
حاشا لـ "غاندي" أن يكون 
ًا" "سروري

يكون "غاندي" أن لـ حاشا
ًا"! "سروري

ـون وبطــش المفرطــة، مريكــاأ بقــوة مــوقفهم يعلـل
قــوة، ول لهــم حــول ل والمســلمون الحاكمــة، النظمــة
سينتـصـرون نهمأـبـ ؛ودهلـيـز وزاوـيـة رـكـن ـكـل في وينعقون
ـم ـوش ويخرجــون لمتـه ـة الصــليبية الجـي بلد مــن المحتـل

ـفـي حاكـمـةال العلمانـيـة النظمة المسلمين... وسيخترقون
ذـلـك ـكـلإسلمية...  أنظمة إلى هان ويقلبوالمسلمين... بلد

!"السلمية المقاومة" ـب

!للظـلـم الخـضـوع الجهاد! ورفض خيار مع ًايضأ "ونحن
يرددوـنـه ـمـا بالحتلل!"... ـهـذا يقبل المسلمين من حدأ ول
ومؤتامراتاهم!  حاضراتاهممو مقالتاهم وساعة... في يوم كل

ًا أنوالمصيبة...  ـم يربط أن يستحي ل منهم كثير نهجـه
الوثنية! الهند "غاندي"! مؤسس بـ هذا

ـم ـدي" ل ان رـغ ـون أن يمـكـن "غاـن ً يـك ـى مثل ـا أعـل لـن
ـافكمســلمين...  ـو ـم ـد إل ـه ـن ًاواـح ـارات ـم ـائم ملـي "البـه

لجهنــم ذرأنا فيهم: {ولقد وجل عز الله قال نالدمية" الذي
أعين ولهم بها يفقهون ل قلوب لهم والنس الجن من كثيرا

ـبـل كالنـعـام أولئك بها يسمعون ل آذان ولهم بها يبصرون ل
أضل}...  هم

نقول:  و  ...   لنسايرهم  لكن... 

ـلمية تهمقاوم" ـ ل"غاندي" اشترط لقد ا، ـشـروط"الـس
مريـكـاأ فـهـل! ـضـمير بقاـيـا ـخـرآال للـطـرف يـكـون نأ ؛منها

لـهـم الـيـوم بلدـنـا ـفـي الحاكمة والنظمة وفرنسا وبريطانيا
؟!ضمير من بقايا

للمقاومــة وصــفحات "غانــدي" مراحــل وضــع لقــد
ـشـوط وأ مرحلة يأ في بالضبط؟ اليوم نتمأ ينأف السلمية،

صفحة؟! وأ

ًاـسـتنكارا ًيوـمـا تاـظـاهرتام فـهـل ،بالمظاهرات بدأها لقد
مـن أول كنتـم انـكـم أكثرـهـا!.. أم أمتكـم؟.. ومـا لمصـائب
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"المـظـاهرات" ـمـن تاـحـذر اـلـتي والفـتـاوى البياـنـات يـصـدر
؟!)1(إليها الداعين بمقاطعة وتاطالب

ـعـن ـضـرابإ"ال ـهـي خرى؛أ  مرحلة"غاندي" وضع لقد
ًا الهـنـد... بـهـا ـمـرت اـلـتي الوضاع على الطعام"... احتجاج

الـيـوم... المـسـلمة ةأمال أوضاع معشار عشر تابلغ لم والتي
ـا فـهـل نإ؟! ًواـحـدا ًيوـمـا طـعـامه ـعـن يتخـلـى أـحـدكم رأيـن

الواحـد اليـوم في تاأكلون بأنكم تنبئنال "كروشكم" المنتفخة
!كامل شهر  في "المسكين""غاندي" يأكله كان ما

العـمـل, ـعـن ـضـرابإال ؛ثالـثـة مرحـلـة غاندي وضع لقد
وذـبـح فتـقـاتالتم أنـتـم "الـعـدو"... أـمـا مؤسـسـات ومقاطـعـة

ًا بعضكم "المـجـالس كراـسـي إـلـى وـصـولال ـجـلأ من بعض
مـن مـانع ل أن بـكـم؛ يـثـق مـن بـعـض أـفـتيتم البلدية"... بل

هم العراق في ! وأشباهكم)2(المريكية السفارة في العمل
 و"الـشـرطة" ـسـلك ـفـي لـيـدخلوا بالـشـباب ـغـرروا اـلـذين

!)3(الحتلل  وخدمة"الجيش"

!ـضـرابكم؟إ بـسـبب  تـاـوقفتـعـدو"ال" مـشـاريع من يأ
؟! تاعطلت أمريكا إلى النفط ضخ موانئ يأو

تانفيذ , وعدم"المدني العصيان" مرحلة لىإ وصلتم هل
..؟"غاندي" وصلها "العدو" التي وامرأ

"المقاومة من السنين هذه كل بعد بالضبط وصلتم ينأ
!؟السلمية"

وـلـم ،الوـسـائل هذه كل استنفدنا (واذا "؛غاندي" يقول
ـا, لج العــدو يســتجب ـاألمطالبـن ـىإ ـن الشــعبية الحــرب ـل

ـل...المســلحة) ـد ســتلجأون  فـه مشــوار اســتكمالكم بـع
ـال" ـى النـض ـلمي" إـل ـال الـس ـكري"؟ "النـض ـتى!العـس  وـم

ُيستكمل  بالضبط؟! س

الـشـيخ لـهـا دـعـا اـلـتي المظاهرات ضد الحوالي"، "سفر فعل كما 1
الله. حفظه الفقيه سعد

الـيـوم"، "الستـسـلم موـقـع ـفـي ،الفنيـسـان ـسـعود فـتـوى أنـظـر 2
.هـ04/04/1425 وتااريخ؛ ،المريكية السفارة في العمل بعنوان؛

العراق"، في المسلمين علماء "هيئة بـ يسمى ما إليه دعت ما هذا 3
ولعلـهـم طويـلـة، غـيـر بـفـترة بـغـداد إلى الصليبية الجيوش دخول بعد
ماذا؟! بعد الخطأ... ولكن عرفوا الن
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ًا...  سلمي  إ     ما  أ

بالـمـال كثيرة... سواء لجهادا طرق ان أخبرنا؛ قد فالله
المتـشـبثون نتمأو منها اخترتام  فماذااللسان... أو لنفسا وأ

!الجهــاد؟ سبيل في منها جعلتم ماذا موالكمأ !الحياة؟ بذل
ً يـقـف ـمـن أنـتـم ألـسـتم المـسـلمين التـجـار دـفـع دون ـحـائل

؟!)4(المجاهدين إلى أموالهم لزكوات

... دعوـنـادـعـم ـمـن شكالهاأ بكل للمقاومة قدمتم ماذا
معـنــوي دـعــم مــن ـقــدمتم الـمــادي! ـمــاذا اـلــدعم مــن

ــر ــة؟! غـي ــي تشـــكيكال اتحمل للمقاوـم ــدينالم ـف ,جاـه
ـدأالت تاقليص جلأ من مستميتة ومحاولت ـ الـشـعبي يـي ,ملـه

منـهـا يـسـلم "اـفـتراء" أـخـرى!.. ـلـم "أخطاء"... و وتاضخيم
وسلم!  عليه الله صلى النبي عهد على المجاهدون حتى

ـار مــن نإ ـ  ل"الســلمية المقاومــة" يخـت ـى مرآيـت عـل
القـضـاء ـجـلأ ـمـنـعـدو" ال" وـيـدعم "،المـسـلحة المقاومة"

المجاـهـدين... كـمـا ـعـن التبلـيـغ إـلـى الـنـاس وـيـدعو ،عليـهـا
! )5(تافعلون

ًا إن ــثير ــوم يـســيطر منـكــم ـك ــ الـي ــات ىويتبـن جمعـي
ـات مؤسســاتو ـاذا... وهيـئ ـدمت ـم ـك ـق "المســميات" تاـل

للمطــاردين قــدمت مــاذا الشــهداء؟ ولعوائــل للشــهداء
شيء! والمعتقلين؟.. ل للسرى قدمت ماذا والفارين؟

لفــتراءل أبواقو للكذب قنوات لىإ جميعها تاحولت لقد
"التـعـايش ـضـرورة ـعـن الـحـديث تاـمـل  ل...الحقائق قلبو

ًا... و أعراـضـنا وينتـهـك ـيـذبحنا ـمـن السلمي" ـمـع ـعـنيومـيـ
ـمـن طلـبـوا اـلـذين التـجـار بـعـض ـمـع الـعـودة ـسـلمان فعله ما هذا 4

بارـسـال ليـقـوم "الـعـودة"، بتزكـيـة ـيـأتاوهم أن الشيشان المجاهدين
ًا الـشـيخ ذـلـك ـفـي الواسطة وكان الشيشان، إلى بالمليين يعد مبلغ

بقـضـية مقتـنـع "غـيـر ـبـأنه ـسـلمان فأـجـاب العيـيـري، يوسف الشهيد
زـمـن ـفـي ـشـموخ العيـيـري يوسف" مقالة؛ أصلً"! [انظر الشيشان

العوشن]. عيسى الشهيد للشيخ "،الهوان
وـسـفر ،31 الـعـدد؛ "الـسـنة"، مجلـتـه ـفـي سرور محمد فعل كما 5

. هـ11/4/1426 بتاريخ؛ "عكاظ"، جريدة مع حواره في الحوالي
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ـفـي الحاكـمـة العلمانـيـة النظمة بقاء على المحافظة أهمية
بـــ التفكير "رموزها"!... وخطورة المسلمين... وتامجيد بلد

ـل ـا"... ـب ـم "تاغييرـه ـه ـفـي يـقـف ـمـن ـكـل وتاجرـي ـك وـج تاـل
!)6(بالكلم حتى النظمة... ولو

 على–"غاندي"  أن هو "غاندي"؛ وبين بينكم الفرق إن
ًا كان – وكفره ضلله أنـتـم؛ وقـضـيتهم... أـمـا لـقـومه مخلص

لقضيتهم... وإنمــا ول لقومكم فمخلصون... نعم! لكن... ل
هلـكـت ـلـو يعنيـكـم ل "أحزابـكـم"... اـلـتي "جمعـيـاتاكم" و لـ

"الحزاب" لكم! "الجمعيات" و تالك وبقيت بأسرها المة

ًا بـــ رـضـي ـمـن تاـعـس أل  وبطريقـتـه..."غاـنـدي" إماـمـ
ًا... وألـقـى ومنهجـهـم الـسـلمية برموزـنـا "السلمية" منهـجـ

وإذا وانتـكـس، والـلـه... "تاـعـس ظـهـره... إي وراء الجـهـادي
انتقش"! فل شيك

 هـ1426/رمضان/7
المقاومة خدعة" عن

بتصرف "،السلمية

ـسـفراء قـتـل أـيـد بلـحـاج" بـعـدما "عـلـي الشيخ مع فعلوه ما انظر 6
ـالعراق، الجزاـئـري النـظـام ـــ"العـصـر"  مجلتـهـم وـصـفته وكـيـف ـب ب

ـاله" و أقواله على والنفعال التهور "غلبة التفكير" و "سطحية وأفـع
ـفـي ـجـاء كـمـا!... الصلحي" والبعد والنضج الوعي حالة عن "البعد
حـسـن"، "خاـلـد لـكـاتابه بلـحـاج"، وعلي الزرقاوي "بين بعنوان مقال
فلتة الرجل! ويعتبرونه يمجدون كانوا ان بعد م،2005/7/28 بتاريخ
بهت)! قوم يهود والقيادة! (ولكن الصمود في زمانه
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