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رأى تعببالى: {ولمببا اللببه قببال نسببتعين وبببه الرحيم، الرحمن الله بسم
اللببه وصببدق ورسببوله، اللببه وعببدنا مببا هببذا قببالوا الحببزاب المؤمنببون
).22 وتسليما} (الحزاب إيمانا إل زادهم وما ورسوله،

الزمنببي الحببدث معببالم منببه تسببتتر ل صببحو والجببو راكببدة، الميبباه
لنعيببد بينها: هلم فيما تحدثت والنفوس واضح، شيء كل بل والتاريخي،

ولببو فسببحة يطلببب والكل فينا، تشظى ما نجمع بنا وهيا أفكارنا، ترتيب
وبل وفجببأة عليببه، ومببا لببه مببا ليببرى حسبباباته كشببف إلى ليعود يسيرة

العاصببفة. يسبببق الببذي السواحل: الهببدوء سكان قول وعلى مقدمات،
مخببرج خيببال أمببام العببالم وكأن الغريبة فقراته تتابع الحدث، كان فجأة

قبل من يرها لم لقطات أو للقطة وإثارته المشاهد شد يحاول سينمائي
نيويببورك. فببي المتعالي البرج لضرب طائرة خياله، في ول واقعه في ل

مببن الشببقيق دون للشقيق المشهد هذا فضل يحصل أن تأبى أخرى ثم
تلفزيببوني برنامببج أي زمببن فببي يكون أن يعدو ل وقت وخلل البرجين،

أعتبباب علببى النفبباس وتببوقفت متهالكببة، ورق كقطعببة البرجببان ينهار
أمريكببا سببتفعل مبباذا الفعببل؟ هببذا لمبباذا هذا؟؟ فعل كبيرة: من أسئلة

الجديد؟ العالم وجه هو وما إزاءه؟؟
القائبد نفسية يتصور أن له يمكن مثلي بعيد أحد وليس أتصور ل أول: أنا

أمريكببا رمببوز مسببتهدفة تتببالى التفجيببرات هببذه يسببمع وهببو الوزبكي
وأن وجودهببا ضببد الزخببم بهببذا بببدأت حربببا أن تصوروا هل المستكبرة،

فبي فقيببرة وليبات إلببى المريكبي الرئيببس هبروب هل قادم؟ انهيارها
المبصببرة الببرؤى انهيببار علببى دليل هو سرية أمكنة في متخفيا الجنوب

هو؟ واقع أي وفي يفعل أن المريكية الدارة لمدير يمكن ماذا في
هامببا جببزءا تببرى وهي واقعها تقدر أن الدارة وكافة للرئيس يمكن ماذا
عليببه حطببت طببائرة مببن - البنتبباغون- ينهببار العسببكرية القوة رمز من

المؤلم؟ والعناق الصدام بطريقة
هببذه يببرى وهببو ونفسببيته البعيببد المشبباهد عببن الحببديث السببهل مببن

نعببرف أن قليل ولببو نحبباول أن بببد ل لكببن عاشها، قد كلها لنه الحداث
مببرة لول أمريكببا فإن الهائلة، الصور هذه المريكية الدارة تلقت كيف

كببانت فأمريكببا الحببرب، تحت التاريخ عمر في قليلة ولو لحظات تعيش
أراده الببذي هببو المعنببى وهببذا غيرهببا، أرض فببي الحببرب تعيببش دائمببا

خببارج الحببرب دامببت - فمببا حببرب بل - نصببر كتابه عنوان في نيكسون
أيهببا محاولتك حرب. إن بل نصر هو سيقع وما حربا، ليست فهي الرض
ربمبا الحبدث وقبوع عنبد المريكيبة الدارة نفسبية عبن البحبث القارئ
وبوليسببية قببذرة محمومببة كلمببات مببن رئيسها عن صدر ما لك تكشف

المسلمين. ضد



الشببيخ وأن المسببلمين، ضببد التهام أصابع توجهت الولى اللحظة ومنذ
الولببى اللحظببة منببذ أطلق اتهام - وراءها، الله -حفظه لدن بن أسامة
فببي دخببل حببتى عليببه وضببغطت الغربببي العلم ماكينة سوقته للحدث
عقولهببا تحببترم الببتي النبباس مببن ولبقيببة الن وإلببى المقببررات، عببالم

الدلة؟ أين تتساءل
العجائب أكبر إحدى وكان والعجائب الطرائف كثرت التساؤل غمرة في

تدمير وبعد بالعمليات المتهمين أحد حقيبة في وجد قد أنه إثارة وأكثرها
قطعبة أي بعبد يوجبد ولبم صبغيرة قطبع إلبى وتشتتها بالكامل الطائرة

اكتشبباف فببي الخببارق المريكببي السبباحر اسببتطاع ركابهببا، لحد للحم
مببن تغييببر ول فيهببا شببوب ل معافبباة سليمة رسالة إخراج إلى العجائب

لكن العطل أصابه قد المحصن السود الصندوق الطائرة... حتى حطام
النيببران علببى متعاليببة صببامدة بقيببت عطببا محمببد المسببكين رسببالة

ل مئوية... عجيبة  درجة1000 إلى وصلت التي الحرارة ودرجة والصدام
أمريكا. العجائب بلد في إل تحدث
بعد ونائبه بوش الرئيس وخرج الصدمة، من المريكية الغطرسة أفاقت

مببا علببى شببيء كببل أن وقسببم يميببن ألببف المنية الدوائر له حلفت أن
م إن أجمبع العبالم سبيهلك أنبه ويهدد ليزمجر خرج يرام، دخل ل معبه ي

لهببا يكببون لببن ضببدنا... حربنببا فهببو معنببا ليببس سببلطانه... مببن وتحت
ميتببا... أو حيببا فلنببا محببدود... أحضببروا زمببن لهببا ليببس حدود... حربنا

دولببة رئيببس مببن المحمومببة العبببارات صليبية... وتتالت حربا سنجعلها
الكببون هببذا بهببا يبيببد مببا والسببلحة القببوات مببن يببده تحببت أن يعلببم

يببد فببي - السببلحا واضببحا جليببا العببامي المثببل كببان وحينهببا المسكين،
يخرب. الجاهل
علببى والضببربة اليسببير، بالشيء ليس ضرب فما هيبتها سقطت أمريكا

القتصباد رمبز همبا البرجبان إذ ماديا، ألما الكثر هي التجاريين البرجين
ا العلبى وهمبا المستضعفة، الشعوب لخيرات الناهب المريكي ارتفاع

ذكببر وقببد بلدنببا، سكان من واحد عقل يتصوره ل ما وفيهما العالم، في
انهارت، التي الشركات مقدار وفصل فيهما، المالية الخسائر من الكثير
لببم البببرجين فببي طوابببق عشر بقيت لكن تبخروا، الذين السكان وعدد
فيهما. كان ما الن وإلى الناس يعرف

مركببز فيهمببا كببان فمببه: لقببد يلببوي وهببو قببال التحليببل خبببيث صحفي
الحريق. مع - آسف الريح مع ذهب ولكنه سري، أمني استخباراتي

النبباس لدرك حساباتها فتحت لو التي فهي البنتاجون على الضربة وأما
مريضببا، عليل قلبببا يحمببل الببدمار وسببائل بكببل المتخم العملق هذا أن

متسببكع لطائر يمكن ل المبنى هذا بان سابقا العالم على سوقوا فكيف
تسنى وكيف أنثى، أو كان ذكرا نوعه وكشف تصويره دون فوقه يمر أن

المميببت، العنبباق هببذا تعببانقه أن - المدنيببة الطائرة الطائر- أقصد لهذا
مكاتبهم،.. في يشربون كانوا ماذا يعلم الله  خبير800 على فيه وتقضي

هببذا يكببون أن خفببت ولكنببي يخططببون كببانوا أقول: ماذا أن أريد كنت



ممببا الكببثير أن أثبببت الحببدث أن شك سرية. بل قضايا في سافرا تدخل
السببطورة يكببرس إعلم صبناعة مببن هبو خيبالتهم فبي النبباس يعيشه

الحقائق. من أكبر تصبح حتى والخرافة
كلببه: العببالم اسببتجاب المرعبببة المريكببي التهديببد كلمات خرجت حين

باليرقببان، المصبباب بببدمه يتبببرع ورئيببس يسببتنكر، ورئيس يندد، رئيس
الزفببة تفببوتهم أن المسببلمين مشببايخ ورفض خديه، على يلطم ورئيس

صببالح الشببيخ : فهببذا الجنببازة صببحب علببى تزايببد الفتبباوى فخرجببت
دى في مباشر لقاء في السدلن يجبب بأننبا يعلبن الذاعبة محطبات إح

وأرهبهبا آذاهبا مببن ضببد المظلومببة أمريكبا مببع نتحبالف أن جميعا علينا
بحسببب تقدمه ما الجريح لهذا تقدم أن دوللنا جميع وعلى هيبتها، وكسر

فببي أمتنببا فببي يحببدث بمببا مكلومببة امببرأة عليه اعترضت ولما قدرتها،
كببانت لو لها وتمنى ها خاصا سلما أخرج والعراق والشيشان فلسطين

أمريكا.. في التقوى برجي إحدى في
أمريكببا يشببارك وهببو بليببر تببوني يقلببه لم ما يقوله سويدان طارق وهذا

للسببؤال تؤهلها وضعية في ليست حاليا المريكية يقول: "الدراة حزنها
الجميع على يجب حدث، فيما وسياساتها علقتها دور وعن السباب عن

دضبب واحببدة وقفببة يقفببوا أن لمةمسبب وغيببر مسببلمة وشعوب حكومات
ممببن تنتقببم أن أمريكبا حبق مببن.. قمعه أجل من يتعاونوا وأن الرهاب

أيضا". يحميه وممن التفجيرات هذه فعل
نهببج بخطبب أشببه خطببة ) يصبيغ (السبديس الحبرام المسجد خطيب
مببات من على ويبكي والتطنجية كالشقشقية أسمائها سجع في البلغة

لببم قطعببا لكببن الببدموع وتعصيه البرجين، في والمدنيين المساكين من
.المر ولي هبات عليه تستعص

لببه مببدحا حيببث القرضبباوي يوسببف الفضائيات شيخ في قرةاالف وكانت
دض أمريكا مع التحالف تحرم فتوى إصداره من المشرف موقفه الناس

اللببه يحفببظ بببأن دعبباءه النبباس لببه فيسببمع أفغانستان، في المسلمين
لببه فتببوى والنفبباق الضببلل أهببل مببن بعببدها صببدرت لكنها المجاهدين،
العببوا القببانوني زمببن) كالمستشببار خببرآ( مجتهببدي مببن ولجماعببة

العلببواني جببابر طببه الصببولي ويمهرها هويدي فهمي يهالفق حفيصوال
منببه انسببلخها عدم على تصر الكنه بقايا إل عراقية من له يبق لم الذي
الجيببش فببي المريكببي للمسبلم زتجيبب الفتببوى هببذه تعلمببه، هببي لمببر

طالخطببو فببي يشببارك - أن مسببلم أمريكببي بجندي -ومرحبا المريكي
هببذا خبباف وإذا المريكببي، الجيببش مببن مسببلم بلببد ضربت إذا الخلفية
فببي يشببارك أن بببأس وطنيتببه) فل (آسببف وثنيتببه فببي يتهم أن الجندي

لمساكين. ا المسلمين ضد الحرب في الولى الصفوف
ول فيهببا لبببس ول وبينببة واضببحة الفتببوى هببذه بببأن ليعوي العوا ويخرج

وممببا المعاصر، السلمي الفقه تحليل مطابخ في صنعت وأنها غموض،
ينمالمسببل علببى همببوحم بقذائفه يرمي وهو الجندي اذه على نأقاله: 
هويببدي فهمببي السلم. ويخرج ل الرهاب يقتل أن بقلبه يقصد أن عليه



مببا حببال هببي الفتببوى فيها أخرجنا التي الحالة ليقول: كانت الحرب بعد
لله.ا الحرب... اعطس... رحمك بعد لكن الحرب، قبل

التقيببة بعقيببدة بأخذه وبدأ الرافضة بفقه تأثر قد اويضالقر أن والظاهر
تببرى رجبببا ضببد. وعببش الببباطن وفببي مببع الظاهر في فهو منهم لقربه
عجبا.
لببو ليكببمع ل: ببباللهأيس ككذل عقله ضيع من بعض ومعي أتساءل لكني
الفغببان المسبلمين مببن قتلببت الببتي أمريكا ضد الن فتوى منكم طلب
دض الفتوى أن أم ليها؟ئقا أكنتم قلتموه الذي بهذا آلف عشرة من أكثر

المين.ظال على الله لعنة شقرا. أل يا عيونك عفاء.. ومعضال
أن منهببم يببراد الذي وواقعها دينها قئحقا إلى يلفتها من المة تعدم ولم

عقل بببن حمببود النحريببر الشببجاع العببالم قببام فقببد لوه،فيغ وأن ينسوه
علميببة طريقببة علببى للمر وتحليل فتوى - بإصدار الله -رحمه الشعيبي

السببعودية لسلطاتا بتضأغ حتى واضحة صريحة كلماته وكانت سنية،
له، بأنها فأجابه فتواه عن العقل الشيخ بسؤال لداخليةا وزير نايف وقام
واعتبرهببا الفتببوى هذهبب العلم وسببائل وتنبباقلت بخاتمه، ممهورة وهي

السعودي. النظام في شرخا البعض
علببي كالشببيخ طيبببة وفتبباوى كلمات على الفضلء المشايخ بعض تابعه

كتبببه مببا مببدة بعببد كان ثم وغيرهم لعلوانا وناصر لبشرا وبشر الخضير
وكلمببات ثللحد إسلمي تصور من المقدسي محمد أبو الفاضل خالشي

الكلمببات هببذه وراء بببأن هببددته حببتى الردنيببة السلطات عليه أغضبت
سجن. سنوات بخمس تقدر قوبةع

:هي الحرب هذه أهداف أن أعلنت الحدث: - فأمريكا تتابع
أو بقتلببه إمببا - شخصيا الله -حفظه لدن ابن شخص على : القضاءأول
فيها. المنكوسة للعدالة مأسورا جلبه
ومنهببا أفغانسببتان فببي وقواعدها الرهاب،، شبكات على : القضاءثانيا

بيببن النببدماج خلل مببن تببم الببذي التنظيببم وهببو الجهبباد، قاعدة تنظيم
القاعببدة - وتنظيببم اللببه حفظببه– واهريظببال أيمن بقيادة الجهاد تنظيم
لدن. بن أسامة الشيخ قيادته يتولى الذي
بحكومببة واسببتبدالها أفغانسببتان حكببم مببن طالبان حكومة : إزالةثالثا

أخرى.
دمع في العجاب العجب ورأوا الحرب، هذه أهداف سمع من كل وصدم

عسببكرية، إعببدادات مببن لهببا يحضببر ما وبين الهداف هذه بين التوافق
ا ى حرببا تشبن كيبف العملقبة، الدولبة هبذه فأمريك لبىع أو رجبل عل
وبقيببة فيهببا القببرار صناع وعقل عقلها في أمريكا دهى الذي ما تنظيم؟

هببذه  منببه70 بمقببدار يؤيببد أنببه السببتفتاء خلل مببن تبين الذي عبشال
الحرب.

نظببام لتغييببر والشببرعية الحق لها أن صراحة أمريكا تعلن مرة لول ثم
أن لكببن الخفاء في اللعبة هذه تلعب أمريكا كانت نعم آخر، بنظام دولة

العببالم فببي العقلء بقايببا أضببحكت صدمة كان وبالعلن ذلك، في تمشي



الشببرعية ببباحترام المتشببدقين كببل عنهببا تكس التي المهزلة هذه من
الدولية.
حليفببا تعببد كببانت الببتي فباكستان المريكي، التهديد أمام الدول تهاوت

وسببتتعاون تطلببب، مببا أمريكببا سببتعطي أنهببا أعلنت طالبان لحكم قويا
أن يريببد أنببه فمشببر برويببز الخبببيث حجة وكانت أفغانستان، ضد معها

علببى أيببديهم فوضببعوا منه الناس وسمعها النووي، السلحا على يحافظ
ضببحكاتهم ليمنعوا أفواههم على وضعوها الصدمة بعد ثم تارة رؤوسهم
الدولببة لحمبباة النببووي السببلحا أن يعلمببون ببسبباطتهم فالناس العالية،

ضببعف، مصببدر ليكببون تنببازل سبببب السببلحا هذا صار فكيف والشعب،
أن وبصراحة منها يطلب أن وصلت أن إلى الباكستانية التنازلت وتتالت
فسببتكون تفعبل لبم إن توهبدد أفغانسبتان فبي البري بجيشها تشارك

الباكستانية. المصالح مع متوافقة غير أفغانستان في القادمة الحكومة
الببتي الجمهوريات في حلفاؤها ومعها وهي اللعبة، دخولها أعلنت روسيا

الروسي. بالقرار مربوطة زالت ما
فيببه. فالكببل جببالس وبيببن الجببرم فببي كضار بين فهم الردة دول ماأو

مسببمى تحببت أفغانسببتان حكومببة علببى تقضببي ضببربة يؤيببد أنببه أعلن
القدم. وموطئ الرض والكويت كعمان الدول بعض وقدمت الرهاب،

دحا السعودية أما ا لدن اببن ولنتسباب لكنهبا المبر أول موقفهبا فم له
تعلببن الببتي السببعودية بجلببد أمريكببا فببي اليهببودي اللببوبي قيامة قامت

زالببت مببا الببتي الكاديميببة الدراسببة جهببمنا على بعد تقض ولم السلم
وعببالم مؤمن عالم وجود صغرهم من يقرؤون (الرهابيين) الذين تخرج

الكامببل السببتنزاف تريببد وأمريكببا قائمببة، زالببت مببا والحببرب كببافر،
تصبرخ: لبم وهببي بعة،تاال الدولة هذه من والمالية العسكرية للمشاركة

نقدمه. لم شيء عندنا يبق
علببى فتحفببظ إليببه بحاجببة تكببون لببن المعركة هذه أن رعش من وهناك

لقاتها.طمن على تأييدها مع مصر مثل أسلوبها
لدن بببن أسببامة الشببيخ على طالبان حركة مع بالمساومة أمريكا تبدأ

الكببثيرة، الكبيرة بالعصي بل بالعصا لوحت هناك، الجهادية والتنظيمات
أطببراف بإدخببال اسببتنزافها بعد بالحياة لها تسمح نأ هو واحدة وبجزرة

بببه، للنبباس قبببل ل إيمبباني بثبات أمريكا جوبهت لكن الحكم، في أخرى
وعببودا الحببق. أعطببوه ولغببة اليمبان، لغببة إل يعرف ل عمر محمد فمل

بببه أرضببى نبباأ اللببه ووعببد بببوش، ووعببد الله وعد وعدان، نديعفقال: 
وقوة. صدقا أكثر وهو له، نئومطم

أن أفغانسببتان في المؤمنين - أمير هلال هظ-حف عمر محمد المل بلطا
لكببن ،ثالحببد فببي يببد له لدن ابن أن على واحدا دليل ولو أمريكا تقدم

عبيببدها، مببن ول ائهببحلفا مببن ل العزيببز الخطبباب ذاهبب تعببرف ل أمريكا
العجب.و الزهو وأخذها فاستكبرت

الشببهر  أكتببوبر7 إلببى  سبببتمبر11 مببن وتسارعت الحداث هذه امتدت
أفغانسببتان، علببى حممهببا تصببب أمريكببا آلببة بببدأت حببتى يليببه الببذي



عببدا مببا أسببلحتها كببل الكلمببات هذهبب كتابببة وإلببى أمريكببا واسببتخدمت
وجلببس المستضببعفين، المساكين على وشراسة رةابقذ تلقيها النووي،

دم طينيبة لببيوت إل دمبار مبن ريهظنا أمام يرى ل وهو جميعا العالم ته
قببول وانطبببق النقبباض، تحببت من مهجثت تخرج وشيوخ وأطفال ونساء

قتلهببم يبكببون النبباس رأى عندما وسلم عليه الله صلى محمد الله نبي
لببه، بواكي فل زةمح وأمي: وأما هو بأبي فقال لحمزة باكي ول أحد بعد
وباسببم ينمالمسببل باسببم ليتحببدثوا أنفسببهم فببواوق مببن حتى تكس إذ

القبور. سكان صمت وصمتوا السلم،
أطببراف وبعببض ةعببالمتناز الطببراف بعببضل سببريع ذكببر من بد ل وهنا

والبعيدة: القريبة النزاع
فالكببل اليببوم، يحبهببا السياسببيين مببن واحببد أفغبباني يوجد ل فباكستان

وخارجيببا، داخليببا الكبببر الخاسببر هي تكون أن المتوقع ومن لها خصوم
باسببم يليق فراللمش موقف تحديد في الضطراب كل اضطربت وقد

ولبو يبد لهبا يكبون أن تطلبب هبي ولبذلك اللمشرف، المجنون حاكمها
هيهات. ولكن رازي،ج العميل حكومة في قليلة

الشببيعة فببالهزارة متنببافر، متخاصببم خليط من المكون الشمال تحالف
الرشببيد دعببب ةدبقيببا الشيوعيين وبقايا ،خان السماعيلي العميل بقيادة

11 أحببداث قبببل الرئيسببي عنصرها  التي!!السلمية والجمعية دوستم،

وهببم مبغضيه أكبر بيد ..... قتل مسعود، شاه أحمد وهو بيومين مبرتسب
بقيببادة الجمعيببة استشببهادية. هببذه عمليببةب لقتله تطوعا عربيان شابان
أمريكببا قيببادة تحببت دخولهببا لنعبببإ سببارعت نفسببه ببباع الببذي رببباني

السلمية. طالبان حركة اللدود خصمها محاربةا
فببي الكبببيرة مصببالحها لهببا ولد وهببي وتركيببا، والهنببد إيببران وهنبباك

الخلفية. بيتها حديقة ستاننأفغا لتعد إيران أن حتى أفغانستان
الرجببل هذا لدن، بن أسامة الشيخ عن الحديث إلى نصل أن بقي والن
كببل لسببان لببىع اسببمه وصببار الحببداث، علببى بقوة نفسه فرض الذي
الطائرات. هدير من إيقاعا رثكأ حديثه وصار ،ثمتحد
حيببث أفغانسببتان، علببى المريكي القصف ايةدب بعد كان له تصريح أول

السببلمية المببة إلببى يببهف وتكلببم سببابقا أعد شريطب الناس على خرج
منببه سحبت الذي غيث أبو سليمان الرسمي الناطق تكلم أن بعد وذلك

امة بجبانب خروجبه مبن مينويب بعبد الكويتية الجنسية ثبم لدن ببن أس
حول يدور حديثهما - وكان الله هظ- حف واهريظال أيمن الدكتور تحدث
المقصببود هببو وحده فالسلم السلم، ضد معركة وأنها المعركة طبيعة

المببة قضببايا تعببادي فتئت ما التي أمريكا عن الثلثة فيه وتحدث غير، ل
هذه في للتغريب الحربة رأس وتدعم نهضتها أسباب وتحارب السلمية

يهود. دولة وهي لأ المة
إن حببتى السببلمية المببة فببي قويببا قبول لقيت القي تصريحاته وتتالت
اسببمه يحملببون خرجوا فلسطين في غزة في السلمية الجامعة طلب

ل هبذا ضريبة وكانت وصورته ل العم رطة قت الفلسبطينية السبلطة ش



المريكببي الراعببي إرضبباء عربببون دماؤهم لتكون مسلمين، شبان ثلثة
اليهودي. فوالحلي
؟المعركة هذه نرى كيف
لدلة: ا ليكمإو نعم وألف الجواب: نعم دينية؟ حرب هي له: أول

السببم هببذا إطلق يمكببن ل الدينيببة الحببرب أن يظببن الناس من الكثير
العقائببدي التصببوري المعنببى علببى دين لهما الخصمان يكون حتى عليها

ضببد المسلمين حرب كانت نقول: هل ذلك ولشرحا أ،طخ وهذا للمسألة
السببلم أهببل جعببل يذالبب الببدافع لن الجواب: نعببم، ينية؟د حربا التتار

هببو إنمببا تقببدمه نويوقفببو البطببال، قتببال قبباتلونهيو التتار أمام يقفون
التتببار نأ مع ل، أم يحملونه دين ألهم التتار عن النظر بغض وهذا الدين،

الببذي الببدين لكببن الثروات، ونهب والسبي القتل إل لهم هم ل همج هم
هببو التتببار يجببابهون السببلم أهببل جعببل الذي والهم القوى العامل هو

وجعببل تعببالى، الله سبيل في جهارا أمامهم المسلمين موت جعل الذي
أول. تعالى. هذا الله سبيل في شهداء ينمالمسل قتلى

هببو الببدين هببذا النبباس، علببى فرضببه تريببد ديببن عنببدها أمريكببا إن ثببم
قببوله فببي دينببا مثلهببا فببي كله هذا الله مىس التي وتشريعها مشروعها

غيببر الملببك ديببن هببو لببك} فمببامال دين في أخاه ليأخذ كان تعالى: {ما
ودستوره؟! وقانونه ونظامه تشريعه
هذا شروعهامل يقف ول المنطقة، في هاعمشرو ولها دينها، لها فأمريكا

كالقوميببة لكاذبببة ا الشببعارات كببل سببقطت فقد اليوم، السلم دين إل
الببدين بهببذا حقببا يببدين مببن إل يبق ولم والشيوعية واليسارية والوطنية

يعلمببون هببم فهببؤلء وسببلم، عليببه اللببه صلى الله رسول به بعث الذي
إلببى تحبباكم مببن فببي تعببالى اللببه حكببم علمببونيو والبراء، الولء معنى

فببي دخببل مببن فببي تعالى الله حكم ويعلمون الكافر، اغوتطال عةيشر
القيببم مواقببف يببرون النبباس وهببؤلء تعببالى، الله دين وترك الملك دين

رفض والذي عمر محمد مل المؤمنين أمير وجسدها مثلها التي اليمانية
لببو حببتى واحببد مسلم عن التنازل أجل من والمساومات التهديدات كل
الببدافع هببو أنفسهم: ما الناس لأس فلو ودولته، وعشيرته وأهله هو باد

فقببد وإل اليمببان، ودافببع تعببالى، الله دين دافع أنه لعلموا الموقف لهذا
القيببم هببذه عن يتنازل أن عمر محمد مل المؤمنين أمير باستطاعة كان

أنببه السياسة عالم في سيمدحا وحينها لمريكا لدن ابن ويسلم اليمانية
ل اليببوم والمفاسد المصالح والمفاسد، المصالح بين يوازن الذي الرجل
فيها. اليمان لقيم وجود

لن صببليبية، حرب بأنها القذرة بوش بارةع أجمع العالم سمع ما مع هذا
فببي النفسببي الغرب مكنون نع عبرت بها الله أنطقه التي الكلمة هذه

السببلم بيببن للصببراع التبباريخي البعببد وأن المسببلمين أمببة مببع تعامله
إليببه الحاجببة لعببدم فهببو غببائب أنببه يومببا بببدا وإذا دوما، حاضر والغرب
المصالح. لتحقيق أكاذيب حزمة لتمرير أو لحظتها



الطلبة مشروع بأن وذلك الفهم، هذا هو الدينية للحرب حيحصال فالفهم
الكاذيب تدأفب ليهاع أجمع العالم أغضب ما وهو الله، يندو شريعة هو

مصببدر وأنهببا ة،أالمببر ضببد وهي دنية،مال وضد الحضارة ضد بأنها ضدها
السببلمي الصببف علببى الكبباذيب انطلببت حببتى العالم، في اتالمخدر
دولببة كببأي هببي الطلبببة حكببم تحت الفغانية الدولة كانت لو وإل نفسه،
ونفيس غال بكل وحميت تالمساعدا كل لها لقدمت اليوم نراها أخرى

.قوالشر الغرب من
يكون أن الدين لهذا يريد ل الغرب لن ذلك دينية، حرب إنها نقول فحين

ضببد ليسببوا أنهببم دائما يرددون هم نعم وقوة، دولة شكل على وجود له
السببلم إنببه ضببده؟ وليسببوا معببه هم الذي هذا إسلم أي لكن السلم،
والخضببوع لمريكا، الخضوع يقبل الذي السلم لكذ )، (المعدل المزور
لمريكببا ويعطببي للحياة، رتهمظن مع متوافقا يكون بأن ويرضى للغرب،

نعبم معانبدة، أو معارضبة دون الدنيا على سلطانها تبسط بأن الشرعية
فببي فببردا يصبح أن أمريكا في للمسلم يفتي الذي السلم يريدون إنهم

السببلم ويريببدون السببلم، بلد مببن آخببر اممسببل ليقاتببل أمريكا جيش
يرفببض ل الببذي السببلم ويريدون ورسوله، الله حرمه ما يحرم ل الذي

والجتماع. والقتصاد السياسة في وقيمهم حضارتهم
فيطببالب الغببرب، هيمنببة مببن أمتببه بتحريببر يفكببر الببذي المسببلم أمببا

الغببرب، قيببم مببن ل السبلم مببن سببتمدةمال قيمهببا في أمتنا باستقلل
والعداد مشروعا حلما ويراه كبذل ويحلم إسرائيل دولة والزب ويطالب

البطببوي المشببروع، لهببذا يتبنيببه إل إيمببانه يكتمببل ل شببرعي واجب له
فيهببا وحلببت جاءت التي العرب جزيرة من العسكر راتممستع بخروج

تعفنببت الببتي الببردة حكومببات بإسقاط ويطالب وغيرها، المريكان من
أمريكا، ودين ملة من مرفوض محارب إسلم فهو والبلد العباد ودمرت

أبببي الشببيخ مببع فعلببت كمببا الشوارع في سحلونوي أفراده ويلحق بل
ألبانيا. في الجهاد وميتا- وشباب حيا الله -رحمه القاسمي طلل

ل أنببه يعلببم فيهببا والفكببر السياسة إدارة في عضو وكل تعلم أمريكا إن
للوليببة بقبباء ول لمتنببا، لهبهببا دوام ول السببتعمارية لحضببارتها بقبباء

مببن تنجببب المببة هببذه دامببت مببا يلسرائإ دولة أمريكا خارج المريكية
إلببى ينتهببي ل حيبباة أسببلوب بالجهاد ويؤمن فهمه، حق الله توحيد يفهم
الساعة. قيام
حببج، مببن حج ول صام، من صيام ول صلى، من صلة تحارب ل هي نعم
المركببب، الجهببل عببالم تصببور فببي الببدين هو وهذا الليل، قيام تمنع ول
والحج، والصيام الصلة تحارب ل أنها دام ما الدين تحارب ل إذا يكاأمرف

والمال. القتصاد عالم في قيمة كانت إن رظن فيها وللزكاة
دينيببة حربببا تشببن أمريكببا أن علمنا الملة نىومع الدين، معنى فهمنا إذا
دم مببن أمريكببا يبببرؤون الببذين كئببأول غببباء ويببا السببلم، أمببة لببىع

ول الرهبباب تحببارب أمريكببا يقولببون أو مسببلمون، لنهببم المسببلمين
السلم. تحارب



الحداث: لهذه ننظر أن ينبغي كيف
لنببه بإيمببانه ومستعليا مفتخرا عاليا رأسه مسلم كل يرفع أن يجب أول

حيلتهببم وقلببة عفهمضبب مببع أهلهببا يقببف التي العظيمة المة لهذه ينتمي
قالشر في الشيطان دنج أمام فقط ووحدهم وحدهم يقفون وتشردهم
يلقببن مببن هببم الجهاد شباب الخصوص وعلى السلم فشباب والغرب،
وعلببى السببلم وشببباب والفببداء، والشببهادة البطولببة وسرد الببروس
والسببتكبار المريكيببة اللببة أمببام يقببف مببن هم الجهاد شباب خصوص

هببؤلء إل عببواره هببرظو تساقط قد فالكل رأسها، في العفن الشيطاني
المؤمن. الشباب

واستسببلما، خوفببا أيببديها ورفعببت والجبببن، الرجاء جماعات تساقطت
حببزب ترخيببص طلببب الداخليببة وزارات أمببام السنين عشرات تووقف

الجهبباد وشببباب فسيفسائية، شةه لدول التنازلت آلف ودفعوا مشوه،
يتعببالى الببذي وبإيمانهم المتوضئة وبأيديهم العارية وسهمؤبر ادمونصي

الشببيطان أسببلحة أمببام وسببلم عليببه اللببه صلى الكريم النبي وعود مع
الله. إل مقدارها يعرف ل أسلحة وهي وجنده،

أو يصببيبنا عما يحزن أن ةظللح ولو له يجوز فهل هذا المسلم يرى حين
الببتي الرسببالية النبببوءات تحقيق إلى يتقدم أن يهعل بل والله ل يتراجع،
وسلم. عليه الله صلى محمد رسولنا بها بشرنا

والحمد الدين بهذا لنا هنيئا المؤمنين الرجال أحفاد ويا السلم، شباب يا
طؤونأفيطبب يبببادون الببذين الحمببر الهنببود فلسنا أهله، من جعلنا أن لله

علببى العيببش رغببد يرضببون ينذالبب اليابببانيين ولسنا لمستعبد، رؤوسهم
تنتمببي أمببة نحببن بببل التبعيببة، ورفببض والستقلل السيادة قيم حساب
- وقبد وسببلم عليبه اللبه صبلى اللببه رسبول عرض رفضوا الذي لولئك
للخببرة واحببدة تمببر حبة ولو يقدموا أن- عليهم الشفقة باب من عرضه

وقالوا: جذوره، من السلم لستئصال جاءت التي للحزاب تركهم ثمن
إسلمنا؟! في نفعله فكيف جاهليتنا في هذا فعلنا ما والله

قببال: واللببه الببذي عنه الله رضي ديقصال بكر بيأ أحفاد هي المة ههذ
ثبعبب لنفببذت ملوس عليه الله صلى النبي نساء بأرجل الكلب جرت لو

أسامة.
امببرأة لصببراخ اسببتجابة أبلببق حصان ألف جهز لخليفة تنتمي المة هذه

التمسببك ضببريبة تعلببم وهببي اليمان، وأمة القيم، أمة به. إنها استغاثت
مببن اشترى الله تعالى: {إن قوله تقرأ لنها الثمن تخاف ل لكنها بالقيم

اللببه سبببيل فببي يقبباتلون الجنببة لهببم بببأن وأمببوالهم أنفسهم المؤمنين
. فمبباذا}والقرآن والنجيل التوراة في حقا عليه وعدا قتلونيو فيقتلون
جميعببا بببادوا قببد أفغانسببان فببي وإخواننا أهلنا أن المؤمن: هب يخشى

سعيد عنه يقال نأ يستحق بها ويتنعم الحياة هذه في يرتع بقي من فهل
بالنصببر- اللهببي الوعببد وقببع إذا مستعبدا؟. أمببا حقيرا مهينا يعيش وهو
بببل العنبباء هببذا كل تستحق النصر هذا - فضريبة المؤمنين كل أمل وهو

بهببذه تعببالى اللببه رحمة من تعالى. إن الله رحمة لكنها والله منه وأكثر



- اللببه -حفظببه عمببر محمبد مل المببؤمنين أمير أمثال وجود والله، المة
اليمببان، ومواقببف والجبداد، البباء وجهبباد السببلف، صببوت أحيببا الببذي

عببرف مببن كببل إليهببا يصبببو أمل القادمببة للجيال الصورة هذه وستبقى
الرجال. مواقف وأهمية اليمان، قيمة
إل تنبزل أن اللهيبة للمنبح كبان ومبا تعبالى، اللبه مبن منحبة إنهبا والله

لإ يكببون أن كيببنمللت كببان ومببا كيببن،مالت طريببق إنهببا وواللببه بالمحن،
الخطببباء مببن سببمعوه الببذي هببذا السببلم أهببل نسببي فهببل بببابتلء،

ا !السبلف؟ كلمبات مبن وهؤوقر والمدرسين د وأن أل أن أري بعبض أس
وكيببف الجهبباد؟ تتصببورون سببؤال: كيببف الضببعيفة القلببوب أصببحاب
عزيببزا يكببون نأب يحلم أن لحد يحق وكيف الخلفة؟ دولة بناء تتوقعون

والجهاد. حنموال البتلء طريق يرغ من الجانب مهيب
تعلمنا: فقد ،ثالحدا هذه من الكثير تعلمنا وأخيرا: لقد

تحتبباج والحالة الموقف نأو حالة، السلم نأو موقف، اليمان نأ-  1
فببي تبببذل أن بعببد إل ةمببلقيا يسببتحق لشيء كان وما والثمن، للضريبة

.تحياتضوال والمهج الرواحا سبيله
النتسبباب بببل بحتببا، عقببديا تصورا ليس للسلف النتساب أن  - تعلمنا2

بهببذه سببروا قببد الببذين كئببأول مببن الكببثير سببقط فقببد وقول، عمل هو
مسببتعد هببو ومن حرف لىع الله يعبد كان من وبان وزورا، كذبا النسبة

دينه. سبيل وفي الله سبيل في يموت أن
ولم أبدا نعلم نكن فلم شخصية، فردية حالة ليست الزهد أن تعلمنا - 3

الزهببد أن يقولببون كانوا كذلك، دولة موقف هو الزهد نأ كتاب في نقرأ
عليك تهون الخرة الدار في الرغبة وأن الله، طاعة على يعين الدنيا في

دنيا، مصائب كبذلك الدولبة زهبد أن الحبداث هبذه فبي تعلمنبا نبانلك ال
الببتي الببدول تلببك مببن أفغانسببتان كببانت فلببو الموقف هذا تقف يجعلها
رغببد فببي النبباس وفيهببا والبلببور، بالزجبباج يئببةملال البنايببات فيها رفعت
هببذه أكانت الغرب كبنو في المتخمة الرصدة لهم حكامها وكان وهناء،

الببذي القدري الزهد فحالة والله، ل اليماني؟ فالموق هذا تقف الحركة
أميببر يمهبباعوز طالبببان حركة نعاأ الذي هو أفغانستان في الرب قدره

أعين نامت اليماني. فل الموقف هذا تقف أن عمر محمد مل المؤمنين
أجلها؟ من بدينه حىفض دنياه ذهاب خاف من

المحببن وأن تعببالى، الله يندل كاد من ستر الله يكشف كيف - تعلمنا 4
الرض؟ فبي الفسباد أكبثروا البذين الشبيوخ هؤلء فمثل كشفه، طريق
بهببم، يثق أحد عاد ما الملة وبدلوا الدين غيروا الذي الحكام هؤلء ومثل

وقببذارة فبباحت، قببد رائحتهببم لن عنهم، يدافع أن يستطيع أحد عاد وما
رب للببه الببترقيع. فالحمببد محبباولت لببىع طببتغ ومببواقفهم أقببوالهم

العالمين.
بلغببت مهمببا وأن البشببر، قدرة من أقوى الله قدر أن الحدث - علمنا 5

يببرده ل أمضبباه، قببدر إذا اللببه فببإن وتكبببر تبجح ومهما وت،غالطا قدرة
وأن المببتين، القببوي هببو فببالله كلببه المر صاحب فهو إرادة ول سلطان



أولئك وأما ويهابونه، يخشونه ممن عباده على إل ينفذ ل الشيطان سحر
مهمببا تلعببا ول لسلطان يأبهون ل ينذال فهم تعالى الله يخشون الذين

نه.أوش أمره بلغ
والفنبباء، التعريببة عوامل كل من أقوى المة هذه أن الحدث - علمنا 6

مببن ضببربا ليببس الوائببل عن الناس يقرأه ما وأن ،خبايا الزوايا في وأن
يحببدث زال مببا واليمببان القيببم عببالم وأن متافون، أسطورة ول الخيال

وصببناعة البشببر حيبباة في والقوي الول المؤثر هو بل الوجود، في أثره
الببدين لهذا فإن والحريق النار أمام من يهربون الناس كان فإذا التاريخ،

ل النببار وأن والشببهادة، المببوت فطان إلى الطيران إل لهم يحلو ل أبناء
ومسعريها. وقودها يكونوا أن يشتهون هم بل ترهبهم

وكلما التحدي، سوى شيء يستنفرها ل المة هذه أن الحدث - علمنا 7
فبإن وأعظببم، أقببوى المببة اعبلفت كببان كلما ضحوأو أقوى الخصم كان
أفغانسببتان فببي وإخواننببا لهلنببا القنببوت تمنببع مثل السعودية مثل دولة

فل فالوقببا وزارة مببن لهببم يببوحى بمببا إل الحببديث من الخطباء وتمنع
وإمامببا ا خطيب160 من أكثر وحوكم منع واحدة جمعة وفي جبان إل يطع

 شبباب4000 مببن أكببثر أن الدولة تكتشف لحظة وفي المر، لمخالفتهم
واليمان. الشهادة فطان إلى طاروا فقد وجود لهم يعد ولم غابوا
والخببار. العببر مبن يستحقه حديث هناك زال وما وعلمنا الحدث علمنا

أمريكبا نأ سبوى بعبد سبوقها علبى تقبم ولبم دائرة ركةمعال زالت امف
خضبببت نعببم الطينيببة، والبببيوت عفاءضال على قوتهم أظهروا وحلفاءها

اللببه بحمببد لكن والنصار، الطلبة من المجاهدين دماء بعض من لرضا
قببالوا الحببزاب المؤمنون رأى قال: {ولما كما تعالى وعده من هذا لك

إيمانببا إل مهبزاد ومببا ورسبوله، اللببه وصدق ورسوله، الله وعدنا ما هذا
يحققببوا أن لحلفائهببا ول لمريكببا يمكببن ول سجال، . فالحرب}وتسليما

عجببم مببن الحببزاب ويؤلبببون الجمببوع، يجمعون هم ولذلك نهائيا، نصرا
مببدعوة والردن المرتببدين مقاتليهببا مببن بببألفين تبرعت فتركيا وعرب،
وألمانيببا مثلهببم، قببدمت  وهولنببدا4000 قببدمت وبريطانيا الكفر، لزيادة
حربببا تريببدها وأمريكا تستعد، اليابان حتى فرنسا لهاثوم الدخول تطلب
سيكون حينئذ اذه وقع فإن المستنقع، في للوقوع الله وسيضلها شاملة

لهببل قببدري خيببار وهببو الخببدود، كأصحاب فإما موقعتهم اليمان لهل
كمببا القتلببة علبى لعنة سيكون بل تراجعا، ول هزيمة أبدا يعد ول اليمان

مبباإالمقتببول. و ل القاتببل قتببل يأالخدود}  أصحاب قتل: {تعالى قال
اللببه مببن كببان فمببا الحزاب، يوم للمؤمنين تعالى الله كنصر لهيإ نصر

لبم هببمظبغي كفبروا البذين ورد القتبال المببؤمنين الله كفى أن إل تعالى
لصببحابه: وسببلم عليببه اللببه صلى قال الحزاب عزوة وبعد خيرا، ينالوا
حببديث مببن البخبباري إليهببم.. رواه نسببير نحن يغزوننا، ول وهمغزن الن

عنه. الله رضي صرد بن سليمان
العالمين. رب لله والحمد
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