمــة  صحتــه وشــبابه 
طلــب  يف  صدقــه  الحظــت  الديــن… 
مــا  ولكــن  ورأيــت  رأيــت  الشــهادة! 
ــى وال  ــه… حت ــون مثل ــتطعت أن أك اس
واحــد يف املئــة ، فمتــى يصلــح اهلل 
ــا أشــاهد  ــرت وأن ــا تغي ــي؟ إننــي م حال
أمــام عينــي حيــاة هــؤالء بقيــة الســلف! 
ــذي ال  ــي ال ــبب حزن ــو س ــذا ه ــم ه نع
يوفقنــي  أن  اهلل  أســأل  يفارقنــي… 

لانتقــال مــن حيــاة غافلــة إلــى مــا 
ــاح!  ــر وص ــن خي ــاروق م ــه الف كان علي
اللهــم اجعلنــي مــن الصالحيــن… اللهــم 
ــك  ــب حبيب ــك وأح ــن أحب ــي مم اجعلن
صلــى اهلل عليــه وســلم… أســأل اهلل أن 
يجعــل أموالــي وعقلــي وليلــي ونهــاري 
وجســدي وروحــي وكل مــا بحوزتي يبذل 
يف هــذا الســبيل، ســبيل نصــرة دينــك، 
ســبيلك…  يف  جســدي  مــزق  اللهــم 
اللهــم أنهــي حياتــي يف ســبيلك… 
اللهــم أفننــي يف ســبيلك! اللهــم ال 
تحرمنــي مــن املــوت شــهيدا! آه… كــم 
هــي طويلــة رحلــة الشــهادة؟! لــم أكــن 
ــا  ــاهلل رب ــت ب ــن رضي ــك، ولك ــع ذل أتوق
وباإلســام دينــا وبمحمــد )صلــى اهلل 
ــا ورســوال … وأفــوض  ــه وســلم( نبي علي
أمــري إلــى اهلل، اللهــم تقبلنــي يف 
أقــرب وقــت آميــن، اللهــم ال ترزقنــا موتــا 
إال بالشــهادة… عشــنا ســنينا تحــت أزيــز 
الطائــرات بــدون طيــار وفارقنا الشــهداء 
تلــو الشــهداء هنــا وهنــاك والحمــد 
ــدر اهلل  ــن بق ــن وراضي ــا مطمئني هلل كن
املولــى  ســيرزقنا  يومــا  أن  ورجاؤنــا 
ــا مــع الشــهداء يف  الشــهادة… ويلحقن
أن يعجــل  أدعــو اهلل  الجنــان، ولكــن 
ــر! ــه خي ــار ولعل ــال االنتظ ــد… ط املوع

متى ستغمض عيني وأشم رائحة 
ــي! ــكاد يقتلن ــان ي ــوقي للجن وش  

لعــل كل مــن فــاروق وســلمان كانــت 
لديــه هــذه الخواطــر… وظنــي بــاهلل 
أن ربنــا الرحمــن لــن يؤخرنــا وســوف 
ــون  ــأل اهلل أن يك ــه، أس ــا بلطف يعاملن

ــن! ــا آمي ــك قريب ذل

اللهم مزق جسدي في سبيلك، اللهم 

أنهي حياتي في سبيلك، اللهم أفنني 

في سبيلك!

 اللهم ال تحرمني من الموت شهيدا! 
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                            األسرة اإلسالمية      
               

  ودورها الرائد في مواجهة التوجهات العالمية الحديثة      
لنصرة الرذيلة ومحاربة الفضيلة

اًل جنســيا ال يــرى الحياة  بأســره وجعلــه عاملــا ُمَتَغــوِّ
والكــون إال بمنظــار الهيمنــة اإلباحيــة الشــهوانية، 
ــن  ــدوالرات م ــن ال ــر م ــك املايي ــرف ىلع ذل ويص
أمــوال املســلمين فهــذا الســفيه تميــم آل ثانــي 
يصــرف أكثــر مــن 200 مليــار دوالر لتنظيــم مســابقة 
كأس العالــم يكــون فيهــا الشــواذ جنســيا يف كل 
ــرة  ــم مــن املرحــب بهــم للقــدوم لجزي أنحــاء العال
ــوا  ــلم، ويمكن ــه وس ــى اهلل علي ــد صل ــا محم نبين
ــن  ــم بي ــذوذهم وأمراضه ــر ش ــة ونش ــن ممارس م
املســلمين،  وجــدري القــرود يف طريقــه لانتشــار 
بيــن أبنــاء جزيــرة العــرب، ولقــاء املديــر التنفيــذي 
لقطــر 2022 مــع الســي إن إن يوضــح هــذا اإلجــرام: 
ــواذ(  ــون« )الش ــتطيع »املثلي ــل يس ــي إن إن: ه س
جنســيا العيــش بشــكل علنــي وآمــن يف قطــر؟

ناصــر الخاطــر: نعــم! قطــر مثــل أي مجتمــع آخر ىلع 
األرض! يعيــش النــاس يف قطــر كمــا يعيشــون يف 

أي بلــد آخــر يف جميــع أنحــاء العالم! 
»املثلييــن«  مــن  زوجــان  قــرر  إذا  إن:  إن  ســي 
ــات  ــن الوالي ــا أو م ــن بريطاني ــيا م ــواذ( جنس )الش
املتحــدة املجــيء إلــى قطــر فمــاذا ســيحدث؟

ناصر الخاطر: يستطيعون املجيء إلى قطر!
ســي إن إن:  ويكونــون 100% يف أمــان وأحــرارا 

وترقيــق شــأنها بتســميتها 
بــاآلداب  اإلخــال  )جريمــة 
العامــة والتعــدي ىلع حقوق 
األطفــال(، رغــم كونهــا جرائــم 
العــزم  ســبق  مــع  متكــررة 
هــذه  وتصويــر  واإلصــرار، 
الجرائــم الشــنيعة ونشــرها 
التواصــل  وســائل  عبــر 

الحديثــة. والتقنيــة 
إن مامــح الحــرب العامليــة 
يف  للناظريــن  تتجلــى 
ــع  جوانــب عــدة يمكــن للمطل
ــن  ــي م ــا يل ــا فيم أن يرصده

جوانبهــا:
فتــارة بهــدم مفهــوم   -1
العائلــة واملنظومــة األســرية 
لبنــاء مجتمــع مفــكك داخليــا 
اإلنتــاج  ىلع  قــادر  وغيــر 

والعطــاء.
اإللحــاد  بدعــم  وتــارة   -2
دينيــة  ال  مجتمعــات  لبنــاء 
ــي  ــواء الروح ــن الخ ــي م تعان
واالنحطــاط الفكــري، فاإللحــاد 
ال  كائنــا  املــرء  مــن  يجعــل 
يمتلــك أي قواعــد أخاقيــة 
ــيء  ــرف س ــاع أي تص الستبش
وبشــع قبيــح، ولهــذا أعلنــت 
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
بشــكل رســمي عــن منحــة 
ــر  ــجيع نش ــم وتش ــة لدع مالي
اإلنســانوية  وديــن  اإللحــاد 

اإلســامي العالــم  يف 
وتــارة بتعميــم الشــذوذ   -3
مركــز  بشــكل  األرض  يف 
وممنهــج  لـــ )تلويــط( العالــم 

الواقــع  مجريــات  يف  اليــوم  الناظــر  يجــد  ال 
ــد  ــة يف رص ــب األرض صعوب ــي ىلع كوك االجتماع
مامــح التوجهــات العامليــة الحديثــة تجــاه الفطرة 
وأجــل  بالحــق  أن خلقهــا اهلل  منــذ  اإلنســانية 
مســمى، فقــد تجلــى لجميــع ســكان الكوكــب 
ــة التــي  ــة الحديث ــوم مقــدار الحــرب العاملي املظل
تمولهــا قــوى اللوبــي الداعمة لنصــرة اإلباحية ىلع 
ــة  ــة اإللهي ــليمة والصبغ ــرة الس ــب الفط كل جوان
التــي صبــغ اهلل بهــا أهــل األرض منــذ أن خلــق آدم 
وأهبطــه إليهــا مــع حــواء، ولقــد اســتفز مشــاعري 
ظاهــرة  انتشــار  املوجــز  املقــال  هــذا  لكتابــة 
اغتصــاب األطفــال الرضــع يف أيامهــم األولــى مــن 
قبــل العامليــن يف مجــال رعايــة وحضانــة األطفال، 

والتــي كانــت محصــورة يف 
املجتمعــات الغربيــة املنحلــة 
حتــى  وســلوكيا  قيميــا 
ــرة  ــذه الظاه ــرا ه ــرزت مؤخ ب
ــن  ــاد الحرمي ــافلة يف ب الس
آل  صبــي  ديــن  بــروز  مــع 
ســعود املاجــن محمــد بــن 
الفاشــلة  ورؤيتــه  ســلمان 
مجتمــع  لصناعــة  القــذرة 
 ،2030 والرذيلــة  التعــري 
ــلطات  ــاهل الس ــب تس واألعج
ــعودية يف التعامل  الصهيوس
ــررة  ــم املتك ــذه الجرائ ــع ه م

بقلم:
مي و لر ا محسن 

وتارة بتعميم 

الشذوذ 

في األرض 

بشكل مركز 

وممنهج
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لزيــادة الوعــي الفكــري والرفــع مــن معــدل اليقظــة 
ــة  ــأن التقني ــا ب ــامية، وتذكيره ــة اإلس ــدى األم ل
الحديثــة التــي يعانــي العالــم منهــا اليــوم تتعــدى 
ــة  ــداف عقدي ــى أه ــة إل ــة البحت ــداف التقني األه
ــد  ــلوكية، وال ب ــة س ــرية وأخاقي ــة وأس واجتماعي
ــل  ــة الجي ــف ىلع توعي ــكل مكث ــل بش ــن العم م
ــدة  ــا بهــذه التوجهــات واألهــداف بعي ذكــورا وإناث
املــدى وتحصينهــم مــن الداخــل بالعقيــدة والقيــم 

واملبــادئ.
وال بــد أيضــا مــن رفــع مســتوى املهــارات التقنيــة 
لــدى الجيــل الجديــد املســلم، وتكريــس حــب 
ــم  ــز مداركه ــع تعزي ــم م ــة لديه ــة الحديث التقني

تحقيــق نجاحاتهــا يف العالم 
حــكام  مظاهــرة  اإلســامي 
بــاد املســلمين لقــادة هــذه 
وذلــك  الصليبيــة،  الحملــة 
اإلســامي  الصــوت  بإلجــام 
اإلفســاد  لهــذا  املعــارض 
الكبيــر، وســجن وقتــل جميــع 
ــن  ــاء املواجهي ــاة والعلم الدع
الشرســة،  الحــرب  لهــذه 
مــع تدجيــن بقيــة الدعــاة 
والعلمــاء ليغضــوا الطــرف عــن 
برامــج إغــواء شــباب األمــة 
ــذا  ــائها، وله ــامية ونس اإلس
أضحــى دور أغلــب املجامــع 
ــة  ــز العلمي ــة واملراك العلمائي
ودور اإلفتــاء يف هــذه الحــرب 
ــرة  ــق بالفط ــا يتعل ــد كل م ض
والقيــم واألخــاق ال يتعــدى 
يجــري  ملــا  املتابعــة  دور 
ــن  ــاهدة الاعبي ــا ومش عاملي
وانتظــار  التغييــر  وصنــاع 
وحربهــم  حملتهــم  نتائــج 

الســافرة.
اليــوم  املنــاط  الــدور  وإن 
ــلمة  ــة املس ــق األم ىلع عات
ــوم  ــدة يق ــا املجاه وطليعته
ىلع وجوب القراءة املســتمرة 
الســاحة  ىلع  يجــري  ملــا 
عاليــة،  بمهنيــة  الدوليــة 
ــي  ووضــع منهــج دعــوي قتال
للتعامــل مــع هــذه املواجهــة 
ــيف  ــوف بس ــعة، والوق الواس
قــوس  ألــوان  أمــام  وحــزم 
ىلع  التركيــز  مــع  قــزح، 
الدعــوة البيانيــة والقتاليــة 

ــر  ــى قط ــجعين إل ــاؤوا كمش ــر: إذا ج ــر الخاط ناص
فبإمكانهــم القيــام بــأي شــيء يقــوم بــه أي 

ــر. ــان آخ إنس
كل هــذا اإلجــرام يف حــق ناشــئة املســلمين يف 
ــات  ــلم وهيئ ــه وس ــى اهلل علي ــد صل ــرة محم جزي
علمائيــة يف قطــر صامتــة صمــت القبــور وحســبنا 

ــل ــم الوكي اهلل ونع
وتــارة بالترويــج لزنــا املحــارم عبــر أكبــر   -4
ــة  ــس(، واملثلي ــة )نتفلك ــي للفاحش ــع عامل مصن
األطفــال  بيــن  املعاصــرة(  )اللوطيــة  الجنســية 
لتدميــر براءتهــم وعاطفتهــم عبــر قنــوات صناعــة 
املحتــوى يف اإلنترنــت، وعبــر مسلســات الكراتيــن 
واألنمــي يف القنــوات املخصصــة لألطفــال، فيتــم 
خلــق ثقافــة جديــدة دخيلــة ىلع الطفل املســلم.
ــاث،  ــارة بترســيخ الفكــر النســوي ىلع اإلن وت  -5
ــب  ــكان الكوك ــيطانية ىلع س ــم الش ــرض القي وف
عامــة وعاملنــا اإلســامي خاصــة، وآخــر هــذه 
ــعودية  ــن الس ــعي كل م ــو س ــة ه ــج الخبيث البرام
واألردن وباكســتان الســتضافة كأس العالم للنســاء، 
لدعــم  الســعودية  ســيختارون  أنهــم  والغالــب 
ــر  ــلمان يف نش ــن س ــعود ب ــي آل س ــج صب برنام
ــاد  ــاء ب ــتهدف نس ــي تس ــة الت ــادئ الهدام املب
ــذي  ــاد ال ــم اإلفس ــل حج ــك أن تتخي ــن، فل الحرمي
ســينخر يف أخــاق املســلمين واملســلمات وىلع 
أشــرف بقعــة يف هــذا الكــون مهبــط الوحــي 
وأرض رســالة نبينــا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم.
وتــارة بالفتــك بــكل مــا يتعلــق بالقيــم   -٦
واملبــادئ عبــر هجمــات مدروســة معــززة بالتقنيــة 
ــن  ــة م ــا بعناي ــط له ــة، ومخط ــة الحديث اإللكتروني

ــة. ــوى عاملي ق
ــات  ــة نجاح ــات  العاملي ــذه الحم ــت ه ــد حقق لق
كبيــرة يف العقــود  األخيــرة تجــاه مجتمعاتهــم 
الغربيــة والشــرقية الشــيوعية، واخترقــت حصــون 
ــم  ــك أن تعل ــادا ول ــا فس ــت فيه ــهم وعاث كنائس
ىلع  الجنســية  االعتــداءات  يف  التحقيقــات  أن 

األطفــال يف كنائــس فرنســا 
أن عددهــم خــال  كشــفت 
ــى  ــل إل ــرة وص ــنين األخي الس
أكثــر مــن 300000 )ثاثــة مئة 
ألــف ضحيــة مــن األطفــال، 
مــورس  اإلجــرام  ونفــس 
الســكان  أطفــال  حــق  يف 
ممــا  كنــدا،  يف  األصلييــن 
دفــع بابــا الكنيســة إلــى شــد 
الرحــال لكنــدا يف محاولــة 
منــه ملحــو هــذا العــار باعتذار 
باإلبــادة  باعترافــه  بــارد 
الســكان  أطفــال  حــق  يف 
دون  كنــدا  يف  األصلييــن 
قبولــه باملحاســبة والعدالــة، 
باقــي  يف  الحــال  وهكــذا 
ــرقية،   ــة والش ــدان الغربي البل
لتعــم  جهودهــم  وتتســع 
كوكــب األرض بأســره وتركــز 
ــاع  ــع أتب ــا لجمي ــن ضرباته م
ــر أنهــا  ــان الســماوية غي األدي
ــا  ــوى فيه ــا األق ــز قوته تترك
ــا  ــلمة، ومم ــة املس ــد األم ض
يســهل لهــذه الحــرب العاملية 
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ىه  مه  جه  ين  ىن  من  ىمحٱ  إذ يقــول: 

ٰذ                                ىييي  مي  خي  حي  جي  يه  

رئ                                                

نب  زبمب   رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 

يمح. ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

وتراجــع  الرضــع،  األطفــال 
األمــن االجتماعــي، وغيــر ذلــك 
ممــا يطــول بســطه يف هــذا 
املقــام، هــي نتيجــة مؤكــدة 
قوانيــن  ملحاربــة  وحتميــة 
بالفطــرة  والفتــك  الســماء 
ــع  ــوية والتطبي ــاق الس واألخ

ــة. ــذوذ واإلباحي ــع الش م
وإن هــذا الكوكــب املظلــوم 
مضيــق  يف  اليــوم  يقــف 
تأريخــي  وغمــوض  مظلــم، 
بئيــس، وهــو عاجــز كليــل 
ــات  حســير أمــام هــذه التحدي
ــا  ــد له ــي ال يوج ــرة الت الكبي
حــل ناجــع وال عــاج فعــال 
ــدى األمــة اإلســامية  ســوى ل
ــر يف  ــل الكبي ــدة، فاألم الواح
تحســين أوضــاع هــذا الكوكــب 
املظلــوم وإنقــاذه مــن الغــرق 
طهــارة  اتبــاع  يف  الداهــم 
اإلســام بالرضــوخ هلل الواحــد 
الديــان جــل جالــه، واالنقيــاد 
القويــم،  لشــرعه  واإلذعــان 
الســماء  شــرائع  والتــزام 
وكل  وأخاقهــا،  وآدابهــا 
ــتعادة  ــف ىلع اس ــك يتوق ذل
أمتنــا اإلســامية ملكانتهــا 
األمــم  بيــن  وصدارتهــا 
للكتــاب  الصادقــة  بالعــودة 
للجهــاد  والنفيــر  والســنة، 
الســتام  اهلل،  ســبيل  يف 
زمــام األرض وقيــادة العالــم 
اهلل  وصــدق  جديــد،  مــن 
ــم  ــرش الكري ــم رب الع العظي

ألهــداف برامجهــا، وتطويعهــا لخدمــة اإلســام 
ــرد  ــرعي وال ــم الش ــر العل ــك بنش ــلمين، وذل واملس
وصناعــة  واإلباحييــن،  املاحــدة  شــبهات  ىلع 
والتطبيقــات  الهــادف،  الشــريف  املحتــوى 
والتربيــة. األخــاق  لجانــب  املعــززة  اإلســامية 

وال ننســى أيضا تعزيز دور األســرة عمومــا ودور املرأة 
خصوصــا يف التربيــة والتعليــم، وإعــاء شــأنها 
يف املجتمــع، والرفــع مــن كرامتهــا ودورهــا البنــاء، 
فلقــد كان مــن أكبــر أســباب نجــاح حملــة الشــذوذ 
يف املجتمعــات الغربيــة؛ ســحقهم لكرامــة املــرأة 
الشــهوات  لتفريــغ  مرحاضــا  وجعلهــا  الغربيــة، 
ــرأة  ــد للم ــذا فاب ــا، وله ــتى صنوفه ــرية بش البش
املســلمة أن تشــارك األمــة يف صدهــا وذودهــا عن 
حيــاض الديــن واألخــاق والســلوك، ببيــان انحــراف 
ــليمة،  ــرة الس ــن الفط ــة ع ــذوذ واإلباحي ــار الش مس
ــا  ــع أطفاله ــة م ــاع الدخيل ــذه األوض ــة ه ومناقش
بــكل وضــوح وشــفافية مــع مخاطبــة العقــول 
واألفهــام لتعزيــز اإلقتنــاع الداخلــي يف نفوســهم، 
فتركيــز هــذه الحملــة العامليــة اليــوم منصــب ىلع 
ــي  ــن عقل ــرة تكوي ــم فت ــا أه ــة ألنه ــرة الطفول فت

ــان. لإلنس
ممــن  الكوكــب  ســكان  ىلع  ينبغــي  كذلــك 
يشــتركون يف حمايــة املبــادئ والقيــم العليــا أن 
يتعاضــدوا يف مواجهــة هــذه الحــرب ألنهــا حــرب 
ــي  ــاون الدول ــن التع ــد م ــع، فاب ــتهدف الجمي تس
ــرة  ــة األس ــة لحماي ــرة الفضيل ــعوب لنص ــن الش بي
واملشــتركات األخاقيــة بيــن األمــم، فإننــا نعيــش 

زمــن انتفــاش الباطــل الرذيل، 
أن  اإلســامية  لألمــة  والبــد 
تنصــر الحــق ولــو كان مشــوبا، 
ــل  ــع أه ــض جمي ــل أن يع قب

ــدم.  ــع الن األرض أصاب
إن مما ال شــك فيــه أن الحضارة 
الغربيــة هــي الســبب الوحيــد 
يف إنتــاج هذه املآســي ىلع 
كوكــب األرض، ولهــذا ال نشــك 
يف  األرض  أن  عيــن  طرفــة 
املســتقبل ستشــهد تحــوالت 
وسيشــهد  مســبوقة،  غيــر 
مجتمعــات  انهيــار  العالــم 
ــات ودول وقوى عظمى،  وكيان
فهــذه ســنن كونيــة ال تتغيــر 
ــوم  ــراه الي ــا ن ــدل، وم وال تتب
مــن تزامــن األحــداث الغريبــة 
املســبوقة  غيــر  والظواهــر 
ــاد،  ــاف الح ــرب كالجف يف الغ
والحرائــق  الشــديد،  والحــر 
املســتمرة، وتضخــم أســعار 
ــادي،  ــود االقتص ــلع، والرك الس
القاتلــة،  األوبئــة  وانتشــار 
وارتفــاع معــدل القتل ال ســيما 
يف مــدارس األطفــال، وتفاقم 
الكراهيــة والعنصريــة، وازدياد 
واغتصــاب  االنتحــار  حــاالت 

وال ننسى 

أيضا تعزيز 

دور األسرة 

عموما ودور 

المرأة خصوصا 

في التربية 

والتعليم، 

وإعالء شأنها 

في المجتمع، 

والرفع من 

كرامتها 

ودورها البناء، 
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