


اللطف - الحلم - الكرم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل،

 لقد اعتاد املؤمنون، أن يجدوا فضل اهلل العظيم عليهم ورحمته ولطفه في حركاتهم وسكناتهم، 
و املتأمل يعلم ويرى كيف أن اهلل يصّرف أمور عباده على خير ما يكون، ويوفقهم ويفتح عليهم 

من حيث ال يحتسبون.

وم��ن رحمة اهلل أنه يبتل��ي عباده باملصائ��ب ليطهرهم من املعايب، فمنهم م��ن يفهم الدرس 
ويتعظ، ومنهم من يظل على غيه، حتى تدركه رحمة أخرى، أو يهلك على السوء عياذاً باهلل.

واملطلعون على خفايا اجلهاد يدركون أن أمر اجلهاد ال تُس��يره أيدي البش��ر، بل يسير بعناية اهلل، 
وتوفيقه، وأقداره، حلكم يعلمها جّل جالله، وأما البش��ر فما هم إال أسباب، فالسعيد من سعى 

ألن يكون سبباً لنصرة اإلسالم. واألسعد من استعمله اهلل في طاعته.

وكم جنا مجاهد من فخ محكم، من حيث ال يدري، بستر اهلل وحفظه، وكم سقط آخر رغم كل 
احتياطه حلكمة بالغة يقدرها اهلل.

وإن ش��جرة اجله��اد احلديث ما زال��ت ترتوي بالدم��اء الطاهرة منذ م��ا يزيد عن العش��رين عاماً، 

 

ويوماً بعد يوم تتسابق الدماء لتروي شجرة العّز، بعضها نعرفه، وبعضها ما ضرهم أن ال يعرفهم 

 

بنو البشر. بعضهم رجال وبعضهّن نساء، ولكل نصيب مما اكتسب ال يظلمون شيئاً.
و بني الدماء أشالء، وهناك دموع أسير، وآالم كسير، ودعوات مظلوم، 

فال حتسنّب اهلل خاذل أوليائه، واعلم يقيناً أن النصر يقترب، ، 
فلنلحق الركب. ولنكن سقاًء لشجرة العز، وحراساً لراية التوحيد،، 

نسأل اهلل أن يطهر قلوبنا، ويوفقنا لطاعته، نسأل اهلل من فضله.



الفهرس 	 	 	

مجلة إسالمية بحثّية تهتم بالشأن اجلهادي العاملي

العدد الرابع - ذي احلجة 1429 ه�

تصدر عن : 

رئيس التحرير
حامد بن حسن القحطاني 

قضايا	إيمانية
محبة اهلل جل جالله زاد السائرين .......................................................... ص� 4 

كلمات	يف	الصميم
مناذج مشرقة .............................................................................................. ص� 6

متابعات
حماس في حربها ضد التيار السلفي ..................................................... ص� 8

تقارير	إخبارية
أمريكا بني هزائم أفغانستان وانتصار أوباما .......................................... ص� 9

قضايا	اسرتاتيجية
القراصنة مجالس صحوة صومالية ........................................................ ص� 10
بني تقدم احلركات اجلهادية وتراجعات سيد إمام .................................... ص� 13

اعرف	عدوك
مترجم: صحوات العراق احلل الوحيد لألمريكان في العراق.................. ص� 17

قضايا	إعالمية
اإلعالم العربي املتأمرِك ............................................................................ ص� 18

وثائق	جهادية
األزهر عرين األسود - الشيخ الدكتور أمين الظواهري ........................... ص� 20

هدية	العدد:
ترجمة دراسة: استراتيجية جديدة للقضاء على التنظيمات اجلهادية



4

قب��ل الدخول في مس��ائل احملبة املهمة و القضاي��ا التي تنطوي عليها, 
أرى م��ن األهمّي��ة مب��كاٍن أن يِتّم إيضاُح معنى محّب��ة اهلل - عّز  و جّل - 

 

و أثر ذلك على حياة املسلم و سلوكه .

 ف��ي احلقيقة فإن تعريف األمور الوجداني��ة أو وصفها أمر ٌصعٌب جداً , 
ألن اإلنس��ان يعل��م أن م��ا قاله أو س��يقوله ال ميك��ن أن يُوصل لآلخرين 
املعن��ى احلقيقي ال��ذي ذاقه و وجده , و لذلك نرى الن��اس عندما يريدون 
 التعبي��ر ع��ن ه��ذه األحاس��يس الوجداني��ة , س��نجد أنه��م يقولون : 
ال أجد تعبيراً يصف لك ما شعرت به , أو أّن الكلمات ال تفي مبا أحس به 

من حب أو حزن أو فرح و نحو ذلك .

فإذا كان هذا فيما بني البشر , فكيف حملبة اهلل - جّل جالله - أن تُختزل 
في كلمات , أو تُوصف بعبارات ؟؟ .

قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية - رحمه اهلل - : ) ومن لم يذق الشيء لم 
يع��رف حقيقته؛ فإن العب��ارة إمنا تفيد التمثي��ل والتقريب، وأما معرفة 
احلقيقة فال حتصل مبجرد العبارة إال ملن يكون قد ذاق ذلك الش��يء املعّبر 
عن��ه وعرفه وخِبره ( , و قال اب��ن القيم - رحمه اهلل - : ) ال توصف احملبة 

 

و ال حتد بحد أوضح من احملبة و ال أقرب إلى الفهم من لفظها .
 و أم��ا ذك��ر احل��دود و التعريف��ات ؛ فإمن��ا يك��ون عند حصول اإلش��كال 
 و االس��تعجام عل��ى الفهم , ف��إذا زال اإلش��كال و عدم االس��تعجام , 
 ف��ال حاج��ة إلى ذك��ر احل��دود و التعريفات , كم��ا قال بع��ض العارفني : 
إن كل لفظ يعّبر به عن الشيء , فال بد أن يكون ألطف و أرق منه . ا.ه� 

و احملبة ألطف و أرق من كل ما يُعّبر به عنها ( ا.ه� .

فاحلب ش��يء ال يستغني عنه إنسان كافر و ال مسلم , فهو أمر ضروري 
 م��ن ضروريات احلياة , قال ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية - رحم��ه اهلل - : 
) وأص��ُل كّل فع��ل و حركة في العالم من احل��ب واإلرادة , فهو أصل كل 
فع��ل ومب��دؤه , كم��ا أن البغض والكراه��ة مانع وصاّد ل��كل ما انعقد 

بسببه و مادته , فهو أصل كل ترك . ( ا.ه� .

و لهذا تعددت مذاهب الناس و مش��اربهم ف��ي كيفية صرف هذا احلب 
الذي ال يستطيع إنسان االنفكاك منه أبداً , فأصحاب الهمم اخلسيسة 

 

و األمنيات الدنيئة صرفوا حبهم في الدنيا , فمنهم من يحب املال فيكون 
عبداً له و منهم من يحب النس��اء فكان عبداً لهن , فصرفوها على ما 
 يناسب أقدارهم و هممهم من املتاع الزائل , قال ابن القيم - رحمه اهلل :

) إذا كانت النفوس صغ��اراً كانت محبوباتها على قدرها, و أما النفوس 
 الكبار الش��ريفة فإنها إمنا تبذل حبها ألجلِّ األش��ياء و أش��رفها . ( ا.ه�

و الِقس��م اآلخ��ر : صرفوه��ا ألم��ور اآلخ��رة , و ه��م عل��ى قس��مني : 

 

قسم صرفوا حبهم جهالً أو ضالالً إلى ما ال يستحق ذلك , كمن صرفها 
لألوثان أو القبور أو األنبياء أو األولياء و نحو ذلك , فمع أنهم سمت بهم 
الهمم عن صرف احلب إلى املتاع اخلسيس , إال أنهم لم يسلكوا الصراط 

املستقيم و لم ينهجوا النهج القومي فلم ينفعهم ما فعلوه .
 أم��ا القس��م الثان��ي : فهؤالء الذي��ن عرفوا فلزم��وا , و س��اروا فثبتوا ,

عرفوا ربهم فأحبوه و قدموه على كل من س��واه , َس��َمت بهم الهمم 
إل��ى أعال��ي األمور فلم يقنعوا مب��ا دون ذلك , فأولئ��ك الذين قال فيهم 
 ربه��م و حبيبه��م : ) يُِحّبُه��م و يُِحّبونَ��ُه ( و كفى بها ش��رفاً و فخراً ,

ق��ال اب��ن القيم - رحم��ه اهلل - : ) وأما محبة الّرب س��بحانه فش��أنها 
 غير هذا الش��أن ؛ فإنه ال ش��يء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها , 
ا و مدبِّرها و رازقها و مُميُتها  فهو إلُهَها و معُبودُها و ولِّيها و موالها و ربهُّ
و ُمحييه��ا ,	فمحبت��ه	نعيم	النفوس	و	حياة	األرواح و س��رور النفوس

 

و ق��وت القلوب و نور العق��ول و قرة العيون و عمارة الباطن , فليس عند 
 القل��وب الس��ليمة و األرواح الطيبة و العقول الزاكي��ة , أحلى و ال ألذ 
و ال أطيب و ال أسّر و ال أنعم من محبته و األنس به و الشوق إلى لقائه, 

 

و احلالوة التي يجدها املؤمن في قلبه بذلك فوق كل حالوة , و النعيم الذي 
 يحصل له بذلك أمت من كل نعيم , واللذة التي تناله أعلى من كل لذة ( ا.ه�

و لهذا القس��م األخير أقس��ام عدي��دة ال حتصر , و إن كان��وا يجتمعون 
عل��ى تق��دمي محبة اهلل على ما س��واها , إال أنهم يتفاوت��ون في مقدار 
هذا التقدمي , فمنهم من جّرد محبته عن كل من سوى اهلل فصار قلبه 
معلقاً مبحبة ربه , و منهم من يخالط محبته مع ربه بعض الش��وائب, 
كماٍل أو رئاس��ٍة أو صورٍ أو غير ذلك , على درجات ش��تى بينهم في هذا, 
و ال��ذي ينبغ��ي أن يك��ون مقصوداً للمس��لم هو تنقية قلب��ه من تلك 
الشوائب التي تشوب محبة ربه و تزاحمها , ال سيما مع الظروف احلياتية 
و املعيش��ية التي يواجهها املرء فتنس��يه مالحظة قلب��ه, فال يتنبه أن 
ج��زءاً من محبته ق��د صرفها للدنيا لكثرة طلبه لها و انش��غاله بها .

 

و المحبة قسمان :
األول : احملبة املشتركة : 

و ه��ي محبة طبيعي��ة جبّلية كمحبة الوالد لول��ده , و محبة الطعام 

 

و الش��راب و نح��و ذلك , و ه��ي جائزة و ال يؤاخذ أحد به��ا ما دامت على 
قدرها الطبيعي و تفصيل ذلك سيأتي .

الثاني : احملبة اخملتصة باهلل عز و جل , فهي محبة العبودية املس��تلزمة 
للذل و اخلضوع و التعظيم , فمتى ُصرفت لغير اهلل فقد أشرك صاحبها 

الشرك األكبر .



5

أما التفصيل في القس��م األول .. فإنه إن منعه عن طاعة من الطاعات 
أو أوقع��ه ف��ي معصية من املعاصي و الس��يئات , أو ش��غله عن عبادة 
رب��ه الواجبة , فقد أصبحت محب��ة محرمة و هو بذلك قد زاحم الثاني 
فأنقص��ه , فلن ينش��غل عبد بالدنيا عن األخ��رى , إال و قد نقص كمال 
تعظيم��ه لربه و خضوعه له , و من عمل الس��يئات فقد أنقص كمال 
طاعت��ه لربه و ذله له و هكذا , قال ابن القيم : ) و ملا كانت احملبة التامة 
مي��ل القلب بكليت��ه إلى احملب��وب , كان ذلك امليل حام��الً على طاعته 

 

 و تعظيمه , و كلما كان امليل أقوى كانت الطاعة أمت و التعظيم أوفر( ا.ه� , 
فعم��ل املعاصي دليل على ميل ش��يء من قلبه ع��ن محبوبه األعظم, 
إل��ى تلك الدنايا الدنيئة , ألن محبته مل��ا نقصت أصبح ما يحمله على 
الطاع��ات ضعيف��اً , و إذا ص��ار هكذا أصب��ح ما يحمله عل��ى مقارفة 
الس��يئات أقوى و أش��د , و االنتباه لهذا و التيقظ له صعب إال على من 

وفقه اهلل و أعانه .
وهنا ميدان النزال و ساحة املعركة بني املرء و أعدائه , و هنا أيضاً تتفاوت 
القل��وب تفاوت��اً عظيماً , فكلم��ا قّل جتريد محبته لرب��ه , زاد اضطرابه 

 

و وحشته و قلقه و همه و غمه , و كلما كان حريصاً على قلبه من أن تقذره 
الش��وائب , و مراعياً أن يتعلق قلبه بغير خالقه , فإنه يُبّدُل بالوحش��ة 
أنس��اً و االضط��راب طمأنينة و يذوق حالوة اإلميان ب��دل مرارة املعصية .

 

فإن انصراف احملبة إلى تلك الش��وائب يصرف جزءاً من القلب لغير اهلل , 

 

و ه��ذا يعن��ي تعلق ش��يء م��ن القل��ب بغي��ر متعلقه األعظ��م الذي 
فط��ر علي��ه و ه��و اهلل عز و جل , و القل��ب ال ميكن أن يبق��ى فارغاً , بل 
ال ب��د من ش��يء ميلؤه , فإن صرفه اإلنس��ان ملا فيه صالح��ه صلُح قلبه 

 

و جن��ا , و إال امت��أل - و ال بُ��ّد - مبا فيه فس��ادُه و هالكه , ق��ال ابن القيم : 

 

) النف��س ال تترك مألوفها و محبوبها إال حملبوب هو أحب إليها ِمنه و آثر 
عندها منه , و كلما قوي تعلقه مبطلوبه ضعف تعلقه بغيره ( .

و عندما يس��لك احملب لربه الطريق , و ينض��م إلى أهل احملبة , فالطريق 
واضحة مس��تقيمة إال أنه س��يواجه عقبات و ش��بهات حرّي أن ينتبه 

إليها و يتفطن لها .
فاملحبة بحر الذي ال س��احل له , فعندما يخوض فيه اخلائض يظن ألول 
وهلة أنه قد بلغ الغاية التي ما بعدها شيء , فإذا تقدم به املسير شيئاً 
ظّن أنه ال منزلة بعد منزلته التي نزلها , ملا وجده فيها من لذة الطاعة 
و األنس باهلل و السرور و احلالوة التي ال ميكن أن يحصل املرء عليها بغير 
هذا الطريق , فكلما توكل على ربه و وفقه و أعانه و سدده و لم يلتفت 
 ف��ي محبته و لم يغت��ر و يعجب مبا يأتي إليه و عل��ى قلبه من العطايا 
 و الهبات اإللهية , كالنشاط في العبادة املمزوج مبحبتها و الشوق إليها 
 و املع��ارف الت��ي مينحه اهلل عز و ج��ل إياها , و عل��م اهلل صحة قصده 
و ص��دق العزم للوصول لغايته , أعطاه اهلل م��ا فوق ذلك , و أعانه على 
مواصلة املسير ليأتي له من األنس و اللذة و النعيم الذي ال يوصف بقدر 
سيره و صدقه , و متى التفت في أي مرحلة ملا يأتيه من الهبات الربانية 

و أعجب بها فإنها تكون حظه و موقف مسيره , هذا إن لم يسلبها .
ق��ال اإلم��ام عبد الق��ادر اجليالني - رحم��ه اهلل - : ) املؤم��ن إذا قّربه ربه 

 

و اجتباه و فتح عني قلبه و والى عليه مننه و إنعامه , و فتح على قلبه 
من األس��رار ما ال يراه غيره من احملجوبني , فإن حصل معي ُطغى , أو أنه 
 رأى في نفس��ه أنه خير من الناس , أو غير ذلك من القواطع من األفعال 
و األق��وال , ف��إذا ن��زع عنه ما هو فيه م��ن نعيم الق��رب و األنس , يبقى 
حسيراً متحيراً مقطوعاً , فإذا سأل اهلل كشف ما به من الضر و ذهبت 
 عن��ه األخالق الرذيلة , و تواضع و انكس��ر , أمطر اهلل عليه بحار رحمته 

و رأفته و لطفه و مننه , و تولى تربيته , و دام هذا إلى اللقاء ( . ا.ه�
و ق��ال ابن القيم - رحم��ه اهلل - : ) إذا دخل على احلبيب - ربه عز و جل - 
 أفيضت عليه اخللع من كل ناحية ؛ ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه؟

أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها ؟! ( ا.ه�
و من س��ار إلى ربه , و اس��توحش م��ن الطريق و قلة املع��ني و عانى من 
تش��تت القل��ب و كثرة الهم��وم و الغم��وم , عليه أن يستش��عر احملبة 

املس��تلزمة للتعظي��م في س��يره , فإن أكث��ر الناس يغفل��ون عن هذا 
الشعور , و لذلك صعب على كثير منهم الطريق , و كثرت االنتكاسات 

و التراجعات بينهم .
فما أحلى أن يدخل اإلنسان للصالة مستشعراً أنه يحب ربه غاية احلب, 
 فإنه حينئذ يدخل الصالة و هو في أعظم الش��وق إليها و ينتهي منها 

و هو في شوق إلى األخرى , ألنه ال أحد ميل من لقاء حبيبه ؟
ف��إذا دخ��ل في الصالة .. فإنه يس��تمع إل��ى ذلك الكالم اس��تماع احملب 
 املتشوق لكالم حبيبه , فهل تراه يسمع أو يقرأ ) احلمد هلل ربِّ العاملني (

مستش��عراً أن كل احملامد و احملاس��ن قد اتصف بها حبيبه , و يعلم أن 
حبيب��ه هو الذي رّباه بالنعم و أحس��ن إليه كل إحس��ان يتطلبه كمال 
التربية , ثم ال يخضع و ال يرجتف قلبه ملا بارز به حبيبه في سالف عهده 

من ذنوب و مخالفات ! , فضالً عن تقصيره في كثير من حقوقه .
و ال يس��مع ) الرحمن الرحيم ( إال و يخفق قلبه إجالالً و تعظيماً حملبوبه 
العظيم اجلليل , الذي أحسن إليه غاية اإلحسان و أمت عليه غاية النعمة, 
 و م��ع عظيم عصيانك و كبير إجرامك , فإنه ق��د فتح لك باب الرحمة 
و املغف��رة على س��وء فعالك , ب��ل و يدعوك إليها متحبب��اً إليك بأنواع 

النعم , فهل بعد هذا من رحمة ؟!
يُحسن إليك .. و تسيء إليه , و مع ذلك فإن باب رحمته مفتوح لكل عائد !

 

و إذا سمع ) َمالِِك يوم الدين ( مستحضراً كمال ملكوت حبيبه و كمال 
عدل��ه و حكمه و حكمته , و مستش��عراً لقاء حبيبه و محاس��بته له 
عل��ى كل ش��يء , مع علمه بتقصي��ره في حق محبوبه ب��ل و مخالفة 
أم��ره , و ِعلمه أن هناك يوماً سيحاس��به هذا املل��ك اجلليل , الذي فتح 
أبواب الرحمات و أرسل الرسل و اآليات لهؤالء العبيد املتكبرين عن أمره 
املتجبري��ن على خلقه و لم يُعّجل له��م العذاب بل أمهلهم و أعذرهم 

 

و هو احلليم الرحيم .. 

فكي��ف ال يخضع بَش��ٌر و يضطرب قلبه و تذرِف عيناه , عند س��ماعه 
له��ذا اإلنذار اخمليف لِذي الجبروت و الملك��وت و الكبرياء و العظمة !!

 

و املقص��ود هن��ا هو التمثيل على ضرورة و أهمي��ة العمل هلل عز  و جل 
بقل��ب حي حاضر مح��ب , و ِقس على ذلك في ال��زكاة و الصيام و احلج 

 

و اجلهاد و نحو ذلك حتى في األذكار , فعندما تعلم أن حبيبك سيذكرك 
في خير مأل , مع علمك بقدر نفسك و عظمة محبوبك التي ال تدانيها 
عظم��ة , ف��إن القلب ال ميل��ك إال أن يرقص طرباً و س��عادة , و أن يخضع 

 

و يخشع لصاحب هذا الفضل العظيم .
و ال	عجب إذا علمنا أن أهل العلم قد قّرروا أن عمل احملِب ال يتخلله فتور, 
 ألنه س��ائر لوحده ال يس��توحش قد آنس��ته محبة ربه , سالك بال ملل 

و ال سآمة ألنه يسير و قد جعل نصب عينيه الوصول حملبوبه .
و إمنا يصيب الفتور من غفل عن هدفه من س��يره , و عزب باله عن غاية 

مقصده , فاستوحش و سئم .
أما احملب فإنه يتلذذ بكل طاعة و يأنس بكل فعل يرضي ربه , فكلما كان 
ذوقه لهذه اللذة و احلالوة أمتّ و أكمل كانت مس��ارعته للعبادة و حرصه 
 عليه��ا و ش��وقه إليها أعظم و أش��د , قال ابن القي��م - رحمه اهلل - : 
) كلما كانت احملبة أقوى كانت لذة الطاعة و اخلدمة أكمل , فليزِْن العبد 
إميانه و محبته هلل بهذا امليزان , و لينظر هل هو ملتذ بخدمته كالتذاذ 
 احمل��ب بخدمة محبوب��ه , أو متكره له��ا يأتي بها على الس��آمة و امللل

و الكراهة ؟؟ فهذا محك إميان العبد و محبته هلل ! ( ا.ه�
ف��إذا علمت أهمية احملبة و عظ��م آثارها و بركتها على صاحبها , و أنها 
قطب رحى الس��عادة و روح اإلميان و س��اق شجرة اإلس��الم , و أن محبة 
اهلل ه��ي املقص��ود من اخللق و األمر , لن تتعجب م��ن أن مواالة املؤمنني 
و مع��اداة الكافري��ن , هما من أعمدة و أصول ه��ذا الدين , فهي مفصل 
مهّم بني أهل اإلسالم و اإلميان و بني أهل الشرك و النفاق , و لذلك جاءت 
رة و مبينة لكل من يريد  النص��وص الكثيرة الواردة في هذا الباب مح��ذِّ
سلوك طريق النجاة , و ما كثرتها إال لعظمها و خفائها على كثير من 
 الناس و اس��تهانتهم به��ا , فيظن املرء أنه مس��لم بصالته و صيامه , 

و هو مرتد قد خرج من حظيرة اإلسالم و هو ال يشعر - و العياذ باهلل.
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) من لي بمثِل مشيكَ المدّلِل  -=-=-=-  تمشي رويدًا وتجي باألوِّل (

في هذا العصر كم نحن بحاجة إلى رجاٍل من أمثال محمد عطا وزياد 
اجلراح ومروان الشحي وأحمد الغامدي وإخوانهم .. 

ليس ألجل شجاعتهم فال أش��ك بشجاعتهم، وال ينقص أمة اإلسالم 
اليوم شجعاناً .. 

وليس ألجل إقدامهم وتضحيتهم ففي األمة كثيرون يتمنون لو تسنح 
له��م الفرص��ة فيقومون مبثل ما ق��ام به أولئك الرج��ال ويضحون كما 

ضحوا .. 
ولكن ألجل عملهم اجلماعي الهادئ احملكم الدؤوب الذي ال يتأثر بتقلبات 

الظروف أو بتغير األحوال .. 
فنح��ن نعاني في هذا الزمان من أزمة أو ش��ح في العمل اجلماعي اجلاد 
اله��ادئ اخلال��ي من اجلعجع��ة، املتصل غي��ر املنقط��ع، واملنضبط غير 

املضطرب أو املتقلب .. 
فأن تنضبط مجموعة كتلك اجملموعة املباركة مبشروعها لبضع سنني 
ال حتيد عن الهدف الذي حددته لنفس��ها، وتضبط ألسنتها عن الثرثرة 
ط��وال س��نوات تدريبها على الطي��ران وغيره مما حتتاج��ه لذلك العمل، 
وتواص��ل التدريب اجلاد واإلعداد ال��دؤوب وال تقطعه أو تنصرف عنه إلى 
عمل آخر رغم جتدد األحوال وتقلب الظروف واألحداث الدولية من حولها 
حت��ى تصل إلى مطلوبها وحتقق هدفها وتف��وز ببغيتها ؛ فهذا أمر نادر 
في العمل اجلماعي اإلسالمي في زماننا، وهذه خصال يجب لفت االنتباه 
إليه��ا والتركيز عليها، ألنها تنقص كثيراً من اجملاهدين والعاملني ألجل 

هذا الدين .. 

فم��ن عايش س��احات اجلهاد، ول��م يكن مبعزل عن ش��باب األمة ومارس 
العم��ل الدعوي أو اجلهادي اجلماعي أو خالط أهله وجماعاته , يعلم أننا 
ال نعاني من نقص في الشجعان وال من شّح في الصاحلني ، أو املصلحني 
أو األتقي��اء والورعني ، أو ممن عنده اس��تعداد جاد للتضحية في س��بيل 
دين��ه , ففي أمة اإلس��الم رج��ال كثيرون صدقوا ما عاه��دوا اهلل عليه ، 
عاش��وا ألجل نصرة دين اهلل ، واملوت في س��بيل ذلك أس��مى أمانيهم ، 

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديال .. 
ولكن ليس بصالح الدين واإلخالص والورع والتقوى والعاطفة اجلياش��ة 
وحب اجلهاد واالستش��هاد والتحّرق لنصر الدي��ن ونحو ذلك من املعاني 
 الطيبة واخلصال احلميدة , ليس بذلكم وحده ينصر الدين وينكأ العدو، 
ونتوص��ل إل��ى أهدافن��ا ونحق��ق أمانينا , خصوص��اً إذا كن��ا نعمل من 
خالل جماعة وكانت أهدافنا جليلة تتناس��ب مع ما يحتاجه اإلس��الم 
واملس��لمون اليوم من متكني ، أو نصرة ليس��ت كأي نصرة ، أو نكاية في 
األعداء تتناسب مع مستويات العصر وحتدياته وتتحدى شراسة األعداء 

وخبثه��م وعظيم مكائده��م .. بل ال بد مع تلك��م اخلصال املهمة من 
خصال أخرى ال تقل أهمية عنها وال يستقيم العمل اجلماعي وال يصلح 

وال يؤتي ثماره إال بها ، ومن أهمها أمران : 

األول : الكتمان . 
والثاني : العمل الدؤوب احملدد األهداف ، املتواصل غير املنقطع . 

ووقفتنا هذه مع األمر الثاني .. 
فالعم��ل اجلماعي له طابع وأبجديات وأص��ول يجب أن تُراعى وضروريات 

غير ما يحتاجه العمل الفردي .. وكل من يعقل يعرف هذا .. 
وإن كانا من حيث املشروعية كالهما مشروع .. 

فأن جتاهد وحدك عند عدم اجلماعة ذات الراية النقية مس��تهدياً بقوله 
تعال��ى : ) ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ ( فتنال من أعداء اهلل ما 

تستطيع نيله , عمل صالح مشروع .. 
ولك��ن األكم��ل واألصلح الذي يحب��ه اهلل لهذا الدين وألهل��ه أن يكون 
 القت��ال واجلهاد من خالل جماعة أو صف كما س��ماه اهلل تعالى فقال : 

)ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ ( .. 
هذا من حيث املش��روعية واألفضلية، إذ ال يشك عاقل أن ثمرات العمل 
اجلماعي احملكم الواضح األهداف أعظم غالباً من نتائج وثمرات األعمال 

الفردية ، فكيف إذا نّص اهلل تعالى على أنه يحبه ؟! 
أما من حيث طبيعة كل منهما , فقتال الفّذ غير قتال الصف .. 

فالفذ ال يرتبط غالباً بخطة بّينة ومنهاج محدد أو كما يسمونها بلغة 
العصر ) أجندة ( أو ) اس��تراتيجية ( كما هو األصل الذي يجب أن يكون 

في اجلماعة التي حتترم جهودها وتهمها طاقات أفرادها وأعمارهم .. 
فالفذ جتده اليوم يقاتل في أفغانستان وغداً ينتقل إلى الشيشان وبعد 
غد تراه يطلب العلم في اليمن أو الباكس��تان ثم فجأة يتحول للقتال 
في البوس��نة فالفلبني فالعراق .. وهكذا، فهو جندي من جنود اإلسالم 
أينما سمع هيعة طار إليها بحثاً عن الشهادة ونصرة الدين والنيل من 

أعدائه أينما كانوا .. 
وال شك أن هذا من أحسن األعمال وأصحابه من أنصار الدين ، وهو حال 

كثير من شباب األمة اليوم بحمد اهلل .. 
ولكن ال ش��ك أن أحسن منه وأفضل وأكمل لدين اهلل العمل أو القتال 
واجلهاد من خالل جماعة لها خطها الواضح ومنهاجها احملكم وهدفها 
البنّي الذي يتطلع إلى ما يحتاجه املسلمون اليوم ويفتقدونه من التمكني،

 

ويراعي األولويات ويتناسب مع مكائد األعداء ومستوى حربهم وكيدهم، 
بحيث جتمع قيادته إلى جانب علمها بالش��رع معرفتها بالواقع معرفة 
دقيقة عميقة مفّصلة ، فال تتعاطى معه بنظرة س��طحية س��اذجة ، 
ب��ل بنظر ثاقب محك��م وبعيد ، قيادة ال تتعاطى م��ع األمور بالعاطفة 
واحلم��اس األجوف وحده ، فهذا ال يصلح ملن تقلد املس��ؤولية ، وال يليق 
مبن يس��عى ألهداف جليلة عظيمة ، وال ينبغي جلماعة أو فئة أو طائفة 
تتعاط��ى العمل اجلماع��ي أن تنهج نهج األف��راد فتتنطط في األهداف 

وتتقلَب في املنهاج أو تقاتل بحسب املناسبات .. 
فالعمل العش��وائي غير املنظم وال املنضبط بخطة أو ) اس��تراتيجية( 
كما يس��مونها الي��وم , ميكن أن يُتغاضى عنه بالنس��بة لألفراد ، أما أن 
تتعاط��اه اجلماع��ة فتعمل عمالً عش��وائياً ال يحدوه منه��ج محدد وال 
تربط��ه خط��ة أو برنامج واضح على طريق��ة األف��راد املبعثرين , فهذه 
جماعة ال حتترم جهودها وال يهمها أعمار ش��بابها وال حترص على أموال 

املسلمني وطاقاتهم وال يهمها إهدارها ، وإن ادعت خالف ذلك . 
كثي��رة هي ف��ي زماننا التجمعات العش��وائية التي ال متتل��ك أّية خبرة 
بالعمل اجلماعي ، بعضها قادتها العش��وائية والتخبط في العمل إلى 

الفشل فالتشرذم والتبعثر أو السجون .. 
والبعض اآلخر لم يتعلم من جتارب اآلخرين فال زال يعمل بعشوائية مع 
أن السعيد من وّفر عمره وما في كيسه واستفاد من جتارب اآلخرين وما 

بّددوه فتعلم من أخطائهم و وعظ بغيره .. 
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فت��رى اجلماعة تنش��ط اليوم في حق��ل الدعوة إل��ى التوحيد مقتنعة 
بذلك العمل متحمس��ة له ومنطلق��ة ، ثم فجأة تطرأ في البلد بعض 
التط��ورات كأن تُوّقع اتفاقية س��الم مع اليهود أو جتّد بعض املناس��بات 
ك��رأس األلفية امليالدية الثانية أو نحوه��ا ، أو تطرأ بعض التطورات في 
بع��ض نواحي البلد كمط��اردة أخ من قبل أعداء اهلل ، ف��إذا بأفراد ذلك 
التجمع أو أكثرهم فجأة يجتمعون ويقررون التصعيد العس��كري ضد 
اليهود أو الس��ياح املتوقع قدومهم في تلك املناس��بات أو يتخذون قراراً 
باملواجهة مع النظام لنصرة ذلك األخ املطارد وحتميل إخوانهم اآلخرين 
آثار أخطائه س��واء كانت علنيته في اقتناء السالح أو مجاهرته بأمانيه 

في قتال األمريكان أو نحو ذلك. 
فيزجون بإخوانهم املش��تغلني في خير عظيم ويتنّططون بني اختيارات 
طارئة وغير مدروس��ة دون أن تكون تلك اخليارات من قبل في حساباتهم 
أو خطته��م اآلنية , بل ه��ي قرارات دافعها طروء تلك املناس��بة أو ذلك 
احلدث أو محض حماس الس��اعة ، أو مجرد اندفاع اللحظة ، وقد يهمل 
أكثرهم الدعوة التي رمبا كانوا قد قطعوا فيها أشواطاً طيبة ، ويقفزون 
إلى عمل لم يكن في حس��اباتهم ، فيهمل��ون أو يبطلون ما كانوا فيه 

سائرين ، وال يحسنوا أو يحققوا ما قفزوا إليه .. 

وأحياناً تنقس��م اجلماعة إلى أقسام , يعيب أصحاب اجلانب التصعيدي 
احلماسي منهم على أصحاب الدعوة دعوتهم ، ويعّيرونهم مبا يسمونه 
قعوداً عن اجلهاد أو خذالناً لبعض إخوانهم ، وتخرج البيانات الرنانة التي 
متتلئ بالعاطفة واحلماسة وتتوعد بالويل والثبور ، وتعّير الصابرين على 
الدعوة لزومهم لدعوتهم ، وأحياناً يكون أصحاب تلك البيانات بعيدون 
كل البعد عن الس��احة التي يتكلمون عنه��ا ، وغائبون عن الواقع الذي 
يدفعون إليه إخوانهم دفعاً .. فيحمس��ون من يحمس��ون ويدفعون من 
يدفع��ون ويعّيرون من يعّي��رون بجهل ، ويتكلمون فيم��ا ال يعلمون ، بل 
كل ذلك بدافع العاطفة واحلم��اس الذي ما يفتأ أن يخبو وينطفئ أمام 
معطيات الواقع وإمكانات اجلماعة احلقيقية ولذلك تراهم ال يستجيب 
لهم في البلد حتى أفرادهم املرتبطون معهم تنظيمياً ألنهم يرون ما ال 
يراه أولئك الغائبون .. ثم ميضي احلدث وتنقضي املناسبة وتطويها األيام 

وتبقى تلك البيانات احلماسية شاهداً من شواهد عشوائية العمل . 

ك��م تأملت عندم��ا رأيت ما آل إلي��ه حال بعض اجلماع��ات التي تابعتها 
شريحة عريضة وواسعة من شباب األمة حقبة من الزمان ، ثم تناقضت 
ونقض��ت غزلها من بعد قوة أنكاث��اً ، وأبطلت ما أّصلته ودعت إليه من 
قبل حتت مس��مى املراجع��ات وكان جديراً باملراجع��ة واملطالعة والنظر 
والتروي والتأصيل أن يس��بق العمل والدع��وة واجلهاد والترأس والتوجيه 
، حتى ال تذهب اجلهود س��دى وتهدر الطاق��ات هباء .. فال يحل أن متارس 
اجلماعة عملها وجتمع اجلموع من حولها وجتّيش جيوش الشباب وهي ال 
تدري ما الذي تريده , فتراها في فترة تتصادم مع النصارى ، ثم تش��تغل 
باحلس��بة ومنكرات اجملتمع فتقتحم حفالت الزفاف وحتطم الكراس��ي 
عل��ى رؤوس املطربني واملغنيني بل واملدعوي��ن ، أو تلقي باملواد الكيماوية 
احلارقة على املتبرجات ، ثم تنقلب إلى قتل السياح وغير ذلك .. ثم وبعد 
س��نّي البالء ال تلبث أن تراجع !! أو تتراجع وتتش��رذم وتتبعثر ، فيتخذها 
خص��وم التيار اجلهادي ذريع��ة للطعن على هذا التيار ، مع أن الناظر في 

جذورها ونشأتها وأدبياتها يعلم أن اخللل كان فيها منذ البدايات .. 

كما تأملت وال زلت أتألم عندما كنت أرى كثيراً من التجمعات التي كانت 
تقر عيني بنش��اطها ف��ي الدعوة إلى اهلل وصدعه��ا بالتوحيد وثباتها 
عليه رغم البالء وتصديها لدعاة الفتنة من أهل التجهم واإلرجاء , كم 
تأملت عندما كنت أفاجأ بإخالئهم الس��احة التي ملؤوها نشاطاً ودعوة 
، وهجرته��م إلى بلد قد قيل أن حدود اهلل تقام فيه أو جبهة قد قيل أن 
راية نقية قد رفعت فيها ، فيترك أولئك الشباب دعوتهم وجهدهم في 
بلده��م فجأة بعد أن يكونوا قد قطعوا فيه أش��واطاً ومراحل ويخرجوا 

منها وهم يعلمون أن الرجوع إليها سيعّس��ره الطواغيت بعد أن يعرف 
مبخرجه��م كل أحد ، فينتقلوا إلى ذلك البل��د أو تلك اجلبهة ليصدموا 
بع��د ذل��ك أن من دفعهم إليه��ا كان مبالغاً في تقاري��ره عنها ، لم ينِب 
تل��ك التقارير على دراس��ة واعي��ة أو نظرة ثاقبة فاحص��ة ، وإمنا الدافع 
األوح��د كان العاطفة أو احلماس والس��طحية ، ورمبا امللل من مالحقات 
طواغي��ت بالده��م ومحاربته��م لدعوته��م ، فتك��ون تلك��م الصدمة 
واملفاجأة س��بباً في انقس��ام التجم��ع أو رجوع بعضه م��ن حيث خرج 
لتتلقفه أجهزة اخملابرات ويودع س��جونهم وال يطلق س��راحه إال بعد أن 
يُعصر من املعلومات عن إخوانه وحتركاتهم وتنقالتهم ومخططاتهم ، 
ويتشظى البعض اآلخر ويتناثر بني البلدان واجلبهات ، فهذه اجلبهة عند 
ه��ذه الطائفة أنظف وتلك البقعة عند هذه اجملموعة أصلح ، وتبدأ كل 
طائف��ة ف��ي اختيارها اجلديد بداية جديدة بجه��ود مبعثرة ، ودون خطة 
واضح��ة أو منهجية محددة ، ومع ذلك تس��تنفر كل طائفة من تعرف 
من الش��باب وتدعوهم لترك ما هم في��ه من دعوة للحاق بهم ، وتعقد 
املقارنات بني اجلبهات وجتمع التبرعات وحتش��د اإلمكانات والطاقات ، ثم 
وبعد مدة وبكل س��هولة ويس��ر تراهم يغّيرون االختيار اجلديد ويتركون 
تلك اجلبهة أو ذلك املكان ويقفزون إلى جبهة أخرى أو موقع آخر أو عمل 

جديد ملناسبة طرأت أو جبهة فتحت .. وهكذا .. 

يوما بحزوى ويوماً بالعقيق وبالعذيب يوماً ويوماً باخلليصاِء
وتارة تنتحي جنداً وآونة شعب الغوير وطوراً قصر تيماِء

ف��ال عجب أن ال يحق��ق من كان هذا حاله هدفاً أو يصل إلى غاية أو يتّم 
مشروعاً , فضالً عن أن يقيم دولة .. 

والعامة عندنا تقول : ) كثير الّنط قليل الصيد ( . 

وبعد .. 
فه��ذه أخط��اء ال يج��وز الس��كوت عليها بح��ال ، وكل جماع��ة حتترم 
نفسها وحترص على جهد شبابها وأعمارهم وتهّمها طاقات املسلمني 
وإمكاناته��م وأموالهم ال ميكن أن متارس مثل هذه املمارس��ات أو تتقلب 
مثل هذه التقلبات ، فتبطل كل يوم جهوداً وتهمل مس��افات ومفازات 
قطعتها ، وتتنّطط في االختيار دون أدنى دراسة هنا وهناك غير محددة 

لهدفها أو برنامجها ، وغير عارفة ملا تريد .. 

وقد قال تعالى : )ڎ   ڈ   ڈ  ( .

 وقال سبحانه : )ڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ( .

د كلمتن��ا وينصرنا على من  أس��أل اهلل تعالى أن يُلهمنا رش��دنا، ويوحِّ
عادانا .

ع��ن كت��اب وقفات م��ع ثمرات اجله��اد: أبو محم��د املقدس��ي ، الوقفة 
التاسعة ، منبر التوحيد واجلهاد ، ص 30 - 35 .
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من��ذ خطاب الش��يخ الظواهري في إبري��ل 2007 الذي ع��ّزى فيه األمة 
اإلس��المية في قيادة حماس بقوله: »يؤسفني أن أواجه األمة املسلمة 
باحلقيق��ة فأقول لها: عظم اهلل أجرك في قيادة حماس فقد س��قطت 
في مستنقع االستسالم«, قلنا أن هذا اخلطاب سيشكل نقطة انقالب 
نوعي��ة في العالقة التي تربط حماس »املعتدلة« بالقاعدة »املتطرفة«, 

و سيمثل انطالقة شرارة احلرب الفكرية بني اجلانبني.

وفع��الً اتخذت حم��اس اج��راءات داخلية لتحص��ني اجلبه��ة الداخلية 
للحرك��ة وللحّد من ِفك��ر الظواهري وجماعة »القاع��دة«، الفكر الذي 
ينش��ط في غزة ويجد له أرضية خصبة تستفيد من انحرافات حماس 
وسياس��تها الش��رعية اخلاطئة في إدارة احلكم مبا يتعارض مع تعاليم 

الشريعة اإلسالمية , 
و مع زيادة حدة اخلطابات الش��رعية من مش��ايخ اجلهاد العاملي خاصة 
الش��يخ ابن الدن، و الش��يخ أبو يحيى الليبي ثم أبو عمر البغدادي أمير 
دولة العراق اإلس��المية الذي كان خطاب��ه »الدين النصيحة« في فبراير 
املاض��ي عالمة فارقة وش��رخاً ح��اداً في طبيعة العالقة ومس��تقبلها, 
فقد وصف البغدادي حم��اس ب�»اخلائنة واملنحرفة«؛ بدأت رحى املعركة 
امليدانية والفكرية تتضح بصورة أكبر وَِحّدة أقوى إذ َش��ّكلت اخلطابات 
جميعاً نقطة تأزم ُمبّكر وفعلي في الس��احة استغلته حماس خارجياً 
وداخلي��اً في تغذي��ة أنصاره��ا، والتحريض ضد الفكر الس��لفي , فيما 
أخف��ق التي��ار الس��لفي في االس��تفادة م��ن اخلطابات بص��ورة كبيرة, 

ونت��ج ع��ن حال��ة الت��أزم زي��ادة االتهامات 
واملناكف��ات القوي��ة والتعبئ��ة ب��ني أنصار 
 التياري��ن )اإلخوان��ي والس��لفي اجله��ادي(.

 
ظاِه��ُره  كان  البغ��دادي  ِخط��اب  أن  رغ��م 
النصيح��ة؛ إال أنه ح��وى في باطن��ه دعوة 
والتم��رد عل��ى جن��اح حم��اس  لالنق��الب 

السياسي؛ حماس فطنت لألمر فعملت على محاصرة فكر »القاعدة« 
قبل أن يتمدد ويفقد حماس س��يطرتها الداخلية, فبدأت احلركة تُعيد 
صياغ��ة قواعد اللعبة بطريقتها اخلاصة وتُفت��ش عن مواطن األخطاء 
والضعف ملعاجلتها مس��تعينة ب��األدوات اإلعالمي��ة والدعوية اخملتلفة 
التي ترتكز أغلبها على اس��تخدام احلرب النفسية ضد اخلصم، وحشد 
الكراهية واحلقد والتخويف والتعبئة الداخلية باس��تخدام اإلش��اعات 
واألكاذي��ب والتلبيس الفكري على أفراده��ا, والتضييق التنظيمي على 
أنص��ار التيار الس��لفي, ومحاصرة أنصاره وأفكاره بعيداً عن الس��جال 
واملعارك إإلعالمية اخلارجية على شاشات التلفاز, وإن كانت آلة الكذب 
والتش��ويه أداة جيدة في معركة حم��اس الفكرية لكنها لم حتقق كل 
النتائ��ج املرجوة م��ع زيادة الوعي وانفت��اح األبواب الفكري��ة لكل مريد 
للح��ق, وقد وفرت املعطيات احلالية والتي استش��رفنا بعضها س��ابقاً 
حول كيفية معاجلة حماس أوضاعها مع التيار السلفي ومحاصرته بل 
هي متلك حتديد طبيعة املعركة وتوقيتها في ظل قوتها احلالية وتشرذم 

التيار السلفي وعناصره, وذلك عبر سلسلة من االجراءات أهمها:

1- املعاجلة األمنية املركزة, أو لَِنُقل العمليات اجلراحية األمنية في موازاة 
 احلش��د اإلعالم��ي الداخلي, والتي تت��م بني فترة وأخرى ض��د اجلماعات 

السلفية القائمة من أجل شّل حركتها 
وقدراتها العس��كرية وسحب أي بساط 
ش��عبي من حتتها كي تك��ون في موضع 
دف��اع دائم وفق��دان توازن مب��ا مينعها من 
التم��دد. وه��ذا اإلج��راء كان واضحاً جداً 
في تعامل حماس مع تنظيمات كجيش 
اإلسالم, والريب أن ما قامت به حماس أّثر 
بص��ورة كبيرة على عم��ل تنظيم جيش 
اإلسالم الذي خطف األضواء بُعيد حادثة اختطاف الصحفي البريطاني 
أآلن جونس��تون, لك��ن تصاع��د العمليات األمنية ض��ده والقضاء على 

بعض رؤوسه أّدى ضعف التنظيم وقدراته امليدانية.
2- العامل الثاني : اختراق اجلماعات الس��لفية القائمة وخلق حالة من 
البلبلة واالنقسامات في مستوى القيادة للتنظيم السلفي, خاصة أن 
أغلب اجلماعات الس��لفية احلالية قام��ت دون مرجعيات إدارية واضحة, 
ب��ل يفتقد معظمها ألساس��يات أمني��ة مطلوبة وهام��ة, ويرتكز في 
معظمها على احلشد العشوائي وسوء اختيار األفراد والقيادات امليدانية 

حسب برامج معينة .
3- العامل الثالث : وهذا ما سنشهده في الفترة القادمة بصورة أوسع 
وبدأت بعض مالمحه تخرج للعيان وهو إنشاء جماعات سلفية مهّجنة 
تخض��ع للمتابعة والتمويل من حماس ملنافس��ة اجلماعات الس��لفية 
احلالية, وهذه اخلطوة تهدف إلى س��حب البس��اط مبك��راً من تنظيم 
القاعدة واملتعاطفني معه وإحداث شرخ وزيادة في االنقسامات املوجودة 
واس��تقطاب ومحاصرة الش��باب الس��لفي خاصة املتمرد أو املنفصل 
ع��ن تنظيم »حم��اس« التي يرى املراقبون أنها حتت��وي على أكبر مخزون 
بش��ري, ما يضعهم جميعاً -الش��باب الس��لفي- حتت املراقبة والعمل 
املبرمج الذي يخِدم احلركة ويُحقق أهدافها املرحلية, التي منها تضييق 
مس��احة التأثير لهذه العناصر املتمردة, و زيادة التشويش عليها, وعدم 
إضرارها مبسار احلركة السياسي واألمني, وضمان بقاء غزة حتت املراقبة 
الدائمة, حيث تُدرك حماس أن أي معركة مقبلة مع التيار الس��لفي لن 
تكون مش��ابهة ملا حصل مع » فتح« بل ستكون 

مختلفة الشكل واآلثار والنتائج.
و ق��د ينج��ح عام��ل إنش��اء جماع��ات س��لفية 
ُمهّجنة بصورة كبيرة ويخ��دم مرحلة معينة قد 
تط��ول أو تقص , ب��ل هي إحدى اخلط��وات األكثر 
إثارة في مش��روع حماس املقب��ل ومعركتها ضد 
التيار السلفي, فهي تستفيد من حالة التشتُّت 
والفرقة الس��ائدة بني اجلماعات السلفية القائمة على الساحة وغياب 
العلماء و عدم وجود قيادة حقيقية تقود التيار السلفي دون خوف بعيداً 

عن االستغالل و املصالح الضيقة .

إن خط��ورة خطوة تأس��يس جماعات حماس الس��لفية ش��كالً والتي 
يقودها أقطاب أو قيادات تتبع اجلهاز األمني أو العسكري حلماس - ليس 
فقط كونها تُفرغ الس��احة من الش��باب الس��لفي وتوّج��ه طاقاتهم 
 أله��داف وأعم��ال معينة, حس��ب م��ا تريده احلرك��ة التي حتك��م غزة،

بل  أن اخلطورة تتعدى ذلك حيث يُتاح للحركة تكوين قواعد بيانات هامة 
تخص أنصار التيار الس��لفي ملعرفة حجمه واتساعه وإمكانياته ومتده 
 مب��ا يخدم احللول األمني��ة والفكرية واإلعالمية املس��تقبلية ملواجهته. 

أو رمبا خلدمة مشاريع جلهات أخرى لها عمالؤها داخل احلركة.

ب��ل ليس��ت مبالغة في الق��ول إذا قلنا أن تش��كيل جماعات س��لفية 
مهجنة يقطع الطريق على اجلماعات السلفية القائمة كجيش اإلسالم 
وجيش األمة وجند اهلل وغيرها في ظل ازدحام الس��احة واحتوائها على 
كثير من اجلماعات, األمر الذي يضع اجلميع في موضع الشبهة والنقمة 
واإلحب��اط م��ن أوضاعها ومس��تقبلها وبطء حركته��ا إن بقيت بعيدة 

,,وه��ذا	م��ا	سنش��هده	يف	الف��رتة	القادم��ة	
بصورة	أوس��ع	وبدأت	بع��ض	مالمحه	تخرج	
للعيان	وهو	إنش��اء	جماعات	س��لفية	مهجنة	
تخضع	للمتابعة	والتمويل	من	حماس	ملنافسة	

الجماعات	السلفية	الحالية,,
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عن التأثير في الس��احة ولعب أدوار حقيقية, وه��ذا االنكماش والركود 
ف��ي العمل واحلركة يُخش��ى أن ي��ؤدي إلى خدمة أه��داف حماس وبقاء 

استحواذها على الساحة.

إن تشكيل جماعات س��لفية مهجنة متلك قدرات عسكرية ونفسية 
وإعالمية قادرة على االستقطاب وإدارة التنظيم بنجاح وسرية ونشاط 
حركي س��يجلب حتم��اً األفراد والطاق��ات إليها, خاص��ة إذا توفر لهذه 
اجلماعات املهجنة التي تش��كلت أو في طور التش��كل القدرات واملوارد 
اخملتلفة خاصة املالية, ويتعزز االعتقاد أنها س��تقدم على أعمال قتالية 
جريئة إلثبات حضورها امليداني و محاولة التصدر في الساحة السلفية 

وخطف األضواء في رسالة خارجية وداخلية واضحة .

يج��ب أن نتذك��ر أن تأس��يس جماعات س��لفية ذات توجه��ات محددة 
ومهجنة لن تستفيد من ظروف أو عوامل موضعية بقدر استفادتها من 
حالة التشتت والفرقة التي تعيشها جماعات السلفية اجلهادية على 
الساحة وبقاء هذه التنظيمات في إطارها التقليدي دون حراك حقيقي 
أو نشاط فعلي, كما أن قيادات هذه اجلماعات السلفية التي تدعي أنها 
على منهج تنظيم قاعدة اجلهاد العاملي أمام مس��ؤوليات كبيرة إن لم 
تسارع إلدراك مواطن اخللل ومعاجلة أكثر املسائل حساسية في اجلانب 

األمني و إنهاء االنقسام والفرقة بينها . 

علينا أن نتذكر أيضاً أن أي مش��روع للتوحد يعني جناح التيار الس��لفي 
ف��ي الوقوف عل��ي قدمي��ه, وفتح مجال أوس��ع لالس��تقطاب, وتفريغ 
التنظيم��ات التقليدية, وخفض التكاليف في اإلنفاق, وإعادة توجيهها 
مبا يخدم املصلحة الواحدة, وتوفي��ر عامل الوقت واجلهد, باإلضافة إلى 
قطع الطريق أمام اجلماعات س��واء تلك الت��ي تعتمد املنهج التكفيري 
بصورة واس��عة وتتغذى في أفكارها على انحرافات حماس وس��لوكها 
العني��ف ض��د التيار الس��لفي أو تل��ك اجلماع��ات الصحوي��ة اجلديدة 

واملهجنة أمنياً. 
وقد ال نستغرب إن كانت حتمل بصمات مخابرات عربية بالتعاون مع بعض 
التنظيمات احمللية , وكالهما بالتأكيد يستنزف التيار السلفي في غزة, 
ولن تكون القيادات الدعوية أو التنظيمات الس��لفية القائمة مبنأى عن 
اآلثار واالنعكاس��ات القادمة إن لم يتحرك اجلميع إلنقاذ املوقف عاجالً .

 

خـرب وتعليق

أمريكا بين هزائم أفغانستان وانتصار أوباما
ف��ي ظل األزم��ات اخلانقة الت��ي تعيش��ها اجملتمعات الصليبي��ة والتي 
 أحد أكبر أس��بابها احلملة الصليبية على املس��لمني ، أصبحت قضية 
) مجيء أوباما ( الشغل الشاغل لتلك اجملتمعات ، و أصبحت كل حركة 
أو تصري��ح منه تعني لتلك اجملتمعات ش��يئاً ، فحلول كل األزمات التي 
يعانونها مخبأة في جيب أوباما وس��يخرجها حاملا يدخل البيت األسود، 
فق��د وعدهم بإخ��راج البالد من األزمة املالية العاصف��ة ، و بانتصارهم 
 عل��ى اجملاهدين في أفغانس��تان وباكس��تان ، وحل قضية ن��ووي إيران ،

ولك��ن آخر تقليعات األمريكان والت��ي روجوا لها كثيراً حتى تردد صداها 
في اإلعالم العربي التابع هو االدعاء أن انتخاب أوباما كان »صفعة قوية 
للقاع��دة«؛ ألن اجملاهدين كانوا يريدون انتصار ماكني كونه باتباعه نفس 
سياس��ة بوش الغبية في العراق والعالم اإلسالمي كان سيعطي اجملال 
للقاع��دة لتحقيق املزيد م��ن االنتصار في حرب األف��كار بني الطرفني ، 
وأن انتص��ار أوباما الذي التف حوله األمريكان وتفاءلت بقدومه اجملتعات 
العربية واإلسالمية – على حد قول اإلعالم الصليبي – سيحرم القاعدة 

من أهم عناصر قوتها وهو التأييد اجلماهيري .
و طرحت وس��ائل اإلعالم تلك مزيداً من العوام��ل التي ترى أنها جعلت 
القاعدة تغضب من انتصار أوباما , منها : » أوباما يطرح سياسة مغايرة 
لسياس��ة بوش ، ويس��تخدم مفردات جديدة تقوم على مقارعة احلجة 
باحلج��ة ، وعدم االحتكام إل��ى منطق القوة ، و رمب��ا كان خوف القاعدة 
األكب��ر ينبثق من يقينها مبقدرة أوباما على مواصلة احلرب على اإلرهاب 

بصورة أفضل من بوش« .
وزعمت وس��ائل اإلعالم تلك أن هجوم الش��يخ الدكت��ور أمين الظواهري 

على أوباما هو دليل على غضب القاعدة من انتخاب أوباما . 
إن هذه املزاعم تعكس بصورة حقيقية عدة أمور :

أوالً : احلال��ة النفس��ية الصعبة التي تعيش��ها اجملتمع��ات الصليبية 
بسبب املشاهد اليومية النتصارات اجملاهدين وهزائم اجليوش الصليبية، 
حت��ى باتوا يتوهم��ون االنتصار على القاعدة ول��و بانتخاب رئيس لهم ، 
األمر الذي يذكر بحالة دول العالم الثالث التي حتتفل بانتصارها على أي 
دولة معادية ولو كان مجرد انتصار في مباراة كرة القدم ، وليس غريباً أن 
نرى اجملتمع��ات الصليبية حتتفل بتتويج كوندوليزا رايس كملكة جلمال 

العالم الصليبي وتعتبر ذلك انتصاراً على القاعدة !
ثاني��اً : احلض��ور الكبير جملاه��دي القاعدة في ذهنية اجملتم��ع األمريكي ، 
بدلي��ل أنهم عند انتخاب بوش للمرة الثانية اعتبروا ذلك نتيجة خلطاب 
الشيخ أسامة قبل يوم االنتخابات ، واليوم يعتبرون انتخاب »عبد البيت 

األبيض« أوباما انتصاراً على القاعدة .
ثالثاً : اعتبار اجملتمع الصليبي األمريكي اجلمهوريني أدوات في يد القاعدة 
كونه��م يس��اعدونها بغبائه��م وإرهابهم وجرائمهم بحق املس��لمني 
ودعمه��م ألعداء اإلس��الم م��ن يهود و ح��كام مس��تبدين على حتقيق 
اس��تراتيجيتها طويلة األمد في إيقاظ األمة و حتريضها جلهاد أعدائها، 
وبالتال��ي اعتبر ه��ؤالء أن انتصار أوباما على ماكني ه��و انتصار ألمريكا 

على »حلفاء القاعدة في البيت األبيض« .
والش��يء الوحيد الذي نسيه األمريكان أثناء فرحهم بإغضاب القاعدة، 
ه��و أن اإلنس��ان إذا غضب فرمب��ا ينتقم مم��ن أغضبه ، عندها س��يندم 

األمريكان على إغضاب القاعدة ..!
ه��ذا إن كانت القاعدة قد غضبت حقاً من عملية تبادل األدوار في قيادة 

احلملة الصليبية !
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ظهور قضية القراصنة أمر حّير املراقبني و املتابعني بشكل كبير , لبروز 
القضي��ة بغموض و س��رعة , كما أن معاجلتها من ال��دول الكبرى كان 

أشد غموضاً و غرابة . 

عندما نريد التحدث عن هذه القضية ال بد أن نعرف األحوال التي متر بها 
و حتيط بها , و إغفال ش��يء من ه��ذه األمور ألي هدف كان فإنه يعطينا 

نتائج خاطئة وهمية , و قضية القراصنة حتيط بها عدة أمور :
األول : الظه��ور القوي و الكاس��ح حلركة الش��باب اجملاهدي��ن ، و إعالن 
االس��تيالء على عدة م��دن مهمة و مركزي��ة و االقتراب م��ن العاصمة 

مقديشو .
الثان��ي : تقهقر الق��وات الصليبية األثيوبي��ة و حلفائها، و عدم قدرتها 
على الصمود، وتصريح وزير اخلارجية األثيوبي »سيوم مسفني« بسحب 

قوات بالده نهاية هذه السنة أي بعد قرابة شهر واحد .
الثالث : الس��كوت الغرب��ي املطبق عن انتص��ارات اجملاهدين على وكالء 
الصليبي��ني و حلفائهم، مع أن املفروض أن تأخذ القضية اهتماماً كبيراً 

لوصول اإلرهابيني للسيطرة على الصومال بأكمله :
يُنظر في هذا وسائل اإلعالم .

الراب��ع : عدم احلزم الدولي مع هذه الظاه��رة، مع تهديدها حلركة النقل 
البح��ري ف��ي هذا اجل��زء املهم م��ن خط الس��ير ، وتصريح وزي��ر الدفاع 
األمريكي بأنه لن يكون هناك تدخل عسكري للقضاء على القراصنة .

اخلامس : إظهار الفزع املبالغ فيه من قبل الغرب من ظاهرة القرصنة, مع 
عدم وجود الرد املوازي للفعل سوى بعض اجلعجعة و الهيلمة اإلعالمية، 

ويظهر هذا عند النظر في أي وسيلة إعالمية موالية للصليب !
الس��ادس : إرس��ال البارجات العس��كرية من عدد من الدول الصليبية 
للمنطقة مع عدم تقدميها حتى اآلن أي خدمة تذكر للسفن اخملطوفة! 

وه��ذا ظاهر لكل متاب��ع .. و قد صّرحت بهذا املنظمة الدولية لش��ؤون 
الالجئ��ني ) ريفيوجيز إنترناش��ونال ( حيث قالت في تقري��ر لها : دوريات 
البحري��ة ال تفع��ل ش��يئا يذكر للقض��اء عل��ى الداف��ع وراء مثل هذه 

الهجمات . ا.ه�

عندم��ا جنمع ه��ذه األمور جميع��اً يظهر لنا بجالء رض��ا القوى الدولية 

 

أو على األقل تغاضيها عن هذه الظاهرة اجلديدة , و أن ظهور هذه القضية 
بشكل سريع و قوي و مثير في نفس الوقت هو حلاجة عاجلة تريد القوى 
الدولية حتقيقها , و عند النظر في القضايا الطارئة لن نستطيع سوى 

القول بأنه السيطرة القوية للمجاهدين في الصومال!

و سيكون السؤال حينها : 

ما عالقة القراصنة بحركة الشباب المجاهدين ؟؟

إذا نظرنا للقراصنة سنجد التالي :
أوالً :عندما ننظر إلى أرقام الفدية التي يطلبها القراصنة س��نجد أنها 
أرقام خرافية جداً بالنظر ملستوياتهم املعيشية , و الغريب أن الشركات 
تدفعها دون طويل تردد و ال تطالب أحداً بالتدخل أو حتى املس��اومة في 

العروض ! .
ثاني��اً : عناصر القراصن��ة و إن كانوا خبراء في البح��ر و يظهرون مهارة 

 

و س��رعة ف��ي احلركة عند القرصن��ة , فإنهم مع ذلك ليس��وا مقاتلني 
خبراء في هذا اجملال , ألنهم إما صيادو س��مك أو جنود خفر الس��واحل 
الس��ابقني , و كال اجملال��ني ال يعطي��ان مه��ارة للفرد في القت��ال , و هذا 
يعن��ي أن ق��وات التدخل الس��ريع وُهم مم��ن أعطوا تدريب��ات عالية في 
دولهم , يس��تطيعون القضاء بسهولة و حترير السفن من قبضة هؤالء 
خصوصاً و أن أعدادهم ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة , ألن اخلبرة و املهارة 
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تلعب��ان دوراً مهما هنا , كما يحصل عند احتجاز الرهائن في مجمعات 

 

أو طائرات ونحو ذلك .
كم��ا أن القوى الدولية ل��م تقم بأي محاولة ففش��لت , حتى نقول إن 
التدخل العس��كري غير مجدي , مع أن القوات املصرية و غيرها عرضت 

خدماتها في هذا اجملال و لكن جتابه بالرفض !!
ثالثاً : القراصنة ينتمون ملناطق تسيطر عليها قبائل قوية , و هم بذلك 
يوف��رون لهم األمان و امللج��أ اآلمن , كما أن تلك املناطق تزدهر اقتصادياً 

بوجود أمثال هؤالء القراصنة األثرياء جداً .

عن��د النظر ف��ي هذه املعطي��ات , و احلوادث احمليط��ة بقضية القرصنة 
سنجد التالي :

الق��وى الدولية الصليبية بعد أن فش��ل وكالؤها اإلثيوبيون في القضاء 
عل��ى اجملاهدين ف��ي الصومال , ب��ل زاد ذلك في قوتهم و س��يطرتهم , 
قام��ت بالبحث ع��ن مخرج لهذه األزمة اخلطيرة بالنس��بة لهم , فهم 
 ال يس��تطيعون التدخ��ل العس��كري و قواته��م مهزوم��ة ف��ي العراق 
و أفغانستان , كما أن األزمة املالية توجب عليهم احلفاظ على كل دوالر 
يخ��رج منه��م حتى ال ينه��ار اقتصادهم مرة واحدة , و ه��ذا يعني عدم 
مق��درة دف��ع تكاليف طويلة األمد للقوات اإلثيوبي��ة أو حتى غيرها من 
العصابات و امليليش��يات اإلجرامية , فضالً على أنها لو دفعت فلن تأتي 

بنتيجة مثمرة .
ه��ذا جان��ب .. أم��ا اجلانب اآلخ��ر : فقد اس��تفادت أمريكا م��ن التجربة 
العراقية، جناح التمرد العشائري في القضاء على اجملاهدين أو على األقل 
إضعاف شوكتهم و قوتهم و سحب احلاضنة الشعبية منهم , و لذلك 
قامت بنسخ الفكرة إلى أفغانستان و باكستان , حيث إن تكاليف هذه 
القوات العش��ائرية زهيد جداً , كما أنهم أكثر خبرة باألرض و بالعادات 

 

و التقالي��د من غيرهم , مما يعطيهم ش��عبية أو عل��ى األقل قبوالً بني 
الناس و عدم استنكار لهم .

كم��ا أن الدراس��ات الراندية األخيرة تؤكد أن خير وس��يلة للقضاء على 
اجلماعات اجلهادية هي الهيئات احمللية املسلحة , و من هذا الباب سيكون 
القضاء على اجلماعات اجلهادية من خالل هذه الوس��ائل , خصوصاً مع 

فشل التدخل العسكري اإلثيوبي و احللف اإلفريقي .

ن الصومال خارج السيطرة الصليبية , فقد كان من الصعب القيام  و لأِ
بنس��خ الفك��رة متاماً من العراق و أفغانس��تان إل��ى الصومال الختالف 
كثير من الظروف بني احلالتني , و لذلك بحث ُعّباد الصليب عن الوسيلة 
املناس��بة إلنش��اء مجالس الصح��وة الصومالي��ة أو الهيئ��ات احمللية 
املس��لحة للقضاء على اجملاهدين في الصومال أو على األقل إشغالهم 

مبثل هذه املعارك التي ستستنزف قواهم و مواردهم الشحيحة .

و إذا نظرنا للمعطيات التي في الصومال , لن جند املكان و احلالة املناسبة 
إلنشاء هذه الهيئات احمللية املس��لحة إال عند القراصنة , فامليليشيات 
اإلجرامية بقيادة أمراء احلرب , أضعف بكثير من الصمود أمام اجلماعات 
اجلهادي��ة , ال س��يما و أنه قد دل��ت التجربة على ضعفه��م التام أمام 

احملاكم اإلسالمية عندما استلمت زمام السلطة .
 كما أن القراصنة ميتازون بعش��ائرهم القوي��ة و التي توفر لهم احلماية 
و امللجأ اآلمن , و هو ما ال يتوفر في تلك امليليش��يات التي يجمعها حب 

املال و اجلرمية .

كم��ا أنهم أيضاً يس��تطيعون متويل أنفس��هم ذاتياً م��ن خالل الفدى 
الكبيرة جداً - و التي تدفعها بس��خاء الش��ركات الصليبية و التي رمبا 
تك��ون متواطئ��ة ألمر م��ا , أو ضحية للمكر الصليب��ي - و بالتالي تقل 

اخلسائر لدى الصليبيني .

و بهذا نرى أن القراصنة قد استكملوا الظروف املثالية إلنشاء الصحوات 
.. ف��كان هذا املك��ر الصليبي الذي نراه , و بهذا نعرف س��بب البرود جتاه 
هذه القضية حتى من مجلس األمن الذي لم يُصدر قرارات صارمة كما 

يفعل في قضايا اإلرهاب و غيرها .

أما عالقة حركة الشباب اجملاهدين بهذه القضية فهي كالتالي :

احلركة سيطرت على أجزاء كبيرة من الصومال , و قريباً ستسيطر على 
العاصمة الصومالية بكل س��هولة بإذن اهلل , خصوصاً مع انس��حاب 
القوات اإلثيوبية , و أول مهمة للدولة الناش��ئة س��يكون حفظ أمنها 
و ثغوره��ا م��ن املعتدي��ن , و مب��ا أن القراصنة هم املش��جب الذي تعلق 
الق��وى الدولية عليه س��بب حضورها العس��كري و تواجدها في املياه 
اإلقليمية الصومالية , فإن القضاء على القرصنة سيكون مهمة أولية 
للمجاهدي��ن , و هذا بالطب��ع لن مير مرور الكرام عل��ى هؤالء القراصنة 
الذين جعلوها مصدر رزقهم الوحيد , باإلضافة إلى ازدياد قوتهم و تطور 
عتاده��م بعد الكميات الكبيرة من املال الذي تدفق عليهم بكرم حامتي 

من قبل الشركات الصليبية حتت مسمى ) الفدية ( .

أيضاً فاالس��تفادة العش��ائرية من عم��ل هؤالء القراصن��ة و ثرواتهم , 

 

و التعصب اجلاهلي من قبل رجال العش��ائر ألبناء عمومتهم القراصنة 
عندم��ا يُحارب��ون و مُينع��ون من العم��ل , و هذا م��ا قد يعتبرون��ه هدراً 
لكرامتهم .. فضالً عما س��يأتي في نفوس��هم عن��د مقتل بعضهم .. 
ثم حتلية ذلك كله بالرش��ى األمريكية لرؤساء العشائر و حتريضهم من 
قبل مفتي املارينز و الكوجنرس , و غيرها من مستجدات املكر الصليبي 
الكبار التي س��تظهر لترب��ط كل هذه اخليوط مع بعضه��ا , إليجاد ما 

عزمت عليه و خططت له .
و هذا في النهاية سيخرج لنا مجالس صحوة صومالية , مهمتها على 
األقل اس��تنزاف اجلهد للجماعات اجلهادية و تضييع ش��يء من طاقتها 
في قتال محلي , باإلضافة إلى محاولة احلفاظ على قطعة من الصومال 
تكون ذات والء أمريكي , ليسّهل املهمة فيما بعد على القوى الصليبية 
للقضاء على اإلمارة اإلس��المية املوجودة ف��ي الصومال , و لتكون هذه 
األرض موضعاً خصباً للعمالء و النشاط االستخباراتي الذي يستهدف 

اإلمارة اإلسالمية الوليدة .

فهل انتهى المكر الصليبي إلى هذا الحد ؟؟
عن��د النظر في الظ��روف و القضايا البارزة في قضي��ة القرصنة و التي 

ذكرناها في البداية سنجد أمرين لم نتحدث عنهما :
األول : الس��كوت الغربي املطب��ق و عدم إظهار ردة فعل مناس��بة أمام 
االنتصارات الساحقة للمجاهدين، و هذا ناجت كما يتضح بسبب العمل 
بهدوء و خفية لتحقيق هذا التخطيط االستراتيجي , فهو الهدوء الذي 

يسبق العاصفة .
الثان��ي : إرس��ال البارجات العس��كرية من ع��دد من ال��دول الصليبية 

للمنطقة .
و ه��ذا م��ا نعتبره اجلزء الثان��ي من العمل الصليب��ي أو اخلطة البديلة , 
فاس��تغالل هذه الفرصة بإرسال قوات أوروبية و غيرها من مختلف دول 
العالم , ملدد طويلة قابلة للتجديد , يثير التس��اؤل بش��دة خصوصاً إذا 
علمنا أن بعض املراقبني يقولون بأن ما يحدث في هذه املنطقة هو أكبر 

جتمع عسكري بحري دولي .

في احلقيقة .. ال يوجد تفسير إلرسال هذه البارجات و القوى العسكرية 
س��وى تفس��ير واحد , حي��ث إن زعم القض��اء على القرصن��ة هو تبرير 
س��خيف , حي��ث قال قائد إحدى الس��فن الروس��ية املرابط��ة في هذه 
املنطق��ة : إن األوام��ر لديهم تقتضي عدم مهاجم��ة القراصنة إال عند 

بدء هجومهم على السفينة املستهدفة , أما غير ذلك فال !!
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إذا علمنا هذا يتبني لنا أن إرس��ال الس��فن هو نف��س الهدف من متكني 
القراصن��ة و التغاض��ي عنه��م , إن لم يك��ن التعاون معه��م كما بدأ 
يظهر في بعض الوسائل اإلعالمية , أال و هو القضاء على اجملاهدين في 

الصومال , و منعهم من إقامة دولة إسالمية و ذلك عن طريق :
1- احلص��ار البح��ري و قطع الواردات أو الصادرات م��ن و إلى الصومال إال 
حتت إذن صليبي , أما من جهة البر فإن الدول احمليطة بالصومال ذات والء 
أمريكي أو على األقل خاضعة لضغوطها , و بهذا فإن إغالق احلدود البرية 
أمر متيس��ر جداً الستكمال احلصار التام و الشامل , و املبررات و الذرائع 

لهذا ليست معدومة و ليست أصالً مشكلة و معضلة أمامهم .
2- االس��تفادة من املي��اه اإلقليمية للصومال , و جعله��ا مرتعاً خصباً 
 للش��ركات الصليبي��ة , كرم��ي مخلفاته��ا و إقامة التج��ارب احملظورة 
و صيد األس��ماك بشكل واسع يخالف األنظمة الدولية التي تلتزم بها 

تلك الشركات و نحو ذلك مما ال يُحصر .
3- وج��ود ه��ذه الق��وات الدولية س��يكون مص��در إره��اب و تهديد ملن 
يحكم الصومال بامتالكها خملتلف األس��لحة و كونها أش��به بالقواعد 

العسكرية املوجودة على األرض . 
4- القوى الدولية ستستخدمها كورقة ضغط و مساومة ضد اجملاهدين 
عند حكمه��م للصومال , و لن تتورع هذه الق��وى عن القيام بعمليات 
اس��تفزازية و مضايقة , ليك��ون التخلص منها حلم��اً و مطلباً مهماً 

للمجاهدين .
 5- مكان مناس��ب ملمارس��ة العمل االس��تخباري القريب من الصومال 
و غيرها من البلدان , فيش��رف على ممر دولي للسفن الغادية و الرائحة , 

و هذا فيه فوائد لهم ال تخفى.

و هذه اخلطة البديلة لن يعمل بها إال في حال فش��ل مجالس الصحوة 
الصومالية و جناح اجملاهدين في القضاء عليها , و رمبا يتم اس��تعمالها 
 في نفس الوقت مع اخلطة األولى لتس��اعد على إجناحها و استمرارها , 

و األيام القادمة ستكشف هذا .

و رغ��م املكر الكب��ار الذي يحيك��ه الكفار بأه��ل التوحي��د إال أن املكر 
 الس��يء ال يحي��ق إال بأهله , و اهلل ع��ز و جل ال يضيع عب��اده املؤمنني ,

و على اجملاهدين مقابلة هذا التخطيط الصليبي مبا يضاده و يفش��له , 
 و القيام باألس��باب املادية و التوكل عل��ى اهلل عز و جل , و عدم القنوط 
و الي��أس من رحمته , و تذكر غزوة األحزاب حينما حوصر اإلس��الم كله 
في املدينة مع نبيهم - صلى اهلل عليه و سلم - و زاغت األبصار و بلغت 
القلوب احلناجر و ظنوا باهلل الظنون و زُلزلوا زلزاالً ش��ديداً , و أن يعلموا 
أن التخلي عن املبادئ و الثوابت هو أول خطوات الهزمية و ليس العكس, 
و ليتيقن��وا بأن اهلل مبتليهم كما ابتل��ى َمن قبلهم , و ممّحصهم كما 
ُمحصوا ِمن قبل , فليس��ألوا اهلل الثبات و الهداية و الرشاد و التوفيق , 

فإن العبد ال يزال بخير ما وفقه اهلل و هداه و أرشده .

و اهلل متم نوره و لو كره الكافرون و املنافقون و أذنابهم .

جنود	حركة	الشباب	املجاهدين،	وبشريات	الدولة	اإلسالمية

جودات مختلفة
http://www.archive.org/details/security-barriers-trap-apostates

اجلودة العالية
http://ia310825.us.archive.org/0/items/security-barriers-trap-

apostates/HIGH.avi
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لقد كانت تراُجعات س��يد إمام الس��ابقة املس��ماة بوثيقة الترشيد , 
أرض��اً خصب��ة للمجاهدين وفرصة لتبيني التأصي��ل العلمي لكثير من 
أعمالهم الت��ي قاموا بها , و هو األمر الذي يخفى عن الكثير , فظهرت 
الق��وة العلمية و احلجة الصحيحة التي متتلكه��ا احلركة اجلهادية من 
خ��الل ردوده��ا على تلك التراجع��ات التي قام بها »س��يد إمام« , كمثل 
كت��اب التبرئة للش��يخ الدكت��ور أمين الظواهري , و كلمة للش��يخ أبي 
يحيى الليبي , و سلس��لة من احللقات للشيخ الدكتور هاني السباعي 
في الرد عليها , وغيرها من الردود , و كانت طاغية بحق على حضور تلك 
التراجعات اجلديدة , و ذلك لكون اإلعالم ظّن أن احلركة اجلهادية ضعيفة 
 التأصي��ل خاوية م��ن وج��ود العلماء القادرين على نس��ف الش��بهات 
و إظه��ار البينات , فكانت مفاج��أة اإلعالم بردود احلركة اجلهادية أعظم 

من مفاجأته بتراجعات سيد إمام التي خرجت من السجون املصرية.

أما الش��واهد الدال��ة على قوة البيان و احلجة اللذي��ن أظهرهما علماء 
احلركة اجلهادية فكثيرة منها :

أن س��يد إمام الذي قال في بعض لقاءاته بكل بجاحة : أنه ال ميكن الرد 
عل��ى تل��ك التراجعات ألنها ال حتتوي إال على كالم اهلل و كالم رس��وله , 

فكيف ألحد أن يرد عليهما ؟؟
و مع ذلك وجد س��يد إمام نفس��ه مضطراً للتعقيب على ما صدر من 
احلرك��ة اجلهادية التي لم ت��أت بكل ما عندها بعُد , فقد وعد الش��يخ 

 

أب��و يحي��ى الليب��ي و غيره بإص��دار رد مفّص��ل على تل��ك التراجعات , 

 

و ه��ذا دليل جلي على أن س��يد إمام خش��ي على تراجعاته من س��يف 
احلجة و البيان الذي ميتلكه اجملاهدون , فقام بتعقيبه هذا .

و أيضًا .. فإن اإلعالم خجل من نفس��ه قليالً في هذه املرة التي يصدر 
فيها تعقيب س��يد إمام املس��مى بالتعرية ! و لم يق��م بتلك الضجة 
الكبيرة التي أحدثها س��ابقاً قبل صدور التراجعات بفترة طويلة و طبل 
لها كثيراً بعد صدروها بعد أن ظهر لهم بوضوح احلجم احلقيقي لتلك 
التراجع��ات , و أح��س كثي��ر من اإلعالمي��ني - على أقل تقدي��ر - بوجود 

التكافؤ بعد أن ظنوا أن اجملاهدين لن يصمدوا أمام هذه التراجعات .

و أيض��اً .. فالّنَفس احلاد الذي حتتوي��ه املذكرة ) التعرية ( كما يتضح من 
عنوانها و يظهر أكثر فيما حتتويه من اتهام النيات و السرائر للشيخني 
أس��امة و أمين و للمجاهدين عموماً , و اإلشارة بتكفيرهما عندما صرح 

بأنهم��ا ق��د بّدال دي��ن اهلل .. فهذا و غيره دليل على ش��عور س��يد إمام 
بالضع��ف أمام ردود أه��ل العلم عليه و اخلجل من ظه��ور التفاوت بني 
مستواه و مستواهم , و لذلك فال عجب أن يقوم بشخصنة ما يفترض 
به أن يكون حواراً علمياً , ملمارس��ة التش��ويه على خصومه , و كس��ب 
معركته الفكرية بهذه الطرق الدنيئة , هرباً من املناظرة العلمية اجلادة 

التي ستزيد من كشف شبهاته و انكشاف أكاذيبه .

و لو نظرنا لوجدنا أن هذه املذكرة قامت فقط لتش��ويه صورة الش��يخ 
أمي��ن الظواه��ري و اجملاهدين في القاعدة , فكان م��ن حقده الذي أظهره 
ف��ي كالمه قوله : ))هذا الظواهري رجل كذاب فاس��ق س��اقط العدالة 
 مردود الش��هادة والرواية (( , و أنه ))ال يس��تحي ه��ذا الفاجر الكذاب (( , 
أن��ه  و   ,  )) الس��ودانية  للمخاب��رات  عمي��الً  الظواه��ري  ))اش��تغل  و 

 

))مرتزق للمخابرات السودانية (( , و أنه )) كذاب دولي (( , و إذا قرر مسألة 
قررها تقريراً عقلياً خالياً من أدلة الكتاب و السنة , أو يأخذ منهما حسب 
فهمه الفاسد ما يعجبه , و يصرفه إليه دون أدنى دليل فيؤكد املسألة 
تأكي��داً علمياً رصيناً بقول��ه )) رغم أنف ناصر الفه��د والظواهري (( !!

 

و لم يسلم منه العلماء الذين يخالفهم حتى وهم في سجونهم قائالً 
 في أحدهم : ))الش��يخ اجلاهل ناص��ر الفهد، يجب منعه من الفتوى (( ,

 و يص��ف اب��ن الدن و الظواه��ري و ناص��ر الفه��د بأنه��م مص��رون على 
)) تبرير التوس��ع في القتل واإلجرام (( , و أن لديهم )) ش��هية مفتوحة 
لس��فك الدماء (( , و يصف اجملاهدي��ن باجلبابرة حني قال )) هؤالء اجلبابرة 
اب��ن الدن و الظواهري و أتباعهما (( , ثم يختتم كل هذه األخالق الراقية 
بقول��ه )) وملخ��ص تاري��خ الظواهري أنه يقول للمس��لمني : أّسس��وا 
اجلماعات وأنا أدمرها وأبيعها للمخابرات ، وأحكي لهم النكات , أنشئوا 
الدول اإلسالمية، وأنا أدمرها وأشرد أهلها ... إلخ (( , و أن ملخص حياته 
أيضاً هو )) تاريخ مظلم بالفش��ل املزمن !! (( و ال يسلم منه حتى أفراد 
اجملاهدين حينما يقول عنهم )) كل أتباع ابن الدن لهم حكمه في الغدر 
و اإلث��م و اخليان��ة ! (( , بينم��ا الطاغوت جمال عب��د الناصر لم ينله من 
س��يد إمام ذرة واحدة م��ن هذا الغثاء الذي يصف ب��ه اجملاهدين بل أثنى 
عليه ف��ي أكثر من موضع , ب��ل حتى الرافضة األجناس الذي يش��تمون 
الصحابة و يقذفون أعراضهم نالهم نصيب منه من االحترام و التقدير 
حينما قال عن أحد أرجاس��هم : ) الشيخ / حسن نصر اهلل !! ( إلى آخر 

ذلك مما ال يحصر .
و ال عج��ب من هذه األخالق الصادرة من س��جون أم��ن الدولة املصرية , 

فقد قيل قدمياً : قل لي من تصاحب أقل لك من أنت 
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و املضح��ك بعد كل هذه األق��وال أن يزعم أن الدافع له حول كتابة هذه 
املذكرة هو قوله - صلى اهلل عليه و سلم - : ) يحمل هذا العلم من كل 
 خلف عدوله ( , فهل ما س��بق هي أخالق الع��دول ؟؟ و كيف يكون ذلك 
و هو الذي يقول من قبل : لست عاملاً , فمن نصدق وثيقته أم مذكرته ؟؟

 

م��ع العل��م أن الش��يخ أمين الظواه��ري كان أقصى ما فع��ل في كتابه 
التبرئ��ة أن وصف الوثيق��ة بأنها تخدم العدو الصليب��ي - و هي كذلك 
و ف��رق بني هذا و ب��ني االتهام بالعمال��ة ألمريكا كما تزع��م الصحافة 
العميل��ة - و أنه��ا حتت إش��راف إخوانه في أمن الدول��ة - و ال ينكر هذا 
 إال مكاب��ر - , أم��ا وصفه لس��يد إمام فقد قال عنه في كت��اب التبرئة : 
)) إخوة تش��رفت ف��ي يوم من األيام بأن أبادلهم امل��ودة الصادقة واإلخوة 
الصافية على درب التضحية واجلهاد في س��بيل اهلل (( و )) كاتب وثيقة 
الترش��يد وم��ن يوافقه أو يزع��م موافقته لهم في نفس��ي كل احترام 
وتقدي��ر وإعزاز ، وهم يعلمون هذا ويوقنون به (( , مع أن الوثيقة س��ابقاً 
 و ما تبعها من لقاءات صحفية مع س��يد إمام لم تخلو من الش��تائم 
و االتهامات اخلطيرة و لكن اجملاهدين أعظم من أن ينتصروا لنفوس��هم 
و قد خرجوا - كما نحسبهم - لنصرة الدين , و هم أكبر من أن ينحطوا 

ملثل هذه األخالق , مع أن املعاملة باملثل جائزة !

فهذا الّنَفس الهجومي الش��رس و االتهامات حتى في النيات و غيرها .. 

 

كل ه��ذا دلي��ل على أن التراجعات م��ع هذا احلزم الفك��ري اجلهادي بوأد 
الش��بهات في مهدها , أصبحت بذلك - أي ه��ذه التراجعات - أثراً بعد 
ع��ني و صارت مع حداثتها في مجاه��ل التاريخ و صفحات األيام ال غير , 
و من يزعم أن أثرها س��يظهر بعد س��نوات فهو يري��د تبرير ضعف هذه 
التراجع��ات , و ع��دم قدرته��ا على حتقي��ق مقاصدها في ش��ق الصف 

اجلهادي على أقل األحوال .

فقرابة الس��نة س��تمر على ظهور هذه التراجعات و ال يوجد أدنى دليل 
على أن لها أي أثر و لو بسيطاً على احلركة اجلهادية ! .

و مع أن التراجعات استقبلت من قبل اجلميع بترقب و اهتمام كبير, فإنه 
س��رعان ما تالش��ى لدى اجلهاديني , مع جفاف حبرها و رؤية مضمونها, 
ث��م تبخر متام��اً بعد قص��ف العلماء لها بع��د ذلك بالدليل الس��اطع 
و البره��ان الناصع , فل��م يكن عجيباً حينها أن تس��تقبل هذه املذكرة 
اجلديدة املس��ماة بالتعرية بفتور و سآمة ش��ديدة , ألن الكثير يعلمون 
أن س��يد إمام لن يضيف ش��يئاً إال ذكر بعض احلوادث التاريخية محالة 

ببعض األكاذيب و األغاليط كما فعل في لقاءاته السابقة .

 إن تصوي��ر س��يد إم��ام نفس��ه بصورة مق��ززة بأن��ه منظ��ر اجلهاديني 
و أس��تاذهم و أن��ه العالم العام��ل و من خالفه بكلم��ة فإنهم كلهم 
 جهل��ة ال يفقهون , دليل على أنه ق��د عرف أن تراجعاته لن تؤثر فيهم ,

 ال سيما و أنه قد قاطعهم غير آسف عليهم كما يقول هو منذ 15 سنة , 
فحاول تعزيز هذا الشعور بتزكية نفسه و جتهيل غيره و هذا داء معروف 

و أشهر أعراضه هو هذا الذي نراه من صاحب املذكرة .

و املضحك أن يعتبر استفادتهم من كتابه العمدة دليالً لذلك , و لعمرو 
اهلل ال يك��ون هذا إال عند دراويش الصوفي��ة , فمن املعلوم عند كل من 
 يعقل أن الش��افعي أو املالكي عندما يس��تفيد م��ن أحد كتب احلنفية 
أو احلنابلة أو العكس ال يعتبر صاحب الكتاب شيخاً أو منظراً للشافعية 
و املالكية , و قد اس��تفاد املزني صاحب الشافعي من كتب أصحاب أبي 

حنيفة و لم يعتبرهم أحد من مشايخه و أساتذته !
و ق��د جعل أهل الس��نة فتح الب��اري البن حجر مرجعاً عندهم لش��رح 
 البخ��اري , و ل��م يلزمهم أحد بأخ��ذ ما خالف عقيدتهم في األس��ماء 
و الصفات , و كذلك شرح النووي على مسلم , و لم يجعل أحٌد األشاعرة 

بهذا الشرح هم املنظرون و مشايخ أهل السنة , و أن أهل السنة جهلة 
بدليل اس��تفادتهم من كتاب��ه , و أن عليهم في النهاي��ة اتباع عقيدة 

األشاعرة , كل هذا ألنهم استفادوا من كتاب النووي !!

فه��ذه اإللزامات املضحكة التي يقوم بها س��يد إمام كتصوير نفس��ه 
أس��تاذاً للجهاديني و منظراً لهم و أن كتب��ه مرجع عندهم , دليل على 
إف��الس س��يد إمام في كل ناحية و أنه يريد أن يك��ون لتراجعاته أثر و لو 

بالقوة و اإلرهاب على مخالفيه , و أنى له ذلك .

 عندما يصف س��يد إمام أمين الظواهري بأنه يريد الش��هرة و النجومية 
و يسعى خلف املايكرفونات و أن أعماله يريد بها الرياء و السمعة - كما 
ص��رح بهذا أكثر من مرة ف��ي مذكرته األخيرة - فإن أي أحد يس��تطيع 
وصفه بذلك و قلب الطاولة عليه في هذا األمر , حينما أذن للمخابرات 
املصرية أن تس��لط األضواء عليه بعدم��ا كان بعيداً عنها مدة طويلة , 
بإصدار هذه التراجعات بشكل جديد مع أنه كما يقول كان معتنقاً لها 
أكثر من 15 سنة عندما صنف كتابه اجلامع , فما الهدف من خروج هذه 
 التراجعات مرة أخرى بهذا الش��كل اجلديد سوى النجومية و الشهرة ؟!

فقد كان يستطيع تضمني ما حذف من اجلامع حسب زعمه في طبعة 
أخ��رى دون خروج ه��ذه الهيلم��ة اإلعالمية و التي جنى س��يد إمام من 

ورائها ماليني الدوالرات ببيعه إياها لتلك الصحف !

و كيف يبيع العلم و اخلير و النصيحة للشباب مباليني الدوالرات ؟؟ و ملاذا 
يرضى بتصوير نفس��ه منظراً للجهاديني و أس��تاذاً لهم و هو يعلم أنه 
لي��س بهذه املنزلة عندهم , حيث إن تأليف كتاب أو كتابني و اس��تفادة 
بعضه��م منه��ا , ال يؤهله ألن يكون ف��ي هذه املنزلة , فض��الً على أنه 

قاطعهم و كفر بعضهم منذ زمن بعيد أصالً .

ر س��يد إمام مبا يسوؤه و إخوانه في أمن الدولة , بأن تراجعاته  إنني أُبشِّ
 كان��ت ل��دى اجملاهدين كريح جم��ل في ف��الة , و أنهم في أفغانس��تان 
و الع��راق و القوقاز و الصومال و اجلزائر , و بقية اجملاهدين و أنصارهم في 
غي��ر هذه األماكن لم تؤثر فيهم تل��ك التراجعات أدنى أثر , و أن وجودها 
كعدمها عندهم , و لو لم يكِف تلك التراجعات إال ذلك األسلوب القذر 
الذي استخدمه ضد اجملاهدين و أنصارهم باتهامهم بالعمالة و اخليانة 
و اجله��ل و انع��دام الرجول��ة , لكفى بها دليالً على س��قوطها عندهم 
فكي��ف و اجملاهدون قد رأوا كيف نس��فت التبرئ��ة و غيرها من ردود أهل 
العلم تلك التراجعات نسفاً و كيف ظهر حينها احلق و زهق الباطل في 

أظهر صور الظهور !.
خصوصاً و أن مذكرته املسماة بالتعرية قد حادت عن مناقشة ما ورد في 
كتاب التبرئة إال ش��يئاً قليالً بس��يطاً لم يضف فيه شيء عما جاء في 
وثيقته السابقة املرش��دة ! , بل أحال إليه ! و كانت شخصنة املوضوع 
واضح��ة جداً و هي الطاغي��ة على ما يفترض به أن يك��ون رداً علمياً ال 

تصفية حسابات و تفريغ أحقاد قام بتخزينها ألكثر من 15 سنة !

أعتق��د أن اخملابرات املصرية هذه امل��رة قد غصت بهذه اللقمة التي تريد 
متريره��ا , أال وه��ي عوملة التراجع��ات و القصف الفكري الش��امل على 
احل��ركات اجلهادية في أماكنها و ض��رب عصفورين بحجر واحد , بعد أن 

تفاءلت كثيراً بنجاحها داخلياً في منوذج اجلماعة اإلسالمية .
و أعتقد أنها تورطت كثيراً في دخولها حرباً فكرية مع احلركة اجلهادية, 
خصوصاً و أن هذه األخيرة قد جنحت فيها بش��كل باهر فيما س��بق مع 
علماء الس��الطني و اجلماهير , و اس��تطاعت كشف مواقفهم الهزيلة 
ف��ي األح��داث التي تعصف باألمة , و لذلك لم يكن مس��تغرباً أن تقوم 
احلكومات العربية باالعتماد على العلماء غير الرسميني في كل ما يلم 

بها أمام احلركة اجلهادية , وعدم اعتمادها على علمائها الرسميني .
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و مع كل هذا فقد استمرت احلركة اجلهادية مدعومة من قبل الشعوب 
اإلس��المية بالرج��ال و امل��ال و لم يتوقف ه��ذا املدد املتواص��ل , مع كل 
الفت��اوى و البيانات من قبل أولئك , ف��ي دليل على انتصار اجملاهدين في 

هذا اجملال .
فهل س��تكون اخملابرات املصرية برُجلها ) سيد إمام ( قادرة على حتطيم 
إرادة اجملاهدين و هي ال تستطيع إعطاءه ما أُعِطَي علماء السالطني من 
قبل , كالظهور اإلعالمي القوي , و حجب و كتم كل ما يخالف أقوالهم 
من قبل اإلعالم الرس��مي و غير الرس��مي و عدم إظهارها للناس , و غير 

ذلك من املكر الكبار الذي فشل فشالً ذريعاً ؟!

أج��زم أن ه��ذه التراجعات ل��و كان لها أث��ر واحد فإنه س��يكون نقيض 
املقص��ود منه��ا , و س��يكون التفات الش��باب و انضمامه��م للحركة 
اجلهادي��ة و دعمه��ا أكثر بكثير من ذي قبل , هذا على فرض أن لها تأثيراً 

على اجليل اجلهادي املوجود أو القادم الذي ال يعرف سيد إمام أصالً !

و وجه تورط اخملابرات املصرية في هذه احلرب الفكرية , أن هذه التراجعات 
التي أريد بها حتطيم الصف اجلهادي , س��تكون س��بباً في نش��ر الردود 
العلمي��ة القوي��ة من قبل اجملاهدي��ن خصوصاً و أن كثي��راً من اخملالفني 
يظن��ون أن احلرك��ة اجلهادية تعتمد على التالع��ب بالعواطف و التغرير 
بالش��باب و نح��و ذلك من الهراء , و هذا س��يكون س��بباً ف��ي انضمام 
الكثيرين للحركة اجلهادية بع��د قراءتهم و اقتناعهم مبا ذكره العلماء 
و ظه��ور احلقيقة الناصعة لهم و انبهارهم بق��وة احلجة التي لم تتح 
له��م الفرص��ة لالطالع عليها قب��ل ذلك , و التي طاملا حاول طمس��ها 
أعداء الدين , و س��يكون س��بباً في احلراك الفك��ري و العلمي للحركة 
اجلهادية , كما حدث لدى أهل السنة قدمياً حينما تظهر الِفرَق تلو الفرق 
بش��بهاتها و ضالالتها , فكان ذلك س��بباً للحركة الفكرية و العلمية 
 لدى علماء أهل الس��نة , و هذا له محاس��نه الكثي��رة التي ال تخفى ,

و سيخرج هذا تراثاُ قيماً لألجيال اجلهادية القادمة لتستفيد و تبدأ من 
حيث انتهت األجيال السابقة لهم و ليكون عودها صلباً منذ البداية .

إن محاولة طمس اجلهاد -و إن ظهرت حتت رداء الترش��يد- فإنها فاشلة 
ب��كل املقايي��س , ألن اهلل عز و جل قد تكفل بحفظ هذا الدين و بّش��ر 
رسول اهلل - صلى اهلل عليه و سلم - بوجود طائفة منصورة على احلق 

ظاهرين حجة و بياناً , و سيفاً و سناناً , أو األول منهما على األقل .

 و ألن احلركة اجلهادية لم تعد كس��ابق عهدها متشرنقة في جماعة 
و حت��ت مرجعي��ة علمية واحدة , بل أصبحت دم��اً يجري في عروق األمة 

 

- و إن تباينت الرؤى و االجتهادات في بعض األمور؛ إال أن األصول واضحة 
ال ِمراء فيها - و قد أصبح اجلهاد عاملياً كدعوة اإلسالم متاماً بعد أن كان 
ألجيال طويلة محصوراً و مقيداً بحدود سايكس - بيكو , مما جدد و نّوع 

عطاءها و أمدها بشريان ال ينقطع و هو الشعوب املسلمة .

فاملراهن��ة على جناح هذه التراجعات في التأثير على احلركة اجلهادية هو 
رهان خاس��ر حتماً , و هو ش��بيه مبن يراهن على تأثي��ر تراجع داعية من 
الدع��اة أو حتى تراجع و تفكك مؤسس��ة من املؤسس��ات الكبرى على 
الدعوة إلى اإلس��الم في املس��تقبل , ألن احلرك��ة الدعوية حركة عاملية 
جتمعه��ا املبادئ و العقائد , و ليس��ت معلقة بش��خص و ال مؤسس��ة 
و ال جماع��ة , و هكذا ه��ي احلركة اجلهادية بالضبط حالي��اً , فقد كان 
للتراجع��ات أثرها في منوذج اجلماعة اإلس��المية في مص��ر , لتعلقهم 
برموز و مرجعيات علمية محددة و انحصارهم في احلدود التي رسمهما 

العدو الصليبي , أما اليوم فقد اختلف األمر كما هو ظاهر معلوم .

سيد إمام و معه اخملابرات املصرية , يظنون أن إسقاطهم لقاعدة اجلهاد 
س��يكون كفيالً بإنهاء اإلرهاب احملمود الذي ش��رعه لنا رب العاملني , و أن 

إسقاط رموز اجلهاد كالشيخ الدكتور أمين الظواهري سُيحدث التفتت 
و االنقس��ام بني الصف اجلهادي، و س��يقطع الش��ريان الذي ميد احلركة 
 اجلهادية بكل ما تريد , بعد تشويه صورتهم أمام الشعوب اإلسالمية !

و لو عقلوا لعلموا أن احلركة اجلهادية خرجت من بوتقة اجلماعة و الرمزية 
إلى تقرير املبادئ و رس��م األس��س النابعة من صميم املنهج السلفي , 
و التي تس��تطيع السير عليها أي جماعة جهادية ناشئة دون أي ترابط 

تنظيمي بينها و بني آخرين سوى رابط العقيدة الذي يجمعهم .

 س���يد إم��ام و إخوان��ه ف��ي اخملاب��رات ال زال��وا عل��ى عقلي��ة الثمانينات 
و التسعينات و يعاملون اجملاهدين من هذا املنطلق , و تناسى و جتاهل أنه 
 لو أسقط أيمن الظواهري , فمن سُيسقط مختار أبو الزبير في الصومال؟

 و م��ن سيس��قط األمي��ر أبو عمر البغ��دادي، و أبو عبد اهلل الش��افعي 
 و غيرهما في العراق ؟؟ و من سيسقط األمير عمر دوكوف في القوقاز ؟؟ 
كل ه��ؤالء و غيره��م ال يرتبطون بأمين الظواه��ري و ال ينتظرون إذنه في 
اجلهاد أو يش��فقون من أثر تراجعه أو س��قوطه على املسيرة اجلهادية , 

فكيف ستؤثر عليهم تراجعات سيد إمام أصالً ؟؟ .

فضالً عن علمنا بأن أمين الظواهري هو جبل من جبال اجلهاد , و محاولة 
إسقاطه من قبل سيد إمام يصدق عليه قول القائل :

كناطح صخرة يوماً ليوهنها .. فلم يضرها و أوهى قرنه الوعل

اخملابرات املصرية باستخدامها سيد إمام و سروره بذلك - فليس مكرهاً 
أبداً كما يظهر جلياً للناظر - إمنا تعمل في الوقت الضائع .

فالش��يخ اجملاهد أس��امة بن الدن - حفظه اهلل و رعاه - عمل منذ زمن 
 بعي��د على إعادة عاملية اجلهاد بعد خنقه��ا و تقييدها في أطر ضيقة ,

- كم��ا هو اإلس��الم عاملي كذل��ك -, وكان خروج اجلبه��ة العاملية جلهاد 
اليه��ود و الصليبيني و أعوانهم في عام 1998 م , و اس��تمر هذا العمل 

الدؤوب بعمليات نوعية أبرزت هذه العاملية .
و ق��د ظه��رت عاملية اجلهاد بج��الء في تل��ك العملية املبارك��ة في 11 
س��بتمبر , و التي جمعت ش��باباً من مختلف البل��دان على هدف واحد 

 

 و عملي��ة واح��دة ال تص��ب ف��ي مصلحة قطر مع��ني و ال بل��د بعينه , 
بل تصب في صالح اإلسالم و املسلمني جميعاً .

و بعد قرابة العش��ر س��نوات من العمل املتواصل و الدؤوب , الذي أرهق 
كبار املفكري��ن الصليبيني و جعل مراكز الدراس��ات الصليبية الكبرى 
تستنزف ميزانياتها لفهم عمل احلركة اجلهادية , و حتويل املعركة التي 
كان��ت س��ابقاً بني القومي��ات و الوطنيات اخملتلفة , إل��ى معركة لألمة 
كله��ا .. معركة ب��ني التوحي��د و الصليب , بعد أن خدعن��ا الصليبيون 

لزمان طويل بأنهم ال يقاتلون عن دين و ال عقيدة .
فه��ا هي تلك األعم��ال و اجلهود املباركة قد بدأت تؤت��ي أكلها و ثمارها 
و ص��ارت جلي��ة لكل ذي عينني ... بع��د هذا كله تري��د اخملابرات املصرية 
أن تنس��ف كل تلك اجله��ود و العمليات و التضحي��ات و النصر القريب 
الذي يلوح في األفق , بكلمات تخرج من س��جني في س��جونها ! لكونه 

بالغصب : منظر للجهاديني ! .

احلقيق��ة التي يريد العدو جتاهلها , أن أهم ما حققه الش��يخ أس��امة 
ه��و أن أخرج احلركة اجلهادية من الط��وق احمللي إلى الطوق العاملي الذي 
ه��و من أهم مزايا الدين اإلس��المي , و بخروجها ع��ن الطوق احمللي فإن 
احلركة اجلهادية أصبحت بالفعل خارج الس��يطرة , فليس بوس��ع أحد 
ف��ي العال��م - مهما كان حجم��ه - أن يوقف هذه املس��يرة التي قاربت 

الوصول بإذن اهلل .
فاحلركة اجلهادية ليس��ت ملكاً ألس��امة بن الدن و ال أمين الظواهري وال 
غيرهم��ا , فضالً ع��ن أن تكون ملكاً خاصاً ملن ف��ارق اجلهاد أكثر من ربع 
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 ق��رن , ب��ل هي ملك اآلن ل��كل عالم مصلح مجدد يحت��رق لنصرة دينه 
و أهل هذا الدين .

فل��م يبق إال أن نقول للمخابرات المصرية الحمقاء : 
حظًا أتعس.. لقد فات الوقت كثيرًا .

 ففي هذه األيام التي يهاجم فيها س��يد إمام احلركة اجلهادية و يصفها 
و يص��ف رموزه��ا بأبش��ع األوص��اف مريداً إس��قاطها و قاص��داً تفريق 
ش��ملها, ف��إن بعض إخ��وان العقي��دة و املنه��ج لنفس أولئ��ك الذين 
يشتمهم, هم على مشارف العاصمة مقديشو , في بيان لألثر الفعلي 
له��ذه التراجعات و التناقض الص��ارخ بني الدعاوى و احلقائق , و التفاوت 
الظاهر بني التنظير الذي يكتبه هذا الرجل , و الواقع للحركة اجلهادية 

التي ينبزها بكل نقيصة .

و يُظه��ر بوض��وح أن تراجعات س��يد إمام و تعريته و حتى لباس��ه بعد 
التعرية , ليست إال من مخّلفات التاريخ و إرهاصات النصر التي ظهرت 
 بع��د ف��وات أوانه��ا - فظهور الفنت و الش��بهات من ه��ذه اإلرهاصات - 
و أن احلركة اجلهادية قد جتاوزت ش��بهات سيد إمام إلى العمل الواقعي 
املنظ��م املثمر منذ زمن , وها هي تقطف نتائجه بفضل اهلل, و س��وف 
ينس��ى اجلميع بال اس��تثناء كل ما تقيأه سيد إمام من خالل الصحافة 
العميلة عندما يصدح الرجال باألذان من على قصر الرئاسة الصومالي 
ب��إذن اهلل, معلنني أن تراجعات س��يد إمام ال يتعدى أثره��ا الورقة التي 

كتبت عليها.

فس��يد إمام يكيل الشتائم و يصدح باألكاذيب و يناقش شرعية بعض 
أس��اليب العم��ل لدى احلركة اجلهادي��ة , في الوقت نفس��ه الذي تقوم 
احلركة اجلهادية بفتح املدائن و متصير األمصار و إقامة حكم الش��ريعة 
و العمل اجلاد لنصرة اإلسالم كما نراه في أفغانستان و القوقاز و العراق 

و الصومال و غيرها .

و ه��ل يظن عاق��ل أن رجالً يُحرض املال عمر على قتال الش��يخ أس��امة 

 

و َمن حتته من اجملاهدين بزعم أنهم هم من أسقط الطالبان - في اتفاق 
عجيب مع العميل الصليبي الساعي للهدف ذاته - يستحق من احلركة 

اجلهادية أن تنظر إلى ما يقول فضالً عن تتأثر به ؟!!

 احلرك��ة اجلهادية هي من حتكم بالش��ريعة اإلس��امية في أفغانس��تان 
و القوقاز و العراق و الصومال في األماكن التي تسيطر عليها , و تسعى 
لتحري��ر ما تبقى من البالد و العباد من رجس العدو الصليبي و هي قاب 
قوسني أو أدنى من هذا , و سيد إمام ال يزال يتحدث عن التأشيرة هل هي 

عقد أمان أم ال ؟ فارضاً عليهم أستاذيته املوهومة ! 

س��يد إمام يهاج��م من أخرج��وا تالميذ جنب��اء كمثل حركة الش��باب 
اجملاهدين الذين يحكمون أغلب بالد الصومال , 

فأين تالميذ سيد إمام ليعطينا منوذجاً حتتذي به احلركة اجلهادية ؟؟

احلسرة بادية على جندي صليبي مّرغ اجملاهدون أنفه في التراب

استقبال حافل
2008 ,14 December - صحفي يقذف بوش باحلذاء خالل مؤمتر صحفي
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 مقال مترجم

صحوات العراق الحل الوحيد ألمريكا يف أفغانستان 

 إن الض��رر ال��ذي أحدثت��ه مش��اريع الصح��وات العميل��ة ف��ي العراق،
وعج��ز الصليبي��ني ف��ي الوقت نفس��ه عن كب��ح تق��دم اجملاهدين في 
أفغانس��تان ، دفع أكثر احملللني األمري��كان إلى مطالبة اجليش األمريكي 
بتطبيق ذات االس��تراتيجية في أفغانس��تان، أي شراء الزعماء القبليني 
باملال من أجل تقليل الدعم الش��عبي للمجاهدي��ن أو حتى دفع اولئك 
القبلي��ني إل��ى مقاتلة اجملاهدين كم��ا في العراق متام��اً ، هذا مع إجماع 
ت��ام من ِقبل القادة واخلبراء األمريكان على فش��لهم في اجلانب امليداني 
العس��كري ، فل��م يبق لهم إال باب املؤامرات الت��ي ثبت جناحها في ظل 
الوجود الكبير لطائفتي مرضى القلوب والس��ماعون لهم في ساحات 
اجله��اد والذين ميك��ن جتنيده��م للعمل ض��د اجملاهدي��ن مدفوعني وراء 
أطماعهم مبكافآت الصليبيني املالية ، و وعودهم بالسلطة ملن عاونهم، 

وأيضاً بحقدهم على اجملاهدين .
وفيم��ا يأت��ي أحد األمثل��ة التي يدعو فيه��ا باحثان من مؤسس��ة راند 
-املش��هورة باقتراح احلل��ول املؤامراتي��ة- يدعوان فيه��ا لتطبيق دروس 
الع��راق في أفغانس��تان وباكس��تان ، وذلك بعد دراس��ة حال��ة طالبان 
 والقاعدة هناك من أجل تطبيق تلك الدروس مبا يتوافق مع احلالة هناك،

كما يوصيان بضرورة دراسة آلية عمل القاعدة كمنظمة جهادية فضالً 
عن دراستها كأفراد . 

عنوان	املقال	: إعرف عدوك : من العراق إلى أفغانستان 
الُكتاب:	بنيامني باني و ريني مكفيرسون 

)Benjamin Bahney and Renny McPherson(
.) RAND Corporation( باحثان في مؤسسة راند

نُشر هذا التعليق في الواشنطن تاميز في 9 تشرين الثاني 2008 - ترجمة / قضايا جهادية.

 

بينما يس��تمر اجلدل ح��ول كيفية مواجهة صع��ود الطالبان والقاعدة 
في أفغانس��تان على طول احلدود مع باكس��تان ، فإن القادة في كل من 
واشنطن وكابول و إسالم أباد يبدو عليهم الضياع في تقرير ما عليهم 

فعله في األيام القادمة .
إنه��م يخس��رون الوقت ، حيث قت��ل وجرح في الش��هرين األخيرين من 
األمري��كان في أفغانس��تان أكثر مم��ا حدث في الع��راق ، كما أن معظم 
التوقع��ات تتفق أن الهجوم الذي تخطط له القاعدة لتنفيذه في داخل 
أمريكا سيتم التحضير له على الغالب في مناطق احلدود الباكستانية 

احملمية بالنسبة لها. إن التهديد حقيقي ، وهو يزداد سوءاً .
ف��ي صراعنا مع احلركات اإلرهابية املتمردة يجب علينا التراجع واالعتبار 

مبا تعلمناه من جناحاتنا احلالية في العراق.
اجلي��ش األمريك��ي حطم ج��زءاً من القاع��دة في الع��راق وأجبرها على 
االختب��اء ، كيفية حتطيمنا لقاعدة العراق م��ن املمكن أن تلقي الضوء 
على تهديد القاعدة وتوفر فهماً عميقاً ميكن اس��تعماله في عملياتنا 

ضد أعدائنا في أفغانستان ومناطق احلدود الباكستانية .

الدرس األول : 
إن العسكريني في العراق أدركوا أن املال سالح  بيد كال الفريقني القاعدة 
وق��وات التحال��ف ، حيث أظهرت ذلك الوثائ��ق الداخلية لقاعدة العراق 
 والتي مت االس��تحواذ عليها أن القاعدة كانت منظمة بش��كل محكم 

و بيروقراطية.

 West Point>s Combating( نش��ر مركز ويس��ت بوينت حملاربة اإلره��اب
Terrorism Center( وثائق قاعدة العراق والتي تعود إلى عام 2005 وتظهر 
كيف ان القاعدة تدير األموال واملؤن واملوارد ملقاتليها وأنصارها ، وبشكل 
أساس��ي ألولئك األفراد الس��ّنة الذي فقدوا وظائفهم ومكاناتهم بعد 

حل اجليش العراقي وعملية اجتثاث البعث .
تلك املعون��ة املعرفية حثت األمريكيني في منتص��ف عام 2006 تقريباً 
على دعم القادة احملليني خارج قوات األمن الرسمية العراقية باألسلحة 
واألم��وال ، بداي��ة باألنبار ثم في باق��ي املناطق ، وفي عام 2007 ش��كل 
عناصر من تلك احل��ركات جماعة ) أبناء العراق (  التي قدمت معلومات 

استخبارية عن قاعدة العراق باإلضافة جلهودها في األمن احمللي .

هذه الطريقة ميكن تطبيقها في أفغانستان ، حيث يجب علينا أن نركز 
بش��كل أكثر صرامة على استراتيجية طالبان في حماية زراعة األفيون 
وجتارة اخملدرات، بهذه العملية جتني طالبان الدعم اإليجابي ) والس��لبي( 
م��ن الناس ف��ي املناطق الريفية، وبذل��ك تدعم اجملموع��ات وفي الوقت 

نفسه بسخاء و بشرعية واضحة .
إن فهم االس��ترتيجية املالية للطالبان س��وف يس��اعدنا على توظيف 
احلواف��ز املالية ف��ي حربنا كما فعلنا ف��ي العراق ، ويس��اعد القادة في 
أفغانستان على استيعاب أن ارتباطنا باملقاتلني القبليني احملليني سوف 

يكون ناجحاً .

الدرس الثاني :
إن ق��وات التحالف ف��ي العراق اس��تهدفت القاعدة بالكش��ف طبقة 
فطبق��ة عن كيفي��ة أداء اجلماعة الوظيفي ، وباالش��تباك مع القاعدة 
يوماً بعد يوم ولسنوات بدأ العسكريون األمريكيون يرون كيف أن قاعدة 
العراق تقس��م نفس��ها ليس كتنظيم ذاتي يربط بشكل غير محكم 
بني مجموعات صغيرة ، ولكن كمنظمة رس��مية ، ذات ارتباط بالقيادة 

التي تتطور و تبحث عن حتقيق أهداف استراتيجية .
إن قوات التحالف وعلى مدى السنوات الثالث أولى من التمرد لم تفطن 
إل��ى أن قاعدة العراق كانت المركزية ومع ذلك منظمة ، نحن نعلم اآلن 
أن اجلماعة منظمة بدرجة عالية ، والعسكريون استغلوا تلك املعرفة.

في أفغانستان اآلن ، القادة العسكريون  وضباط اخملابرات يحتاجون إلى 
تكري��س املزيد من اجله��ود لفهم منظمات القاع��دة والطالبان و بقية 
منظمات التمرد احمللية ، هذا هو النوع من املعرفة الذي سيس��اعد على 

إخراج أكثر االستراتيجيات تأثيراً وهي : 
االرتب��اط القبلي - زيادة تواج��د القوات األمريكي��ة - مهمات مكافحة 

اإلرهاب الدقيقة األهداف - أو مزيج من الثالثة .

الدرس الثالث :
بينما تركز بح��وث مكافحة اإلرهاب احلالية على الروابط الش��خصية 
والش��بكات الغير رسمية لإلفراد اإلرهابيني ، فإن الدراسات املستقبلية 
يج��ب أن متعن النظر في نظرية التنظيم ، والدور الذي تلعبه أمناط بناء 
املنظمات في التمرد واإلرهاب ،إن آالف الباحثني الذين يكس��بون رزقهم 
بتحليل اجلماعات اإلرهابية واملتمردة يحتاجون لدراسة مبادئ التنظيم 
جلماع��ات اإلرهاب والتمرد الناجح��ة بنفس الدرجة التي يدرس��ون بها 
التط��رف الفردي ، وعالوة على ذلك فإن أبحاث في العمليات االقتصادية 
غير املش��روعة و اجلرمية و الفس��اد قد متكن اجليش األمريكي من تغيير 

البيئة العدائية في أفغانستان وباكستان .
 بينم��ا يس��تكمل اجلي��ش األمريك��ي تفكي��ك القاع��دة في الع��راق ،

فإن التهديد اخلطير لألمن الوطني األمريكي يأتي من القاعدة والطالبان 
في منطقة احلدود الباكستانية األفغانية .

وف��ي الوقت الذي تولى فيه اجلنرال باتريوس قيادة القوات األمريكية في 
الش��رق األوسط ، فإننا نأمل أن تُطّبق تلك الدروس العصيبة من العراق 

في أفغانستان وباكستان .
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اإلعالم العربي المتأمرك
البراء البقاعي    

 بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى أله وصحبه ومن وااله

م��ع الذي يحص��ل في اآلونة األخي��رة في عالم الصحاف��ة يقف املتابع 
عاجزاً عن تدارُك واس��تيعاب ما يحصل أمام ناظري املس��لمني بش��كل 

عام واملتابعني للشؤون اإلقليمية والدولية بشكل خاص.

نعم، نتكلم عن اإلعالم العربي في تعامله مع ما يحصل على اجلبهات 
القتالية، وأكتفي باحلديث عن ساحة اإلعالم، بعيداً عن الساحات األُخرى 
مثل الش��ريعة اإلس��المية وتبليغها ونش��ر عقيدة التوحيد الصافية، 
وبعيداً أيضاً عن الس��احة املالية وما يحدث من سرقات لثروات الشعب 
العربي املس��لم، والس��كوت عما تقوم به األنظمة العميلة املرتدة من 
بناء الكنائس ورفع الصليب على جزيرة محمد صلى اهلل عليه وسلم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
العربي��ة؟  القن��وات  عل��ى  اجله��اد  ش��يوخ  كلم��ات  تع��رض  ال   مل��اذا 

ال سيما قناة اجلزيرة التي تتغنى بشعاراتها ونزاهتها وشرف املهنة، 
وه��ل فعالً أن اجلزيرة وأخواتها العربيات أصبحن على قرابة مع أخواتهن 

األجنبيات؟ ... 
وهل اعتنقت القنوات العربية دين الدميقراطية على نهج سلف احلملة 

الصليبية؟! ... 

اإلعالم يُعد القوة الرابعة بعد قوة السالح واألموال، وال شك أن اإلعالم له 
تأثير كبير جداً جداً في تكوين الشخصية وتقوية املعرفة عند املتلّقي، 
وبه��ذا فاإلع��الم هو قوة ذات تأثي��ر قوي وفعال جداً ف��ي بناء املعتقدات 

 

و وجهات النظر عند الشعوب.

وظائف الصحافة واإلعالم:

وظيفة اإلعالم بكل بس��اطة هي نقل اخلبر من أرض احلدث الى املتلقي، 
واملتلقي هنا هو اإلنسان العربي املسلم. وبهذا فوظيفة اإلعالم هي في 
احلقيقة وظيفة بس��يطة وغير معقدة, فاملادة اإلعالمية ال تريد دراسة 

وال حتليل كل ما تريد هو فقط بثها كما هي.

بعض العناصر التي يبنى عليها اإلعالم:

1- أن يكون ذا مصداقية وناشراً للمعرفة:
وذلك يكون بالبحث عن احلقيقة ونشرها كما هي دون تالعب أو تدليس، 

فوظيفة اإلعالم هي الشرح وليس أن ندين أو نبّرئ.
2- أن يكون إعالماً مستقالً:

 ف��ال ينبغ��ي لهذا اإلع��الم أن يعم��ل عل��ى حتقيق مصالح ش��خصية 
أو جماعية.

وقطعاً ال يحق لإلعالم بأي حال من األحوال أن يحارب جماعة ما ملصلحة 
نظام ما متحالف مع جهة ما.

3- أن يكون إعالماً عادالً غير ظالم:
فالتعام��ل م��ع نقل األخب��ار يك��ون دون إجحاف أو حكم مس��بق على 
جماعة ما، مع إعطاء الفرصة بالتس��اوي جلميع األطراف املتحاربة، دون 

إظهار طرف وتهميش األخر، ونشر األخبار ذات األهمية واملغزى.
4- أن يكون إعالماً مفتوحاً لالعتراضات:

إع��الم يحافظ على مصادره ويحمي هذه املص��ادر كي ال يتم اعتقالها, 
وفي نفس الوقت على اإلعالم أن يعترف بخطئه ويعتذر ملن ظلمهم.

5- إعالم للجميع:
صياغ��ة األخبار تك��ون محاي��دة، وال تُصاغ األخبار على طريقة تس��يء 

لطرف ما بطريقة غير مباشرة.

إن نظرن��ا إلى هذه العناصر اخلمس��ة، وقس��نا اإلع��الم العربي في هذا 
املي��زان العلمي الذي يجب أن تبني عليه اجلزيرة وأخواتها إعالمهم, جند 

بأن اإلعالم العربي يسقط بتفوق في هذا االمتحان.

هن��اك فرق كبير جداً جداً في طريقة تصوي��ر ونقل األحداث عما يجري 
على أرض الواقع. وغالباً ما تصل هذه احلقائق مشوهة، وقد ذهبت اجلزيرة 
وأخواتها الى أبعد من هذا، فقامت اجلزيرة بالتالعب في كلمة الش��يخ 
أس��امة بن الدن حفظه اهلل ألهل العراق، فقصت اجلزيرة في الش��ريط 
وركبت نص الرس��الة م��ن خالل تالعبه��م مبحتوى الرس��الة و وجهت 
اجلزيرة الرس��الة لغير وجهتها احلقيقية. وأيضاً قبل مدة قصيرة قامت 
اجلزيرة بنش��ر خبر مفاده أن ناطقاً باسم حركة الشباب اجملاهدين � في 
الصوم��ال � هدد القراصنة وأن هذا الناطق قد توعد بتحرير الس��فينة 

السعودية، وهذا خبر كاذب وقد كذبه اجملاهدون.

وأم��ا األمر األهم في هذا املق��ام، فهو عدم نقل اجلزيرة كلمات ش��يوخ 
اجله��اد، وال س��يما كلم��ة األمير البغ��دادي حفظه اهلل ح��ول الرئيس 
األمريكي اجلديد. والسؤال هنا هل يحق ألنصار اجلهاد أن يطالبوا اجلزيرة 

وأخواتها بنشر كلمات شيوخ اجلهاد؟
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نقول وبكل بس��اطة أن اجلزيرة وأي مؤسسة إعالمية تعمل خادمة عند 
املُتلق��ي، ويج��ب على أي مؤسس��ة إعالمية أن تقوم بتزوي��د متابعيها 
باألخب��ار عما يجري من حولهم ، وخاص��ة عند األمور املصيرية كما هو 
احل��ال اليوم في ح��روب الصليبية على املس��لمني وديارهم. أي أّن مهنة 

اإلعالم ليست مهنة يُحدد فيها مالك القناة أو مديرها ما يروق له. 

ولك��ن لنك��ن واقعيني ونقول بأنه لي��س من املمكن أن تنق��ل اجلزيرة أو 
 أي مؤسس��ة إعالمية كل ما يجري هنا وهناك، وهذا يرجع إلى س��ببني،
أنه لي��س كل ما يحدث يُنق��ل، وهذا يرجع لعدم أهمي��ة جميع األمور،

 

وأنه ال وقت للتعامل مع جميع األخبار. 

إذاً نق��ول ب��أن مهنة اإلع��الم في نقل األخب��ار هي مهنة تس��تند على 
األولويات في نقل األخبار.

األولويات: 
 هن��اك أولوي��ات في نق��ل األخب��ار، فاخلبر يحم��ل في طيات��ه »اجلديد« 
وه��ذا يعني أن كل مؤسس��ة إعالمي��ة عليها أن تنق��ل كل جديد إلى 
متابعيها، وبهذا فإن الغالب أن ال تُنقل أخبار ما حصل في املاضي؛ فالقنوات 
 اإلخباري��ة عليه��ا أن تتفاعل م��ع كل جديد وتنق��ل احلقيقة كما هي 
إلى متابعيها بكل نزاهة وموضوعية، وهذا كي تش��رح للمتابع ما الذي 
يج��ري من حوله، ليق��وم بوضع انطباعاته وبهذا يتع��رف على األوضاع 
ويحللها, وهنا يكوِّن ه��ذا املتلّقي قناعاته ويتخذ موقفاً مما يجري، وفي 

النهاية يقف مع أحد الطرفني احملاربني إما � املسلمني أو الصليبيني �.

فعليه: ِمَهِنياً، اجلزيرة وأخواتها عليهن نقل كلمات شيوخ اجلهاد، 

ألنه كما اتفقنا فاجلزيرة مؤسس��ة إعالمية، وه��ي مجبورة رغماً عنها 
أن تنقل األخبار. 

يبق��ى املقياس الثان��ي املتعلق باألولويات، فهل تُصنف كلمات ش��يوخ 
اجلهاد بأنها أولويات في الساحة اإلعالمية؟

كي جنيب على هذا الس��ؤال -تصنيف كلمات شيوخ اجلهاد كأولويات- 
علين��ا أن ننظر ملا يجري من حولنا، فنجد أن الصليبيني قد أعلنوا احلرب 
على اإلس��الم واملس��لمني في 2001 . ث��م تطور األمر لغزو أفغانس��تان 

والعراق والصومال وأُعلن عن حرب عاملية جديدة على »اإلرهاب« .

وهنا جند أنفسنا أمام حرب عاملية على اإلسالم واملسلمني. 
الط��رف األول في هذه احلرب هم: الصليبي��ون واألنظمة العربية اجملرمة 

املرتدة واليهود واجملوس الرافضة. 
أم��ا اجملموعة الثانية فهم: طليعة األمة اجملاه��دة وهذه اجملموعة تضم 
-بش��كل مباش��ر- القاعدة، و دولة العراق االس��المية، وحركة الشباب 

اجملاهدين )في الصومال(، وإمارة القوقاز.

أي أنن��ا أم��ام حرب عاملي��ة، وهذه احل��رب تتصدر الصفح��ات األولى من 
الصح��ف العاملية ، ومبا أّن أطراف ه��ذه احلرب هم طليعة األمة اجملاهدة 
ف��ي مقابل احلمل��ة الصليبي��ة, فهذا يعن��ي أن أمة اإلس��الم املتمثلة 
بشيوخ اجلهاد هم الطرف األول واألساس في هذه احلرب، فهل يُعقل أال 
يكون ش��يوخ اجلهاد من أول األولويات التي تفرض نفسها على الساحة 

اإلعالمية، وجتبر اإلعالم على نقل أخبارهم وكل جديد عنهم ..

ولك��ن الغري��ب أّن ال��ذي يحص��ل هن��ا ه��و نقل أخب��ار وكلم��ات قادة 
 الق��وى الصليبية، وباملقاب��ل تهميش كلمات قادة الس��لفية اجلهادية. 
ه��ذا التهميش ال ميكن فهم��ة إال على أنه محارب��ة للجهاد واجملاهدين 
عل��ى أيدي القن��وات العربية، وفي حقيقة األمر فه��ذه احلرب اإلعالمية 

قائمة خوفاً على كراسي احلكم العربي من السلفية اجلهادية.

كيف ولماذا هذه الحرب اإلعالمية على الجهاد وأهله؟

في علوم السياس��ة هناك شيء اسمه التوازن، أي، إن كان هناك طرفان 
 متقات��الن, فإن كل طرف سيس��عى إلنش��اء ت��وازن مع الط��رف اآلخر. 

وهذا التوازن ميكن أن يحصل على عدة مستويات منها: 
العقيدة والثقافة واملال والقوة العسكرية وبطبيعة احلال اإلعالم، وهنا 

ينشأ توازن الرعب. 
دائماً تكون هناك حرب مباش��رة وغير مباش��رة عن��د دخول طرفني في 
حرب بينهما، وهذه احلرب تقاس علمياً على عدة مستويات ويحاول كل 
طرف أن يكس��ب املعركة على جميع األصعدة واملستويات، واملستويات 
هنا هي على املدى القصير )القريب( وهو بحدود السنتني، ثم على املدى 
املتوسط )البعد التكتيكي( وهو يتراوح ما بني 2 - 4 سنوات، وأخيراً على 

املدى البعيد )البعد االستراتيجي( وهو يتراوح ما بني 4 - 10 سنوات.

الح��رب العقائدية: حتصل حرب بني الطرف��ني عندما يريد كل طرف أن 
يف��رض عقيدته ومنهجه، وتكون املع��ارك ميدانية على األرض، وفكرية 

في ساحات اإلعالم. 
وبينم��ا تتي��ح القن��وات العربي��ة الفرص��ة لق��ادة الصليبيني لنش��ر 
عقيدتهم وثقافتهم الس��اقطة وأكاذيبهم اخلبيثة، متنع اجملاهدين من 
نش��ر عقيدتهم ومنهجهم وثقافتهم اإلس��المية, بل حتارب السلفية 
اجلهادية م��ن قبل القنوات العربية بتش��ويه ص��ورة اجملاهدين والكذب 

عليهم لُينفروا املسلمني من اجلهاد وأهله.
وهذا الش��يء يعارض النقطة الثالث��ة - 3- إعالم عادل غير ظالم- التي 

ذكرناها حتت عناصر بناء اإلعالم .

اجملاهدون يعملون على عدة مس��تويات لتوعية املسلمني، وجند بأن قادة 
اجلهاد يجاهدون وينشرون املعرفة والدعوة ولهم استراتيجية متكاملة 
لتحرير األرض والعرض من الصليبيني واملرتدين، وحّجتهم قوية تقنع من 
يسمع لهم؛ ولهذا تقوم اجلزيرة وأخواتها مبحاربة اجملاهدين إعالمياً مبنعهم 
 من نشر العقيدة الصافية ونشر املعلومات احلقيقية عن اجلهاد وأهله.

أما ملاذا ال تنشر قناة اجلزيرة وأخواتها كلمات شيوخ اجلهاد؟ ... فأعتقد بأن 
ه��ذا األمر أصبح واضحاً. فاجلزيرة ميلكها النظام القطري، وهذا النظام 
ه��و من أكبر حلف��اء الصليبيني ف��ي املنطقة، فقطر فتح��ت أراضيها 
ألكبر قاعدة أمريكية خارج أمريكا من أجل ضرب املسلمني، وقطر تبني 
 الكنائ��س وترف��ع الصليب ف��وق جزيرة محمد صلى اهلل عليه وس��لم،

وقطر هي من ساهمت في إنشاء مجالس الصحوات في العراق، ونظام 
قط��ر متيقن من أن هزمية وانس��حاب الصليبيني من العراق يعني إنهاء 
النظ��ام القط��ري وباقي األنظم��ة العربية اخلائنة. ودول��ة بحجم قطر 
الصغير هي من أول الدول التي ستسقط بأيدي اجملاهدين بإذن اهلل. فهذه 
الدول الصغيرة قطر والكويت والبحرين واإلمارات ولبنان هي دول عمرها 
هو األقرب لعمر االحتالل الصليبي، فعند هروب الصليبيني ستس��قط 
أنظمة هذه الدول بس��رعة كبيرة، ثم يليها دول مثل السعودية وسوريا 
ومصر واألردن .... الخ، كماال ننس��ى اليد اإلخوجنية في قناة اجلزيرة التي 

تعمل بكل قوتها على محاربة السلفية اجلهادية.

واألن لم يب��ق للصليبيني وأعوانهم من األنظمة العربية العميلة إال أن 
يحاربوا السلفية اجلهادية على الساحة اإلعالمية، وهذه النقلة للحرب 
من الس��احة القتالية إلى الس��احة اإلعالمية إن دلت على شيء فتدل 

على النصر الذي حتقق على أيدي اجملاهدين بفضل اهلل وحده. 
فلم يب��ق للصليبيني وأذنابهم إال الس��احة اإلعالمي��ة ليقاتلوا اجلهاد 
وأهله، فقد فلت من أيديهم زمام األمور و بدؤوا بالتخبط فكان عليهم 

االلتجاء إلى الساحة اإلعالمية كآخر خطوة لهم قبل زوالهم. 
ولهذا قاموا بإغالق املنتديات اجلهادية مثل احلسبة واإلخالص والبراق. 

اليوم املعركة على أش��دها عليكم يا أسود اإلعالم اجلهادي، فإخوانكم 
على األرض مرغوا أنوف األعداء في التراب، فالشدة الشدة عباد اهلل.

واحلمد هلل رب العاملني وصّل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
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وثائق جهادية

عنوان الشريط: األزهر عرين األسود
الوصف:  لقاء مع الشيخ أمين الظواهري 

التاريخ: شوال 1429

شعر للشيخ سيد العفاني:
»أخي في اهلل أخبرني متى تغضب؟

إذا انتهكت محارمنا؟ إذا نسفت معاملنا؟ ولم تغضب.
إذا قتلت شهامتنا؟ إذا ديست كرامتنا؟ إذا قامت قيامتنا؟ ولم تغضب.

فأخبرني متى تغضب؟
إذا نهبت مواردنا؟ إذا نكبت معاهدنا؟ إذا هدمت مساجدنا؟
وظل املسجد األقصى وظلت قدسنا تغصب؟ ولم تغضب.

فأخبرني متى تغضب؟
عدوي أو عدوك يهتك األعراض يعبث في دمي لعبا، وأنت تراقب 

امللعب.
إذا هلل للحرمات لإلسالم لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟

رأيت هناك أهواال.
رأيت الدم شالال.

عجائز شيعت للموت أطفاال.
رأيت القهر ألوانا وأشكاال.

ولم تغضب.
فأخبرني متى تغضب؟

وجتلس كالدمى اخلرساء بطنك ميأل املكتب.
تبيت تقدس األرقام باألموال فوق ملفها تنكب.

رأيت املوت فوق رؤوسنا ينصب.
ولم تغضب.

فصارحني -بال خجل- ألية أمة تنسب؟
إذا لم يحي فيك الثار ما نلقى، فال تتعب.

فلست لنا، وال منا، ولست لعالم اإلنسان منسوبا.
فعش أرنب ومت أرنب.

بسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، 

• أيه��ا اإلخ��وة املس��لمون في كل مكان الس��الم عليك��م ورحمة اهلل 
وبركاته

وبعد

• فيسر مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي أن تستضيف اليوم الشيخ 
أمين الظواهري في في حوار جديد معه.

بداية نقول للشيخ أمين الظواهري السالم عليكم ورحمة اهلل، ومرحبا 
بكم ضيفا على مؤسسة السحاب.

 

وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته، ورحب اهلل بكم.

• ال تخف��ى عليكم التطورات اخلطيرة التي من��ر بها، وضرورة أن يتفاعل 
اجملاهدون مع أمتهم املس��لمة بكش��ف احلقائق امليدانية أمامهم، بدال 
من التزييف املنظم املمنهج، الذي ال تكف عنه معظم وسائل اإلعالم.

ولدينا دٌد كبيٌر من األسئلة، فهل نبدأ بتصريحات بوش األخيرة مثال؟
- ال بأس. تفضْل.

• ص��رح ب��وش في أوائل س��بتمبر بأنه سيس��حب ثماني��ة آالف جندي 
أمريكي من العراق، وسيرس��ل آالفا أخرى ألفغانستان. كما اعترف قائد 
اجليوش األمريكية املش��تركة بالفش��ل في أفغانس��تان، وبأنه سينقل 

املعركة ملناطق القبائل في باكستان، ما تعليقك على ذلك؟
- األمريكان تفننوا في صناع��ة الوهم واإلعالم الكاذب، واخترعوا صورة 
وهمي��ة عنهم يروجونه��ا ملن ال يعل��م حقيقتهم، وحروبه��م بالتالي 
 يخوض��ون أكث��ر من نصفها ف��ي ميادين الك��ذب واألوه��ام والتضليل، 
وبوش خصوصا من أش��هر كذابي قومه، فاألمريكان معه في كذب في 

كذب في كذب.
وأنا أقول لبوش: إن كالب أفغانس��تان لم تشبْع بعد من حلوم األمريكان. 
وأحتداك لو كنت رجالً. أن تُرسل اجليش األمريكي كله لباكستان وملناطق 

القبائل لينتهي –بعون اهلل- جلهنم وبئس املصير.

• صرح حامد كره زي مؤخرا بأنه يطلب مساعدة السعودية في التوسط 
بينه وبني الطالبان. ماذا تقرؤون في هذا التصريح؟

- أقرأ في هذا التصريح -بفضل اهلل- أمرين.
أولهم��ا: حال��ة االنهيار التي تعيش��ها زمرة اخملاب��رات األمريكية، والتي 
يس��ميها بوش والغ��رب احلكوم��ة الدميقراطية في كابل. ه��ذا الكيان 
ال��ذي صنعته اخملابرات األمريكية من عمالئه��ا القدامى، وفرضته بقوة 
القصف وتزوير االنتخابات، ال يثير إال سخرية أي عاقل، ولكن الغرب يُصّر 
على أنه احلكومة الشرعية. وال أدري هل وّفروا لهم وألسرهم مقاعد في 
آخر طائرة أمريكية تغادر أفغانس��تان، أم سيتركونهم ليواجهوا مصير 

الصحوات في العراق؟
األمر الثاني: هو الدور التاريخي التخريبي الذي يلعبه آل سعود في إفساد 
قضايا األمة املس��لمة، وأنهم ميثلون الوكالء الذين يستخدمهم الغرب 
الصليبي لتبديد طاقة األمة، بدء من إفس��اد ثورة عام ألف وتس��عمائة 
وستة وثالثني في فلسطني، ثم دورهم في تخريب اجلهاد األفغاني، ودعم 
األحزاب االنتهازي��ة التي أفرزت حكومتي مجددي ثم رباني، مرورا مببادرة 
عب��د اهلل ب��ن عبد العزيز لالعتراف بإس��رائيل، التي لقنه��ا إياه توماس 
فريدم��ان الصهيوني املتعصب، وص��وال ملؤمتر مكة، ال��ذي انتزعت فيه 
احلكومة السعودية من قيادة حماس احتراما للقرارات الدولية املعترفة 

بإسرائيل واملضيعة ملعظم فلسطني.

• وق��د ورد ف��ي األنباء بعد ذلك أن املتحدث باس��م طالبان رفض الدعوة 
 للمفاوضات، وقال يجب خروج القوات الصليبية الغازية ألفغانستان أوال.

- نع��م. وقد صرح قائد القوات البريطانية في أفغانس��تان بأنه ال ميكن 
حسم احلرب مع طالبان بالقوة وحدها، وكذلك صرح عبد الرحيم وردك 
وزير الدفاع األفغاني عقب عودته من أمريكا بأن مش��كلة أفغانس��تان 
ال حتل بالقوة، وال بد من حل سياس��ي في أفغانس��تان. وهذا دليٌل على 

فشل حملتهم الصليبية بفضل اهلل.
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• حس��نا ننتقل من أفغانس��تان لفلس��طني وغزة، وه��ذا احلصار اجلائر 
الظالم، الذي تتواطأ فيه حكومة حس��ني مبارك مع إس��رائيل لتركيع 

إخواننا في غزة. كيف ترى السبيل إلنهائه؟
- ه��ذا احلصار ال يفك إال بالقوة والضغط، وهذه مس��ؤولية األمة كلها 
عامة وأهل مصر خاصة، فلو توالت االحتجاجات واملصادمات والضغوط 
عل��ى احلكوم��ات العميل��ة عامة وف��ي مص��ر خاص��ة، لتراجعت هذه 
احلكوم��ات العميلة ع��ن تواطئها مع اليهود في حص��ار أهلنا في غزة. 
لو انتفض املصريون بألس��نتهم وأقالمهم وأيديهم، فإنهم -بإذن اهلل- 
قادرون على حتطيم ألف حصار. وإال فإن احلصار سيمتد ملصر، كما امتد 

للعراق من قبل ولغزة اليوم.

• ب��ل لقد امتدت ح��رب التجويع ملصر واليمن واجلزائ��ر والعديد من بالد 
املسلمني.

- في احلقيقة إن عدونا األساسي هو هذه الروح االنهزامية والتردد واحلرص 
على الس��المة، الذين يدفعوننا ألن نتراجع كلما اعتدى علينا الّظلََمة، 
ونتوسل إليهم، ونؤكد لهم أننا لن نقاومهم إال مبا يختارونه لنا من وسائل. 
 ونترك إخواننا لينهش الفاسدون حلومهم أمامنا، ونحن ننظر ونتحسر.

• ولكن أال ترون أن اجملاهدين قد حترروا من هذه الروح االنهزامية؟
- نعم. وذلك من فضل اهلل على هذه األمة. ولكن املطلوب اآلن أن تنتقل 
هذه الروح إلى س��ائر فئ��ات األمة. فمثال ما املش��كلة أن ميتنع الطالب 
 واملوظف��ون والعمال عن الدراس��ة والعمل حتى يف��ك احلصار عن غزة.

ما املشكلة أن يُضرب اجلميع في مصر؟ ويعلنوا أنهم محاصرو أنفسهم 
في بيوتهم، حت��ى تفك احلكومة احلصار عن إخواننا في غزة. هل نعجز 
عن مثل هذا اإلضراب الس��لمي السلبي. فقط ميتنع العمال واملوظفون 
والطالب عن الذهاب ألماكن العمل والدراس��ة ملدة أسبوع أو أسبوعني 
أو أكث��ر، حت��ى يفك احلصار عن غ��زة، وتتوقف هذه اخلط��ة اخلبيثة في 

استعباد أمتنا، والتهامنا واحدا تلو اآلخر.
أهلن��ا وإخواننا في مصر يتمنون رفع احلصار ع��ن غزة، وأنا أقول لهم إن 
ف��ك احلصار بأيديكم، وإن إبطال خطة إس��رائيل في الضغط على أهل 
غزة وفرض االستسالم عليهم بأيديكم، واعلموا أن بقاءكم في بيوتكم 
حتى يفك احلصار هو ضربٌة مباش��رٌة إلس��رائيل، وهو خطوٌة في سبيل 

حترير األقصى.

وأنا أدعو إخواني في املواقع اإلس��المية واجلهادية في شبكة املعلومات 
أن يتبنوا هذه الدعوة ويوسعوها.

• وهذه قد تكون جتربٌة وخبرٌة جديدٌة لهم.
- نعم. جتربة التواصل مع القواعد الشعبية املسلمة.

• ولكن قد يتخوف البعض من أن تفشل التجربة.
- فلتفش��ْل. ولنكررْها ولنطورْها ألف م��رة حتى تنجح. نحن في طاعة 

هلل وعبادة، واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال، 

)ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(.

• ولكن الناس قد يخافون من بطش احلكومة بهم.
- إذن فلنع��ْش ف��ي الذل ولنمْت في��ه. ال بد للظلم م��ن مقاومة، وال بد 

للمقاومة من تضحيات.

• هذه التحركات أال حتتاج لقيادات شجاعة ومؤمنة باجلهاد ضد الظلم 
واالستبداد والعدوان الصليبي الصهيوني على أمتنا املسلمة.

- ال ش��ك. ولذا يجب على جماهير الط��الب والعمال أن ترفض االحتادات 
احلكومية، التي تفرضها احلكومة على األمة. ويجب أن تنتخب جماهير 
الط��الب والعم��ال احتاداتها الش��رعية، وتفرضها عل��ى احلكومة. وهذا 

نضاٌل سلمٌي، ال يحتاج حلمل سالح وال قتال.
وأنا أعلم أن الغالبية العظمى من الطالب تدافع عن اإلس��الم، وتتمنى 
أن ت��راه ممْكن��ا، ولذل��ك عل��ى تلك 
األغلبية أن تنشئ احتادها املستقل 
احلكوم��ي  الطالب��ي  االحت��اد  ع��ن 

املباحثي.
• لقد انكش��ف التالعب احلكومي 
باحتادات العمال ف��ي االحتجاجات 

األخيرة في احمللة الكبرى.
بع��ض  وش��اركت  ب��ل  نع��م.   -
التآم��ر  ف��ي  املعارض��ة  أح��زاب 
عل��ى العم��ال. ومش��كلة العمال 
ه��ي ج��زٌء أساس��ٌي م��ن احلمل��ة 
الصليبي��ة الصهيوني��ة الهادف��ة 
لتدمي��ر اقتصادن��ا وض��رب مؤسس��اته األساس��ية، وبيعه��ا بأبخس 
 األثم��ان للش��ركات اليهودي��ة، ونش��ر اجل��وع والبطال��ة ف��ي بالدن��ا.

 وعم��الء الصليبي��ني واليه��ود احلاكم��ون ه��م الذين يس��رقون أقواتنا 
وحقوقنا في حساباتهم.

ول��ذا فإني أنب��ه العمال أن��ه ال حّل ملش��اكلهم خارج التص��دي لتلك 
احلمل��ة، فب��دون التصدي للحمل��ة الصليبية الصهيوني��ة لن نحصل 
على اس��تقاللنا، ولن يستطيع الش��عب اختيار حكامه ومحاسبتهم، 
 ول��ن يس��تطيع التخلص م��ن الزمرة الفاس��دة، الت��ي نهب��ت ثرواتنا.

• األمر الالفت للنظر أن ظاهرة الفقر لم تنحصرْ في الدول الفقيرة أو محدودة 
 الدخ��ل بل امتدت للدول ذات الدخول املرتفعة مثل اجلزائر والس��عودية.

- طبعا فعبر احلكام اخلونة تتم س��رقة ثرواتنا، وجتويع ش��عوبنا لترضخ 
للمخطط األمريكي الصهيوني لإلجهاز علينا.

• لك��ن من س��يتصدى لهذا باالحتج��اج واإلضراب س��يتعرض للقمع 
احلكومي، وس��تْعتبر أمريكا وإسرائيل أن قيادات أو احتادات بهذه الصفة 
تقوم بإضرابات لف��ك احلصار عن غزة هي قي��اداٌت متطرفٌة لتنظيمات 

إرهابية يجب التنكيل بها حسب املقاييس األمريكية والصهيونية.
- بالطبع. ولك��ن ال بد من مقاومة الع��دوان الصليبي الصهيوني على 
أمتن��ا املس��لمة. ويجب أن ندرك أننا نواجه حلفا ش��يطانيا رأس��ه في 
البي��ت األبيض وأطراف��ه جنود األمن املرك��زي، الذين ينكلون بالنس��اء 
واملتظاهري��ن في ش��وارع القاهرة واحملل��ة، ويفرضون احلص��ار على غزة، 
والق��وات األمريكي��ة وأحالفها في اجليش��ني العراق��ي واألفغاني الذين 

يحرقون القرى في العراق وأفغانستان. 

 • احلدي��ث ع��ن االحتادات واالحتجاجات الش��عبية يذكرن��ا مبوضوع هام، 
وهو أين دور العلماء في التصدي للفساد والعدوان الصليبي الصهيوني 
على أمتنا؟ أال ترون أن دورهم في هذا امليدان ال يليق بهم كحملة مليراث 
النب��وة، الذي��ن يج��ب أن يكونوا ق��ادة اجملتمع؟ فما هو -ف��ي تصوركم- 

السبب في هذا؟
- الس��بب في هذا هو اخملطط االس��تعماري القدمي باحل��ط من العلماء، 
وإبعاده��م عن قيادة اجملتم��ع، وتأميم العل��م واإلفتاء، وجع��ل العلماء 
موظفني لدى احلكومات، وإنش��اء هيئ��ة حكومية حتتكر اإلفتاء. ولذلك 
يحظر على العلماء في كثير من البلدان اإلس��المية إنش��اء أي تنظيم 
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مستقل. سواء التي التي تعرف النظام النقابي أو التي ال تعرف أي نظام 
نقابي أو سياسي مثل حكومة آل سعود، فال جتد في تلك البالد أي تنظيم 
أو رابطة أو احتاد مستقل لعلماء األمة. ففي مصر مثال كثيٌر من الفئات 
لها نقاباٌت حتى الراقصني والراقصات لهم نقابٌة، أما العلماء فممنوٌع 
 عليه��م أي تنظيم نقابي ملراعاة ش��ؤونهم ولكفالة من يتضرر منهم.

• ومل��اذا ال يصر العلماء على إنش��اء تنظيم أو هيئة مس��تقلة تتحدث 
باسمهم، وترعى من يتضرر منهم؟

- إنه��ا حالة اخل��وف والتردد التي أصاب��ت مجتمعاتنا من ج��راء القهر، 
ولكن األحداث األخيرة دفعت الكثيرين لكس��ر هذه القيود، التي جتعلنا 
كالنعاج في يد اجلزار، يسوقنا للذبح واحدة تلو األخرى دون أي اعتراض.

• ولكن هل سيدافع الشعب عن العلماء إذا دافعوا عن حقوق األمة؟
- إن شاء اهلل. األمة في فورة، وحتتاج إلى القيادة التي تلتف حولها.

وم��ن األمثلة على ذل��ك؛ أن علماء األزهر في عام ألف ومائتني وتس��عة 
هجري��ة أعلن��وا اإلضراب الع��ام وأوقفوا الدراس��ة في األزه��ر، وأغلقت 
األسواق، احتجاجا على ظلم املماليك للناس، واضطر املماليك للرضوخ، 
وكت��ب القاضي حجة عليه��م بالرجوع ع��ن جميع املظال��م وااللتزام 

باألحكام الشرعية، ووّقع املماليك عليها

مقطع خارجي: الشيخ عمر عبد الرحمان )أسير لدى أمريكا(:         
 أيه��ا اإلخ��وة ال بد أن يش��ترك املس��جد ف��ي توجيه احلياة اإلس��المية 
وأن يكون للعلماء دور فليست الفروع الفقهية تشغلنا عن توجيه احلياة 
اإلس��المية. إن دولة من الدول في هذا العصر كان العذاب واإليذاء ينزل 
باملسلمني وكان عالم من أكبر العلماء على بعد أمتار من هذا التعذيب 
 ال��ذي يس��تعصر فيه املس��لمني فم��اذا كان هذا العالم مش��غوال به؟

  كان يقول وهو يدرس مسألة: هل إذا نبتت حلية املرأة هل يجوز إزالتها أم ال؟ 
هذا الذي كان يشغله، يشغل عالم واملسلمون تهتك أعراضهم وتطرق 
أبشارهم ويصب عليهم العذاب صباً، ال بد أن يشترك العلماء في توجيه 
 األمة اإلس��المية، ويوم أن ت��رك العلماء موقفهم وترك املس��جد دوره ؛

يوم أن تصرفت الدول وتبعثرت القوة متزق املسلمون. أيها اإلخوة األجالء 
إذا كان  العذاب نزل باملس��لمني من أعدائهم فإنه اليوم ينزل باملسلمني 
ممن يُس��ّمون بحكامه��م ينزل العذاب أش��كاال وألوانا باملس��لمني من 
احلكام، س��ل سجون ليبيا وسل سجون مصر سل سجون العراق وسل 

سجون السعودية ماذا يتم فيها.

• ه��ل تريد م��ن ذكر هذا املث��ال أن يق��ود علماء األزهر حت��رك األمة ضد 
الظلم؟

- ليس ض��د الظلم فقط، بل وضد احلملة الصليبية الصهيونية أيضاً. 
مل��اذا ال يعلن مش��ايخ األزهر اإلضراب العام حتى يف��ك احلصار عن غزة، 
ويدعون األمة لذلك، ويعلنون أنه طاملا يحاصر أهلنا في غزة، فاألمة في 

احتجاج وإضراب.

• ولك��ن هل تتوق��ع أن علماء األزهر مهيئون نفس��يا للقيام بهذا الدور 
العظيم في تاريخ األمة؟

- األزهر عرين األسود، وكان حصن األمة في الشدائد واألزمات.

• ال تنسى أن األزهر تخرج منه أمثال سياف ورباني ومجددي وطنطاوي.
- هؤالء ميثلون الوجه املظلم لألزهر.

• إذن من ميثلون وجهه املشرق؟
- كثي��رون بفض��ل اهلل. م��ن أمثال الش��يخ العدوي ال��ذي أعلن بطالن 
والية اخلديوي توفيق لتحالفه مع اإلجنليز، والش��يخ عز الدين القس��ام 
والش��يخ محمد فرغلي الذي قاتل اإلجنليز في القناة، والش��يخ محمد 
األودن والشيخ أحمد شاكر والشيخ أحمد احملالوي والشيخ عبد احلميد 
كشك والشيخ عبد اهلل عزام رحمهم اهلل أجمعني، والشيخ عمر عبد 

الرحمن فك اهلل أسره. 

هؤالء وأمثالهم هم أسود األزهر ووجهه املشرق.

يقول أحمد شوقي:

       
       
       
       
       
       

              

* في األبيات التي ذكرمت يقول شوقي:
هّزوا القرى من كهفها ورقيمها       أنتم لعمر اهلل أعصاب القرى

فكأنه يشير إلى األثر اخلطير لعلماء األزهر في األمة واملسلمني.
- نع��م. وألجل هذا حرص االس��تعمار البريطان��ي واحلكومات من بعده 
على حتويل األزهر ملؤسسة حكومية. بل وصدر قانوٌن أخيٌر مبنع التظاهر 
في دور العبادة، واملقصود به األزهر، الذي كان املتنفس التاريخي للتجمع 

واالحتجاج ضد جرائم الصليبيني واليهود وعمالئهم في بالدنا

 • وهل احلكومة في مصر تعامل املسيحيني مثال كما تعامل علماء األزهر؟
- احلكوم��ة ال تس��تطيع أن تتدخ��ل في اختي��ار الباب��ا وال اجمللس امللي، 
ولكنها تعني ش��يخ األزهر وأعضاء مجمع البحوث اإلس��المية واملفتي 
ووزير األوقاف. ومن قبل ذلك صادرت أوقاف األزهر، وفرضت عليه سلسلة 

من القوانني، التي تشله وتعّجزه.

• فماذا كانت النتيجة؟
- النتيج��ة أن األزهر حت��ول لهيئة حكومية. والنتيجة أن تولى رئاس��ته 
أش��خاٌص مهت��زون مثل الش��يخ طنط��اوي، الذي اس��تقبل الس��فير 
اإلس��رائيلي واحلاخ��ام األكبر إلس��رائيل في األزه��ر، والذي س��لم وفاء 
قسطنطني لس��جون األديرة. وفي مأس��اة وفاء قسطنطني كان شيخ 
األزهر ومعاونوه يتراجعون ويس��لمون وفاء قسطنطني، بينما كان البابا 

وقساوسته يتشددون ويصعدون ويضغطون.
فمن األكثرية؟ ومن األقلية؟

• على ذكر وفاء قسطنطني فقد وردت أخبارٌ في بعض الصحف املصرية 
بأن وفاء قسطنطني قد قتلت في دير وادي النطرون.

- إذا ثبتت صحة اخلبر فهي مصيبٌة وكارثٌة، وما تتعرض له هذه اجملاهدة 
م��ن تعذي��ب وتنكيل واضطه��اد، وتبعة دمها -إن قتلت- يحمل ش��يخ 

األزهر كفال منه. فهو الذي سلمها لزبانية التعذيب في أقبية األديرة.

• ولك��ن كيف ميكن أن يختفي ش��خٌص وال تتحرك الش��رطة والنيابة 
للتحقيق بشأنه؟

- م��ن مضحكات مصر املبكيات أن النيابة العامة قد تلقت العديد من 
الش��كاوى واإلخطارات بطلب التفتيش والبحث عن وفاء قس��طنطني، 
والتأكد من س��المتها. ولكن النيابة العامة اخلائنة لإلسالم والشرطة 
املصرية اجلبانة، تستأس��دان على ضعاف الناس، وعلى كل من يعترض 
عل��ى فحش وفس��اد احلكوم��ة وخروجها على اإلس��الم. بينم��ا تقفان 
عاجزت��ني خانعت��ني أمام س��لطان الكهن��وت القبطي، ال��ذي يحتمي 
بالصليبي��ة األمريكي��ة. فال يجرؤ أحٌد في مصر بدء من حس��ني مبارك 

إلى أصغر ضابط أن يقترب من الكنيسة القبطية أو أحد أديرتها.

• وما السبب في ذلك؟
- ألن الكنيس��ة القبطي��ة دول��ٌة مس��تقلٌة حت��ت حماي��ة الصلي��ب 

األمريكي.

ق��م في فم الدنيا وح��ّي األزهرا
واجعل م��كان ال��دّر إن فّصلته
واخش��ع ملّيا واقض ح��ّق أئّمة
كان��وا أجّل م��ن املل��وك جاللة
زمن اخمل��اوف كان في��ه جنابهم
من كّل بحر في الش��ريعة زاخر
يا معه��دا أفنى الق��رون جداره
وأتى الزمان عليه يحمي س��ّنة
ندّي��ه كان  القدس��ّي  املعه��د 
ول��دت قضّيته��ا عل��ى محرابه
هّزوا القرى من كهفها ورقيمها
الصارخون إذا أس��يء إلى احلمى
ال اجلاهل��ون العاج��زون وال األلى

وانثر على س��مع الزمان اجلوهرا
في مدح��ه خرز الس��ماء النّيرا
طلع��وا به زه��را وماج��وا أبحرا
وأعّز س��لطانا وأفخ��م مظهرا
حرم األم��ان وكان ظّله��م الذرا
ويريكه اخللق العظيم غضنفرا
وط��وى الليالي ركن��ه واألعصرا
ويذود عن نس��ك ومينع مش��عرا
قطب��ا لدائ��رة الب��الد ومح��ورا
وحبت به طفال وش��ّبت معصرا
أنتم لعم��ر اهلل أعصاب القرى
والزائ��رون إذا أغير على الش��رى
 ميشون في ذهب القيود تبخترا
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وأمريكا التي تزعم حماية احلرية الدينية، وحتارب من أجل منع االضطهاد 
الديني، هي التي أجبرت احلكومة املصرية على تسليم وفاء قسطنطني 
للكنيسة، وهي التي حتمي الكنيسة وأديرتها من أي تفتيش أو مالحقة 

قانونية.
وفي مصر املعذبة كم من املس��اجد اقتحمت، وك��م من األئمة أهينوا 
واعتقلوا وعذبوا، بينما ال جترؤ الش��رطة أن تقتحم كنيسة، وال أن متس 

قسيسا.

• ليس فقط في مصر بل أيد بوش اقتحام املس��جد األحمر في إس��الم 
آباد وجامعة حفصة وتدميرهما وقتل طالبهما.

• حسنا لنعد ملوضوع العلماء مرة أخرى. 
- تفضل.

• أنتم تدعون ألن يكون للعلماء جتمٌع يتحدث باسمهم، ولكن احلكومات 
ميكٌن أن تلتف على هذا التجمع، بأن تنش��أ جماعة حكومية، وتفرضها 
عل��ى العلماء، مث��ال هناك هيئة كب��ار العلماء في اجلزي��رة التي أجازت 

دخول قوات الكفار لبالد املسلمني.
- ال. هيئة كبار العلماء في اجلزيرة ومْجمع البحوث اإلسالمية في مصر 
وغيرها متثل من عّينها، وهي احلكومات الفاس��دة املفسدة. وهؤالء أنا ال 

أتكلم عنهم.

• إذن عمن تتكلمون؟
- أنا أتكلم عن العلماء الصادقني، الذين حتترمهم األمة، وتقدر مواقفهم 
في مواجهة فس��اد حكامن��ا وعمالتهم. والذين اعترض��وا على دخول 

قوات الكفار لبالد املسلمني عامة ولبالد احلرمني خاصة.

• مثل من؟
- مثل الش��يخ حم��ود العق��الء رحمه اهلل. ال��ذي كتب كتاب��ه القيم 

الشجاع )القول اخملتار في حكم االستعانة بالكفار( ،
ومثل العالم اجملاهد الشيخ عمر عبد الرحمن فك اهلل أسره، 

 محطة خارجية: الشيخ عمر عبد الرحمان )أسير لدى راعية الصليب(:
وكي��ف يقيمون بع��د ذلك مؤمترات هنا وهن��اك يتحدثون عن حمايتهم 
لإلس��الم، أنه��م الذي��ن يدافع��ون عن اإلس��الم وينافحون ع��ن احلرمني 
الش��ريفني، ظهر الك��ذب على حقيقته وظهر اخل��داع، وأن ذلك كان ذراً 
للرماد في العيون، أنهم كان يدارون أنفس��هم فأصبح ذلك أمراً صريحاً 
فق��د ابتعدوا عن اإلس��الم، إنهم يهدمون اإلس��الم إنه��م يخربون في 
اإلس��الم إنه��م يطرحون الش��ريعة وراء ظهورهم؛ فل��م يعد لهم حق 
 ف��ي أن يتكلم��وا أن دولتهم تطبق الش��ريعة أو أنه��م يحمون احلرمني،

 أمريكا س��تحمي مكة واملدينة؟! أرأيتم س��خرية أكثر من هذا، أمريكا 
 الت��ي س��تحمي احلرمني وس��تدافع عن اإلس��الم يا لس��خافة العقول

يا للضالل الذي مأل السهل واجلبل ثم يسكت الناس وال يتكلمون.

عودة للحوار: الشيخ أمين:
ومثل الش��يخني الشهيدين -كما نحس��بهما- عبد اهلل الرشود وعمر 

السيف رحمهما اهلل.

• حس��نا. وم��ا الضمان أن ال حتّول احلكومة أي جتم��ع للعلماء إلى هيئة 
حكومية تابعة لها؟

- الضم��ان هو أن يصر العلماء على اس��تقالل هيئتهم ماليا وإداريا عن 
تدخل احلكومة.

• تتكلمون عن االستقالل املالي واإلداري؟ ماذا تقصدون أوال باالستقالل 
املالي؟

- أقصد باالستقالل املالي أن تكون لهذه الهيئة أو ذلك التجمع مصادره 
املالية اخلاصة من أموال املسلمني وزكواتهم وأوقافهم.

• وهل هناك أوقاٌف مرصودٌة للعلماء؟
- هن��اك أوقاٌف ضخم��ٌة مرصودٌة لعلماء األزهر، أوقفها املس��لمون عبر 
التاري��خ، ولك��ن ابتلعته��ا احلكومة. ول��ذا ال بد من عودة أوق��اف األزهر 

لألزهر، لتدار بأيدي علماء األزهر، ضمانا الس��تقالل األزهر وعلمائه، حتى 
 يستطيعوا أن يقولوا احلق في وجه احلكومة، ويدافعوا عن حقوق األمة.

أم��ا في جزي��رة العرب فامل��ال متوف��ٌر بحم��د اهلل، ولكن أي��ن العلماء 
الذي��ن يطالبون باس��تقاللهم؟ أال ترى إلى اس��تقالل علماء الش��يعة 
 ف��ي اجلزيرة ماليا ع��ن احلكومة؟ أال ترى ملطالباته��م اجلريئة للحكومة، 
وآخره��ا مطالبات منر النمر؟ مل��اذا ال يكون علماء األكثرية على األقل في 

استقالل وجرأة علماء األقلية؟

• خيراً. وماذا تقصدون باالستقالل اإلداري؟
- أقصد به أن يكون للعلماء حريتهم التامة في انتخاب تشكيالت جتمعهم 
أو هيئتهم. ليس هذا فقط. بل ال بد أن يكون اختيار شيخ األزهر باختيار 
 علمائ��ه، وال بد م��ن عودة هيئة كبار العلماء، الت��ي ألغاها عبد الناصر.

• أال ت��رون أنك��م بذل��ك تطالب��ون العلماء ب��أن يدخلوا في ص��راع مع 
حكوماتهم، قد ينالهم منه النكال واألذى.

- أوال: ال بد أن يضرب العلماء املثل لبقية األمة.
ثانيا: أنا أطلب من العلماء ما هو أهون من حمل السالح، وإن كان حمل 
الس��الح اليوم فريضة على كل مسلم، يستطيع حمله، أطالبهم بأن 
يدافع��وا عن اس��تقاللهم وعن أزهره��م، وأال يس��محوا بتحويله إلدارة 
تس��بح بحمد احلكوم��ة. أطالبهم ب��أن يعزلوا عن جتمعه��م العلماء 
املرتعشني، الذين فرضتهم احلكومات عليهم من أمثال طنطاوي وعلي 

جمعة وعبد العزيز آل الشيخ وأمثالهم.

• الش��يخ طنط��اوي ص��ار ملكي��ا أكثر من املل��وك، فق��د طالب بجلد 
الصحافيني، الذين تكلموا عن صحة حسني مبارك.

- نعم. بينما يس��بح بحمد اجلالدين، الذين ينهش��ون في حلم الش��عب 
ليل نهار، ويس��لمون البالد للصليبيني واليه��ود، ومينعون القوت والدواء 

عن أهلنا في غزة.

• ولكن أال ترون أن هذه الدعوة قد تلقى معارضة من كبار املشايخ؟
- أوال دعن��ي أقص عليك حادث��ة تاريخية. ملا وصلت احلملة الفرنس��ية 
للقاهرة بقيادة نابليون بونابرت أمر بتش��كيل ديوان من عشرة من كبار 
 العلماء ليحكم باس��مهم مصر، وميتص بهم غضب األمة املس��لمة،

أي مثل احلكومتني العميلتني اآلن في العراق وأفغانستان.

وقد عرض األمر على عدد من كبار املش��ايخ، فرفض ثالثٌة، وهم الش��يخ 
الس��ادات والش��يخ محمد األمير والس��يد عمر مكرم نقيب األش��راف 
رحمه��م اهلل. ولكن وافق آخرون وش��كل اجمللس، وكان برئاس��ة ش��يخ 

األزهر الشيخ الشرقاوي رحمه اهلل.
ولكن األمة املسلمة في مصر رفضت هذا اجمللس، ورفض شباب العلماء 
وط��الب العل��م تنازل كبار املش��ايخ، واّتبعته��م األمة، ول��م تتبْع كبار 
املش��ايخ املستسلمني لنابليون، واندلعت ثورة القاهرة األولى بعد ثالثة 
أش��هر من دخول نابليون ملصر، رغم معارضة كبار املشايخ لها، ثم بعد 
أن أخمدها الفرنسيون بوحشية، بواس��طة القصف املدفعي للقاهرة 
واألزه��ر، ثم اقتح��ام األزهر بخيولهم واالعتداء على حرمته وتدنيس��ه، 
ل��م يلب��ْث أن انقض أحد طالب العلم من الش��ام، وهو الش��هيد -كما 
نحسبه- سليمان احللبي -رحمه اهلل- على كليبر القائد الثاني للحملة 
بع��د فرار نابلي��ون، فقتله، ثم اندلعت ث��ورة القاه��رة الثانية باإلضافة 
لث��ورات األقاليم، رغم معارضة كبار املش��ايخ، وكانت تلك الثورات أحد 

أهم األسباب في رحيل الفرنسيني عن مصر.
ولو تابعت األمة املس��لمة كبار مشايخ مجلس نابليون لتحولت مصر 

جلزائر أخرى.

• طيب. هذا أوال.
- نع��م. وثاني��ا: نحن واحلمد هلل لي��س لدينا بابا وال ول��ٌي فقيٌه يتحدث 
باس��م اإلمام الغائب, ولكن اجلميع يتحاكم للقرآن والسنة. فإذا عارض 
أحٌد أو تردد فإن األمة بخير، وفيها من الشرفاء األحرار من ميكن أن يزلزلوا 

أنظمة الفساد والعمالة، ولكن يجب جتميع القوى وتنظيمها.
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•ه��ل يعني هذا أنك��م تخاطبون ه��ذه الطليعة من الش��رفاء األحرار 
ليتحركوا؟

- أخاط��ب العلماء عامة، وأخاطب أهل الش��جاعة والعزة خاصة خارج 
األزهر وداخله، أن يتحركوا وينظموا صفوف العلماء، فإن احلملة الصليبية 
 الصهيونية في غاية الشراس��ة، وإذا ل��م نتصد لها فلن تبقي ولن تذر.

• الش��يخ أس��امة ب��ن الدن –حفظ��ه اهلل- كان��ت له مس��اع في هذا 
التوجه.

- نع��م. وقد حدثني –حفظه اهلل- أنه بعد نهاية اجلهاد األفغاني، عرض 
على كثير من الدعاة النشطني فكرة خروج مجموعة من العلماء خلارج 
 اجلزيرة ملواصلة الدعوة لإلصالح والتغيير واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،

ولكن ترددهم أضاع الفرصة، ثم اعتقل الكثيرون، وكان ما كان مما تعلمه 
من حتوالت وانتكاسات داخل السجن وبعده.

• وما السبب في تلك التحوالت واالنتكاسات برأيكم؟
- س��قطوا في أول اختبار حينما ركنوا للسالمة، ونكصوا عن الهجرة، 
وهي س��نٌة من سنن الرسل وأتباعهم، فلم يكن مستغربا أن يسقطوا 

في االختبار األقسى وهو السجن.

• طيب. هل ميكن أن ننتقل للعراق؟
- تفضل.

• في خطاب بوش األخير في التاس��ع من س��بتمبر الذي أشرنا إليه في 
 بداية حوارنا زعم أن أمريكا قد انتصرت في العراق، فما تعليقكم عليه؟

 - تعليقي: أوال: أن بوش في نفس اخلطاب أقر بهشاشة النصر، الذي يزعمه. 

محطة خارجية: بوش:
العنف قّل، وهذا استمر على مدى أشهر بينما التقدم الزال هشا وقابالً 

ألن يرتد .

عودة للحوار: الشيخ أمين:
كم��ا صرح بترايوس بأنه ل��م يعلْن أبداً النصر في الع��راق، وأن االجنازات 
احلالي��ة هش��ٌة، وقابلٌة لالنت��كاس، وأن على الواليات املتح��دة أن تواجه 
تهدي��دات طويلة املدى في العراق. وكذلك صرح بترايوس بأن املوقف في 
العراق كان شاقا وميئوس��ا منه )hard and hopless(، ولكنه حتول إلى 

شاق ومأمول فيه )hard but hopeful(. فهل هذا انتصارٌ؟
ثانيا: ف��ي كل تصريحات ب��وش، وفي اإلعالم األمريكي الرس��مي هناك 
معامٌل للكذب ال يقل عن خمس��ني باملائة، وكلنا يذكر قصة أس��لحة 
الدمار الش��امل في العراق، وعالقة صدام بالقاعدة وبأحداث س��بتمبر، 
وإعالن بوش انتهاء العمليات العس��كرية الرئيس��ية ف��ي العراق بَُعْيد 
الغ��زو، ومعزوفة بقايا القاعدة والطالبان اململة، والفش��ل الكلوي لدى 

الشيخ أسامة حفظه اهلل، واحملاوالت العديدة لقتل العبد الفقير.

• حسنا حسنا. س��نعود حملاوالت القتل هذه إن شاء اهلل. ولكن معامل 
الكذب هذا إذا خصمناه من الدعاية األمريكية فماذا سيتضح لنا؟

- ستتضح لنا الصورة الصحيحة.

• وما هي تلك الصورة الصحيحة؟
- الصورة الصحيحة أن هناك حقيقتني اليوم في العراق: 

األول��ى أن أمريكا قد انهزمت. والثاني��ة أن األمريكان راحلون من العراق، 
ودولة العراق اإلسالمية باقيٌة فيه بفضل اهلل.

عبد الباري عطوان:
أمري��كا هزمت في الع��راق أمريكا 
مهزومة ف��ي الع��راق إذا كان فيه 
أمن في العراق ملاذا تبقي 146 ألف 
جن��دي ملاذا تس��حب 8 آلف جندي 

فقط إذا انتصرت كما يقولون 
الصحفي: 

ال��ذي يبقي عل��ى  140ألف جندي 
قادر على أبقاء الوجود العس��كري 

األمريكي  حتى إشعار آخر 
عبد الباري عطوان:

كان بودهم أن يقيموا دميوقراطية وينس��حبوا هكذا حكوا لنا، ثم إنهم 
عنده��م حرب أخرى حيث أن اجلنيرال مورين قائد القوات املش��تركة أنه 
يخوض حربا صعبة في أفغانستان ويريد أن يزد عدد القوات هناك ولكنه 
غير قادر على سحب قوات أكثر من العراق ألنهم يعرفون أنه إذا سحبوا 
قوات من العراق فالعراق سيروح منهم يعني إن لم يسقط بيد املقاومة 
فسيس��قط بيد إيران يعني في كلتا احلالتني أمريكا خاس��رة يعني إما 
يسقط العراق بيد املقاومة أو إيران باعتبار إيران صاحبة النفوذ األقوى.

عودة للحوار: املقّدم:

• ولكن قد انخفضت العمليات اجلهادية في العراق.
- أوالً ح��رب العصاب��ات س��جاٌل، وال زال اجملاهدون ينك��ون في األمريكان 
وعمالئهم باعت��راف األمريكان. وثانيا: هذا التح��ول متّ عن طريق الدعم 
األمريك��ي الهائ��ل للجي��ش والش��رطة العراقيني، الذين س��يتركهما 

األمريكان ليواجها مصيرهما على يد اجملاهدين بعد رحيل األمريكان.

محطة خارجية: صحفي:
مايكل ش��ور! أمريكا تخلق الفوضى ثم العرب يجب عليهم أن يقضوا 

على الفوضى التي خلفها التدخل األمريكي. هل ترى األمر كذلك؟
مايكل شوير:

 إننا وكأننا نستعمل القوة العسكرية كسياسة اجتماعية وهذا ال يعمل.
ال نس��تطيع أن نق��وم باألمرين ف��ي آن واحد. وكنتيج��ة لذلك فإن ذلك 

يخلق فوضى عارمة في أفغانستان وفي العراق ...
صحفي:

أال تعلن أمريكا جناحها في العراق، سيد شور؟
مايكل شوير:

أنا أعتقد أنك تعلم أن هذا هراء. النجاح الذي حققوه
صحفي: 

ولكنهم يقولون في واشنطن أن العنف قد تراجع!
مايكل شوير:

نعم! العنف قد تراجع مبدئيا في الوقت احلالي، ألننا س��محنا للشيعة 
باس��تالم احلكم. الش��يعة ... بغ��داد أصبحت مدينة ش��يعية. ومبجرد 
 مغادرة األمريكان ستحدث حربا أهلية في بالدهم –ال يوجد احتمال آخر.

وفي نفس الوقت فإن القاعدة حققت هدفها الرئسي في العراق والذي 
ل��م يكن إقامة خالفة في بغداد بل التمكن من إس��قاط القوة والتأثير 

في األردن في سوريا في لبنان وبالتالي الوصول وضرب اإلسرائيليني ....

م: عودة إلى احلوار: املقدِّ

• وماذا عن الصحوات؟
- الصحوات خسرت الدين والدنيا، واألمريكان تخلوا عنهم، وهي عادتهم 
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مع عمالئهم، من أمثال ش��اه إيران وبرويز مش��رف. واحلكومة الشيعية 
لن تقبل بهم، وما زعمته من أنها ستس��توعب عش��رين باملائة، معناه 
ف��ي الواقع أنها لن تس��توعب أح��دا تقريبا، هذا إن ل��م تصفهم واحدا 
 واح��دا، ألنها ال ميكن أن تقبل قوة غير ش��يعية مس��لحة ف��ي العراق،

وق��د صرحت احلكومة العراقية بأن الثمانني باملائة من الصحوات، الذين 
لن تستوعبهم في قوات األمن البد من نزع سالحهم.

 ول��ذا فإن��ي أدعو كل من س��قطوا ف��ي مس��تنقع اخليان��ة الصحوي،
بأن يبادروا إلى التوبة بصدق، فهي الس��لوك الوحيد الذي ميكن أن يكف 

عنهم قصاص اجملاهدين، ويْنجيهم مما هو أشد؛ عذاب اآلخرة.
ونف��س م��ا حصل مع الصحوات س��يحصل مع كل عم��الء أمريكا في 
الع��راق، والواهم��ون الذين يظنون أن إيران س��تدافع عنه��م، عليهم أن 

يتذكروا ثالثة أمور: 
األول: أن اجملاهدين ف��ي العراق عجزت أمريكا - التي تزعم أنها أقوى قوة 
عسكرية في التاريخ- من هزميتهم، وهاهي تنسحب هاربة من أمامهم، 

فهل	ستصمد	إيران	أمامهم؟	
األمر الثاني: أن إيران منشغلٌة بنفسها، وما تواجهه من مخاطر ال ميكن 

أن يدفعها للدخول في حرب في العراق.
األم��ر الثالث: أن إيران التي تخلت ع��ن النجف وكربالء، وتركت القذائف 
األمريكي��ة تخترق جدران مرقد اإلمام علي ك��رم اهلل وجهه، بينما تنذر 
بالويل والثبور ملن ميس ذرة من تراب إيران مستعدٌة للتضحية بأي حليف 

من أجل مصلحتها ومنافعها.

• حسنا ننتقل لباكستان واألحداث األخيرة فيها. ما تفسيركم لها؟
- في رأيي أن موجز ما حدث في باكس��تان في السنة األخيرة، أن أمريكا 
أدركت أن مش��رف قد اس��تنفذ أغراضه، وأن سياس��ته وصلت للفشل 
الت��ام، وأن اجملاهدين يهّزون أركان النظام الباكس��تاني ه��زا، وأن اجليش 
ق��د وصلت معنويات��ه للحضيض. وأن الب��الد قد يحدث فيه��ا انقالٌب،

 

أو تلتهمه��ا احلرب األهلية، وبذا تفقد أمريكا وعمالؤها الس��يطرة على 
باكس��تان. لذا ق��ررت أمريكا أن تغير الوجوه، فأحض��رت بينظير بعد أن 
 اتفق��ت معه��ا اتفاقا واضحا عل��ى أن تطلق يد أمريكا في باكس��تان.

وملا أعلن مش��رف األح��كام العرفية، وهربت بينظير فورا من باكس��تان 
خوف��ا م��ن أن يلقي مش��رف القبض عليه��ا، أعادتها أمري��كا ثاني يوم 
لباكس��تان، بعد أن طمأنتها على س��المتها، ولكن شاء اهلل أن تنقلب 
خطط أمريكا رأس��ا على عق��ب بقتل بينظير، ثم مت إج��راء االنتخابات 
في باكس��تان، وكلنا يعرف كيف تدار االنتخابات في باكستان، ثم أجبر 
مشرف على االس��تقالة، وس��الت أنهار املال األمريكي في جيوب نواب 
البرمل��ان والسياس��يني، فتم انتخاب لص حقير فاس��د ليكون رئيس��ا 
جلمهورية باكستان اإلس��المية في مقابل تقدمي دعم أكبر ألمريكا في 

حربها على اإلسالم في باكستان وأفغانستان.
ولذلك صرح لصحيفة وول س��تريت جورنال بأن الهند ال تشكل خطرا 

على باكستان، وأن اجملاهدين في كشمير إرهابيون.

محطة خارجية: اجلنرال الباكستاني املتقاعد دوراني:
نعم، أظن أن الوضع في باكس��تان في انح��دار. الطريقة التي قمنا بها 
وخاصة القيادات -القيادات املدنية والقيادات العسكرية بعقد صفقات 
قذرة مع األمريكان . ومعنى ذلك ما دمتم تدعموننا سنبقى في شراكة 
أنت��م تعطوننا امل��ال ونحن س��ننجز عملكم القذر. وهذا خلق ش��رخاً 
عميقا جدا بني القيادة -املدنية والعس��كرية-  من جهة والش��عب من 
جهة أخرى. وبالطبع فإن الش��عب ال يدعم القيادة السياسية واملدنية 

بل يساندون ... الذين يقاومونهم.

• وما هي العبر التي ميكن أن تستخلصوها من تلك األحداث؟
- العب��ر عديدٌة. فمنه��ا أن الغزاة اخلارجيني ال يتمكن��ون منا إال مبعاونة 
األع��داء الداخليني، ومنها أن التصدي لهذا احللف الش��يطاني ال ينجح 
إال بالتضحي��ات والدم��اء والقتال. ومنها أن تغيي��ر نظمنا بالعمل عبر 
النظام والقانون الفاسدين املتعفنني عبٌث ال جدوى منه، فقاضي قضاة 
باكس��تان الزال مع��زوال، بينما وصل اللص الذي اعت��رض القاضي على 

العفو عنه لسدة الرئاس��ة. وعبد القدير خان الذي أفنى عمره ليحمي 
باكستان يحاصر باإلقامة اجلبرية، بينما يرتع العمالء في أروقة احلكم.

• ولكن قبل أن نترك احلديث عن باكستان. ما هي قصة محاولة االعتقال 
األخيرة في مقاطعة مهمند؟ التي أكدتها احلكومة الباكستانية.

- القصة تسأل عنها اخملابرات األمريكية وعمالؤها الباكستانيون، الذين 
اخترعوه��ا أو توهموها أو رمب��ا االثنني معا. وأنا بحمد اهلل في عافية من 
اهلل وفضل. وليس��ت هذه أول مرة يخترعون أو يتوهمون عن ش��خصي 
الضعي��ف أمث��ال هذه القصة. وه��ذا يدلنا على م��دى الكذب والدجل 
األمريك��ي في دعايتهم عن اس��تخباراتهم التي ال يغيب عنها ش��يٌء.

 

 ول��ذا أق��ول إلخواني املس��لمني ب��ل ولكل املس��تضعفني ف��ي العالم.
إن أمري��كا ق��وٌة جبارٌة وضخم��ٌة، ولكنهم ف��ي النهاية بش��ٌر يكذبون 
ويتوهمون ويفش��لون، وبعون اهلل يهزمون. فإياكم واالغترار بدعاياتهم، 

التي تسعى لبث اليأس في قلوبنا. 

• حس��نا. ننتق��ل ملصر. وإن كن��ا قد تعرضنا ألحواله��ا عند احلديث عن 
حصار غزة ودور العلماء، ولكن ال بأس من ش��يء من االستفاضة. فمثال 
اهتز اجملتمع املصري مبا حدث في الدويقة أخيراً. فماذا أثار هذا احلادث في 

ذهنكم؟ خاصة وأنكم قد أصدرمت كلمة حول احلادث.
- في احلقيقة هذا احلادث املؤلم يظهر مدى الفس��اد الذي استشرى في 

بالدنا، ومدى الظلم الذي يئن منه الفقراء والضعفاء.
ف��إن الفقراء والضعفاء في مصر لم تس��حْقهم فقط صخور الدويقة 
املتس��اقطة، ولكن يس��حقهم الغالء والظلم والفس��اد واالس��تبداد 

وتوحش أجهزة األمن.

إن متاس��يح الفس��اد في مصر يس��بحون ف��ي أموال األم��ة املغصوبة 
واملنهوبة، ويحميهم القضاء الفاسد، بينما يكدح سكان العشوائيات 
وس��ائر الفقراء من أجل لقمة العيش، وال يلقون من احلكومة الفاسدة 

إال معاملة احليوانات.

محطة خارجية: تصريح سيدة تسكن بالدويقة:
قال��ت احلكومة أنها ستحس��ن من األوض��اع  ولكنهم ل��م يعملوا إال 

القليل فنحن بشر ولكن نعامل كاحليوانات

• ماذا تقصدون بالقضاء الفاسد؟
- القضاء العلماني الفاس��د الذي برأ صاحب عبارة السالم عضو احلزب 

الوطني الهارب،

محطة خارجية: القاضي الذي حكم في قضية العبارة السالم:
حكمت احملكمة ببراءة السيد إبراهيم شلبي من التهم املنسوبة له 

أنس عمار محامي أسر ضحايا العبارة »السالم 98«:
ف��ي وجهة نظ��ري أن القاضي كان حت��ت ضغوط سياس��ية أكثر منها 
ورقية )قانونية( ألنه ورقيا أعتقد أن املسألة كانت تقتضي إحالتها على 
محكم��ة اجلنايات باعتبار أن جرمي��ة القتل ثابتة في حق املتهمني أقارب 
الضحايا قالوا أن ممدوح إس��ماعيل عضو احلزب الوطني احلاكم وعالقته 

ببعض كبار رجاالت الدولة كان له أكبر األثر في صدور هذا احلكم 
أحد أفراد أسر الضحايا:

يقتل��ون ألف وخمس وثالثني ويحكم عليهم بالبراءة إن هذا حرام ولكن 
اهلل سيأخذ بحقنا

الشيخ أمين:
بينما يسحق ويتجبر على الشرفاء األحرار.

أخ في احملكمة:
لقد تعرضت للتعذيب والتهديد باالغتصاب

القاضي:
اس��مع ياإبني أن��ا أريد أن أنبهك أنه للمحكمة نظ��ام ال يتكلم أحد إال 

بإذن احملكمة وملا يكلم يكلم احملكمة وال يكلم أحد آخر.
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شعر الشيخ سيد العفاني:
ألست تتابع األخبار؟ حٌي أنت؟ أم يشتد في أعناقك املرض؟

أتخشى أن يقال يشجع اإلرهاب أو يشكو ويعترض؟
ومن تخشى؟ 

هو اهلل الذي يخشى. هو اهلل الذي يحيي. هو اهلل الذي يحمي.
وما ترمي إذا ترمي، هو اهلل الذي يرمي.

وأهل األرض كل األرض ال واهلل ما نفعوا وال ضروا.
وال رفعوا وال خفضوا.

فما القيته في اهلل ال حتفْل إذا سخطوا له ورضوا.

عودة إلى احلوار : املقّدم:

• ولكن في وس��ط هذا الفس��اد املستش��ري والقهر الطاغي والعمالة 
ألعداء اإلسالم هل من أمل في مصر؟

- هن��اك أم��ٌل كبيٌر -بع��ون اهلل- في ش��عب مصر. فإن ذلك الش��عب 
ال��ذي أخرج إبراهي��م الوردان��ي وكارم األناضولي ويحيى هاش��م وخالد 
اإلس��المبولي وعص��ام القمري ومحمد عط��ا قادرٌ عل��ى أن يخرج آالفاً 

أمثالهم بإذن اهلل.
وإن مص��ر الت��ي دافعت عن اإلس��الم، وكانت قلعته احلصينة س��تظل 

كذلك بعون اهلل.
إن األمل في مصر باق بفضل اهلل، ألن فيها ماليني ال يقبلون أن يتسولوا 
 حرية أمتهم من أحد، وعلى استعداد ألن يضحوا في سبيلها بأرواحهم

• ولكن احلملة الصليبية حتش��د اآلن حمالت من أهل التثبيط واإلرجاف 
والتخذيل؟

- ه��ذا دأب الطغ��اة واملس��تكبرين الغ��زاة دائم��ا، ولكن ن��ور احلق يبدد 
شبهاتهم، كما يبدد النور الظالم.

محطة خارجية: الشيخ عمرعبد الرحمان:
دعوا املنافقني املثبطني واخملذلني، دعوا من يحبون أن يجلسوا مع النساء 
واألطف��ال والضعاف، دعوا هذه الظلمات والتزموا النور والضياء التزموا 
هدي نهج رس��ولكم الكرمي )لكن الرس��ول ... اآلية..( أيها اإلخوة سيروا 
عل��ى بركة اهلل أحي��وا فريضة اجلهاد في أنفس��كم وفي أهليكم وفي 
مجتمعك��م، وال تقدموا أيا م��ن هذه األعذار من مثل ش��غلتنا أموالنا 
 وأهلون��ا، أو لن��ا أم أو أخ أو اخ��ت أو إب��ن أو بن��ة أو زوج��ة أو نح��و ذلك،

ال تقدموا هذه األعذار وقوموا في اهلل قومة رجل واحد واعملوا لدينكم 
وابذلوا كل ما تستطيعون خلدمة هذا الدين وإعالء كلمة اهلل باجلهاد في 
سبيل اهلل وانتقلوا مجاهدين في كل مكان وفي كل ميدان اجلهاد سيروا 
 عل��ى بركة اهلل حتدوكم رعاي��ة اهلل وعنايته وميدكم اهلل مبدد من عنده 

• ولكن اسمْح لي مبالحظة.
- تفضل.

• أنت��م ف��ي كلمات س��ابقة انتق��دمت دعاة العم��ل الس��لمي، ولكني 
أسمعكم اليوم تدعون لتحريكات سياسية وجماهيرية وإضرابات.

- ال. أن��ا انتق��دت من يدعو حلص��ر مقاومة األنظمة احلاكم��ة في بالدنا 
والغ��زاة الصليبي��ني في العمل الس��لمي فقط، وأس��وأ منه طبعا من 

ينتقد من يدعو لقتالهم وجهادهم.
ولكن األعم��ال اجلماهيرية تكّم��ل وتدعم األعمال اجلهادي��ة القتالية. 
ألن حمل الس��الح قد ال يتيس��ر لكل أحد، فعلى من ال يتيسر له حمل 

السالح، أن يدعم من يحمله بكل ما يستطيع.

• ولكن هناك ش��بهٌة تطرأ على فكر البعض، فقد يقول قائٌل إن اجلهاد 
في سبيل اهلل لنصرة اإلسالم وحترير أراضيه وإقامة دولته، تتطلب إميانا 
قويا، وأنا متلبٌس بكثير من املعاصي. فكيف ميكن أن أجاهد وحالي هكذا؟

 

- األم��ر باملع��روف والنهي عن املنك��ر واجلهاد فرضان على كل مس��لم 
كالص��الة والصيام، وقد ص��ار اجلهاد فرضا عينيا ف��ي زماننا، وليس من 
 ش��روط القيام باألمر باملع��روف والنهي عن املنكر العدال��ة وال التقوى،

بل كل مسلم مخاطٌب بهما. ولذلك ال يسّوغ الشيطان ألحدنا أنه طاملا 

كان مقصراً في كثير من الواجبات الش��رعية، فال يقومن باجلهاد واألمر 
باملع��روف والنهي عن املنكر، ب��ل هما فرٌض على ش��ارب اخلمر واملدخن 
واحلليق واملفرط في الصالة والصيام والفتاة املتبرجة طاملا توفرت القدرة، 
وعلى املقصر في األحكام الشرعية أن يقوم باألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر وميارس اجلهاد، ويجتهد في الرجوع عما أسرف فيه، 
ب��ل لقد نقل اإلم��ام القرطبي عن بعض العلم��اء أن القوم لو اجتمعوا 

على شرب اخلمر لوجب عليهم أن ينهى بعضهم بعضا عن شربها.

• وقد يكون اجلهاد سببا في هدايته وغفران ذنوبه.
- نع��م فاجله��اد من أعظم أس��باب غف��ران الذنوب. يقول احل��ق تبارك 

وتعال��ى: )ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ   ٴۇ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ      

وئ     وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  (.
• حس��نا. من األمور التي تثار أيضا لتبرير االنصراف عن القتال. أن بعض 
ال��دول العربية خاصة اآلن تش��هد انفراجة غير مس��بوقة في احلريات، 
وأن الصب��ر على املعارضة من الداخل قد يصل بالش��عوب حلريتها. فما 

تعليقك؟
- غزوت��ا نيويورك وواش��نطن أجبرتا أمريكا على الس��ماح بش��يء من 
احلري��ة في العالم العربي، ولكنه فت��اٌت يلقى للمنهوبني من أجل مزيد 
من النهب، أما الفس��اد واالستغالل والقهر فهو نفسه. فقط السماح 

ببعض التأوه والصراخ.
وتذكرْ أن إدارة أي سجن ال بد أن تسمح فيه بشيء من الترفيه والترويح 
واملزايا، إلنها ال ميكن أن تقود املساجني بالقوة والضغط فقط، ولكن رغم 
 أي ترفيه أو ترويح أو مزايا فهي ال تقبل إال بأن يظل املساجني في السجن.

• ومن احلجج الت��ي تثار أيضا أن القاعدة متهمٌة باإلرهاب وقتل األبرياء، 
وأن م��ن يس��تجيب لدعوته��ا س��يلوث يديه بدم��اء املعصوم��ني. فما 

تعليقكم على ذلك؟
- أوال: تهم��ة قتل األبري��اء واإلرهاب والدموية والتوح��ش تهٌم يلصقها 
املس��تعمرون والطغاة باجملاهدين واملقاتلني م��ن أجل احلرية عبر التاريخ 

سواء كانوا مسلمني أو غير مسلمني.
ثاني��ا: اجملاه��دون في ه��ذا العصر ومنه��م جماعة قاعدة اجلهاد تش��ن 
عليه��م أمريكا وحليفاتها حربا إعالمية كاذب��ة، واعترفوا في وثائقهم 

بذلك. وميكن -إن سمحت لي- أن أذكر لك أمثلة على ذلك.

• لو رأيتم أن نكمل الرد على هذه الشبهة ثم ننتقل لألمثلة.
- خي��راً. ثالثاً: إن األمريكان وحلفاءهم -في نف��س الوقت الذي يتهمون 
في��ه اجملاهدين بقتل األبرياء- يبررون ألنفس��هم قتل املاليني من البش��ر 
بحجة ضرورة العمليات احلربية، حتى بلغت بهم الوقاحة؛ أنهم يقتلون 
املئات من املسلمني في أفغانستان، ثم يتهمون الطالبان بأنهم السبب، 

ألنهم يتداخلون بينهم.

محطة خارجية: صحفي أمريكي:
ملاذا يعد قتل الطغاة واإلرهابيني ملدنيني أبرياء عمال غير مش��روع وفعل 

الواليات املتحدة للشيء نفسه أمراً مقبوالً أو مبرراً؟
دوكالس فيث سكرتير وزارة الدفاع األمريكية:

حس��نا ... الوالي��ات املتحدة ال تق��وم بذلك ... ولو قمنا به��ذا لكان أمرا 
مقلقا كما لو فعله اإلرهابيون.

صحفي أمريكي:
الواليات املتحدة ال تقتل مدنيني أبرياء؟

دوكالس فيث سكرتير وزارة الدفاع األمريكية:
ال. الواليات املتحدة ال تستهدف املدنيني ...

صحفي أمريكي:
هن��اك بع��ض املراقبني م��ن اخلارج الذي��ن ينظرون إلى احلادي عش��ر من 
س��بتمبر حيث قت��ل ثالثة آالف في هذه الكارثة ث��م ينظرون إلى اآلالف 

الذين قتلوا منذ ذلك احلني فيتعجبون من املعايير املزدوجة. ما ردك؟
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دوكالس فيث سكرتير وزارة الدفاع األمريكية:
أظ��ن أن ... أظ��ن أن األرقام التي تتحدث عنها مش��كوك فيها ... فلندع 

ذلك جانبا ...
صحفي أمريكي:

ملاذا هي مشكوك فيها؟
دوكالس فيث سكرتير وزارة الدفاع األمريكية:

أنا ال أقبل اتهامك أننا قتلنا اآلالف من األبرياء ولكن ...
صحفي أمريكي:

ولكن هناك العديد من الدراسات والتحقيقات وحقائق على األرض التي 
تدل بالفعل على مقتل اآلالف. أعني أن هناك حاليا دراس��ات في العراق 
تتحدث عن عشرة آالف قتيل. أنا ال أريد أن أخوض في عدد القتلى ولكن 

لعل اآلالف يعتبر بالتأكيد تقييما عادال.
دوكالس فيث سكرتير وزارة الدفاع األمريكية:

أنا ال ... أنا ال أعرف هل هذا صحيح وأنا ال أقبل هذا االدعاء ...
دينس هالدي املساعد السابق لألمني العام لألمم املتحدة:

لو س��ألت طالب��ا أمريكيا حول عدد قتلى ح��رب فييتنام ألجابك بأنهم 
ثمانية وخمس��ني ألف، إال أن األمر ال��ذي يتجاهلونه هو مقتل مليونني 
أو ث��الث أورمب��ا أربع ماليني م��ن الفييتنامي��ني . ولكن الوالي��ات املتحدة 
وحلفاءه��ا ال يبالون. هذا أمر جار به العمل. الس��يد ب��اول –كولني باول، 
اجلن��رال كولني ب��اول- أظن أنه نقل عن��ه القول أنه ال يهت��م بالضحايا 
املدنيني في أفغانستان –هذا ليس من شأنه. وأظن أن هذا هو موقفهم 

في العراق سواء كان العدد خمسة آالف أم عشرة آالف فهذا ال يهم.
جون بوننت:

أظن أن األمريكان كمعظم الشعوب األخرى باألساس مهتمون ببلدهم. 
أنا ال أعرف كم من املدنيني العراقيني قد قتلوا ... ولكن أستطيع أن أؤكد 
ل��ك أن الع��دد هوأدنى رقم ممكن في احلرب املعاص��رة ... ولكن من األمور 
امللفتة للنظر في االنتصار السريع لقوات التحالف هو الدمار البسيط 

الذي أصاب البنية التحتية العراقية وقلة ضحايا العراقيني ...
صحفي أمريكي:

أعتقد أن هذا كثير مبا فيه الكفاية أن يقتل عشرة آالف مدني!
جون بوننت:

 حسنا. هذا قليل نسبيا إذا نظرت إلى حجم العملية العسكرية التي نفذت.
دوكالس فيث سكرتير وزارة الدفاع األمريكية:

إنه عمليا مس��تحيل في احلرب أال يص��اب هناك أحد من املدنيني مهما 
كانت عناية العس��كريني احملترفني –عسكريون منضبطون- في اجتناب 

إحلاق الضرر بغير املقاتلني والبنية التحتية.
صحفي أمريكي:

الس��يد فيث، هذا كالم جميل وأنت جالس هنا في واشنطن. ولكن في 
العراق وفي أفغانس��تان التي كانت فيهما جتربتي األخيرة, الوضع ليس 

كما تصوره على اإلطالق ... 
ضابط أمريكي:

تسمحون لي باملقاطعة للحظة؟عفوا,  ولكن أرجو أن توقفوا التسجيل 
حلظة شكرا جزيال، من فضلك وقف التسجيل! هل أوقفت التسجيل؟

املصور: 
األمر جاد!

ضابط أمريكي : 
أنا لم أعجب سيدي ...

صحفي أمريكي:
الس��يد فايفماين��در –ضابط في اجليش- أوقف فج��أة اللقاء ملا طرحت 

السؤال حول قتلى املدنيني.

عودة للحوار: الدكتور أمين:
رابع��ا: لنفت��رْض أن القاع��دة متهمٌة بك��ذا وكذا، وتش��ن عليها حرٌب 
إعالميٌة، ولكن أنت. أنت أيها املس��لم ما موقفك مما يجري؟ أنت ستأتي 
يوم القيامة وحدك. ولن يس��ألك اهلل عما أحسنت القاعدة أو أساءت. 
فال تكن ضحية حلملة التضليل، التي تهدف لصرفك عن اجلهاد باألوهام. 
هْب أن القاعدة لم تخلْق بعد، فهل ستترك األعداء يحتلون ديار اإلسالم 

ويعيثون فيها فسادا؟

• حسنا. ما هي األمثلة التي تودون تذكرها؟
- هناك حملٌة من الكذب تش��ن عل��ى اجملاهدين، وال تقتصر هذه احلملة 
على الصحافيني أو الكتاب املتزلفني للحكومات، بل تتورط فيها مراكز 

أبحاث تزعم لنفسها األمانة واحليدة العلمية.

• مثل ماذا؟
- مثل مركز مكافحة اإلرهاب في اجليش األمريكي، ومثل مركز اإلسالم 

والدميقراطية ومستقبل العالم اإلسالمي مبعهد هدسون األمريكي.

• وماذا ذكرا؟ باختصار.
- مث��ال مرك��ز مكافحة اإلرهاب باجلي��ش األمريكي له كتاٌب نش��ر فيه 

تقريرا عني في صفحة ونصف، ورد فيه ثالثة عشر خطأ.

• مثل ماذا؟
- مثل أني قد التحقت باإلخوان املسلمني وعمري أربعة عشر عاما، ولم 
التحق باإلخوان طيلة عمري. ومثل أني املس��ؤول عن قتل الس��ياح في 
األقصر في عام ألف وتس��عمائة وسبعة وتس��عني، وليس لي أية صلة 
بهذا احلادث من قريب وال بعيد، والذي قام به إخوٌة من اجلماعة اإلسالمية 

وتبنوه، ولم توجْه لّي أجهزة األمن فيه تهمة وال شبهة تهمة.

• الغريب أن قناة ديسكفري عرضت في آخر رمضان فيلما بعنوان )عصر 
اإلرهاب( ، وورد فيه مقطٌع طويٌل عن حادث األقصر ومسؤوليتكم عنه؟

- إنها حرب الكذب.

• حسنا. واإلحدى عشر خطأ األخرى؟
- ه��ذه عليه��م أن يكتش��فوها بأنفس��هم، وإال فه��ل تنف��ق عليهم 

امليزانيات الطائلة؟ ثم أصححها لهم مجاناً.

• وهل ذكروا شيئا عن القاعدة.
- نع��م. م��ن طرائ��ف ه��ذا املركز، ال��ذي يع��د نفس��ه متخصصا في 
 القاع��دة؛ أن��ه أخ��رج كتابا ع��ن ثغ��رات القاع��دة –في زعمه- س��ماه 
)Harmony and Disharmony( أو التناس��ق وعدم التناسق،ونس��بوا لي 
فيه كتاب الرد على الشيخ األلباني رحمه اهلل، والكتاب ليس لي، بل من 
سلس��لة كنت أش��رف على إخراجها في جماعة اجلهاد قبل االنضمام 
للقاع��دة بفترة طويل��ة، والذي يضح��ك الثكلى؛ أنهم ذك��روا؛ أن ذلك 
الكتاب فيه أحاديٌث عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما- وامللك الشجاعي 

.)King Al-Shaj’ai(

• من هذا امللك الشجاعي؟
- أن��ا أيضا فكرت كثيرا فيمن يكون هذا امللك الش��جاعي؟ ثم بالبحث 
في الرس��الة املذكورة وجدت أنهم يقص��دون الصحابي اجلليل عوف بن 

مالك األشجعي رضي اهلل عنه.

• آه. يبدو أنهم متبحرون في علم الرجال!
- وف��ي هذا الكت��اب يعرفون الردة عند القاعدة بأنه��ا: تضم كل أولئك 

الذين يختلفون مع تفسير القاعدة لإلسالم!

• سبحان اهلل. جعلوا القاعدة من اخلوراج!
- ويعرفون اخلوارج بأنهم: فرقٌة متطرفٌة من الش��يعة، أما املرجئة فهم 

أيضا فرقٌة من الشيعة1.

• عجيب. يبدو أنهم أيضا متبحرون في الفرق!
- أما حلف الفضول فيعرفونه بأنه: »مجلٌس ش��كله النبي محمٌد قبل 
انتش��ار اإلس��الم، وكان هذا اجمللس مكونا من زعماء القبائل في اجلزيرة 

العربية ليعالج شؤون أقوامهم«.

 • النب��ي -صلى اهلل عليه وس��لم- ش��هد حل��ف الفضول وه��و غالٌم، 
 ولم يكن ملعاجلة شؤون العرب، بل كان للتحالف على منع الظلم مبكة.

- هذا غيض من فيض أمانتهم وعلمهم.
أما عن مركز اإلسالم والدميقراطية في معهد هدسون.

• نرجو أن نكتفي مبثال واحد من هذا املركز، فقد أطلنا مع هذه املراكز.
- مثاٌل واحٌد فقط إن شاء اهلل.

AFGP-2002-601693-Trans, p: 4. -1
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هذا املركز يصدر نشرة بعنوان )االجتاهات احلالية في عقيدة اإلسالميني(. 
)CURRENT TRENDS IN ISLAMIST IDEOLOGY(

وف��ي اجملل��د اخلامس م��ن هذه النش��رة مقاٌل لش��خص يدع��ى توفيق 
 حامد يهاجم فيه اجملاهدين، مأله بس��ب النبي صلى اهلل عليه وس��لم،

ويزع��م هذا الكذاب أنه قد حضر لي عدة كلمات، ألقيتها في مس��جد 
كلي��ة الط��ب بالقاهرة، وكن��ت ملتحيا وأرت��دي زي الطالب��ان، وأنه قد 
صافحن��ي ع��دة مرات، وأني ق��د أثنيت علي��ه. وهذا كله ك��ذٌب فاضٌح 

وصراٌح.

• وهذا لم يحدْث مطلقا؟
- إطالقا. فلم ألتح في مصر إال في السجن، ال قبله وال بعده.

• هذا في مصر. وإال فإني أراك أمامي اآلن ملتحيا.
- نعم كان هذا في مصر.

• وهل كان لدواعي األمن؟
- نعم. وهو أمٌر معلوٌم ألصدقائي وأعدائي.

• إذا فمن أين تأتي بهذه القصص؟
- ال��ذي يتطاول على حضرة النبي صلى اهلل عليه وس��لم ال يس��تبعد 

عليه أي شيء.

• سبحان اهلل. اجتمع فيه الكفر والكذب.
- ويكتب في نشرة مركز يزعم التخصص العلمي.

• خيراً. نكتفي بهذه األمثلة، فإن تلك املراكز يبدو أن قصصها طويلٌة.
- وأكاذيبها أطول.

ولكن أرجو أن تس��مح لي مبالحظة أخيرة في حرب اإلعالم الكاذبة ضد 
اجملاهدين.

• تفضل.
- في أكثر من كتاب ملركز مكافحة اإلرهاب باجليش األمريكي مت التأكيد 

على أمرين في غاية اخلطورة:
األول: أن احلرب اإلعالمية ضد اجملاهدين يجب أن متول بطريقة سرية من وراء 
ستار، وبأساليب احلرب الباردة ضد املعسكر الشيوعي. وقد أشرت لهذا 
 في رسالة )التبرئة( عند احلديث عن مقتل الطفلة شيماء -رحمها اهلل- 

أثناء الهجوم على رئيس الوزراء املصري.

التعليق: 
»ال ب��د أن مت��ول حكوم��ة الواليات املتحدة حم��الت الدعاي��ة التي تركز 
على حتويل الرأي العام املس��لم ضد اجلهاديني، ولكن بصورة خفية جدا 

وبأسلوب غير مباشر.
وال بد للواليات املتحدة أن تستثمر قوة )أثر شيماء( خاصة، في نشر صور 

الهجمات اجلهادية التي قتلت أطفاال مسلمني.
وفي ضوء النقاط السالفة التي أوضحت اآلثار الوخيمة لعمل الواليات 
املتحدة املباش��ر في املنطقة، فمن الض��روري أن تعمل الواليات املتحدة 

من خلف الستار.
إليه��ا  أش��رنا  الت��ي  تل��ك  مث��ل  الدعاي��ة  حم��الت  ف��إن  ولذل��ك 
يس��تخدمون  محترف��ني  قب��ل  م��ن  بعناي��ة  ت��دار  أن  الب��د  س��ابقا، 
الت��ي  املمت��ازة  واملنظم��ات  املعلوم��ات  اس��تراتيجيات  نف��س 
الب��اردة«. احل��رب  ف��ي  بكف��اءة  املتح��دة  الوالي��ات   اس��تعملتها 

»The United  States government must  fund  media campaigns 
that focus on turning Muslim public opinion against the jihadis, 
but in a very low key and indirect manner .In particular, the U.S. 
must harness the power of  the “Shayma Effect  ,”broadcasting 
images of jihadi attacks that have killed Muslim children.
In light of the foregoing points highlighting the deleterious effects 
of  direct  U.S  .action in the region, it is essential that the U.S. 
operate behind the scenes. Thus, media campaigns like those 
mentioned above must be carefully managed by professionals 

using some of the same, excellent  information strategies and 
organizations that the U.S. employed so effectively in the Cold War“. 

[Stealing Al-Qa’ida’s Playbook, Combating Terrorism Center, United States 

Military Academy, P: 18 &19].

الدكتور أمين:
األم��ر الثان��ي: أن احلكومات الغربية يج��ب أن تهاج��م اجملاهدين بإقناع 

الزعماء املسلمني والسلفيني بإدانة اجملاهدين

التعليق:
“احلكومات احملاربة للتوجه اجلهادي عليها أن تدعم الرسائل والرسل الذين 
لهم صدى في القطاعات التي أشرنا إليها. وحيث أن احلكومات الغربية 
تفقد املصداقية في العالم اإلسالمي، فإن عليها أن تقوم بذلك بطريقة 
غير مباش��رة. وبالتحديد فعلى احلكومات أن تقنع الزعماء اإلس��الميني 
والس��لفيني بإدانة الفكر واألعمال اجلهادية، ألنهم أفضل الناس موقعا 
 لتدمي��ر مصداقي��ة اجلهاديني ومن��ع أنصارهم من االنضم��ام إليهم«.

»Governments combating Jihadism should support messages 
and messengers that will resonate with the various constituencies 
we have identified. Since Western governments lack credibility 
in the Muslim world, they should do this indirectly. 
In particular, governments should convince influential Islamist 
and Salafi leaders to renounce Jihadi thinking and tactics since 
they are best positioned to damage the credibility of Jihadis 
and prevent their constituencies from joining the movement. 
[MILITANT IDEOLOGY ATLAS- EXECUTIVE REPORT, Combating Terrorism 

Center, United States Military Academy, P: 7].

* إذن ه��ذا يدعو للتحقيق والبحث حول كثير من التصريحات املهاجمة 
للمجاهدين.

- بالطبع. إنها احلرب التي يجيزون فيها كل شيء.

• وهن��ا تتبني أهمية وخطورة اإلعالم اجلهادي في توصيل احلقيقة لألمة 
املسلمة.

- بالطب��ع. ول��ذا أرج��و من كل م��ن يبغي اإلنصاف س��واء م��ن املوافق 
للمجاهدين أو اخملالف لهم أن يس��تمع ألقوالهم مباشرة بدون وسيط. 
وأن يدرك أن احلملة الصليبية تش��ن حملة دعائية أهم أركانها الكذب 

والتضليل وإخفاء احلقائق أو تشويهها.

• إذن فأين احلديث اململ في وسائل اإلعالم عن الصدق واألمانة واملهنية 
واحلرفية وما أشبه.

- آه. هذه مثل أسلحة صدام للدمار الشامل.

• خيرا. ما دمنا نتحدث عن الشبهات التي تلصق باجملاهدين، ونتحدث عن 
احلرب اإلعالمية، فهناك ش��بهٌة كثيرا ما ترددها الوسائل اإلعالمية، في 
محاولة أن يجعلوها مس��لمة من كثرة تردادها، وهي شبهة أن القاعدة 

صناعٌة أمريكيٌة مولتها أمريكا ودربتها. فما تعليقكم على ذلك؟
- تعليقى هو اعتراف الكوجنرس األمريكي الرسمي ببطالن هذه الشبهة 

في تقريره عن أحداث احلادي عشر من سبتمبر.

• حسنا. احلديث عن قتل األبرياء. يستدعي للذاكرة أمريكا وما يدور فيها 
 حاليا. هذه األزمة االقتصادية الطاحنة في أمريكا. ما تعليقكم عليها؟

- هذه األزم��ة هي حلقٌة من حلقات النزي��ف االقتصادي األمريكي منذ 
ضربات احلادي عشر من س��بتمبر بفضل اهلل. وستستمر هذه احللقات 
 طاملا استمرت السياسة األمريكية احلمقاء في اخلوض في دماء املسلمني.

فملخ��ص ما حدث -من وجه��ة نظري- أن االقتص��اد األمريكي أصابته 
حالٌة من الركود، وفقدان ثقة املستثمرين في السوق، بعد أحداث احلادي 
عش��ر من سبتمبر، فضخت احلكومة االحتادية أمواال ضخمة من أموال 
دافع��ي الضرائب، وخفض البنك املرك��زي الفائدة على الديون إلى واحد 
باملائة، فتوفرت لدى البنوك سيولٌة ضخمٌة، فشجعت اإلقراض بأبسط 
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الشروط، وكان شراء البيوت من أهم اجملاالت التي مت تشجيعها، فاندفع 
الناس يقترضون لش��راء البيوت وللمش��تروات االستهالكية. فارتفعت 
أس��عار العقارات، وكانت البنوك تقرض املقترضني، وهي تعلم عجزهم 
عن السداد طمعا في االستيالء على بيوتهم، وإعادة بيعها بسعر أكبر، 
ظنا منها أن االرتفاع في س��عر العقارات سيستمر، ثم عجز املقترضون 
عن س��داد الديون، ، وبدأت البنوك تس��تولي على البيوت، وتتحايل على 
املقترض��ني ببي��ع ديونهم لبن��وك أخرى بفوائ��د أكبر، ولكن املش��كلة 
تفاقمت، وانخفضت أس��عار العقارات، وص��ارت البيوت املرهونة تعرض 
للبيع بس��عر أقل من سعر شرائها، ، فبدأت شركات الرهن العقاري في 
اإلف��الس، ومعها البنوك التي لم تس��ترد أموالها، ثم انتش��ر الذعر بني 
البنوك، فلم تعد تقرض بعضها بعضاً، وأخيرا جلأت احلكومة األمريكية 
وبع��ض احلكومات الغربي��ة األخرى، إلى ضخ األموال ف��ي البنوك مبئات 
امللي��ارات، وحتمل الع��بء دافعو الضرائب، الذين دفع��ْت أموالهم إلنقاذ 

كبار الرأسماليني حلفظ النظام الربوي التحايلي من االنهيار.
ومن هذا يتبني أن املش��كلة لها ثالثة أس��باب، اثنان كامنان في النظام 
الرأس��مالي، وهما الربا والغش، والثالث كامٌن في الطبيعية الصليبية 
العدوانية، وهو السياس��ة الظاملة التي تّتبعها أمريكا وحليفاتها ضد 
املس��لمني، والتي كانت من نتائجها أحداث احلادي عشر من سبتمبر ثم 

احلروب الصليبية اخلاسرة التي تخوضها أمريكا وحليفاتها.

• هل لهم من مخرج؟
- صعٌب أن يكون لهم مخرٌج، ألن عليهم أن يتركوا الربا واقتصاد السوق، 
ولكنه��م ممك��ٌن أن يخفف��وا من خس��ائرهم إذا أوقف��وا النزيف اجملنون 
م��ن األموال، التي ينفقونها على احلروب ضد املس��لمني، فما يس��مونه 
 باحلرب عل��ى اإلرهاب وحملتيهما الصليبيتني في أفغانس��تان والعراق،

التي تس��تنزفهم اس��تنزافا بس��يل من اخلس��ائر املتوالية. وبعد سبع 
سنوات لم يجنوا إال الفشل.

• ولكنه��م يطمعون ف��ي حمالتهم تل��ك إلى قمع التص��دي اجلهادي 
لعدوانهم، حتى يس��تأثروا بالبترول والث��روات، التي يطمعون أن متدهم 

بأسباب الرفاه والرخاء.
- إذن فسينزفون حتى املوت بإذن اهلل.

 • وهل ميكن أن حتصل هذه األزمة وذلك االنهيار في ظل الشريعة اإلسالمية؟
- بالطبع ال. فالشريعة حترم الربا أصال، وحترم العقود املبنية على الغش 

والغرر والتحايل واجلهالة.
وكان املنهزم��ون من��ا إذا قيل لهم إن الربا حراٌم، ويجر للفس��اد واخلراب، 
يقولون أنتم ال تفهمون ش��يئا ف��ي العصر احلديث، الذي يقوم اقتصاده 
على الفائدة، فهاهو اقتصاد العصر احلديث يتدمر -بفضل اهلل- بضربات 

اجملاهدين وبالربا ومبا يزعمونه حرية السوق.

• هل إذن من رسالة للغرب الصليبي؟
- نقول لهم: أسلموا تسلموا. أسلموا لتعيشوا في حياة خالية من اجلشع 
 واالستغالل واملكسب احلرام، ووحوش الرأسمالية التي تسحق الفقراء.

• فإن أبوا اإلسالم؟
- ال أق��ل م��ن أن يكفوا عن��ا حماقاته��م وأطماعهم، التي س��توردهم 

املهالك -بإذن اهلل- إن لم يعقلوا.

• وماذا عن املسلمني الذين يستثمرون أموالهم في الغرب؟
- هؤالء لألس��ف معظم تعامالتهم غير شرعية، فعليهم أن يستثمروا 

أموالهم في بالد املسلمني حتى ال يخسروا الدنيا واآلخرة. 

• خي��را. قبل أن نت��رك احلديث عن أمريكا، أرى أن نع��رج على االنتخابات 
األمريكية، فهل لكم من تعليق؟

- نع��م. تثب��ت هذه االنتخابات مدى عداء الش��عب األمريكي لإلس��الم 
واملس��لمني، فكال املرشحني يتنافس��ان على التودد إلسرائيل، وأحدهما 
يرى أن على األمريكان أن يبقوا في العراق، حتى يقضوا على كل مقاومة 
فيه للمشروع األمريكي الصليبي، واآلخر يرى أن عليهم أن ينسحبوا من 

العراق بالتواطؤ مع إيران ليتفرغوا لضرب أفغانستان، والقضاء على أية 
معارضة فيها للمش��روع الغربي الصليبي. إذن فنحن أمام أمة معادية 

لإلسالم. هذه حقيقٌة يجب أال نهرب منها. حتى ال تضل بنا السبل.

• خيرا. ننتقل من أمريكا إليران بعد إذنكم.
- تفضل.

• في كالمكم األخير في عدة أش��رطة، وخاصة في ش��ريط الس��حاب 
األخير )س��بع س��نوات على احل��روب الصليبية( هاجمتم إي��ران هجوماً 
واضحاً، واتهمتموه��ا صراحة بالتواطؤ مع احملتل الصليبي الغازي لديار 
اإلس��الم. قد يتس��اءل البعض؛ ملاذا ه��ذا الهجوم في وق��ت أنتم وإيران 

مستهدفون من أمريكا؟
- احلمد هلل. طبعا كل الدنيا تعرف أن الشيخ أسامة -حفظه اهلل- كان 
خطه األساس��ي حشد األمة ملواجهة العدو األكبر؛ التحالف الصليبي 

الصهيوني.
ولك��ن إيران لم تت��رك اجملاهدين في حالهم. فقد بدأوا بس��ب الطالبان 
من قبل أحداث احلادي عش��ر من س��بتمبر، وكال��وا للطالبان أنواعا من 
األكاذي��ب، ثم تواطؤوا مع األمريكان على غزو أفغانس��تان، وقد أش��رت 

لذلك ببعض التفصيل في شريط )قراءٌة لألحداث(.

 • ومن قبله في عدة أشرطة تكلمت عن جتار الدين املتعاونني مع الغزاة.
- نعم. ثم بعد احلادي عش��ر من س��بتمبر اخترع��ت آلة كذبهم الفرية 
املتناقضة؛ أن أمريكا واليهود هم الذين صنعوا هجمات احلادي عشر من 

سبتمبر لتكون مبرراً لضرب إيران.

• ورغ��م ذل��ك تعاونوا مع أمريكا ف��ي احتالل أفغانس��تان والعراق، ولم 
تضرْب أمريكا إيران حتى اآلن.

- فكان ال بد أن نتكلم ونوضح احلقائق لألمة.
أخي الكرمي. لقد ضبط التاريخ إيران وأتباعها متلبس��ني بجرمية التعاون 
م��ع العدو الغازي لديار اإلس��الم، وتل��ك فضيحٌة تاريخيٌة س��تتناقلها 
األجيال والقرون، إال أن يأذن اهلل لهم بالتوبة واإلنابة. وأنا س��معت بإذني 
محم��د باقر احلكيم عقب االحتالل األمريكي الصليبي للعراق، يس��أله 
مذيع البي بي س��ي العربية: هل س��تدعون ملقاومة االحتالل، فرد عليه 
بالنف��ي، وبأنهم يدعون اآلن للهدوء واالس��تقرار. أي أن قتال صدام كان 

جهاداً، أما قتال األمريكان فصار إرهاباً.

• وملاذ تعجل اإليرانيون إظهار تعاونهم مع العدو الغازي لديار اإلس��الم، 
مع أن هذا األمر قد كشف حقيقتهم أمام املسلمني؟

- إنه اجلشع واحلرص على السلطة والسلطان.

• صرح أحمدي جناد مؤخرا بأنه: »لو جترأ أحٌد على خرق احلدود اإليرانية فإن 
 القوات اإليرانية ستكس��ر يده، قبل أن يتمكن من الضغط على الزناد«.

مع أنه زار العراق، واس��تقبل في املنطقة اخلضراء حتت احلماية والرعاية 
األمريكية. في نظركم ما سر هذا التناقض؟

- العصبية القومية الطاغية التي توظف الدين ألهوائها. فأفغانستان 
والعراق أرٌض مباح��ٌة، واحلكومتان العميلتان فيهما صديقتان، أما إيران 

فقدٌس محرٌم، ال يجب أن ميس.

• هناك موضوٌع أود أن أسمع رأيكم فيه يتعلق بإيران وأتباعها.
- تفضل.

• في العديد من وس��ائل اإلعالم هناك حملٌة م��ن التضخيم والتهويل 
حل��زب اهلل، وف��ي املقاب��ل محاولٌة لتهوي��ن أو متري��ر أعم��ال اجملاهدين،

 

فما رأيكم بذلك؟
- طبع��ا. األمر في غاي��ة الوضوح، وأعطيك مثال��ني صارخني على ذلك. 
جتاهل القنوات ملا ورد في ش��ريط )سبع سنوات على احلروب الصليبية( 
م��ن مقاط��ع تظه��ر تعذي��ب األفغان عل��ى يد عمي��ل االس��تخبارات 
األمريكي��ة )ج��اك( ولقاءه بالقنص��ل الليبي في كابل، م��ع أن هذا ميثل 

سبقاً إعالمياً.
واملث��ال الثان��ي: ح��زب اهلل ملا بادل األس��رى اخلمس��ة، أق��ام مهرجانات 
واحتفاالت بطول لبنان وعرضها، حتت س��مع وبصر الطيران اإلسرائيلي، 
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وتناقلت وس��ائل اإلعالم وأعادت وكررت نق��ل االحتفاالت. ونحن عموما 
نفرح بخروج أي أسير مقاوم إلسرائيل.

ولكن ملا هاجم مجاهدو اإلمارة اإلس��المية سجن قندهار، وهي ليست 
 امل��رة األولى، التي يهاجمون فيها الس��جن. وأقتحموا الس��جن بالقوة،

بل وأبادوا حاميته وإدارته، وأخرجوا منه أكثر من ألف وخمسمائة سجني 
وس��جينة، ثم نقلوهم ملأمنهم بفضل اهلل وكرمه. مرت وكاالت األنباء 

على النبأ مرور الكرام.
ولو قس��نا بنفس املقياس ووزنا بنفس امليزان ألقامت اإلمارة اإلسالمية 

أكثر من ثالثمائة مهرجان.

• أنتم تتحدثون عن مهرجانات. ولكن كيف تقيمون مهرجانات؟ وطائرات 
أمريكا وصواريخها تبحث عن اجملاهدين في كل ش��بر؟ وتقتل العشرات 

من أجل استهداف واحد منهم.
- احلمد هلل على منته وفضله. اجملاهدون سواء في العراق أو أفغانستان 
أو الشيشان أو الصومال أو املغرب اإلسالمي أو اليمن منهجهم واضٌح، 
ال مفاوضات بل ال حرف واحد م��ن التباحث قبل خروج الغازي الصليبي 

احملتل من ديار اإلسالم. هل أدركت السبب؟

• ذكرمت في إجابتكم اليمن. وقد أش��ار العديد من املراقبني إلى النشاط 
اجلهادي املتصاعد في اليمن. فما تعليقكم؟

- اليمن أرض اإلميان واحلكمة ومدد اإلسالم أريد لها أن تكون قاعدة متوين 
وتخزين وإم��داد للحملة الصليبية الصهيونية على ديار اإلس��الم حتت 
اإلمامة املزعومة لعلي عبد اهلل صالح، ولكن أهل اإلميان واجلهاد والعزة 
أب��وا على ذل��ك العميل هذا الع��ار، الذي أراد أن يلصقه بش��عب اليمن 
األبي العزيز، فتصدوا له وخملططاته، بإعانته للصليبيني ضد املس��لمني 

ولسرقته لبترول املسلمني، الذي ميد به جيوش الكفار وأساطيلهم.
وش��عب اليمن العزيز األبي سيكتب صفحة مشرقة في تاريخ اإلسالم 
ب��إذن اهلل، بتصدي��ه له��ذا الدعي العمي��ل، وبدعمه ألبنائ��ه اجملاهدين 
الشرفاء، فشعب اليمن املسلم املؤمن الكرمي ال ميكن أن يقبل أن تدنس 
قوات احلملة الصليبية الصهيونية ديار اإلسالم في أفغانستان والعراق 
وفلس��طني والصومال، وتسفك دماء املسلمني وتتعدى على حرماتهم، 

ثم تأتي سفنها لتتزود وتتمون وتستجم في مين اإلميان والرباط.
وإني أبش��ر األمة املس��لمة بأن مدد اليم��ن قادٌم ومتواص��ٌل بعون اهلل 
ومش��يئته، وأن ش��عب اليمن لن يكون إال ناصرا هلل ورسوله بإذن اهلل. 
قال النبي صلى اهلل عليه وس��لم: »يْخرج مْن عدن أبنْي اثْنا عش��ر ألْفا 

يْنصرون اهلّل ورسوله هْم خْير مْن بْيني وبْينهْم«.
 أس��أل اهلل أن يطه��ر مين اإلمي��ان واحلكمة م��ن الصليبي��ني وأعوانهم،
 وأن ينص��ر اجله��اد واجملاهدي��ن، وأميره��م أب��ا بصي��ر ناصر الوحيش��ي،

فم��ا علمت��ه إال نع��م األخ والرفيق واملراب��ط اجملاهد الصابر احملتس��ب، 
وأس��أله س��بحانه أن يخيب ظ��ن احلمل��ة الصليبي��ة الصهيونية في 
اليمن، فينقلب اليمن نارا على أعداء اإلسالم، وبرداً وسالما على أوليائه،

 

وقلعة للجهاد واجملاهدين وحصنا لإلسالم واملسلمني.

• في الفترة األخيرة أصدر املدع��ي العام مبحكمة اجلزاء الدولية مذكرة 
توقيف بحق الرئيس السوداني. فماذا تقرؤون في ذلك؟

 - أق��رأ في��ه عدالة الق��در اإلله��ي، فكما ط��رد اجملاهدي��ن واملهاجرين،
وألقى بهم للمجهول، وعرضهم للمخاطر، ورّوع نس��اءهم وأطفالهم 
 إرض��اء للصليبي��ني هاهم يطاردون��ه، ويعرضونه للمخاط��ر، ويروعونه،

ولم يشكروا له صنيعا، ولم يحفظوا له معروفا. 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ(.

ولعله��ا فرصٌة جيدٌة لُيراجع نفس��ه وعمله، ويتوب مما أس��رف وأخطأ، 
فخي��ٌر له أن ميوت عزيزاً ش��ريفاً ف��ي امليدان مجاه��داً، كجوهر دوادييف 
وأصالن مس��خادوف رحمهما اهلل، بدال من أن ميوت أس��يراً في س��جون 

احملكمة الدولية كسيراً كميلوسوفيتش.

• ولك��ن أال ترون في هذا القرار حتيزاً واضحاً ضد الس��ودان؟ ففي الوقت 
الذي يكرم فيه جزارو احلملة الصليبية الصهيونية من أمثال بوش وبلير 

وشارون. يطارد البشير.
- ال ش��ك. ألن الس��ودان مستهدٌف في إس��المه وعروبته. هذه حقيقٌة 

واضحٌة لم تتمكْن حيل الغرب الصليبي من إخفائها.
 فالبش��ير يطارد ليس بس��بب ما ينس��بونه ل��ه من جرائم ف��ي دارفور، 
فإن الدنيا مألى باجلرائم واجملرمني، ولكن يُطارد البشير ليقّسم السودان، 
ولُتمحى هويته اإلسالمية والعربية، وليجعلوه عبرة لكل من فكر يوماً 

في تطبيق الشريعة، أو فتح السودان إليواء املهاجرين واجملاهدين.

• ولك��ن من ينكر أن دارفور س��الت فيها دم��اء اآلالف واعتدي فيها على 
حرماتهم؟

- ال أنك��ر ذلك. ولكني أبني مل��اذا رق قلب الغرب الصليبي املتحجر لدماء 
دارف��ور، بينم��ا يتمتع ويطالب بس��فك املزيد من الدماء في فلس��طني 
والعراق وأفغانس��تان والشيش��ان. وملاذا يتباكى الغ��رب الصليبي على 

حقوق اإلنسان في دارفور، وينتهكها في سجونه ومعتقالته.

• ج��اء في األخب��ار أن حمولة الس��فينة األوكرانية الت��ي خطفت عند 
الس��واحل الصومالية، وعل��ى ظهرها ثماني��ٌة وثالثون دباب��ة وكمياٌت 
ضخم��ٌة من الصواريخ والذخائر واألس��لحة كانت ف��ي طريقها جلنوب 
الس��ودان، وقد س��بقتها ش��حنٌة قبلها في نوفمبر م��ن العام املاضي، 

 

ويق��ال إن اجلن��وب لدي��ه مائة دباب��ة، وهو يس��ابق الزمن في التس��لح 
استعدادا لتقسيم السودان بعد استفتاء عام ألفني وإحدى عشر.

- نع��م. والذي وقع اتفاقية اجلنوب هي تلك الزمرة احلاكمة في اخلرطوم، 
التي انقلبت على ما كانت تزعم اإلميان به والدعوة إليه، وجمدت اجلهاد 
في اجلنوب، وطردت إخوانها املس��لمني، وأمدت االستخبارات الصليبية 

باملعلومات عنهم. وال زالت تتراجع وتتنازل.

• إذن فما اخملرج في رأيكم؟
- اخملرج في أمرين واهلل أعلم:

األول: أن يجتمع أهل العقل واحلكمة واإلميان في دارفور دار القرآن، فيحلوا 
مش��اكلهم فيما بينهم بالتحاكم للش��ريعة اإلس��المية على يد من 
يثق��ون فيه من أهل العلم والتق��وى، بعيداً عن تدخل حكومة اخلرطوم 

 

أو ق��وى الصليب وتابعته��ا األمم املتحدة. وأن يتحالف��وا ويتعاقدوا على 
إنف��اذ تلك األحكام على القوي والضعيف، بدال من أن يعيش��وا لعقود 

عبيدا للصليبيني واليهود.
 والثان��ي: أن يُعد أهل الس��ودان أنفس��هم للجهاد، فل��ن يعزهم غيره، 
وال يلتفت��وا حلكومة اخلرطوم، فهي أعجز وأضع��ف من أن تصد عنهم 
عادية الصليبيني، وليعتبروا من حال العراق، فما أبطل اخملطط الصليبي 
في��ه إال الثل��ة القليلة الصابرة م��ن اجملاهدين، التي أع��دت للجهاد ثم 
شرعت فيه فور دخول الغازي الصليبي، بعد أن استسلم من استسلم 

وفر من فر وخان من خان.

• على ذكر من استس��لم ومن فر، خبر استسالم مائة وثمانني شخصا 
من عناصر فتح إلس��رائيل، وعلى رأس��هم أحمد حلس أمني سر حركة 

فتح في غزة. ماذا يثير في ذهنكم ووجدانكم؟
- ف��ي احلقيقة أول ما يثيره في ذهني ووجداني هو مدى االنحطاط الذي 

وصلت إليه التيارات القومية العربية، وفي قلبها حركة فتح.
فاستسالم هؤالء مت بعد اتصاالت من سلطة أبي مازن بإسرائيل.

وهؤالء جميعا مبا فيهم من نقلوا لرام اهلل، أو من اعتقلوا في إس��رائيل 
-مبا فيهم أحمد حلس- حققت معهم اخملابرات اإلس��رائيلية، بل نقلت 
الصحف أن رئيس الش��اباك )يوفال ديسكني( التقى بحلس لقاء طويال، 
 ناقش معه فيه األوضاع السياسية في غزة وفرص استيالء فتح عليها.

وكان أش��رف وأطهر لهؤالء الذين استس��لموا إلسرائيل أن يستسلموا 
حلم��اس. ولكن هذا ما س��قطت فيه التي��ارات القومي��ة العربية، التي 
وافقت على االعتراف بإسرائيل وبالشرعية الدولية، بدء من عبد الناصر 

حتى أحمد حلس.
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ول��ذا عل��ى كل م��ن لديه بقي��ٌة من عق��ل أو ضمير أو ش��رف في فتح، 

 

أن يس��أل نفسه سؤاال خطيرا: إلى أين؟ وما جدوى االستمرار في حركة 
نصفه��ا باع القضية، ونصفها الثاني يستس��لم إلس��رائيل، ونصفها 

الثالث صامٌت كصمت القبور.

• رمبا من أجل الراتب واخملصصات، واستمرار الدعم.
- إذن هذا ما وصلوا إليه. بل أزيدك من الش��عر بيتا أن كثيرا ممن يسمون 
أنفس��هم بالقوميني واليس��اريني وما أش��به يتعاملون م��ع األمريكان 

مباشرة أو غير مباشرة عبر حكوماتهم حملاربة التيارات اإلسالمية.

• إذن مباذا تطالبونهم؟
- أن��ا ال أطالبهم بأن ينضموا حلم��اس وال للقاعدة. أطالبهم بأن يعودوا 

إلى ربهم إلى دينهم إلى أمتهم، وكفى هذا السقوط واالنحدار.

• على ذكر الس��قوط القومي واالنحدار اليساري، فقد نشرت السحاب 
في شريط )سبع سنوات على احلروب الصليبية( مقتطفات من أشرطة 
عمي��ل االس��تخبارات األمريكي��ة )جاك(، وم��ن ضمن ما نش��ر تعذيبه 
لألفغ��ان، ولقاؤه مع القنصل الليبي في كاب��ل، الذي حتدث بافتخار عن 
الصداقة األمريكية الليبية، وأن الليبيني قد دفعوا تعويضات لألمريكان، 
وحلوا املشاكل بينهم، ثم كان التعليق املرير املعبر من )جاك( للقنصل 
الليبي، حينما قال له مس��تهزئا: »حتى يرضخ القذافي لألمريكان كان 

ال بد أن يرى صدام يخرج من حفرة في األرض!!«.
- نعم. وهذا س��بٌق أمنٌي وإعالمٌي للمجاهدين. نس��أل اهلل أن يجزيكم 

عنه خير اجلزاء. 

• وإياكم واملسلمني.
- الشيخ أمين. في ختام هذا اللقاء. هل تودون أن تضيفوا شيئا؟

- جزاك��م اهلل خير اجلزاء. أود أن أبلغ تهنئتي 
وللمجاهدي��ن  عام��ة  اإلس��المية  لألم��ة 
رمض��ان  بش��هر  خاص��ة  ثغوره��ا  عل��ى 
املب��ارك وبعيد الفطر. أس��أل اهلل أن يتقبل 
صيامهم وقيامهم وصال��ح أعمالهم. وأن 
يعي��د اهلل علينا ه��ذا العيد وق��د ارتفعت 
رايات اإلمي��ان والتوحيد ف��وق جروزني وكابل 
وبغداد والقدس ومقديش��يو واجلزائر ومكة 
 واملدين��ة والقاه��رة وس��ائر دي��ار اإلس��الم.

كم��ا أود أن أبل��غ أم��ة اإلس��الم اس��تنفار 
ومعلوماته��ا، اجملاهدي��ن له��ا، بأبنائها وأمواله��ا وعلمها  وخبرته��ا 

وأال تس��تمع لدع��اة القع��ود، الذي��ن يري��دون أن يقعدوا األم��ة معهم، 
حت��ي يبرروا ألنفس��هم القع��ود، أو حت��ى يرضوا عنه��م أكابر اجملرمني 
أو االثن��ني مع��ا، وحس��بنا اهلل ونع��م الوكيل. فعلى كل م��ن في قلبه 
بقي��ٌة من دي��ن أو ش��رف أو حمي��ة أو خلق أن ينف��ر للمجاهدي��ن، فإن 
ل��م يس��تطْع فليعْنهم مبا يس��تطيع. أال ه��ل بلغت اللهم فاش��هد.

 

أال هل بلغت اللهم فاشهد. أال هل بلغت اللهم فاشهد.

كما أود أن أرسل حتية خاصة ورسالة للجنود اجملهولني على ثغور اإلعالم 
اجله��ادي. فأقول له��م؛ بارك اهلل فيك��م وثبتكم وفتح عل��ى أيديكم، 
وجزاك��م خير اجل��زاء، وعليكم اآلن بع��د أن ثبّتم أقدامك��م في مجال 
الدعوة والبالغ -رغم أنف أعداء اإلس��الم- أن تس��عوا للرقي بأعمالكم، 
حت��ى تظهر في خير ص��ورة وأفضل عرض، فعليك��م مبزيد من النضج 
واالرتقاء مبس��توى البالغ، وتنقيته مما ال يفيد، واهلل يوفقكم ويبارك في 

مجهودكم ويحفظكم ويجزيْكم خير اجلزاء.

•إخوانن��ا الكرام كان هذا لقاؤنا مع الش��يخ أمين الظواهري، ونتوجه له 
ولكم وجلميع املسلمني بالشكر والدعاء والتهنئة بعيد الفطر.

 - وجزاكم اهلل خير اجلزاء، وتقبل اهلل منا ومنكم واملسلمني صالح األعمال.

• نسأل اهلل أن يعيده على أمة اإلسالم بالنصر والتمكني. 

شعر للشيخ سيد العفاني:

أخي في اهلل قد فتكت بنا علٌل، ولكن صرخة التكبير تشفي 
هذه العلال.

 فأص��غ له��ا جتلجل ف��ي نواح��ي األرض ما تركت بها س��هال 
وال جبال.

جتوز حدودنا عدال.
وتعبر عنوة دوال.

تقض مضاجع الغافني. حترق أعني اجلهال.
فال نامت عيون اجلنب والدخالء والعمال.

وقالوا املوت يخطفكم.
وما عرفوا بأن املوت أمنيٌة بها مولودنا احتفال.

وأن املوت في شرف نطير له إذا نزال.
ونتبعه دموع الشوق إن رحال.

فقْل للخائف الرعديد إن اجلنب لم ميددْ له أجال.
وذرنا نحن أهل املوت ما عرفت لنا األيام من أخطاره وجال.

هال باملوت لإلسالم في األقصى.
فأخبرني متى تغضب؟”.


