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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 : احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وبعد

 امل عـىل رؤوس أصـابعه مهطِعـاً برأسـه، فام أن حصلت حماولة تفجري الطائرة األمريكية قبل أيـام حتـى وقـف العـ

 مستنفراً كل إمكاناته من وسـائل إعالمـه، وأجهـزة اسـتخباراته، ومؤسـسات سياسـاته، وبـدأ سـيل التحلـيالت

ع املهتمـون مـنهم يف البحـث عـن عـالج  والقرارات يتدفق من وسط تلك اجلحور بـال انقطـاع وال توقـف، ورشَ

 وفتشوا ونبشوا، وفحصوا ودققوا ولكن عقوهلم التائهة وقلوهبم املريضة مل املشكلة حتى ال تتكرر فصالوا وجالوا،

 توصلهم إىل منبع الداء ومل هيتدوا هبا بعدُ إىل لب املشكلة وأصل املعضلة فرجعوا إىل نقطـة الـصفر التـي مل خيرجـوا

 ولـيس لـداء منها أصالً حماولني عالج العرض والغض عن أصل املرض وما ذلك إال ألهنم مرىض نـوكى هلكـى

 . احلامقة دواء

 وبعد هذه السنوات الطوال من احلـرب الـرضوس والتـي أنفقـت فيهـا كنـوز ) املحترضة ( فكنا نحسب أن أمريكا

 خزائنها، وألقت يف أتوهنا فلذات أكبادها، وقذفت كل ما يف جعبتها من املكر والكيد والتحالفات واملراوغات كنـا

 أن التوعـد والتهديـد، واخلطابـات الفجـة والكلـامت - دنـى مـن الفهـم ولـو باحلـد األ – نحسب أهنا قد أدركت

 املزخرفة، وتشديد اإلجراءات األمنية، وتنشيط مساعي كل األجهزة االستخبارية، وتسخري أحدث التقنيـات كـل

 ذلك ال يمكن أبداً أن جيلب هلا ولشعبها البائس اليائس األمـنَ الـذي تلهـث وراءه مـن أول حرهبـا الـصليبية وإىل

 ولكنها مل جتده ومل تشم رائحته، فصار جلُّ همِّ زعيمة العامل احلـر، ورافعـة لـواء الديمقراطيـة - والغد أيضا - اليوم

ل األمن لنفسها  بـدالً عـن نـرش - ولـو بـالتقوقع عـىل الـذات – التي تريد نرشها أو فرضها يف العامل هو كيف حتصِّ

 ! ظلومة املستعبدة الفقرية املقهورة يف العامل مبادئها وتوصيل حضارهتا إىل الشعوب البائسة امل

ن مل يكن آمناً فلن يؤمن غريه، ومن كان مهه نفسه فلن حيمل همَّ أحد سواه، ومن مل يعتق نفـسه كيـف  ونسيت أنه مَ

 ، فأمريكا اليوم أصبحت رهينة جناياهتا، وهذا يدفعها ألن تدرك متام اإلدراك أنه قد وىل زمـان ! يسعى لعتق غريه؟

 ، ويعلم ساستها علم اليقني أن دولتهم تنهـار ! إال أن تكون عظمتها من قبيل دويلة أخرق ليبيا – ) دولة العظمى ال (

 يوما بيوم بل حلظة بلحظة إىل هاوية لن تقوم هلا بعدها قائمة أبداً، فال بقاء جلسمٍ ال يتوقف نزيفه مع اليأس مـن ألم

 ن يعرفوا أن ما ستخرسه دولتهم مالياً واقتصادياً ومعنوياً وسياسياً أ - إن وجدوا طبعاً – جرحه، فكان عىل عقالئها

 هو أضعاف أضعاف خسارهتا فـيام لـو أقـرت بأخطائهـا - بطريقتها املعهودة – وعسكرياً وهي تسعى لتأمني نفسها

قبـل - ! إن كان فيه مـاء – واعرتفت بخطاياها وكفت يدها وقطعت رشها وحفظت ما بقي من ماء وجهها الصفيق
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 تقرع سن نادم، إال أن هوس االستعالء، وجنـون العظمـة، وداء تقـديس الـذات، وعقليـة شـعب اهللا املختـار، أن

 ، كل هذه جمتمعة وغريها تـصدها عـن إنقـاذ نفـسها قبـل فـوات وفكرة اجلنس املتفوق، ورشه استذالل الشعوب

 ومن نكبة إىل نكبـة وهـي متـيش مرتنحـة وبتقدير من اهللا تعاىل تدفعها من مزلق إىل مزلق - ولعله قد فات – األوان

 متخبطة سكر حري، كلام اكتشفت فداحة خطئها وضخامة رضيبته وبدال مـن عالجـه وتـصحيحه انتقلـت إىل

 . لعل النجاة فيه، وال عاصم من أمر اهللا إال من رحم : خطأ غريه أقبح منه ولسان حاهلا يقول

بت الصومال من قبل وانقطع أملها يف عملي  فال أمل يف اإلعـادة وال العـودة بعـدما سـحل ) إعادة األمل ( ة فقد جرّ

رتْ ولكن بجثـث الـضعفاء ! ألعامرها بضعة عرش جندياً من جنودها يف شوارع مقديشو الفقرية التي جاءت مِّ  ، فعُ

 وأشالء الرجال واألطفال والنساء، فعلّمها فقراء الصومال أن تعمـري األرض ال يـتم عـرب تـدمري الـدين وانتهـاك

 العرض، وأن معاناة اجلوع أهون من مكابدة اخلنوع، وأن احلـرة متـوت وال تأكـل بثـدييها، ولكـن أمريكـا مل تفقـه

، وال عجب فهم قوم سَ رَ ته أمراً قد دَ  ون لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَا يبصرون بِها ولَهم آَذَان لَـا يـسمع { : الدرس وعدَّ
لُونالْغَاف مه كأَضَلُّ أُولَئ ملْ هامِ بكَالْأَنْع كا أُولَئ١٧٩ / األعراف [ } بِه .[ 

 فغاب عن ذاكرة أمريكا هذا الدرس العابر الغابر وإذا هبا تنضنض نضنضة الـصل، وحتملـق محلقـة البـازي املطـل

رور وهي تَ ت عىل أفغانستان يف غرور بعد أن دالّها به الغَ ها فأوردهتم مهلكة ال يزالـون يتقلبـون يف فانقضّ م قومَ  قدُ

ن وعظ بغريه إال أن أمريكا مل ولن تكون سعيدة فام وعظـت ال مـن نفـسها وال غريهـا  وإِذَا { : جحيمها، والسعيد مَ
 أن هناية املعركة هي بسقوط إمارة أفغانـستان ، فظنت ] ١١ / الرعد [ } أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءا فَلَا مرد لَه وما لَهم من دونه من والٍ

 اإلسالمية، وما درت أن هذا هو بدايتها، فرشعت قوافل التوابيت تتابع عليهم، وطاشت عقول جنودهم من هـول

 ما رأوا وعاينوا، فاكتظت هبم مستشفيات األمراض النفسية بل العقلية، وارتفعت نسبة االنتحـار بـشكل لـيس لـه

 . أفغانستان األبية مل ترتو من دمائهم ولسان حاهلا يقول هل من مزيد مثيل، كل هذا وأرض

 وذلك بعد طفرة نشوة انتـصار موهـوم يف أفغانـستان فحـسب – وما أدراك ما العراق – ثم جاءت أحداث العراق

 شـعب بوش وحزبه املشؤوم أن الكرة األرضية كرة يقلبها بني يديه كيفام شاء، فحشد قواتـه الحـتالل العـراق ألن

، فكان ما علمه القايص والداين من هزيمة منكرة أذهبـت عـنهم وسـاوس ! العراق سيستقبلونه بالورود  هكذا ظنَّ

 شياطينهم، وتالشت معها هيبة أمريكا، وتبددت قوهتا، وأصـابتها فـضيحة الـدهر التـي ال تُـسرت، وحلقتهـا مـسبة

 فة كان سبباً يف إيقاظ األمة اإلسالمية وضخ الـدماء يف العرص وطاردهتا يف كل حمفل، زيادة عىل أن حلوهلا دار اخلال

عروقها بعد ذبوهلا، وبعث األملِ يف قلوب اليائسني الذين أثقلهم ركام سـنني طـوال مـن تـسلط اجلبـابرة الطغـاة،
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 فأظهرت األمة من التضحيات والثبات والفدائية وصالبة املواجهة ورصامة اإلرصار وقوة اإلرادة ما كـان حقـه أن

 . تب يف صفحات التاريخ بأحرفٍ من نور يك

 : بعد أن وجدت من الوكالء والعمالء من يقـول هلـا ! واليوم ها هي أمريكا تيمم شطر اليمن ولكن بحذر الغراب

، ظانة أن ذلك سيجعلها يف مأمن ومكمنٍ ال يمسسها معه سوء أخـذاً بنـصيحة بـاحثي مؤسـسة  نحري دون نحركِ

 قـد تكـون أداة - ولـيس بالـرضورة اجلنـود األمريكـان - القـوة العـسكرية " : اهتم راند الذين قالوا يف أحد توصـي

 . رضورية يف حال انخراط القاعدة يف مترد مسلح

 .. كثرياً ماتكون لدهيا رشعية أكرب للعمليات مـن الواليـات املتحـدة ) اجليوش املحلية ( القوات العسكرية املحلية

 ت حتى ولو كانوا حمتاجني لتطوير قدراهتم أكثر عىل املد الطويل للقدرة عىل كام أن لدهيم فهامً أفضل لبيئة العمليا

 . التصدي للمجموعات اإلرهابية املتمردة عسكرياً

 . وهذا يعني أنه جيب أال يظهر سو أثر طفيف جداً أو حتى ال أثر عىل اإلطالق للقوات العسكرية األمريكية

 تلعب دوراً هاماً للغاية يف بناء قدرات هذه القوات العـسكرية املحليـة والقوات العسكرية األمريكية من املمكن أن

 ألن وجودهـا وظهورهـا .. ولكن جيب أن تقاوم متاماً جرها إىل عمليات قتالية مبارشة يف املجتمعات اإلسالمية ..

 اهـ . " يف هذه احلالة يشجع عىل زيادة التجنيد يف صفوف اإلرهابيني

 د تلك القوات العسكرية املحلية مضمونٌ بالنسبة هلـم فهـم يتحـدثون كـام لـو أهنـا وواضحٌ من توصياهتم أن وجو

 جيوشهم وقواهتم، ويف قبضتهم وحتت سـلطاهنم، وجتـري عليهـا أوامـرهم، وهـم هلـم جنـد حمـرضون، بحيـث

 مـا عـىل يستطيعون بكل يرسٍ إقامتها يف احلروب املتعلقة بأمريكا مقـام القـوات األمريكيـة ألداء املهمـة نفـسها، و

 ، وبنـاء قـدراهتا، وإتقـان تـدريب كالهبـا ) القوات املحليـة ( القوات العسكرية األمريكية إال رفع مستو عمالئها

، أو عـىل  لتكون معلَّمة مكلَّبة؛ حتى ال يشعر السذج األغامر بأن القتال قتالٌ أمريكي وإنـام هـو قتـال مـسلمٍ ملـسلمٍ

 ، فال يؤدي ذلك إىل انتفاضـتهم وال حيـرك ! ين أو رشاذم من اإلرهابيني تقديرٍ آخر قتال حكومة رشعية ممكنة ملتمرد

 محيتهم أو يزعج غريهتم، فعندها تُقرتف أقبح اجلرائم واملسلمون يف مهـود وركـود؛ ألن الـذي يبارشهـا ويتوالهـا

 ر وتـصحيح اسمه عيلٌ أو صالحٌ أو أمحد وليس جورج، وبايدن، وكلينتون، وهذا يدعونا إىل التأكيد عىل عـدة أمـو

: بعض املفاهيم املخلوطة املغلوطة رشعاً وواقعاً، والتي يكررها الكثريون
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 بطالن التفريق بني العدو اخلارجي والعدو الداخيل يف حكم القتال، وبناء بعض األحكام الرشعية عىل هذا : األول

 رص فقط ضد العـدو اخلـارجي، إمـا التقسيم الذي ما أنزل اهللا به من سلطان، كاإلرصار عىل أن القتال جيب أن ينح

 وعلينا أن نفوت عليه الفرصـة، وأن نـتالحم وال نجعـل لـه منفـذاً ) شعوباً وحكومات ( بحجة أنه يستهدفنا مجيعاً

 للتفريق بيننا، وهذه احلجة الداحضة ال حاجة للنظـر فيهـا لـسخفها وسـفهها، وإمـا بـزعم أن شـعوبنا املـسلمة ال

 ، وهذا األخري ال شك أن له حظاً من احلقيقـة يف كثـري مـن ) احلكومات املرتدة ( يل تستوعب واقع قتال العدو الداخ

 الدول؛ وذلك بسبب شدة التلبيس الذي متارسه وسائل اإلعالم، واملفاهيم الباطلة التي يبثها علامء السوء، مع فشو

 سنا القـضية فبـدالً مـن أن اجلهل بني الشعوب وغياب كثري من احلقائق اإلسالمية املهمة، ولكننا عند العـالج عكـ

 نسعى ونجتهد لرفع مستو األمة وإشعارها بخطورة الوكيل القريب، وفضح عاملته املفضوحة أصالً رصنا نتنـزل

 بأفهامنا وتأصيالتنا وأعاملنا ملجاراة هذا الواقع املرتدي وننحط معه، ونكيف أنفسنا لنـسايره، وكـان الواجـب هـو

 خيل عند هتيؤ الفرصة مع اسـتنهاض الـشعوب وحتريـضها وبـذل غايـة اجلهـد السعي لقتال من سمي بالعدو الدا

 لتفهيمها حقيقة العدو واملعركة التي ختاض ضده، وبيان التكليف الرشعي املنوط هبا، فعند اسـتنكاف النـاس عـن

 : مع بني أمرين القتال يف معركة رشعية واضحة املعامل ال سيام إذا أجلأ إليها املجاهدون واضطروا خلوضها ينبغي اجل

 حتريض املؤمنني وحتضيضهم عىل القيام به، كل هذا مع التوكل عىل : ممارسة القتال ومنابذة العدو، والثاين : األول

 ضِ الْمـؤمنني فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه لَا تُكَلَّف إِلَّا نَفْسك وحـر { : اهللا تعاىل ومتام االستعانة به، كام قال لنبيه صىل اهللا عليه وسلم
 ]. ٨٤ / النساء [ } عسى اللَّه أَن يكُف بأْس الَّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تَنكيلًا

 هذا أمر يف ظاهر اللفظ للنبي عليه السالم وحده، لكن مل نجد قط يف خـرب أن : [ قال العالمة ابن عطية يف هذه اآلية

 أنه خطاب للنبي عليه الـسالم - واهللا أعلم - نبي صىل اهللا عليه وسلم دون األمة مدة ما، املعنى القتال فرض عىل ال

 قاتـل يف " يف اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد يف خاصة نفسه، أي أنت يا حممد وكل واحد من أمتك القول لـه

 هد ولو وحـده، ومـن ذلـك قـول النبـي ؛ وهلذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن جيا " سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك

 ولـو خـالفتني يمينـي جلاهـدهتا « : وقول أيب بكر وقت الـردة » واهللا ألقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي « : عليه السالم

 ثم خص النبي عليه الـسالم بـاألمر بـالتحريض أي احلـث عـىل املـؤمنني يف القيـام بـالفرض الواجـب ... بشاميل

 ). ١٦٤ / ٢ : املحرر الوجيز ]( عليهم

 ومن كتب اهللا له رشف ممارسة اجلهاد، والدخول بكليته يف التفاصيل العملية للقيام هبـذه العبـادة، والوقـوف عـىل

 جمريات أموره اليومية وحوداثه املتجددة، فإنه ير البون الشاسع بني التنظري والواقع، وبني املقرتحـات والتطبيـق،

تَطلب ويُفرض كالنسبة بني احلقيقة واخليال وجيد النسبة بني ما يكتب ويفرتض وبني ما ، وليس هـذا حميـداً عـن ! يُ
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ب عرف، وليس اخلرب كاملعاينة، ومن هـذا  احلقيقة إىل املبالغة والتضخيم وإنام األمر كام ذكرتُ ووصفت، ومن جرَّ

 هـا العـدو، فَمـن الباب مسألة التفريق يف القتال بني العدو الداخيل والعدو اخلارجي، خاصة يف اجلهـات التـي دمه

نت يف حماولة تطبيقها ربام ال يقـل عـن معانـاة مقاتلـة هـذا  حيث الواقع واملامرسة تعد فكرة افرتاضية خالصة، والعَ

فف هبا من شوكة  العدو الداخيل إن مل يتجاوزه، نعم قد يكون هناك بعض األعامل اجلزئية التكتيكية املحضة التي خيُ

 أو توهني عزيمة صفوفهم ببعض اإلغراءات التي قد تقـدم هلـذا الطـرف أو ذاك، العدو، وذلك كبثِّ الفرقة بينهم

 وهذه حنكة سياسية عسكرية ميداينة وخدعة حربية ينبغي إتقاهنـا يف حملهـا املناسـب مـع تـيقن إمكانيـة تطبيقهـا،

 يدانية العسكرية اخلالصة إىل أفكار مؤصلة وآراء قاطعة تكـون معيـاراً للتـصحيح أو بحيث ال تنقلب الترصفات امل

 . التخطئة

 إذا كانت السمة البارزة لقتال احلكومات املرتدة من قبلُ مبنيةً غالباً عىل مسألة اخلروج عىل احلكـام الكفـرة : الثاين

نـت وخلعهم بسبب حكمهم بغري ما أنزل اهللا، وهي مسألة خاض فيها اخل  ائضون حتى ولّدت أفكاراً ممقوتـة، وكوّ

 وبـشكل - اليوم قد رشعت يف ممارسة حـرب الوكالـة ) احلكومات املرتدة ( مجاعات بتصورات زائغة منحرفة، فإهنا

 لتعزيز احتالل بالد املسلمني أوالً وضامن سالمة وسعادة وأمن الدول الكافرة ثانياً وعىل رأسها أمريكا، - مفضوح

 ا تكون اليوم يف باكستان، وعىل خطاها تسري حكومة اليمن، وهذا يستدعى من املجاهدين أن وهي صورة أوضح م

 اجلليـة التـي تقـوم هبـا تلـك ) املظـاهرة ( يركزوا يف إعالمهم وبياناهتم وأبحاثهم عىل إبراز طابع العاملة والوكالـة و

 يل مهـام حماربـة اإلسـالم والتنكيـل اجليوش املرتدة، وأهنا متارس مهنة الـدفاع املطلـق عـن الـدول الكـافرة، وتـو

 باملسلمني بدالً عنها، بل سيدرك الناظر بأدنى تأمل أن املظاهرة التي تقوم هبا هذه احلكومات وجيوشها هـي أشـنع

 هي أن خترج جيوش – ولعلهم مل يتصوروا غريها – وأبشع مما ذكره علامؤنا رمحهم اهللا، فإن الصورة التي افرتضوها

 لمني فيظاهرهم ويعينهم يف خروجهم بعض املنتسبني لإلسـالم، بمعنـى أن يكـون هـؤالء رفـداً الكفار لقتال املس

ر كلهم يف ميدان القتال، أما أن يبقى الكفرة ر واملظاهَ  وعوناً لتلك اجليوش الكافرة التي عليها مدار احلرب، فاملظاهِ

 ىل مبـارشة القتـال والـدخول إىل سـاحاته يف مأمنهم، وخيتفوا يف مراكزهم ومعسكراهتم ومراكـز قيـاداهتم وال يتـو

، وهـي درجـة رون املنتسبون لإلسالم فهذا ما ال يكاد خيطر ببـالٍ  وخوض غامره وتقتيل املسلمني إال أولئك املظاهِ

 إِن { : من النذالة والسفالة واخلسة واللؤم ال تليق إال بمن انسلخ من إنسانيته فضالً عن دينه ورشفه، قال اهللا تعاىل
 ذَلـك بِـأَنَّهم قَـالُوا للَّـذين كَرِهـوا مـا ) ٢٥ ( ذين ارتَدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تَبين لَهم الْهدى الشيطَان سولَ لَهـم وأَملَـى لَهـم الَّ

ـرإِس لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهنَز مهفكيف بمن قـال هلـم سـنطيعكم يف كـل ] ٢٦ ، ٢٥ / حممد [ } ار 

األمر؟ وهل سمعتم أن هذه احلكومات قد ردت ألمريكا أمراً ؟ مما يبني أن هـذه احلكومـات ال قيمـة هلـا وال وزن
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 عند الغرب إال عندما تكون مستعدة للذب عنهم، وهو ما شمرت حكومة الـيمن عـن سـاعدهيا للقيـام بـه بعـدما

 بيشء من الدعم وعقد املؤمترات ملساعدهتا، وهي سياسة التسول التي تنتهجها حكومة باكستان منذ أمـد، وعدوها

 والرتكيز عىل هذه النقطة يف غاية األمهية ألهنا بمثابة حتطيم اجلدار الذي يتخفى وراءه األمريكـان ليامرسـوا رشهـم

 . ويديروا حرهبم دون أن يستفزوا الشعوب املسلمة

 أن نستحرض أن الذي أجلأ أمريكا إىل الرشوع يف سلوك هذه الطريقة، والعدول عن الظهـور يف املواجهـة وعلينا هنا

 هو اخلسائر الفادحة التي تكبدهتا يف ساحات اجلهاد التي غامرت ودخلتها، وهذا إعالن مـبطَّن هلزيمتهـا، ومنحـىً

 وبقية أهدافها من خالل جيشها، فانتقلـت جديد للفرار من ساحات القتال، واعرتاف بعجزها عن حتقيق سيطرهتا

 إىل جتربة ثانية وهي حرب الوكالء وتصدير قوات العمالء، وهذا قد يعنـي أن املجاهـدين كـسبوا نـصف املعركـة،

هتـا مـن زعيمـتهم أمريكـا، وهـي التـي - إن شاء اهللا – وقطعوا شطر الطريق وْ هتـا وقُ  ألن هذه الدول إنام تستمد قوَّ

 ىل كـل يشء، ويرهبوهنـا رسا وعالنيـة، فلـام وفـق اهللا املجاهـدين إليـصاهلا إىل هـذه الدركـة حيسبون أهنا قادرة عـ

 وصارت متهيبة من املواجهة املبارشة وارتضت جليشها االنسالل شيئا فشيئا من ميدان القتـال، فـإن هـذا سـيجعل

 حت تتعلق بام هو أوهـى مـن دول العاملة تنحدر نحو الضعف والعجز بل واالهنيار بصورة رسيعة؛ ألهنا فعال أصب

 فإمـا أن تـدخل مبـارشة يف : خيوط العنكبوت، إذ أصبحت أمريكا بني خيارين كل واحد مـنهام أثقـل مـن اآلخـر

 املواجهة وقد جربت ذلك مراراً واكتشفت أهنا طريقة فاشلة قاتلة، وإما أن تبقى تنفـق مـن خزائنهـا عـىل جيـوش

 ا جيعل خزينتها يف نزيف دائمٍ خاصة مع رشه هذه الدول واستغالهلا للفرص العاملة املرتدة لتؤدي عنها املهمة، وهذ

 التي تراها ال تتعوض، ومن ير الرشوط املزرية املخزية التي فرضتها اإلدراة األمريكية لتمويل ومساعدة اجلـيش

لم أهنا بدأت تدرك فشل حرب الوكالء كام اكتشفت من قبل فشل جيشها يف ميادين  املواجهة املبارشة، الباكستاين عَ

 ورشعت يف حرب املقايضة بحيث يكون الدعم مبنياً فقط عىل العمليات امليدانية املحددة التي يقوم هبا عبيدها، مع

 ، فعىل ! املحاسبة عىل كل دوالر ينفق، فهم كام قالوا ويقولون مراراً لن يكون هناك بعد اليوم توقيع عىل شيك أبيض

 خوض غامر هذه املعركة بام يناسبها من الرصامة والصالبة، وسـتكون بـإذن اهللا فـضحاً املجاهدين أن ال يرتددوا يف

 . هلذه األنظمة ملن ال يزال عىل عينه غشاوة، وكرساً لشوكتها بعد أن ضعف الطالب واملطلوب

 هلا عـىل الـيمن لقد حاولت أمريكا بقدراهتا اإلعالمية الضخمة، أن تُفهم العامل بأن سبب محلتها التي تتهيأ : الثالث

 إنام هو حماولة إسقاط إحد طائراهتا، لتظهر يف أعني السذج بمظهر املظلوم املكلوم املعتد عليه الذي ال حول لـه

 ، والذي اضطر للدفع عن نفسه وهو مقهور جمرور، وهذا تـضليل لـيس بمـستغرب أن متارسـه زعميـة ! وال طول

ألوف شديد، ولكن أن يروج مثل هذا السخف عىل من لـه أدنـى الكذب املفضوح والدجل املقبوح، فالفطام عن امل
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 ! مسكة من عقل فهذا هو العجب

، وقتـل يف هـذه اجلريمـة  فقبائل اليمن قد تعرضت للقصف من قِبل الطائرات األمريكية قبل حادثة الطائرة بـزمنٍ

 بعض الربملانيني اليمنيني، فإذا عدد كبري من عوام املسلمني من النساء والرجال والولدان، وهذا أمر تكلم عنه حتى

َ كان سائغاً مقبـوالً إن ! جريمة مستنكرة فام الفرق بني أن يقتلوا بالطائرات أو يف الطائرات؟ ) املدنيني ( كان قتل
 ، وملِ

 وإِنَّـا أَو إِيـاكُم { ! : بينام يعد جريمة مستشنعة مستبشعة إذا حصلت بعبوة ناسـفة بدائيـة؟ ! تم بالصواريخ اجلهنمية
بِنيي ضَلَالٍ مف ى أَودلَى ه٢٤ / سبأ [ } لَع [ 

 وأوباما قد رصح يف خطابه الذي حتدث فيه عن اسرتاتيجيته اجلديدة يف أفغانستان أنه لن يـدع مكانـاً آمنـاً للقاعـدة

 وهـي – وخص من ذلك اليمن والصومال، وكأن األرض كلها له يورثها من يشاء من عمالئه، وهذا إعالن حربٍ

 . رصحية ومفتوحة بكل ما تعنيه هذه الكلمة – ائمة من قبل معلنة وق

 وخلوص االستخبارات األمريكية إىل النخاغ احلكومي اليمني أمرٌ ال خيفى عىل أحد، فهي التي تدير وتدبر، وتـأمر

، وسفارهتا وكرُ مكرٍ وكيد ودسٍّ وجتنيد وإفساد، وبوارجها وبواخرها مواخر يف بحار املسلمني غادية  رائحة وتسريّ

 جريمة تستحق أن يبكى – ومن ورائه عاملَ النفاق – ال حتمل إال املوت والدمار، كل هذا ال يعد يف امليزان األمريكي

 ألجلها أو يسعى لدفعها وردعها؛ ألن األرض املستباحة فيها أرض إسالمية، والدم املسفوك فيهـا دمٌ مـسلمٌ وهـو

 صـاروا يـصدرون أحكـامهم - ومـنهم علـامء – املـسلمني أرخص يشء يف هذا العرص، ولألسف فـإن كثـريا مـن

اهـا بِكها هلم وسائل اإلعالم، ويغذون أفكارهم منها، فيكونون أرسْ  الرشعية يف النوازل بناء عىل التصورات التي حتَ

 . وضحاياها، فرت التخبط املزري يف كثري من املسائل مع قوة وضوحها وجالء حقيقتها

طرية الضيقة، بمعنى لو أننا حاسـبنا أمريكـا عـىل جرائمهـا يف الـيمن وهذا كله لو تعاملنا مع األ  حداث بالنظرة القُ

 فقط، وهي بال شك أكثر مما ذكرنا بكثري وإنام أرشنا إشارة تكفي اللبيب، أما إذا حاكمنا أمريكا بميزاننـا اإلسـالمي

 مثـل " : ل نبينا صىل اهللا عليـه وسـلم اخلالص الذي جيعل أمةَ اإلسالم أمةً واحدة، وأن جسدها جسدٌ واحد، كام قا

 املؤمنني ىف تـوادهم وتـرامحهم وتعـاطفهم مثـل اجلـسد إذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه سـائر اجلـسد بالـسهر

 املسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينـه اشـتكى كلـه وإن اشـتكى رأسـه " : متفق عليه، ويف لفظ ملسلم . " واحلمى

 هبذا امليزان، ونظرنا جلرائمها القذرة الظاهرة املعلنة التي ال تنقطع ألصـبح إذا حاكمنا أمريكا : أقول . " اشتكى كله

! البحث عن مسوغات قتاهلا يف عقر دارها رضباً من العبث، ونوعاً من العتَه
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ِ دَالئِلٍ ريْ ورٌ بِغَ هُ شْ بْحُ مَ المِ ... ... الصُّ يَتْ وال أَعْ تُغِ نْ غريهِ ابْ  مِ

 ا وحرشونا وسطها ال تعني يف امليـزان الـرشعي شـيئاً، بـل هـي تفريـق لألمـة، فهذه احلدود التي حرصونا بداخله

؛ ومرتـعٌ وخـيم قاتـل، وعليـه فـإن  ومتزيق جلسدها الواحد، والرضا هبا والتعامل عىل أساسها منزعٌ جاهيلٌ باطـلٌ

 والتـداعي لـه مصيبة املسلم يف أقىص املرشق هي مصيبة أخيه يف أقىص املغرب، وهو مطالبٌ بالـسعي لرفعهـا عنـه

 بالسهر واحلمى فيبذل ما يف وسعه من أجل ذلك وأقل املمكن الدعاء، دون النظر إىل لونٍ أو لغةٍ أو جـنسٍ أو حـدٍّ

 . ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : أو سدٍّ ما دام اجلميع حتت مظلة

مُ  دويلـة إرسائيـل وحيـضنها ويرعاهـا ويغني عن اإلفاضةِ التفاتةٌ إىل أمِّ قضايا املسلمني وأعظم مآسيهم؛ وهل يدعَ

عهم ومتيتُهم هم وجتوّ ن وتنتهك حرماهتم وتعذهبم وحتارصُ ها يف طغياهنا وجربوهتا تقتُل أهلَ فلسطني وتسجُ مدُّ  ويُ

 ! بدون حسيبٍ وال رقيب وال خوفٍ من عتابٍ بلهَ العقاب إال أمريكا؟

 قيقة هو قائمٌ من خالل ما ذكرنا، وإنام ظهرت أعراضـه اآلن وإذاً فغزو أمريكا لليمن أمرٌ مبيّتٌ منذ أمد، بل عىل احل

 باستنفار عمالئها يف صنعاء ليأتوا بسوءهتم مكشوفة صلعاء، وإنـام اختـذت حادثـة الطـائرة كحجـة تافهـة ملامرسـة

اس، أقـول هـذا  التسلط واالستعالء والبغي واإلجرام الذي ولدت أمريكا من رمحه وتغذت من لبانه، والعرق دسّ

 ، وجـروا الـبالد إىل ! وضوحه حتى ال ينطق بعض الرويبضة بأن املجاهدين قد استفزوا عليهم الدولة العظمى مع

 ويالت كانت يف غنى عنها، كام نسمع يف كل حني، وكأن املسلمني قبل قدوم أمريكا يعيشون حتت ظل دولة هارون

 !. الرشيد وليس األسود العنيس

 أن يضيقوا عـىل أنفـسهم فـيام وسـعه علـيهم – يف اليمن أو غريها – املجاهدين وبناءً عىل ذلك فليس عىل : الرابع

 الرشع، فكام أن عدونا قد أعلنها علينا حرباً مفتوحةً فحربنا ضده جيـب أن تكـون مفتوحـة سـواء بـسواء، وبـام أن

 ع وختـرب طائراهتم وبواخرهم وقواهتم قد قطعت آالف األميال وجتاوزت حدودها لتقتل وتقصف وحتارص وجتوّ

 وتدمر وتطارد وتأرس، وترصح بأهنا لن ترتك مكاناً آمناً لنا، فكذلك علينا أن نغامر ونخاطر لنقطـع آالف األميـال

 فنستهدفهم ونمنعهم األمن الذي هو غاية الغايات وأقىص األمنيات عندهم، إذ ال مال وال اقتصادَ وال رافهية هلـم

 هبذه السعة مكاناً وزماناً، وعليهم أن يدفعوا رضيبة ما زرعوا، وينبغي بدونه، فهم الذين اختاروا بأن تكون احلرب

 لـرضب مـن خيتفـي وراءه، ال ألن قتـال هـؤالء ) القـوات املحليـة ( للمجاهدين أن يسعوا لتجاوز اجلدار العـازل

 تنفد قـسطا العمالء مشكلٌ رشعاً، فهذا أمرٌ قد فرغنا منه، ولكن حتى ال ننشغل كثريا بقتال هـؤالء األوبـاش ونـس

: كبريا من طاقتنا فتنعم أمريكا وشعبها باألمان الذي هو غاية مطلبهم، حتى قال رئيسهم يف أحد خطاباته األخـرية



 ] ١٠ [ .......... ................................................ ................ ! حنري دون حنرك : حكومة اليمن ألمريكا

 حفظه اهللا ] حييى الليبي أيب [ بقلم فضيلة الشيخ ................................ ... .......................... ......................................

 ، فلتشمروا عن ساعدكم، وتستعينوا بربكم، وتشدوا محلتكم، فإنام إذا كان أمننا عىل املحك فحياتنا عىل املحك اهـ

 ] ٣ / الطـالق [ } لْ علَـى اللَّـه فَهـو حـسبه إِن اللَّـه بـالغُ أَمـرِه قَـد جعـلَ اللَّـه لكُـلِّ شـيء قَـدرا ومـن يتَوكَّـ { : هي إحد احلسنيني

 . واحلمد هللا رب العاملني

 دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وآخر

 أبو حييى الليبي / وكتبه

 هـ ١٤٣١ / حمرم احلرام / ٢٧

 ادعوا إلخوانكم املجاهدين

 خوانكم يف إ

 مركـز الفجـر لإلعـالم

م ٢٠١٠ ~ هـ ١٤٣١


