
دعوة المأة إلى حل 
جيوش الهزيمة

الرحيم الرحمن الله بسم
جيوش حل إلى المأة دعوة

الهزيمة!
أحمد الله عبد ؛بقلم

جيسسوش حسسل فكسسرة بسسدأت باليسسسيرة ليسسست مأدة مأنذ
لها وتجد اليام مأع تنمو الفكرة هذه زالت ول تراودني الردة

والنتكاسسسات المتتاليسسة الهزائم مأع خاصة ،مأتسعا ذهني في
بسسالمعروف المأسسر أمأسسة" تطبع سمة أضحت التي المستمرة

لتتجلى-  البشر مأن ونيف المليار  أمأة" -المنكر عن والنهي
الجيسسش هزيمسسة رأينسسا وكيف ،العراق انتكاسة مأع الخير في

وعجسسز ،الجميسسع أدهشسست بسرعة واندحاره البعثي العراقي
السسدفاع إتفاقيسسة الجيسسش بهسسذا تربطها التي العربية الجيوش
يسسدفع ل أن هسسو حالهسسا وأحسن ،نجدته عن المشترك العربي

جسسانبهم إلسسى… العراق في القتال مأيادين إلى المأريكان بها
.المسلم العربي العراقي الشعب وضد طبعا

هسسذه تسسسائل أن اليسسوم المأسسة حسسق مأسسن أليسسس ؛فقلت
تجييسسش جسسدوى عسسن ورئاساتها قياداتها وبالحرى ؟الجيوش

وحليب خبز مأن الباهظة النفقات هذه وإنفاق الجيوش هذه
تحمسسي ل المخذولة الجيوش هذه كانت إذا ؟1الجياع أطفالنا

،يحسساربه مأسسن أول فهسسي السسدين أمأسسا عرضسسا، تصسسون ول أرضا
كيسسف بجلءا تسسبين ؛وغيرهسسا ومأصسسر والجزائسسر تركيسسا وتجارب

لعسسودة مأحاولسسة أي وجسسه في المخذولة المؤسسة هذه تقف
لدينها. المأة

عليهسسا يطلسسق السستي المثبسسورة المؤسسة هذه أوليست
أوليسسست ؟والسسردة والكفسسر العلمانيسسة أي ؛الدستور" "حامأية

التسسدين مأظسساهر جميسسع تحسسارب السستي هسسي المؤسسسسة هسسذه
مأسسن والفسسسوق الكفسسر إظهسسار جعسسل إلى تذهب بل ،بداخلها
صسسار بسسل اشتهر قد هذا ومأثل ؟صفوفها في الترقية شروط

َلم على نار مأن أشهر بالله. إل قوة ول حول ول ،2َع

مأسسا هسسو سسسنويا دولر  مأليار9.5بس:  تقدر الجزائري الجيش  مأيزانية)1
عسسسكري  ألف100 مأيزانية أي العامأة الميزانية نصف حوالي يوازي

300 مأقابسسل عسسسكري كسسل أي ،نسسسمة  مأليسسون30 مأيزانيسسة تسسوازي
إليسسه أضسسفنا إذا فكيسسف ،شسسك ول أكسسثر خفسسي ومأا المعلن هذا مأدني،

والحسسرس الشسسرطة أجهسسزة ومأختلسسف للمخسسابرات البيضسساءا الصكوك
؟!البلدي

علسسى المتحجبسسات النسسساءا تجسسبر بباتنة بسريانة الذخائر مأصنع  في)2
بعسسد ليرتسسدينه صسسباح كسسل العمسسل إلسسى السسدخول عنسسد حجسسابهن نسسزع
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للمأسسة واحسسدا نصسسرا تحقق لم الذليلة الجيوش هذه إن
ّلدت بل ،نشأتها مأنذ العسسداءا أمأسسام الهزيمة روح المأة لدى و
مأن إليه آلت  ومأا"73"  و"67" وحربي ،وصليبيين يهود مأن

مأسسع السسسلم اتفاقيسسة ثم المسلمين، أراضي مأن لمزيد ضياع
السسدول جميسسع وطبقتهسسا مأصسسر وقعتهسسا التي الصهيوني العدو

ّيعسسة جيوش إلى تتحول أن قبل… والسلمأية العربية فسسي ط
شسساركت السستي الولسسى الخليج حرب مأنذ أمأريكية/الصهيو يد

مأسسرأى علسسى المأريكان جانب إلى الدويلت هذه مأعظم فيها
ّذل جامأعة" مأن ومأسمع ".العربية ال

حسستى ،أخسسرى إلسسى انتكاسة مأن الجيوش هذه تزال ول
فسسي صسسليبية/الصسهيو للجيسسوش طبيعيسا امأتدادا اليوم صارت
مأحاربسسة" غطاءا تحت وأهله السلم على المسعورة حملتها

وجيسسش باكسسستان  فسسي"مأشسسرف برويسسز" وجيش "،الرهاب
الحركسسة أبنسساءا ضسسد العربيسسة والجيسسوش تركيسسا  فسسي"سيزار"

علسسى دليسسل إل-  الجزائسسري الجيش حال هو  كما- السلمأية
إلسسى الكيانسسات هسسذه عواصسسم مأسسن الركسسان قيسسادة تحسسول

".البنتاجون"

بالتعاون المسماة والتغليف التعليب اتفاقيات وليست
مأسسن تغيسسر بسسالتي المشسستركة المناورات أو الخبرات تبادل أو

رؤيسسة عسسن وبصسسيرته بصره الله أعمى مأن إل ،الشياءا جوهر
قواعسسد إلسسى تحسسول السسذي ،السسسلمأي لعالمنسسا المرير الواقع

،نيجيريسسا إلسسى أندونيسسسيا مأسسن وأوروبيسسة أمأريكيسسة عسسسكرية
،للرئاسسسة المسسسيحيين اعتلءا إلسسى الحسسد فيهمسسا وصل اللتين
دليسسل إل ،وحمسسايته ودعمسسه الجيسسش بقسسوة ،قليلة حفنة وهم
العليسسا للمصسسالح ومأصسسادمأتها المؤسسسسة هسسذه انحراف على

المأة.

المؤسسسسة هسسذه بقساءا هسو اليوم أنفسنا في يحز مأا إن
السياسسسية الوسسساط فسسي والمسسساءالة المناقشسسة عسسن بعيدا

الشخصسسية مأصسسالحها بيسسن التائهسسة والصسسحفية والعلميسسة
العفنسسة والمهرجانسسات كالرياضسسة الوضسسيعة والهتمامأسسات

السسذي السسوقت فسسي "،الفنيسسة" سسسب هسسؤلءا عند عليها المصطلح
تحمي أن دون المأة مأوارد مأعظم المؤسسة هذه فيه تلتهم
إلسسى والرتسسب فيهسسا الترقيسسات وتحول ،عرضا تصون أو أرضا

،والسستزوير الهيمنسسة أنسسواع كسسل وراءاها تخفي عريضة عناوين
مأسسن بسساب كسسل وفتح ،مأمنوع كل وولوج ،قانون كل واختراق

ول فحسسدث ثكنسسات إلسسى حسسولت السستي المسسساجد أمأا مأساءا، خروجهن
،اليسسوم إلسسى الطسساغوت هذا جرائم على شاهدة تزال ل ومأآذنها حرج

بالله. إل قوة ول حول ول
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المستضسسعفين، وجوه في والمغلوقة المنغلقة الدارة أبواب
البسسواخر وفضسسائح المينسساءا إلسسى العقسسار وفضسسائح البلديسسة مأن

صسسارت  السستي"سسسوناطراك" و بسسالبنوك مأسسرورا ،والحاويسسات
تستغل صارت التي… الطفيلية الكائنات لهذه مأرتعا تشكل
الشخصسسية مأصالحها لحماية العسكرية وقدراتها المأة سلح

والدين. الملة أعداءا وصليبيين يهود مأن أسيادها ومأصالح

مأجسسال يسسدع ل بما أثبتتا وأفغانستان العراق تجربتي إن
مأسسن بقليسسل إذ الطفيليسسات، هسسذه عسسن غنسسى فسسي بأننسسا للشك

الجيسسش السسسلم شسسباب قهسسر والبشسسرية المادية المأكانيات
،اللسسه إل إلسسه ل" رايسسة وتحسست آنسسذاك العسسالم مأرعسسب الحمر
تحسست السلم شباب اليوم يذيق بمثلها ،"الله رسول مأحمد
اللسسه بفضسسل وكسسسروا السسويلت المأريكسسان التوحيسسد رايسسة

المليشيات وراءا يختبئ صار الذي "،العالم دركي" أسطورة
ويستنجدون غيرهم، بدنيا ودنياهم دينهم باعوا مأمن المحلية

 عسسراق- العسسراق أرض احسسترقت بعسسدمأا وبعيسسد قريسسب بكسسل
أحفسساد لهسسم يخفي ومأا ،أقدامأهم  تحت- والعامأرية القادسية
إن أشسسد المباركسسة الحجسساز بسسأرض عنهم الله رضي الصحابة

.الله شاءا

قسسادرين كنسسا إذا هسسو ؛هنسسا نفسه يفرض الذي والسؤال
هسسذه علسسى العتمسساد دون وعقيسسدتنا أنفسسسنا حمايسسة علسسى

! عليها؟ النفاق في نستمر إذا فلماذا ،المخذولة الجيوش

في أداة إلى الجيوش هذه تحولت إذا الخطب ويزداد 
بالله. إل قوة ول حول ول اليوم، الحال هو كما أعدائنا أيدي

...  المسلم     أخي

نحّملسسك فإننسسا ،الشسسك عنسسك وزال الحسسق لسسك تسسبين إذا
أن فسسي ؛والجيسسال التاريسسخ أمأسسام ثسسم ،اللسسه أمأسسام المسؤولية

مأسسسميات تحسست بأبنائك بدءاا ،الجيوش هذه دعم في تستمر
بسسدفع  وانتهسساءا"التعاقسسد"  أو"الوثنيسسة الخدمأسسة" سسسك الجاهليسسة
خزائن إلى تتحول التي البنوك في المأوال وإيداع الضرائب

على أبنائك تربية إلى وندعوك ،الخبيث الطفيلي الكائن هذا
مأسسؤول فإنسك ،لهسسم الرايسسة واختيسسار ،الله سبيل في الجهاد
.عنهم

ّفع شهيد بين شتان وشتان ،أهلسسه فسسي سسسبعين في يش
والعيسساذ جهنسسم حطسسب مأن يكون الطاغوت سبيل في وقتيل
ظسسالمي الملئكسسة توفسساهم السسذين إن {تعسسالى: قسسال بسسالله،
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الرض فسسي مأستضسسعفين كنسسا قسسالوا كنتم فيم قالوا أنفسهم
مأأواهم أولئك فيها فتهاجروا واسعة الله أرض تكن ألم قالوا

الرجسسال مأسسن المستضسسعفين إل*  مأصسسيرا وسسساءات جهنسسم
سسسبيل يهتسسدون ول حيلسسة يسسستطيعون ل والولسسدان والنسسساءا

.غفورا} عفوا الله وكان عنهم يعفو أن الله عسى فأولئك

.فاشهد اللهم بلغت هل أل

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
وصحبه وآله مأحمد سيدنا على اللهم وصل

/ مأاي/  29 الجزائر،
 م2004
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