
 

                                       ١ /٢/١٨

‹“È@æàbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
‹—à@À@†bé§a@óÈb»@pbïÝáÈ@ @

ا ذ وعدت القارئ بأين سأؤجل الكالم على عمليات مجاعة اجلهاد يف مصر إىل آخر ه-١
لقد صور كاتب الوثيقة عمليات : ا أوان الوفاء بالوعد، فأقول مستعيناً باهللاذالباب، وه

 استيقظوا من النوم - زعمهعلى حسب-مجاعة اجلهاد، بصورة جمموعة من احلمقى والعمالء 
فجأة، فقرروا أن يفجروا ويضربوا، فقتلوا األبرياء، ومنهم الطفلة شيماء رمحها اهللا، وأدخلوا 

لك فهو يكتب وثيقة االستسالم للنظام ذوبناء على . اآلالف إىل السجون، مث فروا هاربني
بأية  يف هوس اخلروج ه الصورة املبتسرة احملبوسةذه. العمل اجلهادي) أو لتهشيم(لترشيد 
من السجن ال ميكن أن تعرب عن احلقيقة، وال أن حتوز حىت على احترام أي باحث طريقة 

أمراً كان لك أجدين مضطراً ألن أتناول بالتفصيل ذول. يبغي اإلنصاف خمالفاً كان أو موافقاً
  .كاتب الوثيقة يف يوم من األيام من أكثر املطلعني على الكثري من حقائقه

 وحىت ال أطيل على القارئ فسأبدأ حديثي من تويل حسين مبارك للسلطة، فأقول؛ -٢ 
استوىل حسين مبارك على السلطة بعد السادات عن طريق جملس الشعب املزور حيميه اجليش 

  :وأجهزة األمن، وأكمل حسين مبارك السري يف طريق الفساد السابق
  .قيم اإلسالم وآدابه تغييب للشريعة عن احلكم واجملتمع، وحماربة ل-أ
  . استسالم كامل لألمريكان، وفتح البالد لقواهتم من قواعد وخرباء وتسهيالت-ب
  . االستمرار يف نفس سياسة التطبيع مع إسرائيل-ج
  . التعاون مع األمريكان واليهود يف ضرب العراق مث حصاره-د

 

                                       ٢ /٢/١٨

ات ضد أي يب والتعدي على احلرمذ قهر الشعب واستخدام وسائل القمع والتع-هـ
  .معارض جاد

 الفساد االقتصادي، واقتصاد الشلل واألصدقاء والطبقة الفاسدة املنتفعة اليت دمرت -و
  .القاعدة الصناعية ملصر وخربت زراعتها

  . سد أي أفق للتغيري السلمي، أو حىت ملعارضة سلمية فعالة منتجة مؤثرة-ز
ي ليس له ذيس الوحيد يف الدنيا ال التخطيط للتوريث من يوم أن توىل السلطة، فهو الرئ-ح

  . مث أصبح رئيساً نائباًمغامرة، فقد كان حسيناختيار نائب ولو حىت نائب صوري، ف. نائب
 مع بعض االنتخابات  السماح ببعض األلعاب السياسية من أحزاب رمسية وصحف-ط

تمرار جرائمه،  ال تؤثر يف سياسة النظام وال متس منافعه ومكاسبه، وال متنعه من اساملزورة،
. لك كله ال متس املخطط األمريكي الصهيوين، بل هي يف احلقيقة أحد لوازمهذوأهم من 
ي يشجعك على تناول الفيتامينات من أجل احلفاظ على صحتك وسالمتك، ذمثل اجملرم ال

ا تشككت أو ذوإفإن تناولته بنفسك فهو ما أراد، مث يقدم لك يف قارورة الفيتامينات مساً، 
 لن تكون سليماً نيالمن احل لكن يف أي .عت، أحاط بك زبانيته وجرعوه لك كرهاًامتن
  .معافاً
مث كلما اعترض معترض صاح فيه . ي كان ومازال أمام كل حر شريفذا هو الواقع الذه

البلد فيها حتول حنو احلريات والتقدم، أمل تر للصحف اجلريئة؟ أال تنظر : الصائحون
؟ أال ترى للمفرج ٨٠ مقعداً، مث حصلوا على ١٥ها على حيصلون فيلالنتخابات اليت كانوا 

  عنهم من السجون؟ أال ترى القنوات الفضائية والضجة اإلعالمية؟
ا وخمطط ختريب البالد والعباد ماض يف طريقه؛ عدوان على عقيدة األمة وحريتها ذكل ه

مع بعض . ار لغزةوكرامتها وثرواهتا وأرضها واعتداءات على العراق وأفغانستان وحص
ي انتهى مبصر من بلد قائد للعامل ذي يزكم األنوف الذالعطور املؤقتة حملاولة تغطية العفن ال

  .يل تابع لألمريكانذالصليبيني والتتار إىل اإلسالمي والعريب، ومدافع عن اإلسالم ضد 
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نه إزاء أعود للسنوات األوىل من حكم مبارك حىت ال أطيل فأقول كان واضحاً أاملهم  -٣
ا الفساد واإلفساد املركب املستشري ال حل إال الرفض، والصورة الشرعية اليت تعلمها ذه

.  اجلهادروتهذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واملسلمون من دينهم وأعزهم اهللا هبا هي
ا الواقع الفاسد لن يتغري باللني ذي عينني أن هذكان واضحاً وال زال لكل منصف فقد 
ا، ذه الوثيقة اليت يروجون هلا حتمل يف طياهتا إقراراً هبذوحىت ه. ساملة، ولن يتغري إال بالقوةوامل

  .فالفكرة الرئيسية يف الوثيقة تقول إننا ضعفاء غري قادرين على التغيري فلنرفع أيدينا ولنهرب
يتطلب كنا موقنني أن األمر . ا التغيري اجلهاديذ فبدأنا بعد خروجنا من السجن نعد هل-٤

لك بدأنا يف محلة من التوعية العقائدية والفكرية ذول. إعداداً طويالً، وحشداً وأعواناً ووعياً
والسياسية، شارك فيها بقوة كاتب الوثيقة، وال زال متمسكاً بكثري من معتقداته، وإن كان 

عسكرية وبدأنا حبشد األنصار وتنظيمهم، وبدأنا بإعداد نواة . خيفيها أو يواري يف إظهارها
ه النواة العسكرية أو اجلهادية ذوكان اجتهادنا أن ه. لنا يف تدريبها أقصى ما نستطيعذب

ليست هي وسيلتنا لقلب النظام، ولكنها وسيلتنا لتوعية األمة وإيقاظها، وهو ما جنحت فيه 
د قاعدة اجلهاد اليوم، فعرب العمليات على أعداء األمة من اليهود واألمريكان أساساً، تستعي

األمة أملها يف العزة وثقتها يف نفسها وتبدأ يف املشاركة يف التصدي للظلم والظاملني، وكنا 
ه األنظمة ذنتوقع، وهو ما حدث اليوم بالضبط، أننا بتصدينا لألمريكان واليهود ستهب ه

  .الفاسدة املفسدة لتدافع عنهم، وهنا تنكشف عملياً أمام شعوهبا
  : تطوران هامان ويف بداية التسعينيات حدث-٥
 األول بدء محلة املطاردة األمريكية للتيارات اجلهادية عموماً، بدأت بطردهم من أفغانستان -أ

  .مث بعد ذلك وصلت لكل مكان، دون أي اشتباك منا مع األمريكان
خواننا يف مجاعة اجلهاد وتقدمي مثامنائة إهو القبض على عدد كبري من  األمر الثاين -ب
ربعة أطالئع الفتح، وحكمت احملكمة على كم العسكرية فيما عرف بقضايا  احملاإىلمنهم 

وخرجت الصحف احلكومية مزهوة متفاخرة بالقبض على مثامنائة عضو يف . عداممنهم باإل
  .  طلقة واحدةإطالقمجاعة اجلهاد بدون 
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الصرب  كان خطنا السابق هو  أن ندخل معركة املواجهة مع احلكومة، بعد أنوقررنا
  . ملعركة التغيرياالنتشار وجتنيد العناصر استعداداًتربص ووال

  ملاذا قررنا أن ندخل معركة املواجهة مع احلكومة؟
، وتبقى الفكرة اجلهادية حية، وال تنكسر قررنا أن ندخل املعركة حىت نبقى أحياًء

القتال  قررنا أن ندخل املعركة حىت حنافظ على إرادة .معنوياتنا ومعنويات األمة من بعدنا
ونفشل محلة التيئيس احلكومية، قررنا أن ندخل املواجهة حىت ال نتحول إىل مطاردين كل 

، قررنا املواجهة أملنا هو اللجوء السياسي أو احملافظة على أسرنا أو االستسالم واملراجعات
حىت ال تنطفئ شعلة اجلهاد حىت وإن خبت يف مرحلة ما، لكي ننقلها من جيل جليل حىت 

يل النصر عسى اهللا أن جيعلنا منهم، قررنا املواجهة حىت تبقى بذورنا يف التربة تنتظر تصل جل
موسم الربيع بدالً من أن نقتلعها بأيدينا، قررنا املواجهة حىت نكون فئة لكل جماهد ينضم 

  .للمسرية، وحىت نطور جهادنا مع إخواننا اجملاهدين يف ديار اإلسالم
يال أنور السادات إىل كسر إرادة احلركة اإلسالمية هدفت محلة البطش منذ اغتلقد 

وخاصة نواهتا الصلبة املتمثلة يف اجلماعات اجلهادية، وقد اختذت هذه السياسة منحى 
تصاعدياً خطرياً منذ تسلم زكي بدر لوزارة الداخلية، حيث بدأ يتبجح علناً بأن عالج 

  .اجلماعات اإلسالمية هو الضرب يف سويداء القلب
دف محلة البطش واضحاً أال وهو زرع اليأس يف قلوب الشباب املسلم، وكان ه

وإيهامهم بأن أية مقاومة ال جدوى منها، ولن تؤدي بأصحاهبا إال إىل الكوارث والنكبات، 
  . كما حتاول أمثال هذه الوثائق أن تومههم.وأن السبيل الوحيد هو االستسالم

 املؤكدة هو فقدان احلركة اإلسالمية وكان السكوت عن الرد على هذه احلملة نتيجته
لثقتها يف نفسها، وتراجعها إىل اخللف واالنزواء والصمت والعودة إىل عهد الرعب الناصري، 

وكان هذا التيئيس من جدوى أية مقاومة هو حجر الزاوية يف سياسة التوسع اليهودي يف 
ح أال إذا زرعوا روح اليأس يف فقد أدرك اليهود أن قمع املقاومة املضادة هلم لن ينج. املنطقة

  .نفوس املسلمني
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والرد على هذه احلملة الباطشة بالعمليات اجلهادية لن يقي الشباب املسلم فقط من اليأس 
فقد اكتشف الشباب . ولكنه أيضاً سيمأل نفوسهم باألمل والثقة بالنفس بعد الثقة باهللا تعاىل

 متكالبون على الدنيا، وأن النيل منهم املسلم أن عدوه ليس أسطورة ال تقهر، بل هم بشر
  .ليس باألمر الصعب

وال تتوقف مثرة املقاومة اجلهادية على بث االمل يف نفوس الشباب املسلم فقط، بل إهنا 
أيضاً توجه نفس السالح إىل أعوان النظام، فتنال منهم احلرب النفسية، وتتحطم معنوياهتم، 

  .وهم يرون زمالءهم يتساقطون من حوهلم
كما أن تصعيد العمل اجلهادي للنيل من األهداف األمريكية واليهودية يبعث روح 
من . املقاومة بني أفراد الشعب الذي يعترب اليهود واألمريكان رمزاً بشعاً على التكرب والطغيان

  .وال بد من استمرار املقاومة، بل ال بد من املقاومةأجل كل هذا كان 
 سياستنا يف تحاضي القريب أشعر بفضل اهللا علينا، فقد جنللمواليوم وأنا أنظر للواقع و

فقد حتقق لنا بفضل اهللا أكثر مما كنا نتوقع يف هذه . املقاومة والصمود وعدم االستسالم
  .السنوات املعدودات
 للوضع يستطيع أن يدرك مدى الكوارث اليت كان ميكن أن تقع لو  منصفإن أي حملل

  .تستمر املقاومة ضد احلكومة املصريةمل يقتل أنور السادات، ولو مل 
لو مل يقتل أنور السادات ولو مل تقاوم احلركة اإلسالمية وأستطيع أن أقول بقوة أنه 

لكانت مصر اآلن مقسمة هي وغريها من دول املنطقة حتت النفوذ األمريكي والتوسع 
  .الصهيوين

يون يف مصر، فيقولون بل حىت على صعيد احلريات اليت خيادع هبا املستسلمون والعلمان
لوال قتل فإن يف مصر حتوالً دميقراطياً، واجتاه متزايد حنو احلريات، إىل غري ذلك من اخلدع، 

لكان العلمانيون والتيارات اإلسالمية تصدي اجملاهدين للحكومة العميلة، أنور السادات 
السادات يف قرار املهادنة بل حىت رؤساء األقباط يف السجن إىل ما شاء اهللا، أمل جيمعهم 
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 ومل خيرجهم إال خالد اإلسالمبويل وصحبه األبرار رمحة اهللا ؟التحفظ يف سجن استقبال طرة
  .عليهم وعلى شهداء املسلمني

مث خرج اإلخوان من السجن، فبدالً من أن يشكروا من أخرجهم قال التلمساين إن مقتل 
وا حىت خرجوا يف مظاهرة السادات كمقتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، مث مل يسترحي

قاتل كمال - النفاق اليت خرجت من جملس الشعب للقصر اجلمهوري فبايعوا حسين مبارك
قد تراجعت إىل ) العنف( مث يقولون إن مجاعات .لفترة ثانيةرئيساً  -رمحه اهللالسنانريي 

: قالمنهج اإلخوان، وأظن أن الذين خرج مرشدهم الثاين من لقاء قاتل مرشدهم األول ف
مقابلة كرمية مللك كرمي، والذين ذهب مكتب إرشادهم اجلديد ليوقع يف سجل تشريفات 

  .قصر عابدين معلنني الوالء لقاتل شيخهم، ليس من حقهم أن يتحدثوا عن تراجعات
فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه ( مبا سجلته يف الطبعة الثانية من كتايب ويذكرين هذا

على  فتحي رضوان احملامي رمحه اهللا، عندما ذهبت إليه يف مكتبه ألشكرهعن األستاذ  )وسلم
ترافعه عين متطوعاً، بعد أن من اهللا علي باإلفراج من السجن، فاستقبلين بكرم وحفاوة، وقال 

 له، وإنه يعترب أن جمرد شكري وامتناين له تقدير ها اليت أرسلت١إنه يشكرين على هدييت: يل
 احلقيقة املدين لنا بالشكر، فقد أعد السادات سجن االستقبال ملعارضيه، كبري له، وأنه هو يف

يقصد خالد اإلسالمبويل ورفاقه (وكان ينوي أن حيبسهم فيه، وال خيرجهم منه، وأنكم أنتم 
 .الذين أخرجتمونا من السجن)  والشباب اجملاهد-رمحهم اهللا-

مبزيد من -احملنك، وقارنته فتأثرت جداً من هذا العرفان من هذا السياسي املناضل 
 -رمحهم اهللا- بقادة حركات إسالمية أخرجهم خالد اإلسالمبويل ورفاقه األبرار -األسف

مث أقارنه اآلن مبن . ل شهيداًمن السجن، مث زعموا أن قتل السادات جرمية، وأن السادات قت
  . اإلفراج من احلكومة بإظهار تأسفه على قتل الساداتتسول

 أَذَلَّ اِحلرُص أَعناَق الِرجاِل   يا َسـلَم ِابَن َعمٍرَتعاىل اللَُه
                                                 

لألستاذ حممد ) االجتاهات الوطنية يف األدب العريب املعاصر( أن يرسلوا له كتاب -وأنا يف السجن- كنت قد طلبت من أهلي  ١

  .ري وامتناين لهحممد حسني رمحه اهللا كهدية معنوية تعبرياً عن شك
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 أَلَـيَس َمصُري ذاَك ِإىل َزواِل  َهِب الُدنيا ُتساُق ِإلَيِك َعفواً
 ١َوشـيكاً ما ُتَغيُِّرُه اللَـيايل  فَما َترجـو ِبَشيٍء لَيَس َيبقى

نويرة يف رثاء أخيه ن وأعتذر للقارئ الكرمي عن هذا االستطراد، ولكين كما قال متمم ب
  :مالك

  لقد المين عند القبور على البكا    رفيقي لتذراف الدموع السوافك
  ٢فقال أتبكي كل قرب رأيته    لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك

  فقلت له إن الشجى يبعث الشجى   فدعين فهذا كله قرب مالك
جلماعة اإلسالمية، ولكن  شرعنا يف املواجهة، اليت سبقنا فيها إخواننا الكرام يف ا-٦

 لديهم مشكلة أساسية يف نظري، أال وهي تبجيلهم تإخواننا يف اجلماعة اإلسالمية كان
الزائد لقيادة السجن، اليت كانت تفرض نفسها على قيادات اخلارج، وكانت النتيجة أن 
امة دفعوهم مبكراً للمواجهة حىت خيففوا من ضغط احلكومة عليهم يف السجون، مث كانت الط

حينما قتلوا اجلماعة باستسالمهم يف السجون من أجل اإلفراج عنهم حىت وإن أدى هبم ذلك 
  .يداً، فخنقوا اجلماعة وأزهقوا روحهاهلالعتراف حبسين مبارك رئيساً وبالسادات ش

لقد كانت أحد املشاكل األساسية لدى إخواننا يف اجلماعة اإلسالمية؛ هي تبجيلهم 
ع الصف الثاين هذا ، وابتل)باإلخوة الكبار(ول، أو من كانوا يسموهنم الزائد إلخوة الصف األ

ه ملن بعدهم، وقامت اجلماعة على ذلك، بل لقد أعطوا هلؤالء اإلخوة الكبار التبجيل، وسوق
يف الئحة اجلماعة حق اختاذ القرارات املصريية يف اجلماعة، ومل يبق للذين يف اخلارج إال تنفيذ 

 يرسلها هلم اإلخوة الكبار، وقد كانت هذه مشكلة بيننا وبني إخواننا يف اخلطوط العامة اليت
اجلماعة اإلسالمية، وحتطمت عليها العديد من حماوالت الوحدة، فكان علينا أن نعرض كل 

ما توصلنا عليه على اإلخوة الكبار، فيقروا منه ما يشاءون، وكان علينا أن نقبل بقيادهتم 

                                                 
:  ص١٩:  أخبار سلم اخلاسر ونسبه ج- أبو العتاهية، األغاين-املوسوعة الشعرية.  الشعر أليب العتاهية خماطباً سلماً اخلاسر ١

٢٨٣.  
  . أي األرض املرتفعة واملنخفضة ٢
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التصور منافياً للعقل فقد حتطمت على صخرته العديد من حماوالت احلقيقية، وملا كان هذا 
 ؟تلك الوحدة اليت لو قدر هلا أن تقوم، فما يدري أحد كيف كانت ستسري األمور. الوحدة

  .وسامح اهللا اإلخوة الكبار
ورغم اقتناع الكثري من القيادات يف اخلارج مبنطقنا إال أهنم كانوا يصرحون لنا أن هذا 

يت عليه اجلماعة، وال ميكن نقضه، وأن علينا أن نتعامل معه كأمر واقع، وأن جند أمر قد بن
  .من احللول العملية ما نتكيف به معه، وكان ردنا أن هذا غري جائز وغري ممكن

املهم تالعبت قوى الشر واملباحث باإلخوة الكبار، وبدأوا يف إصدار مبادراهتم، وأصيب 
الط، ولكن كان اجلميع حيرصون ويطالبون اإلخوة باحلرص من يف اخلارج باالرتكاب واالخت

  .على وحدة اجلماعة، ومل يدركوا أن هذه الوحدة ستجرهم مع اإلخوة الكبار هلوة املباحث
وكنا إذا طالبناهم بالتصدي هلذه التنازالت يتذرعون حبجج ضعيفة، مثل أننا ال ندري 

 أكثر يف التنازل، وأننا معهم حىت ال يوغلوانصعد املواجهة نريد أن حقيقة ما جيري، وأننا ال 
إىل آخر هذه ...  وننتظر الرد، وأننا حناول أن نصل معهم حلل وسط  عرب وسطاء،أرسلنا هلم

استمر املخطط املباحثي يف التعالت، ولألسف كان الوسطاء جزء من مؤامرة املباحث، و
ل على اخلروج من السجن النخر يف عظام اجلماعة اإلسالمية مستغلني تلهف من بالداخ

الذين يعلمون أكثر مما ) اإلخوة الكبار(وارتباك من باخلارج، واستمرارهم يف العيش يف وهم 
 أصدر من باخلارج بياناً للموافقة ويف حماولة الحتواء املوقف. نعلم والذين ال ميكن أن يتنازلوا

 طريق متزيق اجلماعة وكانت تلك خطوة علىعلى املبادرة باعتبارها هدنة مع احلكومة، 
فبينما وافق من باخلارج على وقف العمل العسكري والتحريض عليه، استمر . وخنقها

اإلخوة الكبار يف التنازل حىت وصلوا لالعتراف بشرعية حسين مبارك بل والثناء عليه حلرصه 
بلوا أن الطالبان محقى ألهنم مل يق واعتبار السادات شهيداً، و)تأمل.. (على قضية فلسطني

 اليت مل تكن تسعى لعداء عرض أمريكا بتسليم ابن الدن، وأننا حنن الذين استفززنا أمريكا
  .، وأهنم سيتطوعون لإلبالغ عن أي شخص يشتبهون يف عمله ضد احلكومةاملسلمني
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أننا مل نوافق على ذلك ومل نقر به، ولكن كان بوهنا صرخ بعض من قيادات اخلارج؛ 
  .اء على اجلماعةقض ومت ال،الوقت قد فات

  !! جاءت أحداث سبتمرب انطلق اإلخوة الكبار ضد القاعدة، ليجنوا املكاسب احلقيقيةوملا
كل هذا ألن إخواننا يف اجلماعة أسلموا قيادهم إلخوهتم الكبار الذين تتحكم هبم 

اء املباحث حىت اليوم، وال زالوا بعد اإلفراج عنهم حتت مراقبتها الدقيقة، وال يسمح هلم بلق
وسائل اإلعالم وال حضور اللقاءات العامة إال مبوافقة الباشوات والبكوات يف أمن الدولة، بل 

ويعاقبون على أي خروج عن الطاعة أو مترد عليها، وما حدث لصالح هاشم من تعذيب 
  . دليل صارخ على ذلك-رغم أنه أحد آباء التنازالت-واعتقال لقرابة عام 

ذا السياق؛ هو احلذر كل احلذر من قيادة األسرى، وأن ما املهم أن الذي يعنينا يف ه
يصدر عنهم جيب أن يراجع مبيزان الشرع، ومبيزان الواقع ومصلحة اجلهاد، وأن آراءهم 

  .وتوجيهاهتم يشوهبا ما يشوهبا، وأن االنزالق األعمى وراءها يؤدي لكوارث وخيمة
  جوالت بدأ النظام يترنح،بعد عدة: وعودة لسياق العمل اجلهاد يف مصر، فأقول -٧
مل جيد النظام بداً من أن يسعى لتحويل املعركة ضد احلركة اإلسالمية اجملاهدة إىل معركة و

دولية، فقد أضحى النظام عاجزاً عن مواجهة املد اجلهادي املتصاعد، الذي هدد كيانه، 
  .ووجه الضربات املتتالية لرأس نظامه

 واحد، وطائفة من املنتفعني املنافقني عباد الراتب والنظام يف مصر يتكون من فرعون -٨
واملنافع يدورون يف فلكه، وبلغ من أنانية هذا الفرعون وتشبثه بالكرسي، أنه مل خيتر نائباً له 

ة وعشرين عاماً أمضاها يف حكم مصر، فإذا سقط الفرعون قتيالً فسيصبح النظام طوال ست
  .كله يف تيه وضياع

 من التجارب السابقة يف صراعهم مع هذا الفرعون ونظامه، حيث وقد استفاد اجملاهدون
كان ما سبق من جمموعات جماهدة توجد جبميع مكوناهتا يف الداخل، فبمجرد وصول أجهزة 
األمن ألحد أطرافها تبدأ يف التعذيب الوحشي حىت تصل للقيادة، فإذا وصلت للقيادة عصرهتا 

لذا قرر اجملاهدون أن تكون القيادة . لوماتبالتعذيب الوحشي، حىت حتصل على كل املع
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واألفرع املعاونة هلا يف اخلارج، وهبذا يكون رأس التنظيم وعقله ومراكز التحكم فيه بعيدين 
عن بطش النظام، بينما تنتشر أذرعه يف الداخل، فإذا متكنت أجهزة األمن من جمموعة، 

لسياسة تصاعدت محالت وبسبب هذه ا. نشأت جمموعة غريها، وبذلك يتواصل اجلهاد
اجملاهدين بفضل اهللا، حىت وصلت لتوجيه ضربات عديدة لرأس النظام، أجناه منها قدر اهللا 

  .وحده
وألن النظام تأكد من عجزه عن مواجهة املد اجلهادي املتصاعد فقد استغاث  -٩

 بالقياصرة اجلدد يف واشنطن وسعى حثيثاً إلقناعهم بأن سقوطه سيعين ضياع مصاحلهم يف
  .الشرق األوسط، وهتديدها يف سائر العامل اإلسالمي

وبعد أن اقتنعت أمريكا أن النظام ال يستطيع أن يصمد وحده أمام هذه احلملة اجلهادية، 
 األمور يف املنطقة رأساً على -على األرجح-واقتنعت أيضاً أن هذه الروح اجلهادية ستقلب 
ل الذي يرجتف الغرب من احتمال حدوثه أال عقب، وتطرد أمريكا منها، وحينئذ سيقع الزلزا

 أن -إن شاء اهللا-ن قدر هلا إوهو؛ قيام دولة اخلالفة اإلسالمية يف مصر، تلك الدولة اليت 
 قادرة على أن تقود العامل -مبا متثله مصر من ثقل يف قلب العامل اإلسالمي-تقوم فستصبح 

 حوهلا مسلمو العامل كله، اإلسالمي مجيعه يف جهاده ضد الغرب، ومرشحة ألن يلتف
 دورة جديدة يف االجتاه املعاكس ضد إمرباطورية -إن شاء اهللا-وحينئذ سيدور التاريخ  

  . وهيمنة الغربأمريكا
وبعد أن اقتنعت أمريكا هبذا بدأت محلة املطاردة للمجاهدين من مصر يف أحناء  -١٠
  . إيقاف مدهم املتصاعدن عجزت احلكومة املصرية عن التصدي هلم، وعنبعد أالعامل، 

كانت هذه احلملة قد بدأت بطردهم من أفغانستان، أما اآلن فقد تصاعدت بأضعاف ما 
  .فبدأ الضغط األمريكي على معظم الدول لتسليم اجملاهدين أو طردهمكانت، 
 ومرت باجملاهدين فترة عصيبة، ولكنها كانت منحة يف ثوب حمنة، فقد قرر -١١

رباهتم لرأس الكفر العاملي وللشيطان األكرب، وبزغ فجر جهاد األمة اجملاهدون أن يوجهوا ض
املسلمة ضد أعدائها الصليبيني واليهود، وكان فتحاً عظيماً ساق املوىل حبكمته اجملاهدين له 
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َشْيئًا ﴿كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم َوَعَسى أَن َتكَْرُهواْ : قال احلق تبارك وتعاىل. سوقاً
  .َوُهَو َخْيٌر لَّكُْم َوَعَسى أَن ُتِحبُّواْ َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَّكُْم َواللُّه َيْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ﴾

لذا فإن القول بأن النظام املصري قد استطاع قمع احلركة اجلهادية يف مصر قول  -١٢
اىن من ضربات اجملاهدين املتصاعدة، اليت جيايف احلقيقة، أما الواقع فهو أن النظام املصري قد ع

كادت أن تصل لرأسه وهتزمه، فاستغاث باألمريكان ملطاردة اجملاهدين، فتحالف اجملاهدون 
مع إخواهنم، وكونوا اجلبهة اإلسالمية العاملية جلهاد اليهود والصليبيني مث مجاعة قاعدة اجلهاد، 

ا اجلهاد ضدها يف أحناء الدنيا، وخاضوا وشنوا محلة عاملية ضد رأس الكفر أمريكا، ونشرو
. ضدها حربني جهاديتني يف العراق وأفغانستان، مث عادت العمليات اجلهادية مرة أخرى ملصر

  .هذه هي احلقيقة اليت يلتف حوهلا النظام واألمريكان
ع احلركة اجلهادية يتناسون اخرون مبهارة النظام املصري يف قممث هؤالء الذين يتف -١٣

ويتغاضون عن الثمن الفادح الذي دفعته مصر من أجل ذلك، يتناسون تلك احلملة الوحشية 
من التعذيب واالعتداء على األعراض بل على كل قيمة ومبدأ واحملاكم العسكرية اجلاهزة 

عتقال بدون وقرابة مائة وثالثني حكماً باإلعدام وأحكام السجن الطويلة بل واالاألحكام، 
هذه احلملة اليت متت وتتم حتت اإلشراف األمريكي . توجيه هتم إىل آخر هذه السلسلة القذرة

  .املباشر
ويتناسى هؤالء أيضاً أهنم واألمريكان كانوا يشنعون على االحتاد السوفييت ودول حلف 

اهنار حلف ، ويف النهاية سقط االحتاد السوفييت ووارسو نفس هذه األساليب يف قمع شعوهبم
  .وارسو
والدرس اهلام الذي جيب أن نتعلمه من هذه الفترة؛ هو أن املعركة بني اإلسالم  -١٤

أعداء اإلسالم يتحالفون ضده من كل والكفر ال ميكن أن تنحصر يف قطر أو إقليم، ألن 
  . مكان ويف كل مكان

  :ولذا على املسلمني أن يواجهوا هذا التحالف على جبهتني
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ب املصاحل اليهودية والصليبية اليت تشارك دوهلا يف العدوان على املسلمني،  األوىل ضر-أ
  .كي تنهض األمة وتشارك يف اجلهاد ضد أمريكا وإسرائيل

  . والثانية العمل الدؤوب على تغيري تلك األنظمة الفاسدة املفسدة-ب
   وقد يتساءل متسائل فيقول أال ترى أن الثمن كان باهظاً؟-١٥

أَْم َحِسْبُتْم  : (يقول احلق تبارك وتعاىل   . ف غال يستحق ذلك الثمن    ن باهظ هلد  وجوايب نعم مث  
َوُزلِْزلُواْ َحتَّى   َيأِْتكُم مَّثَلُ الَِّذيَن َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم مَّسَّْتُهُم الَْبأَْساء َوالضَّرَّاء         أَن َتْدُخلُواْ الَْجنَّةَ َولَمَّا   

  ).أَال ِإنَّ َنْصَر اللِّه قَِريٌب واْ َمَعُه َمَتى َنْصُر اللِّهَيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُن
  يغلها املهرومن خيطب احلسناء مل 

  :وأوضح مقصدي فأقول
  : لقد كان الثمن غالياً ولكن اإلجنازات كانت أيضاً كبرية بفضل اهللا، ومن هذه اإلجنازات-أ
 -كما حنـسبه  -جمموعة الشهيد   تظهر املقارنة بني سعي     : تصاعد قوة احلركة اجلهادية   ) ١(

األستاذ سيد قطب يف الستينيات إلعداد قوة للرد على محالت بطش عبد الناصر وبـني مـا           
وصلت إليه احلركة اجلهادية اليوم مدى النمو املتصاعد للحركة اجملاهدة، ومل تبلغ احلركـة              

احلملـة الـصليبية    طليعة األمة املسلمة يف وجه      اجملاهدة هذا املستوى املتفوق، الذي جعلها       
 بالتراجع واالهنزام وتزلف احلكام والتنكر ألحكام اإلسالم وأصول عقائده         الصهيونية املعاصرة 

واملراجعات ووثائق الترشيد، ومل تبلغ هذا املستوى بالتنكر حلاكمية الشريعة وحماولة تـسول             
 وأحكـام   بضع مقاعد يف اجملالس التشريعية، بل بلغت ذلك بالثبات على أصول التوحيـد            

الشريعة والعطاء والبذل املتواصل بالنفس واملال ومئات الشهداء وآالف األسرى واجلرحـى            
واملعاقني واألرامل واأليتام، بلغت ذلك باهلجرة واملطاردة وترك األهل واألوطان وحياة الدعة            

كَـأَيِّن  َو﴿: يقول احلق تبارك وتعاىل   . والراحة واملناصب والوظائف والربح والتجارة واملغامن     
َوَما اْسَتكَاُنواْ   ِربِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنواْ ِلَما أََصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللِّه َوَما َضُعفُواْ           مِّن نَِّبيٍّ قَاَتلَ َمَعهُ   

َنا َوِإْسَرافََنا ِفي    قَالُواْ ربََّنا اغِْفْر لََنا ذُُنوبَ     ِإالَّ أَن  َوَما كَانَ قَْولَُهمْ  } ١٤٦{َواللُّه ُيِحبُّ الصَّاِبِريَن    



 

                                       ١٣ /٢/١٨

ثََواَب الـدُّْنَيا   فَآَتاُهُم اللُّه} ١٤٧{ الْكَاِفِريَن  أَقَْداَمَنا وانُصْرَنا َعلَى الْقَْوِم الْكَاِفِرينَ     أَْمِرَنا َوثَبِّتْ 
 .﴾َوُحْسَن ثََواِب اآلِخَرِة َواللُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسِنَني

  :قال السموأل
فَـكُلُّ ِرداٍء َيرَتديِه َجـميلُ  اللُؤِم ِعرُضُهِإذا املَرُء لَم يدَنـس ِمَن

١فَلَيَس ِإىل ُحسِن الثَناِء َسبيلَُوِإن ُهَو لَم َيحِمل َعلى الَنفِس َضيَمها  

-استطاعت احلركة اإلسالمية  أن توضح : ذه اإلجنازات إيضاح الفكر واملنهجومن ه) ٢(
 مستندة إىل أصول قوية من أدلة القرآن والسنة  املعامل األساسية ملنهجها-إىل حد كبري

وإمجاعات الفقهاء املعتربين، مما وفر هلا قاعدة متينة رفعت فوقها رايتها اليت جتتذب كل يوم 
  . أنصاراً جدداً-بفضل اهللا تعاىل-

يقول . ومن هذه اإلجنازات التواصل اإلعالمي الواسع بني الطليعة اجملاهدة وأمتها) ٣(
 :٢مايكل شوير
ومعاونوه قدراً طائالً من املال والوقت والفكر حىت يبنوا  ٣لقد بذل"

ويعمل اليوم هذا اجلهاز بكامل طاقته، ويطل . إعالماً عاملياً وجهازاً للدعاية
ابن الدن والظواهري، ويستحوذان على اإلعالم الدويل وقت ما يشاءان، 

ى اإلنترنت يعرض وبنفس األمهية فإن الوجود املتعدد املواقع للقاعدة عل
باستمرار تعليقاهتا السياسية والدينية وتقاريرها اإلخبارية أمام أهم أنصارها؛ 

  .٤"طبقات العامل اإلسالمي الوسطى والعليا الوسطى امللمة باإلنترنت
                                                 

ن يف الفخر واملفاخرة والتفاضل  الباب الثامن والعشرو- السموأل، املستطرف-املوسوعة الشعرية. الشعر للسموأل بن عادياء  ١
  .٢٩٢:  ص١: والتفاوت ج

يف مركز ) وحدة بن الدن(وكان رئيس . م٢٠٠٤ عاماً يف السي آي إيه، قبل أن يستقيل يف عام ٢٢ مايكل شوير عمل ملدة  ٢
امة بن الدن أس: من خالل عيون أعدائنا: وهو املؤلف الذي كان جمهوالً لكتايب. م١٩٩٩م حىت ١٩٩٦مكافحة اإلرهاب من 

  .ملاذا خيسر الغرب احلرب على اإلرهاب: واإلسالم األصويل ومستقبل أمريكا، وكتاب الغظرسة االستعمارية
  . يقصد الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا ٣

٤   Micheal Scheuer, Can al-Qaeda Endure Byond bin Laden, Terroism Focus, 
Volume II. Issue ٢٠. October ٢٠٠٥ ,٣١.  
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ال شك أن احلركة اإلسالمية اجملاهدة قد حققت : ومن هذه اإلجنازات االنتشار) ٤(
 .اسعاً متزايداً متنامياً وخاصة بني صفوف الشبابخالل تلك الفترة انتشاراً و

بضرهبا ألمريكا وإلسرائيل مث خبوضها حلربني جهاديتني يف -بل كسبت احلركة اجلهادية 
وأصبحت هي .  حمبة وتأييد وتعاطف مجاهري واسعة من األمة املسلمة-العراق وأفغانستان

  .األمة املسلمةرمز املقاومة الشعبية للحملة الصليبية الصهيونية على 
يكفي أن أضرب مثاالً بالفتوحات اإلسالمية اليت أنشأت يف .  مث إن هذا هو الطريق-ب

قرن واحد دولة علمت الدنيا التوحيد ومكارم األخالق من األندلس ألطراف الصني، كم 
 عشرات اآلالف من شهداء الصحابة لتحول التارخيي يف مسرية البشرية؟كان مثن هذا ا

   .رضي اهللا عنهم، الذين قدموا أرواحهم يف سبيل اهللاوتابعيهم والتابعني 
 مث بعد هذه املقدمة أنتقل ملا ذكره كاتب الوثيقة عن عمليات مجاعة اجلهاد يف -١٦
  :مصر
عاطف صدقي  هل رئيس الوزراء :أن جييب الكاتب عن سؤال هام وهو فبداية ال بد -أ

ن ان ألمريكا ومضيعن اإلسالم مستسلماان عن خارجاجمرمحسن األلفي ووزير الداخلية 
من من أطهر الناس وأنقاهم ومها ن للقتل؟ أم ان بشرعية إسرائيل ومستحقالفلسطني ومعترف

ذا سؤال يف غاية اخلطورة، واجلواب عنه يغري وصف العمليتني متاماً  هأولياء اهللا الصاحلني؟
  .من جهاد يف سبيل اهللا إىل جناييت قتل

سرد الكاتب حلادثي اهلجوم على وزير الداخلية ورئيس الوزراء  واضح من أسلوب -ب
  :أنه أسلوب التقارير املباحثية، ويتضح ذلك من التدقيق يف كلمات وعبارات السرد، فمثالً

كلمة ذكر  و،)التنظيم لعناصر تكليفاًأصدر الظواهري ( عبارة ذكر الكاتب) ١(
 ا عنها الصحف، وال يستخدمها املباحث وتنقلها تستخدمهات مصطلحيوه) القيادي(

 )اجلماعة( فاملنتمون للحركات اإلسالمية يستخدمون عبارات .املنتمون للحركات اإلسالمية
  . فالن)األخ(و
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فإذا افترضنا أن اسم نزيه نصحي راشد معروف . األمساء اليت ذكرها ثالثية كاملة) ٢(
 وأعرف ،ا ال أعرف امسه الكامل أن؟فمن أين له باالسم الكامل لضياء الدين حافظ حممودله، 

 اء، رمحة اهللا عليه وعلى مجيع شهداء املسلمني، بل من أين له باألمسفقط أن امسه ضياء
واضح أن هناك من يقدم له التقارير عن الثالثة يف حادث وزير الداخلية،  للقتلى ةالكامل

  .، وميلي عليه شيئاً أربعة عشر عاماًحادثة متت من
، وهو كان يعلمها من معايشته نياماً رواية مجاعة اجلهاد للحادث أمهل الكاتب مت-ج

فقد ذكرت الصحف مقتطفات من  للجماعة، بل كان يستطيع أن يطلع عليها من الصحف،
فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه (حتقيقات النيابة مع اإلخوة يف وقتها، أو من كتايب 

ه، فإن قال إنه كان يف السجن وقت نشر ، الذي نشرت الشرق األوسط أجزاء من)وسلم
الشرق األوسط للكتاب، فهل كان يف السجن ملا كان معايشاً للجماعة، مث هو ملا كتب هذه 

 إن قال إنه يتذكرها من ذاكرته، ؟ فمن الذي أمده باملعلومات،الوثيقة كتبها يف السجن
 مركز مقاومة اإلرهاب يف  ولألسف سريى القارئ أنا مل تسعفه ذاكرته برواية إخوانه؟فلماذ

فرسان ( فقد أورد رواييت من كتايب ،اجليش األمريكي كان أكثر إنصافاً من داعية الترشيد
  .عن حادث عاطف صدقي) حتت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم

   املهم كيف وقع احلادثان؟-د
 -ا حنسبهكم-حادث وزير الداخلية مت عرب عملية استشهادية قام هبا األخ الشهيد ) ١(

 نزيه نصحي رمحه -كما حنسبه-ضياء الدين رمحه اهللا، ومل يشارك يف اهلجوم األخ الشهيد 
، ومل يقتل وزير الداخلية يف احلادث وأمنا كسرت هاهللا، وإمنا كان متابعاً للحادث، وأصيب في

كان ذراعه بشظية، ووقاه من باقي الشظايا كومة من امللفات كانت بينه وبني التفجري، فقد 
وعقب احلادث أطلق حراس . يراجع ملفات الضباط املرشح ترقيتهم يف حركة ترقيات متوقعة

الوزير وابالً كثيفاً من النريان، كما أن حراس الباب اجلانيب للجامعة األمريكية املواجه 
  .للحادث أطلقوا أيضاً وابالً من الرصاص
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زير الداخلية، ونقل نزيه ملستشفى ، بينما جنا ووأصيب نزيه نصحي رمحه اهللا إصابة بالغة
القصر العيين وحاولوا إنقاذه ولكن فاضت روحه لبارئها، نسأل اهللا له الرمحة والقبول، ومن 

  .فقد كان رمحه اهللا مطلوباً هلم منذ وقت طويل. جثته تعرفوا عليه
ونزيه نصحي راشد بطل من أبطال اإلسالم يف مصر، الذين مل يوفوا حقهم من التعريف، 

ضحى بنفسه وماله، وهاجر هو وأسرته، وأعد وخطط وقاتل بنفسه، يف قصة طويلة من 
  .آالف قصص التضحية والفداء يف سبيل اهللا اليت يتنكر هلا اليوم أصحاب وثائق الترشيد

وكان السؤال املثري لالستغراب إذا كانت العبوة غري كافية ألن تقتل وزير الداخلية، 
 مث جاءتنا رواية من إخواننا ؟ كان يقف بعيداً على الرصيففكيف قتلت نزيه نصحي الذي

 شاهد امرأة تدخل يف دائرة التفجري وقت احلادث فاندفع إليها -رمحه اهللا-يف مصر، أن نزيه 
  .حيذرها فنجت وأصيب هو إصابة بالغة

 أما الذين قتلوا يف احلادث، فال نعرف من هم؟ هل هم من حراسة الوزير أو من الشرطة
؟ وهل قتلوا بشظايا االنفجار أم برصاص حراس وزير الداخلية والشرطة؟ فمن ن غريمهاأو م

  قتل من؟
، بال لألسف إن الرواية الوحيدة املتوفرة هي الرواية املباحثية، وهي رواية من ال عدالة هلم

  . حىت عند كاتب الترشيدمن ال دين هلم،
لذين قتلوا بغري قصد فنحن نتحمل أما من ناحيتنا فإن كان هؤالء من عوام املسلمني ا
  .عن حادث رئيس الوزراءدياهتم، وهو ما سأوضحه بتفصيل أكثر عند احلديث 

  كيف مت حادث اهلجوم على رئيس الوزراء؟) ٢(
 إلخواننا اجملاهدين داخل مصر باستطالع األهداف األمريكية كانت األوامر) أ(

م قد مث أرسلوا لنا بأهن.  من تلك األهدافواإلسرائيلية ورصدها، وبالفعل رصد اإلخوة عدداً
رصدوا موكب رئيس الوزراء عاطف صدقي، وأنه ميكنهم تنفيذ اهلجوم بسهولة، مث 

 محلتهم على األهداف اإلسرائيلية واألمريكية، فوافقنا باعتباره ميثل الرجل الثاين يف نيواصلو
  .احلكومة العميلة ألمريكا وإسرائيل
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وجدوا مدرسة حتت باستطالع مكان اهلجوم فذون للهجوم خواننا املنفوقام إ) ب(
فوضعوا أمامها السيارة امللغومة يف مساحة النتظار نشاء، فظنوها خالية من التالميذ، اإل

، رئيس الوزراءالسيارات باعتبار أن هذا املكان لن يصاب من تفجري السيارة فيه إال موكب 
ة فقط هو الذي كان حتت التجديد، املدرس اجلزء اخلارجي من  أن-ما بعدفي-ولكن تبني 

  .ما بقية املدرسة فكانت تعملأ
  بعد،جزاء من الثانيةأروج سيارته من دائرة االنفجار بمن اهلجوم خبالوزراء وجنا رئيس 

درسة املتدعى شيماء، كانت تلميذة يف طفلة  ولكن أصيبت فيه. صابتها شظايا االنفجارأأن 
وقد استغلت احلكومة مقتل الطفلة شيماء .  من موقع احلادثاورة، وكانت تقف قريباًاجمل

ه هجوم من مجاعة اجلهاد على الطفلة شيماء وليس على  أن وصورت احلادث على،رمحها اهللا
وأظهرت الصحف صور والدي شيماء ومها ينتحبان على . رئيس الوزراء عاطف صدقي

ساليب،  مشاعر اجلمهور هبذه األولت هتييجوحا. ابنتهما، وصور شيماء يف طفولتها املبكرة
 العميلة ألمريكا ين واحلكومةاهدساسية يف الصراع بني اجمل أنظار الناس عن القضية األلتبعد

  .وإسرائيل
ولكن ما حيلتنا وال بد لنا من جهاد .  مقتل هذه الطفلة الربيئة بدون قصدوقد آملنا مجيعاً

 بذلنا اجلهد يف األخذ باألسباب واحلذر من  وقد.عدائهومة احملاربة لشرع اهللا واملوالية ألاحلك
وخاصة بعد اهلجوم على وزير -فراد الشعب من قبل عدة مرات أأنذرنا  و،إصابة أي مسلٍم

. ركان النظام ومساكنهم وطرق حتركهمأ أن يبتعدوا عن مقار -لفيخلية حسن األالدا
اجلمهور، ولكنهم ركان النظام ال يتميزون يف مساكن ومكاتب ومواكب بعيدة عن أو

وقد خلص . ذارنا لعامة الناسنإ مهم، فليس لنا بد من ضرهبم معاخيتلطون هبم وحيتمون بزح
عندما سئل يف حتقيق النيابة عن قتل الطفلة -هذا املوقف  -رمحه اهللا–خونا السيد صالح أ

  .وقفنه يأسف ملقتل هذه الطفلة، ولكن اجلهاد ال جيب أن يتإ :بقوله -شيماء
اخترنا  من هذا الرمي فقد -دون قصد-صابة املسلمني إ يتعلق باآلثار املترتبة على ويف ما
، وإن كان هناك كثري من الفقهاء اآلراء يف املسألةشد  بأخذاًأولياء القتيل أ إىلأداء الدية 
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ال دية وال كفارة يف مثل هذه الواقعة، ولكننا اخترنا التحوط يف الدين فأخذنا بأشد نه يرون أ
  .الثامن عن التترسراء، وقد شرحت املسألة تفصيالً يف الفصل اآل

  )شفاء صدور املؤمنني(يف رساليت املسماة من قبل  شرحت هذه املسألة تفصيالًكما 
  .١م١٩٩٦ مارس ة يفالصادر

، الذي سرقته )فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم(وكررت هذا التعهد يف كتايب 
   .٢٠٠١ونشرت منه أجزاء يف أواخر عام صحيفة الشرق األوسط، 

 قد رفع قضية أمام القضاء املصري مبوجب ٢لي األستاذ حمفوظ عزام احملامييكوكان و
التوكيل العام املمنوح مين له، طالب فيها بتعويض عن التعذيب الذي وقع علي يف السجن، 

خلية أن ، وأخربته وزارة الدا جنيه مصري٣٠٠٠كمة بتعويض قدره وحكمت له احمل
التعويض موجود يف مقر إدارة مباحث أمن الدولة، وإذا كان أمين الظواهري يريده فليأت 

  !!الستالمه
األول أنه قد صدر عن حمكمة علمانية حتكم : وما كان يل أن أقبل هذا التعويض ألمرين

وا إىل اهللا بغري ما أنزل اهللا، والثاين أين ال أبيع ما لقيته من هؤالء اجملرمني، فإما أن يتوب
ويعودوا لإلسالم، فأنا حينئذ متنازل عن كل حق يل قبلهم، وإما أن يظلوا على إجرامهم 

ألهنم مل يعذبوين خلالف شخصي . فأطالبهم حبقي وحقوق كل املسلمني يف الدنيا واآلخرة
  .بيين وبينهم، ولكنهم عذبوين حماربة لإلسالم

امي أن يطالب إدارة أمن الدولة ذ حمفوظ عزام احملوأنا أطلب من وكيلي األستا
، كمقدم للدية وبادرة حسن نية مين جتاهه، وأسأل اهللا أن بتحويل هذا املبلغ لوالد شيماء

  .يعيننا على أداء الباقي

                                                 
حكم رمى الكفار إذا اختلط هبم :  املسألة الثانية-األسس الشرعية ملثل هذه األعمال عامة :القسم الثاين - شفاء صدور املؤمنني ١

  .مسلمون أو من ال جيوز قتله
يزعم شخص  وهناك  وليس يل وكيل سواه، وكيلي الوحيد يف مصر هو األستاذ حمفوظ عزام احملامي جزاه اهللا عين خري اجلزاء، ٢

  .أنه كان وكيلي وصديقي وزميلي ورفيقي يف السجن وخارجه، ولألسف كل هذه أقوال ال نصيب هلا من احلقيقة
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خرى  أن نضع يف الكفة األ نضع قضية شيماء يف امليزان الصحيح فعلينا أنردناأذا إو
يام آبائهن وأزواجهن  بال ذنب، بل بسبب قنا الاليت تيتمن وترملنءللميزان بناتنا ونسا

  .  فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا؛ شريفةفريضةب
ي أ، عدامنا مجيعاًإ وطالبت النيابة ب، احملاكمةإىل  أخا٢٨٠ًلقد اقتادين النظام ومعي 

خواين إ وعلى بنات -اليت كانت تبلغ عامني من عمرها-طالبت باحلكم على ابنيت الصغرية 
 بك على بنت األخا مل تملاذتم هبن؟ وهت على بناتنا و احلكومة وإعالمهابكمل ت ذالمابالتيتم، ف
اليت أردهتا الشرطة قتيلة ملا جرت فزعة من إطالق الرصاص عند اقتحام الشرطة  ؟سيد قرين

بك على آالف النساء املسلمات العفيفات الاليت اعتقلن أو أوذين أو هددن ت اذا ململو ؟رتلهمل
مهاتنا أخواتنا وأ على عشرات اآلالف من نسائنا ووملاذا مل تبك ١ن الدولة؟يف مباحث أم

 وملاذا مل تبك ؟زواجهنأخواهنن إبنائهن وأمل زيارة أبواب السجون على أيقفن على الاليت 
  ملأساهتن؟ 

 هي وابنتها خدجية -بوحشية–لقد كسرت ذراع سناء عبد الرمحن حني ضربتها الشرطة 
خذن يف أهات املنتظرات من األمام سجن استقبال طرة، ألأالث سنوات البالغة من العمر ث
املعتقلون بيموتوا، ":  احملكمة، وقال هلنإىلحد املعتقلني يف طريقه أ ملا خرج ،البكاء والعويل

 صورة سناء وذراعها يف الشعب، ونشرت جريدة "ي شيء، اذهبوا للنائب العامأافعلوا 
  . ٢ةاجلبرية وجبانبها ابنتها خدجي

من الذي مينع احلجاب يف املدارس والنقاب يف اجلامعات حماربة آلداب االسالم، وإلكراه 
   من الذي ينشر الفاحشة يف اإلعالم ويشجع الرذيلة؟ بناتنا على زي الغرب وتربجه؟

                                                 
راجع على . [فاض العلم به بني القاصي والداين ينكر يف مصر، واست أن التعذيب عامة وتعذيب النساء خاصة أصبح أشهر من ١

، ) MDE ١٢/١٣/٩٦: رقم الوثيقة" (نساء ضحايا بسبب صالت القرابة: مصر" -ةمنظمة العفو الدولي :سبيل املثال ال احلصر
  .]٣٤٤.para ,٥٦/٣٨/A: وثيقة األمم املتحدة رقم

  .٧،ص١٨/٢/١٩٩٤ جريدة الشعب عدد  ٢
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وسب أبائهن  ومن الذي عذب النساء من أهايل سيناء ونزع عنهن احلجاب والنقاب
  .السادسرت لطرف من تلك اجلرائم يف الفصل  أشوأمهاهتن ودينهن؟ وقد

لقد قاتلنا هذا النظام احملارب لإلسالم حفاظاً على بناتنا وبنات املسلمني وعلى شيماء 
  .وكل شيماء

 اليت نصح هبا مركز مكافحة اإلرهاب يف ،ولألسف فإن أسلوب الكاتب يتفق مع التوصيات 
فرسان حتت راية النيب صلى اهللا عليه (، حيث نقلوا مقتطفات من كتايب اجليش األمريكي

، مث قالوا ما )أثر شيماء(عن مقتل شيماء رمحها اهللا، واخترعوا مصطلحاً أمسوه ) وسلم
  : ترمجته

 حكومة الواليات املتحدة محالت الدعاية اليت تركز على حتويل الرأي العام متولال بد أن "
  .ب غري مباشربصورة خفية جداً وبأسلواملسلم ضد اجلهاديني، ولكن 

خاصة، يف نشر صور اهلجمات اجلهادية ) أثر شيماء(وال بد للواليات املتحدة أن تستثمر قوة 
  . أطفاالً مسلمنيتاليت قتل

لواليات املتحدة املباشر يف ويف ضوء النقاط اآلنفة اليت أوضحت اآلثار الوخيمة لعمل ا
  .تار السمن خلف، فمن الضروري أن تعمل الواليات املتحدة ةطقاملن

ناية من قبل  أشرنا إليها سابقاً، البد أن تدار بعولذلك فإن محالت الدعاية مثل تلك اليت
 نفس استراتيجيات املعلومات واملنظمات املمتازة اليت استعملتها الواليات ستخدمونحمترفني ي

  ١."احلرب الباردةاملتحدة بكفاءة يف 

                                                 
  : النص األصلي هو ١ 

 media campaigns that focus onfundThe United States government must  
very low keybut in a , c opinion against the jihadisturning Muslim publi 

must harness the power of the. S.the U, In particular. indirect mannerand  
broadcasting images of jihadi attacks that have killed, ”Shayma Effect“ 

Muslim children.  
In light of the foregoing points highlighting the deleterious effects of direct  

behind theoperate . S.it is essential that the U, action in the region. S.U 
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كز مكافحة اإلرهاب يف اجليش ولكن الفارق بني أسلوب الكاتب وبني أسلوب مر
  .األمريكي، أن األخري كان أكثر أمانة يف النقل فنقل نص كالمي من كتايب

                                                                                                                 
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: ١٩& ١٨]. 


