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كلمة العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

اخلالفُة مطلُب األمِة اإلسالميِة األساسيِّ، 

وقد آن أوانها،

 ولن مينَع إقامَتها تآمُر أمريكا وال تدخُُّل روسيا

املؤامرة  من فصول  املسلمون يف سوريا فصالً جديداً  يواجه  املبارش،  الرويس  التدخل  مع 

التي  اإلمكانات  كل  من  بالرغم  أسد  بشار  السفاح  سقوط  منع  إىل  يهدف  عليهم،  الدولية 

سخرت دولياً لدعمه من قبل من روسيا نفسها وإيران وتوابعها علناً؛ ومن أمريكا التي سخرت 

كل عمالئها وأدواتها رساً ونفاقاً... ويهدف، فيام يهدف إليه، إىل دعم املوقف العسكري لهذا 

السفاح عىل األرض، وخاصة بعد أن شهد جيشه املجرم انتكاسات عسكرية أقلقت الداعمني له، 

ويهدف، بعد أن يعوَّم موقفه العسكري عىل األرض وبالتايل موقفه السيايس، إىل أن يشارك هذا 

السفاح يف املرحلة االنتقالية ليكون جزءاً من الحل األمرييك، وليدخل يف مفاوضات الحل النهايئ 

التفاوض:  التوازن بني طريف  تنفيذ مقررات مؤمتر جنيف من موقع  من موقع قوة، ولضامن 

الجديدة  أن يكون حكام سوريا  بذلك  العميلني ألمريكا؛ فتضمن  العلامنيني  النظام واملعارضة 

املبارش  الرويس  التدخل  فإن  وباملخترص،  علامنياً...  مدنياً  الحكم  نظام  يكون  وأن  لها،  عمالء 

جاء لتعويم موقف السفاح عسكرياً وسياسياً ولتهيئة الظروف الواقعية الضاغظة عىل األرض 

للدخول يف مرحلة املفاوضات عىل أساس مؤمتر جنيف... وبهذا يتبني أن هناك مصلحة أمريكية 

من هذا التدخل الرويس املجرم، وأن هناك تنسيقاً بني كل من أمريكا وروسيا. هذا وقد جاءت 

الترصيحات من كال الجانبني، األمرييك والرويس، تؤكد ذلك. 

ويضاف إىل ذلك أن التطورات امليدانية، قبل التدخل الرويس املبارش، كانت تسري بعكس 

مصلحة أمريكا، فقد كان برنامجها لتدريب املقاتلني قد واجه فشالً ذريعاً، وكان أوباما قد حذر 

من سقوط مفاجئ للنظام السوري، وكانت خطتها التي يقوم دميستورا بتسويقها ال تستطيع 
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اخلالفُة مطلُب األمِة اإلسالميِة األساسيِّ، وقد آن أوانها، ولن مينَع إقامَتها تآمُر أمريكا وال تدخُُّل روسيا

أن تجد طريقها عىل األرض يف ظل األوضاع العسكرية املرتدية للنظام، ويف ظل رفض شعبي 

كاسح لها؛ ثم إنه قابل هذا التدخل الرويس السافر الساخن رد فعل أمرييك بارد كان عبارة عن 

ضجيج إعالمي ظاهره عدم املوافقة عليه وإظهار املسؤولني األمريكيني أنهم مع الطرف اآلخر؛ 

لتضمن أمريكا أن تكون هي وروسيا هام اللذان يقودان طريف الرصاع ويتحكامن يف إدارتهام؛ 

ومن هنا جاءت ترصيحات املسؤولني األمريكيني مؤيدة للتدخل الرويس أكرث مام هي شاجبة، 

وكان الغرض من إظهار التحذير منه إيجاد حالة من الخوف عند املسلمني من الفصائل املقاتلة 

املخلصة والحاضنة الشعبية لها لالستسالم والتسليم إلرادة املجتمع الدويل الذي تقوده أمريكا 

لفرض حلها...

 هذا وقد كانت بدايات التدخل الرويس عسكرية عدوانية إجرامية تجلت بغارات جوية 

أوقعت املزيد من القتىل بني املسلمني، واملزيد من الدمار، مع ضجيج إعالمي ليكون التأثري 

عىل  قريباً  خطراً  تشكل  التي  الفصائل  عىل  الروسية  الجوية  الغارات  ابتدأت  فقد  مضاعفاً؛ 

النظام، ويف املناطق التي تهدد معقل رأسه. ومن املخطَّط له أن يتبع ذلك هجوم جوي وبري 

استعدادات  بدأنا نسمع عن  لذلك  النظام من حلب؛  بيد  ليس  الذي  الجانب  واسع الحتالل 

عسكرية جدية تقوم عىل التنسيق بني كل من روسيا كسالح جو وبني جيش النظام وحشد 

من القوات اإليرانية كقوات برية يضع فيها كل من بشار وقاسم سليامين كل إمكاناته ليعوِّم 

نفسه فيها بعد كل هذه اإلخفاقات العسكرية الذليلة التي مني بها كل منهام. وكون بدايات 

هذه الهجمة العسكرية الرشسة هي عىل حلب يذكرنا بخطة دميستورا التي فشلت من قبل 

يف تثبيت الهدن بني املناطق، وكانت حلب هي نقطة البدء يف خطته، فام مل تستطع أمريكا أن 

تحققه عن طريق دميستورا بالدهاء واملكر، فها هي تريد أن تحققه اآلن عن طريق روسيا 

وإيران بالقوة. 

إن التوافق الدويل، الذي ظهر مؤخراً، عىل بقاء األسد يف املرحلة ااالنتقالية، يفضح أن كالً 

من أمريكا وروسيا تسعى بقوة لتغيري قواعد االشتباك عىل األرض، وذلك بتحويل الرصاع من 

رصاع إلسقاط النظام السوري الفايش، وإقامة حكم الله يف األرض إىل عكسه متاماً، وهو محاربة 

املرشوع اإلسالمي الذي يسعى إىل إقامة الخالفة يف سوريا عىل أنقاض بشار ونظامه، والذي 

تبنته معظم الفصائل املقاتلة، والذي يحظى بالحاضنة الشعبية الكاسحة من قبل أهل سوريا. 

وَمْن لهم أكرث عدائية  للمرشوع اإلسالمي من بشار اللعني نفسه؟ وبهذا يتبني أن هدف أمريكا 
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وروسيا املشرتك إمنا هو محاربة املرشوع اإلسالمي املتمثل بإقامة الخالفة اإلسالمية، ونظرتهام 

أن هذا السفاح هو خري من يحارب اإلرهاب. 

إن ما ينفذ من مؤامرة دولية عىل املسلمني يف سوريا هو أحد أوجه الحرب العاملية عىل 

اإلسالم، وهو يكشف عن إخفاق أمرييك كبري، وعىل كل الصعد، والحمد لله وحده. وقد تجىل 

هذا اإلخفاق يف عدم قدرتها عىل إيصال الحاكم العميل البديل عن السفاح بشار، وتجىل يف 

2012م.  عام  منذ  عليها  روسيا  مع  اتفقت  التي  جنيف  مقررات  تنفيذ  يف  السري  عن  عجزها 

يقتل  فشعب  املصداقية؛  وفقدان  عندها،  القيم  فقدان  عىل  دلت  كثرية  مواقف  يف  وتجىل 

من حاكمه بأبشع صور املجازر املعلنة وتسكت عن ذلك، بل ومتنع تزويده بالسالح الفتاك، 

وتسكت عن تزويد النظام بأعتى األسلحة الفتاكة متذرعة بالقانون الدويل. ويُستعمل ضده 

السالح الكياموي، فتهدد ثم ترتاجع وتتفق مع النظام يف أبشع اتفاق بينهام عىل إتالف السالح 

الكياموي، وتعمل عىل غسل جرميته مبدحه أنه متعاون مع املجتمع الدويل. وتجىل بفشلها 

بتدريب  مقاتلني تابعني لها. وتجىل بفشل عميلتها إيران وحزبها وامليليشيات الطائفية التابعة 

لها، والتي سخرت املال والسالح واملقاتلني ومل تدخر وسعاً يف رضب املسلمني تحت حجة رضب 

النظام  هذا  الثورة عىل  بدايات  منذ  موجودة  تكن  مل  والتي  الباهتة  الحجة  تلك  التكفرييني، 

العلامين الكافر )إيران التي تدعي أنها إسالمية تدافع عن نظام علامين كافر، وتدعو إلقامة نظام 

علامين مدين كافر، وتسمي ذلك واجباً مقدساً(. وتجىل بفشل روسيا التي زودت النظام املجرم 

بأسلحة إجرامه الفتاكة التي قضت عىل أرواح مئات آالف الناس، ودمرت حياتهم ومعيشتهم، 

وفشل هذا النظام املجرم، بعد كل هذا اإلمداد له بأن يقيض عىل ثورة املسلمني عىل ظلمه 

الذي ال يطاق، بل وصل فشله إىل درجة أنه مل يعد ميلك الرجال الذين يقاتل بهم، ووصل حال 

السفاح ألن يكون رشابة خرج ال يحكم يف سوريا، وصا إيران هي التي توجه االنظام السوري يف 

أرض املعركة، وبعد فشل إيران، صارت روسيا. وبهذا كان التدخل الرويس املبارش هو الخطوة 

التي ال بد منها إلنقاذ السفاح، وهو ال يعني أكرث من تأخري تسقوطه.

وأمام هذه املؤامرة الدولية عىل املسلمني يف سوريا، ويطرح تساؤل جدي، وهو أنه إذا كان 

املسلمون يف سوريا قد استطاعوا أن يصمدوا ويحرموا أعداءهم من االنتصار، فهل يستطيعون 

أن ينترصوا عىل أعدائهم ويهزموا كل هذا الجمع؟ وكيف يتحقق ذلك؟
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اخلالفُة مطلُب األمِة اإلسالميِة األساسيِّ، وقد آن أوانها، ولن مينَع إقامَتها تآمُر أمريكا وال تدخُُّل روسيا

 نقول بداية إن الذي يستمد أحكامه وتصوراته للعمل من الواقع، فال بد أن يغلبه هذا 

الواقع، ويؤدي به إىل االستسالم للمؤامرة، وتحدثه نفسه أنه أمام هذا التآمر، أنَّ له أن يصمد. 

بالغرب  يستعني  ألن  ويسعى  الوسطية،  بالحلول  والرىض  التفاوض  قبول  إىل  به  يؤدي  وهذا 

وبأمريكا وبحكام املسلمني العمالء ليك يدعموا موقفه، ويرىض بأن يتفق مع أمريكا عىل أن يأيت 

عميلها الجديد إىل الحكم... وذلك كام يفعل االئتالف الوطني السوري، الذي ما أوجد أصالً إال 

لهذه الغاية... 

أما إذا كان يستمد أحكامه وتصوراته من اإلسالم، فال شك أن الصورة سوف تكون مختلفة 

من  مبكنه  ما  القوة  أسباب  من  وسيمتلك  املطلوب،  املستوى  إىل  املجابهة  يف  وسريقى  متاماً، 

تحقيق االنتصار التاريخي املنشود؛ إذ سينضم حينها املسلمون كل املسلمني إىل عملية التغيري، 

بدل أن يكونوا متفرقني مشتتني...

إن الذين يستمدون أحكامهم وتصوراتهم من اإلسالم، ومن ثم ينزلونها عىل أرض الواقع 

ليغريوه بناء عليها؛ فإن أول ما سيصل إليه هؤالء هو أنه ال يعالج مشاكل املسلمني، وال يغري 

واقعهم، إال العمل إلقامة دولة الخالفة، وهذا فرض عىل املسلمني ليس يف سوريا فحسب، بل يف 

كل بالد املسلمني، وهو يتطلب العمل إليجادها يف سوريا )كام يف غري سوريا( حتى إذا ما قامت 

عندهم تداعى لها املسلمون يف مختلف بالدهم، وامتدت يف وقت رسيع قيايس؛ وعندها لن 

تستطيع ال أمريكا وال مؤامراتها عىل املسلمني أن تنقذ األوضاع ملصلحتها. وهذا عني ما تعيه كل 

من أمريكا ودول الغرب وروسيا وحتى الصني وتخشاه... وتعمل عىل محاربته بكل مكر وإجرام.

وهذه الثورة حتى تنجح عىل الطريقة التي نتكلم عنها؛ يجب عىل القامئني بها أن يحرصوا 

عىل نظافة ثورتهم بأن تكون لله وحده، وعىل طريقة الرسول  يف إقامة دولة اإلسالم األوىل 

يف املدينة؛ فال يلوثوها باملال السيايس وال بالسالح املرشوط، وال ينخدعوا باملساعدات اإلنسانية 

التي يراد منها إيجاد موطئ قدم ألعداء املسلمني يف أرض الثورة... كذلك عىل املسلمني أن ال 

يستمدوا العون ال من أمريكا وال من دول أوروبا وال من حكام املسلمني العمالء لهم، فهذا خطري 

جداً، وهو يؤدي  إىل إجهاض الثورة... ثم عىل املسلمني أن يسريوا بحسب الطريقة التي سار 

عليها الرسول  وهي طريقة عملية ميكن تنفيذها يف كل حني، وهي طريقة قد تحققت 

خطواتها كلها عىل أرض املسلمني، وليس يف سوريا فحسب، ومل يعد ينقصها إال أن يقوم أهل 
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القوة من املسلمني بنرصة هذا الدين. فالرأي العام عند املسلمني عىل إسالم الحكم وعىل إقامة 

ملنع ذلك يف  يتناَدون جميعاً  الغرب والرشق وجعلهم  أقلق  مام  الخالفة تحديداً صار كاسحاً 

أبشع صورة نشهدها اليوم يف بالد املسلمني. والثلة املؤمنة التي أعدت نفسها لهذا األمر قد 

تأمن وجودها وقدرتها عىل القيام بأعباء هذا األمر إذا قام. فالخالفة إذا قامت يف أي بلد من 

بالد املسلمني تداعت إليها سائر بالد املسلمني باالنضامم...

ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ينرصه  من  بنرص  وتعاىل  سبحانه  الله  بوعد  نثق  إننا 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   ، وببرشى رسوله الكريم 
ِة«، ومهام حاول أعداء هذه األمة مجتمعني أو متفرقني أن  »ثُمَّ تَكُوُن ِخَلفًة َعَل ِمْنهاَجِ النُُّبوَّ

يكيدوا لها فإن كيدهم سريتد عليهم، ومهام مكروا فإن مكرهم سيحيق بهم، ومهام حاولوا أن 

قلوبهم؛ وهم  الخبيثة وحقد  نفوسهم  مكنونات  لسانهم ستفضح  فإن زالت  عداوتهم  يخفوا 

فاملسلمون  اإلرهاب،  بأنها حرب ضد  املسلمني  مع  تلبيس حقيقة رصاعهم  عملوا عىل  مهام 

يعلمون أنهم ال يقصدون إال الحرب عىل اإلسالم مبا فيه من أحكام الجهاد وتحكيم الرشيعة 

إقامة دولة الخالفة؛ لذلك أعلنها بوش من قبل أنها »حرب صليبية«، وأعلنها بطريرك الروس أنها 

»حرب مقدسة«. وأعلنها الساسة واملفكرون يف الغرب أنها »حرب قيم« وأفكار. 

إن الغرب يعي أن اإلسالم دين منه الدولة، وفيه رشيعة وأنظمة حياة، وفيه طريقة قوية 

القلوب ويزيل  يفتح بهام  الدعوة والجهاد  لنرشه ال يستطيع أحد أن يقف يف وجهها وهي: 

الحدود، ويعلم أنه كانت له تجربته املرة مع دولة الخالفة يف السابق عن طريق الفتوحات 

اإلسالمية وما قابلها من الحروب الصليبية. وهو ال يريد لدولة اإلسالم أن تقوم من جديد حتى 

ال تتكرر تجربته ويخرس سيادته؛ لذلك كانت الحروب القامئة اليوم يف بالد املسلمني هي حروب 

الراشدة.  الخالفة  دولة  اإلسالم،  دولة  الحياة يف كنف  إىل  العودة  ليمنعهم من  عليهم  الغرب 

ولكن أن له ذلك. فالخالفة اليوم تتقدم أكرث وأكرث، ومل ولن تستطيع مؤامرات الغرب وال حروبه 

املبارشة وال غري املبارشة أن تقف يف وجه تقدمها؛ ألنها أقوى من أعدائها. إنها أمر الله، قال 

   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  :تعاىل

   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
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التدخل الرتكي يف سوريا يف ميزان الشريعة
أوالً: واقع النظام الرتيك 

تركيا بلد إسالمي تظهر فيه بعض شعائر اإلسالم، ويحكمها حزب العدالة الذي يوصف بأنه 

إسالمي، وينسبه الغرب إىل اإلسالم املعتدل املقبول عندهم، وبسبب تسلم هذا الحزب الحكم 

للحكم اإلسالمي  بأنه حكم إسالمي، وأنه يجب أن يكون منوذجاً  الحكم فيها  يقال عن  فيها 

الحديث. وهنا ال بد من مالحظة أمور عدة:

من املعروف أن تركيا بعد هدم دولة الخالفة اإلسالمية سنة 1924م عىل يد املجرم مصطفى 

كامل اليهودي العلامين املتآمر مع اإلنكليز قوَّض هذ املجرم أركان الدولة اإلسالمية، وجعل نظام 

الحكم يف تركيا جمهورياً علامنياً يقوم عىل دستور علامين يحكم برشائع الكفر، وحارب اإلسالم 

واإلسالميني؛ فقتل العلامء، وحظر شعائر اإلسالم من منع األذان باللغة العربية، إىل منع تعلم 

القرآن، إىل تحويل املساجد إىل إسطبالت... وبقي الحال كذلك حتى 1954م، حيث تسلم الحكم 

كثرياً  وبنى  التي صودرت  املساجد  وأعاد  اإلسالمية  الشعائر  بعض  أعاد  الذي  مندرس  عدنان 

منها، وفتح معاهد تحفيظ القرآن. وكان ألفعاله أثر كبري عىل الشعب الرتيك املسلم الذي يحمل 

العقيدة اإلسالمية ويتعطش لإلسالم؛ إال أنه ومع هذه اإلصالحات التي قام بها مندرس بقي 

نظام الحكم يف تركيا نظاماً جمهورياً علامنياً يحكم بغري اإلسالم، ومل يوصف حينها الحكم بأنه 

إسالمي. واستمر الحكم يف تركيا كذلك حتى استالم أردوغان للحكم، فأظهر مزيداً من االنفتاح 

عىل اإلسالم كشعائر فردية ومظاهر تعبدية، ورافق ذلك اهتامم غريب إعالمي وصف حكمه بأنه 

حكم إسالمي معتدل؛ وتبنى شكلياً بعض الشعارات والقضايا التي تشغل اهتامم املسلمني من 

مثل دعوته إىل فك الحصار عن غزة، أو دعوته إىل تنحية بشار أسد عن الحكم يف سوريا مع 

تلميع إعالمي، أو تهديده النظام السوري ألكرث من مرة إن هو تجاوز خطوطاً حمراً لديه؛ ولكن 

املسلمني رسعان ما أدركوا أنها مواقف سطحية ال تنفذ إىل العمق، وفقاعات إعالمية غرضها غري 

مريح، وأنه ال يختلف عن حكام املسلمني اآلخرين يف يشء...

إن الذي يجعل حكم أردوغان حكامً إسالمياً، هو ما يتبناه من دستور يحكم به البالد، وما 

تطبقه حكومته من قوانني. وهنا ال بد من ذكر أنه ال عربة مبا يظهره الحاكم، أي أردوغان، من 

اهتامم باإلسالم وادعاء نرصته وإظهار تأييده، بل العربة بالتطبيق، ويف هذا املجال، بقي حكم 

أردوغان حكامً دميقراطيا جمهورياً يحكم بالقوانني الوضعية، بل استمر عىل ما يفعله كل رئيس 

للجمهورية يف تركيا بعد انتخابه وحني تقلده ملسؤولية الحكم بالذهاب إىل قرب مصطفى كامل 
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اليهودي العلامين، والقسم عنده عىل الوالء والحفاظ عىل الدستور العلامين الذي يحكم بالكفر، 

وهناك مؤسسات دستورية تحاسبه عىل عدم الحكم بالدستور العلامين، ومل يحصل هذا. بل 

وأكرث من ذلك، فإن حزبه حزب العدالة يضم نواباً غري مسلمني وواضحي الوالء للعلامنية. 

الخارجية جزءاً من  أيضاً، إن تركيا-أردوغان بقيت يف عالقاتها  ومام يذكر يف هذا املجال 

املنظومة الدولية التي ال تقوم عىل اإلسالم يف يشء، بل تخالفه وتناقضه وتعاديه، وهي عضو يف 

املنظامت الدولية التي تحكم بالكفر وتتآمر عىل اإلسالم واملسلمني كاألمم املتحدة، وعضو يف 

حلف الناتو الذي تقوده أمريكا، تلك املنظومة العسكرية الغربية التي تستهدف اإلسالم بالدرجة 

األوىل، وشاركت معه يف التحالف الدويل الصليبي يف احتالل ورضب أفغانستان وترأست قيادته 

هناك، وهي اآلن يف سوريا تشارك التحالف الدويل الصليبي يف رضب املسلمني ومرشوعهم ملنع 

إقامة دولة الخالفة فيها، وتعمل مع اآلخرين عىل فرض إقامة دولة مدنية علامنية.

وعليه، فإن تركيا أردوغان تحكم بنظام جمهوري دميقراطي يقيص الرشع ويحكم بالقوانني 

الوضعية، وهي جزء من املنظامت الدولية التي تحكم بأنظمة الكفر وتحادُّ الله ورسوله وتقتل 

املسلمني يف كل مكان، وبالتايل عندما نريد أن نحكم عىل إسالمية الحكم يف تركيا يجب أن 

بالد  يف  الحكم  أنظمة  من  كغريه  تركيا  يف  النظام  فإن  املحصلة،  ويف  الباب.  هذا  من  يبحث 

ولو يف  تنفيذ مخططاتها  معها يف  ويسري  أمريكا،  وتحديداً  الكافر،  الغرب  دول  يتبع  املسلمني 

قتل املسلمني، وهم مل يتورعوا عن ذلك يف أفغانستان من قبل. أما إلقاء بعض الترصيحات من 

النظام الرتيك بشأن دعم اإلسالم، وإطالق بعض الشعارات اإلسالمية فلطاملا ناقضته ترصيحات 

أخرى كافتخارهم بأنه كان لهم دور أسايس يف التقريب بني حركة املقاومة اإلسالمية حامس 

ويهود ورعايتهم للقاءات بهذا الشان، بدل أن ن يقطعوا العالقات مع يهود ويحركوا جيوشهم 

للقضاء عليهم ويقطعوا العالقة مع حامة يهود من أمريكا ودول الغرب، ويقطعوا األيدي التي 

تسفك دماء املسلمني يف فلسطني وغريها، بدل هذا كله ال نرى من النظام الرتيك إال ترصيحات 

فارغة املضمون وشعارات جوفاء تزعم أنها تريد نرصة اإلسالم واملسلمني.

عىل أنه ال يغري هذا الواقع البحث يف نوايا حكام تركيا، ورغبتهم يف نرصة اإلسالم والوقوف 

مع قضايا املسلمني؛ ألن البحث ليس يف نوايا الحكام وال يف رغباتهم. فعىل أرض الواقع، يحكم 

عىل تركيا أنها دولة تحكم بغري ما أنزل الله، وتسري مع أمريكا وتنفذ مخططاتها.

ثانياً: التدخل الرتيك يف سوريا: ما أهدافه؟ ولصالح من؟

وقفت تركيا منذ بدء ثورة املسلمني عىل الطاغية بشار موقف الداعم لها واملطالب بحقوق 

السوريني يف املحافل الدولية، وفتحت أبوابها لالجئني والضباط، وقدمت بعض الدعم اإلغايث 

التدخل الرتكي يف سوريا يف ميزان الشريعة
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والطبي ألهل الشام، وهذا أمر ظاهر ومعروف. ولكن السؤال هو: هل فعلت تركيا-أردوغان 

هذا بهدف إغاثة املسلمني، أم ألمور أخرى؟ ولنرتك للواقع وليس للتخمينات يجيبنا عن دورها 

والهدف الذي تسعى إليه. إنه ال يخفى عىل أحد أن تركيا لها دور أسايس يف احتضان املعارضة 

العلامنية العميلة للغرب املمثلة باالئتالف الوطني والذي تسريه أمريكا، ولها دور يف التسويق 

ملرشوع الحل األمرييك القائم عىل قرارات مؤمتر جنيف، والتي تهدف إىل وصول حاكم جديد 

تحارب  وهي  علامين،  مدين  دستور  وفرض  بشار،  السفاح  عميلها  محل  يحل  ألمريكا  عميل 

التحالف  أولويات  أوىل  من  وهذا  الحكم،  إىل  للوصول  جاداً  يسعى  الذي  اإلسالمي  املرشوع 

الدويل الصليبي الذي تقوده أمريكا، والذي انضمت إليه تركيا مؤخراً، كام انضمت إىل مثله يف 

أفغانستان. ثم إن تركيا ترعى من خالل استضافتها لكثري من القيادات العسكرية والسياسية 

اللقاءات التي تعقد مع املخابرات األمريكية والغربية، بل وتحولت تركيا لغرفة عمليات كبرية 

لتوجيه الفصائل عىل األرض. وأكرث من ذلك، فقد دخلت يف التحالف الدويل الصليبي، وسمحت 

الرتيك  الدور  إىل  ينظر  ال  أن  يجب  ولهذا  املعتدلة.  املسلحة  الفصائل  بتدريب  التحالف  لهذا 

عىل أساس أنه دعم إنساين بريء، بل إنه يساهم يف مترير املخطط األمرييك، ويحاول أن يقطع 

الطريق عىل ثورة الشام من الوصول إىل غايتها يف تحكيم اإلسالم.

وعليه، فإنه يجب أن ينظر إىل الدور الرتيك من الجانب السيايس بشكل أسايس. وإذا تعارض 

الدور السيايس مع اإلنساين قدم السيايس لديها، وال أدل عىل ذلك من إغالق تركيا لحدودها مع 

سوريا وفتحها حسبام تقتيض مصالحها السياسية، وهي ال تتورع عن إطالق النار وقتل النازحني 

الذين يعربون الحدود يف مئات الحاالت. 

وحتى موضوع األكراد الذي يشكل هاجساً لرتكيا، فإنها تريد أن تحجمهم وتكرس شوكتهم 

من خالل استخدام الفصائل املجاهدة عىل أرض الشام كأدوات لتحقيق ذلك، أي املطلوب أن 

تركيا مصلحتها بقمع  األكراد؛ وبذلك تحقق  تركيا ملحاربة  بالوكالة عن  الفصائل بحرب  تقوم 

األكراد دون أن تخرس قطرة دم من دماء جنودها. وطبعاً الهدف الظاهر املعلن هو محاربة 

تنظيم الدولة ليك تضلل الناس وال تثري أكراد تركيا فتعاين من مشاكل يف أراضيها

من ذلك كله يتبني أن التدخل الرتيك هو لصالح تركيا ولصالح أمريكا ولصالح دول الغرب 

عن طريق العمل معهم عىل منع عودة اإلسالم إىل الحكم، وتحديداً الخالفة، وال عالقة ملا تقوم 

مبصالح املسلمني يف سوريا الشام ال من قريب وال من بعيد. 

وتابع  الدستور،  تطبيق  نظام علامين من حيث  فهو  الرتيك؛  النظام  واقع  يتضح  ومن هنا 

السياسية، هو يترصف لتحقيق مصالحه ومصالح أمريكا،  وعميل ألمريكا من حيث املامرسات 

التدخل الرتكي يف سوريا يف ميزان الشريعة
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ذلك  ألن  والتسهيالت؛  املساعدات  تقديم  من  الرتيك  النظام  به  يقوم  ما  املسلمني  يغرنَّ  وال 

رضوري لنجاح خطتها يف تحقيق املصالح األمريكية، ودور تركيا ال يختلف عن الدور الذي تقوم 

به كثري من بالد الكفر األصلية كالدول األوروبية كهولندا وأملانيا والسويد وغريها كثري؛ فهي 

يف  السوريني  الالجئني  وتستقبل  األرض  موجودة عىل  الدول  ومنظامت هذه  اإلغاثات،  ترسل 

بالدها. وهذه البالد تدين يف ترصيحاتها جرائم األسد وتطالب برحيله... وكأمريكا التي لطاملا 

أظهرت عداءها لبشار املجرم، وأدانت مجازره التي يرتكبها بحق السوريني، وتفخر بأنها أكرث 

من قدمت املساعدات للشعب السوري بينام هي يف الوقت ذاته تقف وراء كل إجرامه؛ فهذه 

كلها مساعدات يراد من ورائها مصادرة القرار السيايس ألهل الشام، مساعدات مغلَّفة بنوايا 

استعامرية خبيثة، مساعدات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. 

 بعدما تكلمنا عن واقع النظام الرتيك من أنه نظام علامين وعميل ألمريكا، سنعرض لواقع 

حزب العدالة والتنمية -الذي يقوده أردوغان والذي يحكم تركيا، وعاملته ألمريكا:

بعد أن هدم مصطفى كامل أتاتورك الخالفة العثامنية حافظت بريطانيا عىل نفوذها يف 

تركيا من خالله، وحاولت أمريكا مرات عديدة السيطرة عىل تركيا وإزاحة عمالء اإلنكليز، إال أنها 

كانت تفشل يف كل مرة من خالل االنقالبات التي تحدث يف الجيش. فاإلنكليز كانوا يحافظون 

عىل مصالحهم يف تركيا من خالل عمالئهم يف الجيش.

وآخر انقالب للجيش كان عام 1997م عىل حكومة “أربكان”، وبعد االنقالب حلَّ الجيش 

واملوالني  األمرييك  الركاب  السائرين يف  كل  منه  وأخرج  »أربكان«  يرأسه  الذي  الرفاه«  »حزب 

لها ومنهم كان »رجب طيب أردوغان« و»عبد الله غل« واستلم الحكم بعدها ربيب الجيش 

وعميل اإلنجليز العتيق “بولند أجاويد”.

رأت أمريكا أن التصدي للجيش أمر صعب ومحفوف باملخاطر، فعملت عىل التصدي له 

عن طريق “الدميقراطية” وذلك بأن تساعد أحد رجاالتها للوصول إىل الحكم بأغلبية برملانية، 

ع قوانني تقلل من سلطة الجيش وهيمنته. وهي من أجل ذلك وقع اختيارُها عىل  ومن ثم يرشِّ

“رجب طيب أردوغان” و”عبد الله غل” اللَّذيْن شّكال حزب “العدالة والتنمية” بعد خروجهام 

من حزب “أربكان”، وكان الحزب برئاسة “أردوغان” املوايل ألمريكا واملخلص لها منذ رئاسته 

لبلدية إسطنبول، وبدأ الحزب يعمل مع الناس لنيل الشعبية والتأييد.

وكان »أردوغان« قبل أن يشكل حزب “العدالة والتنمية” قد ُحكم بالسجن ملدة عرشة 

شهور بسبب استشهاده بـبيت شعر فيه: »مآذنُنا ِحرابنا... واملصلون جنوُدنا«، ولكن تم تخفيُض 

حكمه ألربعة أشهر، فطلب تأجيل الحكم عليه فوافقت املحكمة عىل ذلك، إىل أن قدم نفسه 

التدخل الرتكي يف سوريا يف ميزان الشريعة
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لتنفيذ الحكم عليه سنة 2001م

يف فرتة سجن أردوغان، سافر “َملِيح كْورجيْك” رئيس بلدية أنقرة )وهو عضو بارز يف حزب 

 )Atv( إىل أمريكا ملدة ستة أيام، وملا عاد من أمريكا استضافته قناة )الرفاه الذي كان فيه مع أردوغان

الرتكية، وسأله الصحفي: َمن التقيت بأمريكا” فأجابه: »التقيت بالبيت األبيض وِجوار البيت األبيض”، 

فسأله سؤاالً آخر: »ما هو سبب اللقاء فأجابه؟ »من أجل تأسيس حزب”. ثم سأله: »عىل أي أساس 

سيتم تأسيس الحزب؟”فقال: »عىل أساس املحافظة عىل املصالح األمريكية الرتكية!”.سأله املذيع 

 بعدها: »من سيكون رئيس الحزب أنت أم أردوغان؟” فقال: »أنا ال أبحث عن الرئاسة وال السيادة”

بعد ذلك خرج “أردوغان” من السجن )أردوغان كان قد سلم نفسه هذه الفرتة حتى يُسِقَط 

حكَمه ويتمكن من إنشاء الحزب( وبعد خروجه سافر إىل “أمريكا يف شهر شباط 2002م من 

أجل التنسيق معها حول الرتوش النهائية للحزب، ثم عاد منها وأعلن تأسيس الحزب.

الحكم، وذلك  إىل  “أردوغان”  لوصول  األجواء  أمريكا  هيَّأت  قبلَها،  وما  الفرتة  ضمن هذه 

بسحبها من خمسة إىل سبعة مليارات دوالر من البنك املركزي الرتيك، فانخفضت اللرية الرتكية 

انخفاضاً هائالً )حيث كانت 450000 لرية تركية تساوي دوالراً واحداً، وخالل 24 ساعة أصبحت 

هزة  الحركة  هذه  من  وانبثقت  األحيان،  ببعض  واحداً  دوالراً  تساوي  تركية  لرية   1650000

اقتصادية أغضبت الناس وزادت من نِقمتُهم عىل حكومة “بولند أجاويد” العميل لرِبيطانيا. 

والجدير قوله إن الحكومة الرتكية قبل “أردوغان”كانت معارضة للتدخل األمرييك يف العراق، 

وغري مستعدة للعمل معه.

 أعلنت انتخابات عام 2002م، وملا فشل العلامنيون التابعون لإلنجليز من تأجيلها حرّكوا 

رصفوا  وقد  »أردوغان«  حزب  ضّد  تشويهية  بحملة  للقيام  التجارية  أوزان”  مجموعة”جيم 

ماليني الدوالرات بفرتة قصرية. وباملقابل كانت مؤسسة “آيِدن” وهي مؤسسة كبرية قيل عنها 

“إنها تسقط حكومات وترفع حكومات« إضافة إىل غالبية املؤسسات اإلعالمية ساندت حزب 

بـ«توجيه  أستاذ”أردوغان”  أربكان”   “ يقول  كام  أو  أمرييك،  وتوجيه  بأمر  والتنمية”  “العدالة 

صهيوين” أربكان كان دامئاً يصف أردوغان بأنه صنيعة )إرسائيل( وربيب الصهيونية، ورّصح 

بهذا الكالم مرة عىل قناة الجزيرة ضمن برنامج »بال حدود”

مكياٌج  لديه  كان  أنه  خصوصاً  ساحقاً،  فوزاً  االنتخابات  والتنمية”يف  حزب”العدالة  فاز   

إسالمي يف دعايته االنتخابية، وبعد أن قام »عبد الله غل« بتشكيل حكومة )أردوغان وقتها كان 

محروماً من العمل السيايس لخمس سنوات( وأولُّ عمل فعله وقتها تغيرُي املادة الدستورية التي 

تجرُِّم الفكر وتنتهك حرية الرأي، هذه املادة التي سجن بسببها »أردوغان« وُمنع من العمل 
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السيايس، وبعد تغيريها سقط حكم املنع السيايس عن »أردوغان”

القضايئ  الحكم  إسقاط  وبعد  للحكم  وصول”أردوغان”  مرسحية  لفصول  استكامالً   

االنتخابات  قوائم  فإن  القانونية،  الناحية  ومن  الربملان.  من  عضو  استبعاد  تم  عن”أردوغان« 

تحدد العضو الذي يِحقُّ له الدخول للربملان بعد العضو الذي استُبعد، ولكن الشخص الذي كان 

من نصيبه املقعد قدم استقالته مبارشة ،فقام وقتها “أردوغان”برتشيح نفسه لعضوية املقعد، 

ومبا أنه مل يكن هناك منافٌس له استطاع دخول الربملان والفوز بالُعضوية. بعد ذلك استقالت 

حكومة”عبد الله غل” وشّكل الحكومة الجديدة “أردوغان” رئيس حزب”العدالة والتنمية”.

نفوذ  إلضعاف  الجيش  أظافر  بتقليم  وذلك  أمريكا؛  خطة  بتنفيذ  “أردوغان”  بدأ  بعدها 

بريطانيا، فعرض عىل الربملان قانوناً يهدف إىل تقليص صالحية تدّخل )مجلس األمن القومي( يف 

الحكم، وتضايق الجيش من ذلك القانون، حتى إن بعض األخبار قالت إن تفجريات إسطنبول 

سنة 2003م كان خلفها الجيش إليجاد وضع مناسب لالنقالب عىل »أردوغان« كام فعل األمر 

ذاتَه مع حكومة”أربكان” سنة 1997م ولكّنه مل ينجح يف ذلك مع »أردوغان«. 

الله  التالية كانت توقيع وثيقة مشرتكة بني تركيا وأمريكا عام2006م وقعها”عبد  الخطوة 

غل”مع كونداليزا رايس، وجاءت خطوطُها العريضة، حَسَب البيان الصحفي املنشور عىل موقع 

وزارة الخارجية األمريكية: »إننا مشرتكون يف القيم واألفكار املتعلقة باألهداف اإلقليمية والعاملية: 

تطور السالم، الدميقراطية، الحريات، الرفاه...« ويف مضمون الوثيقة باختصار: »العمل بني تركيا 

وأمريكا يف تطوير السالم من خالل الدميقراطية بالرشق األوسط، دعم الرفاه والدميقراطية يف العراق 

املوحد )املحتل من قبل أمريكا(، محاربة اإلرهاب وتوابعه مبا يف ذلك “حزب العامل الكردستاين”.

مالحظات حول أردوغان:

 - رّصح “أردوغان” يف اجتامع حاشد لحزبه عام 2004م: »أنا رئيس مشارك يف مرشوع الرشق 

 األوسط وشامل أفريقيا، ونحن ماضون بتنفيذ ذلك املرشوع األمرييك« هو هنا يجهر بعاملته ألمريكا.

أفغانستان ويحارب”  املسلمني يف  يقتل  الذي  “الناتو”  “أردوغان” اشرتكت يف حلف  تركيا   -  

طالبان” وقادته عاَمي 2004م و2005م

 - بعد ثورة مرص وسقوط حسني مبارك، ذهب “أردوغان” ملرص وقال لجامعة »اإلخوان املسلمني«: 

»عليكم أن تَبْنوا مرص العلامنية، وتتخذوا دستوراً علامنياً«. فُصِعق املسلمون من ترصيحه هذا.

هذا هو”رجب طيب أردوغان” وهذا هو حزبه )العدالة والتنمية( وهذا هو تاريُخهم وقصة 

وصولهم إىل الحكم. وهذا هو النظام الرتيك بعلامنيته وبعاملته... فليحذر املسلمون منه كل الحذر.
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ح واقع النظام يف تركيا، وإن أي اجتهاد أو فتوى ال ميكنها أن  إن ما سبق ذكره إمنا يوضِّ

الواقع، بل ال بد من أخذه يف االعتبار، وهو ما يسمى عند األصوليني  تصدر مبعزل عن هذا 

الواقع  عليه  يكون  ما  فبحسب  الحكم،  عليه  سينزل  الذي  الواقع  أي  الحكم،  مناط  تحقيق 

اجتهاد.  يكون  ال  غريه  ومن  الحكم،  مناط  مبعرفة  يكون  االجتهاد  وأول  الحكم.  عليه  يكون 

عميل ألمريكا  نظام  وأنه  بالكفر،  يحكم  علامين  نظام  أنه  الرتيك  النظام  واقع  كان  فإذا  وعليه 

ويسري معها يف تحقيق سياستها العدوانية عىل املسلمني، وقد رأيناه يفعل ذلك يف أفغانستان، 

الجيدة  عالقته  ورأينا  تركيا،  يف  الحكم  إىل  وصل  كيف  ورأيناه  سوريا.  يف  اليوم  يكرره  وهو 

االستعانة  طلب  تجيز  التي  الفتاوى  تصدر  أن  ذلك  بعد  يجوز  فهل  )إرسائيل(...  دولة  مع 

به، ال شك أنه االنتحار، وتسليم لرقبة املسلمني يف سوريا للذبح بالسكني األمريكية. إن تركيا 

كدولة هي من الدول القوية يف املنطقة، ولو كان أردوغانها إسالمياً كام يدعي نفاقاً، أما كان 

عليه أن يحارب النظام السوري بالفعل ال بالترصيحات؟!، أما كان مييل عليه دينه أن يدافع 

املسلمني  ميد  أن  عليه  كان  أما  وحشية؟!،  بكل  بشار  السفاح  يقصفهم  الذين  املسلمني  عن 

بالسالح الالزم إلسقاط هذا النظام الفاجر؟! أما كان عليه واجب أن يفتح الحدود للمسلمني 

الهاربني من جحيم النظام السوري بدل أن يقيم السدود اإلسمنتية وغري اإلسمنتية، فأردوغان 

عندما وصف السوريني الهاربني إىل بالده باملهاجرين، وشبه الشعب الرتيك باألنصار، نتساءل 

بعدها، كيف يضيِّق عليهم يف عبور الحدود، بل ويطلق عليهم النار ويوقع فيهم قتىل... إنها 

فيها.  ربه  ألوامر  يستجب  مل  ألنه  النار  يف  وتكبُّه  وجهه  يف  تلقى  التساؤالت  من  كبرية  قامئة 

وإننا نعود إىل التساؤل مرة أخرى: هل يجوز بعد كل هذا العرض للواقع، أن تصدر فتاوى تجيز 

مد اليد إىل هذا النظام الرتيك وعىل رشوطه. عىل أنه يالحظ عىل عامة الذين يصدرون الفتاوى أمران:

1- أنهم ال يفهمون الواقع السيايس الدويل، وال اإلقليمي، وال املحيل، وال يعرفون خفاياه 

وال أالعيبه... وهم منفصلون عنه ويتعاملون مع نتائج األحداث السياسية ويجهلون أسبابها. 

ومعلوم أن فهم الواقع يشكل مناط الحكم، ومن دونه ال يصح أن يصدر أي اجتهاد...

إىل مخرج من هذه  يصلوا  أن  ويريدون  بالرخصة،  األخذ  منطلق  ينطلقون من  أنهم   -2

األوضاع املأساوية التي يعيشها املسلمون، وكون أن عندهم رأياً مسبقاً. أي إنهم يريدون أن 

يجعلوا الرشع شاهداً عىل ما يريدون، وليس العكس، وقد يكون الدافع عند هؤالء العلامء هو 

رد األذى عن الناس وتخفيف مآسيهم، ولكنه طريق غري رشعي، وفيه اتباع للهوى.

أما األمر األول: فبام أن النظام الرتيك تابع ألمريكا، فإن أي تعامل مع النظام الرتيك إمنا يحقق 

أهداف سيدته أمريكا، وهناك عالقة تبادلية بينهام؛ فهي التي أوصلته إىل الحكم، وهي التي 
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تدعمه وتحميه دولياً، وهو عليه إن أراد االستمرار يف الحكم أن يسري مع سياستها مثله مثل 

سائر عمالئها؛ حيث ترسم لكل منهم دوره. 

أما األمر الثاين، فال بد أن تظهر عىل صاحبها عالئم التقوى يف الفتوى، أي تحري الصواب 

واإلخالص. أما اإلخالص فإننا ال نتهم أحداً، أما الصواب فإنه يجب تحريه؛ وذلك بفهم الواقع 

السيايس الدويل واإلقليمي والسوري، وعالقة الدول اإلقليمية بالدول الكربى، وخاصة الدولة األوىل 

يف العامل، وهذا لألسف ما نفتقده يف العلامء يف سوريا، فهم والحمد لله خارج سيطرة النظام 

السوري، ولكن يخىش من األنظمة األخرى التي تتظاهر نفاقاً أنها تعمل ملصلحة املسلمني بينام 

هي تعمل حقيقة ملصلحة الدول الكربى التابعة لها، وبعضها يتظاهر بالتأييد لقضية املسلمني 

السالح  القرار، ويقدمون  ليصادروا  املال  الوقت نفسه يقدمون  السوري، ويف  النظام  ويهاجم 

ليفرضوا زمان ومكان استعامله، ويحددوا خطوطاً حمراً مينعونهم بها من السيطرة عىل مناطق، 

راحت  ومؤخراً  وأصيالً.  بكرة  عليهم  خارجية متىل  أجندات  هناك  أن  واضح  بشكل  يعني  ما 

بينام  أنها خفية  التي تظن  ألوامر أمريكا وأجندتها  إذعاناً  استعامله  الدول تحدد وجهة  هذه 

هي أصبحت مكشوفة... إن العلامء الذين يصدرون الفتاوى التي تجيز االستعانة بهذه الدول 

يجهلون متاماً هذا الواقع السيايس ويتجاهلونه، وال يعنون أنفسهم إال بالناحية اإلنسانية التي 

يعاين الناس منها حقيقة، ولألسف نقول إن هؤالء العلامء تعلموا العلم ال ليخوضوا به الرصاع 

نظريني،  علامء جامدين  ليكونوا  بل  يا ظامل،  للظامل  ليقولوا  وال  السيايس،  الكفاح  وال  الفكري 

وهذا دأب األنظمة الحاكمة الفاجرة التي ال تسمح مبا يهدد مصالحها؛ لذلك جاءت الفتاوى 

املشكلة سيايس.  أن أصل  السياسة مع  املشكلة  اإلنسانية عىل حساب  املشكلة  تعالج  قارصة 

ونحن يف هذا الكالم ال نهاجم أحداً ولكن ندعو مخلصني هؤالء العلامء إىل حسن النظر، وان 

يكونوا علامء ربانيني، وأن يكونوا علامء ينطبق عليه قول الرسول : »يَا َعبَْد اللَِّه ، أَتَْدِري 

أَيُّ ُعَرى اإلِْسالِم أَْوثَُق؟« قُلُْت: اللَُّه َورَُسولُُه أَْعلَُم، قَاَل: »الَْواليَُة يِف اللَِّه، َوالُْحبُّ يِف اللَِّه، َوالْبُْغُض 

يِف اللَِّه. يَا َعبَْد اللَِّه، أَتَْدِري أَيُّ النَّاِس أَْعلَُم؟« قُلُْت: اللَُّه َورَُسولُُه أَْعلَُم، قَاَل: »فَِإنَّ أَْعلََم النَّاِس 

ًا يِف الِْعلِْم، َوإِْن كَاَن يَزَْحُف َعىَل إْسِتِه زَْحفاً«.  أَْعلَُمُهْم ِبالَْحقِّ إَِذا اْختَلََف النَّاُس، َوإِْن كَاَن ُمَقرصِّ

إن املسلمني يف سوريا اليوم يعيشون يف واقع ال قوة لهم فيه وال شوكة وال ظهور، ويريد 

البعض منهم أن يدفع عدوه النظام مبد يده إىل أعدائه اآلخرين حتى يحصل عىل القليل مقابل 

رشوط ذليلة توقع به يف نهاية املطاف يف الحفرة األمريكية. إذاً واقعنا ليس كواقع النبي صىل 

الله عليه وسلم حني استعار الدروع، وليس كواقعه يوم قاتل معه قزمان كفرد ،وليس كواقع 

املسلمني حني قاتل معهم أفراد من يهود بني النضري يف أحد...
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يف  ،قاتل  وشوكة  ومنعة  قوة  ذات  دولة  يف  كانوا  أنهم  الوقت  ذلك  يف  املسلمني  فواقع 

صفوفها أفراد ال يغريون يف ميزان القوة وال يؤثرون عىل قرارات املعركة أو توجهها أو التخيل 

عن عقيدة أو أحكام رشعية... بل هم أفراد قاتلوا حمية أو عصبية كام قال أحدهم: إنا نكره 

أن يشهد قومنا موقعة وال نكون معهم. وهذا ليس كواقعنا يف هذه األيام: أناس مستضعفون 

مقهورون كالكرة تتقاذفها أقدام أمريكا وأوروبا وروسيا بهدف تحقيق مصالحهم عرب أدواتهم 

من حكام دول الجوار، كل يسحب الحبل لصالح سيده، فأي تدخل أو إعانة من الخارج )ألن 

الغلبة والظهور بأيدي األعداء( هي حتامً ستؤدي لبيع القضية وبيع الدماء والشهداء والتغايض 

عن بيع األعراض واملقدسات.

هذا ما نراه يف هذه األيام من أن املساعدات من الدول توصل إىل بيع القضايا والثورات؛ 

وهذا ما رأيناه يف ثورات بالد املسلمني املجاورة يف كل من مرص وليبيا واليمن وتونس. فاملال 

الغرب  وجعل  الثورات  تلك  أفسد  الثورات  تلك  إىل  أدخل  الذي  املرشوط  والسالح  السيايس 

الكافر يتسلط عىل رقاب املسلمني، واستبدل طواغيت تلك البلدان بطواغيت أشد رشاً، وبقيت 

األنظمة تحكم بغري ما أنزل الله.

الصليبي والذين هم  الدويل  التحالف  انضموا إىل  الذين  األتراك  للتعاون مع  بالنسبة  أما 

الحكم  يختلف  كأمريكا وأعوانها فال  الكفر  املسلمني مع دول  يقاتلون  الناتو  أعضاء يف حلف 

بالنسبة إليهم؛ فال يجوز أن يرُتك لهم موطئ قدم يفسد الثورة ويحافظ عىل مصالح الكفار يف 

البالد. فالتدخل الرتيك يهدف يف الدرجة األوىل إىل تنفيذ مخطط أمريكا لفرض حلها السيايس 

الخبيث. بل إن تركيا-أردوغان تترصف بشكل أسوأ مام يتصور؛ ذلك أن موضوع األكراد يشكل 

هاجساً لها، وهي تريد أن تحجم األكراد وتكرس شوكتهم من خالل استخدام الفصائل املجاهدة 

عىل أرض الشام كأدوات لتحقيق ذلك ، أي تريد أن تقوم الفصائل بحرب بالوكالة عنها مبحاربة 

األكراد؛ وبذلك تحقق مصلحتها بقمع األكراد بدماٍء سورية دون أن تخرس قطرة دم من جنودها 

،وطبعاً الهدف الظاهر املعلن هو محاربة تنظيم الدولة ليك تضلل الناس وال تثري أكراد تركيا 

فتعاين من مشاكل يف أراضيها.

بعد ذلك كله يتبني أن التدخل الرتيك هو لصالح الغرب بالكامل، ولصالح تركيا بالدرجة 

الثانية ،وال عالقة له مبصالح املسلمني يف الشام ال من قريب وال من بعيد، وبالتايل فإن االستعانة 

برتكيا-أردوغان ال يجوز مطلقاً ألنه يحقق أهداف سيدته أمريكا، وهذا املناط إذا أحسن فهمه 

من علامء املسلمني فإنهم لن يفتوا أبداً بجواز االستعانة ال بالدول الكافرة وال بالدول العميلة 

.لها، وكل حكام املسلمني هم عمالء من غري استثناء
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بسم الله الرحمن الرحيم

خطر التحالفات السياسية اليت تقودها أمريكا على اإلسالم وأهله 
وعلى دولة اخلالفة القادمة

األستاذ شايف صالح – اليمن - صنعاء

الحلف هو العهد بني القوم، والحليف هو الصديق الذي يحلف لصاحبة ان ال يغدر به. 

وتحالفوا أي تعاهدوا. ولقد كان حلف الفضول يف الجاهلية هو حلف لنرصة املظلوم وقمع 

الظامل. وقد وقع هذا الحلف يف شهر حرام يف ذي العقدة، عىل أثر حرب الفجار، وقد تداعت 

إليه قبائل من قريش، وهم: بني عبداملطلب وبني هاشم وأسد بن عبدالعزى وزهرة بن كالب 

وتيم بن مرة، فاجتمعوا يف دار عبدالله بن جدعان التيمي لسنِّه ورشفه فتعاهدوا عىل أن ال 

يجدوا مظلوماً يف مكه من أهلها أو غريهم إال قاموا معه عىل ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. 

وقد جاء يف السرية النبوية البن هشام أن الرسول صىل الله عليه وسلم شهد هذا الحلف، وقال 

بعد أن أكرمه الله بالرسالة: »لقد شهدت يف دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن يل به 

ُحُمَر النَّعم، ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت«. لقد مدح الرسول هذا الحلف لكونه قام من أجل 

نرصة املظلوم ورد املظامل ورفع الظلم. وكان الحلف قد قام من أفراد من قبائل مختلفة. ومل 

يكن قيام الحلف من أجل الوثنية أو غريها، وإمنا كان له بند واحد فقط تحالفوا عليه: هو نرصة 

املظلوم واألخذ عىل يد الظامل ورد املظامل إىل أهلها .

أما التحالفات السياسية اليوم فهي تناقض متام املناقضة حلف الفضول؛ ألن بنودها تصب 

يف منارصة الظامل وقمع املظلوم. وعند استعراض بعض التحالفات السياسية يف زماننا هذا نجد 

أنها تنشأ إما بني دول استعامرية ودول عميلة لها إلحكام السيطرة عىل الشعوب واألمم ونهب 

ثرواتهم وتكميم أفواههم ومحاربة أفكارهم وعقائدهم كام هو حال الحلف الصليبي يف حربه 

الظاملة عىل املسلمني يف العراق والشام وغريها من بالد املسلمني تحت الشعار الكاذب الخادع 

»مكافحة اإلرهاب«. وعند فحص ثوابت هذة التحالفات نجد أنها مخالفة ألحكام اإلسالم، بل 

هي تحاربه وتجفف منابعه وتالحق حملته، وتشوه منهاجه ونظامه ورايته ودولته التي يأمر 

الله بقيامها.
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 األساس التي تقوم عليها هذه التحالفات السياسية:

إن األساس الذي تقوم عليه هذه التحالفات بني الدول االستعامرية أو عمالئهم هي عقيدة 

املبدأ الرساميل )فصل الدين عن الحياة( والتي تلغي دور الدين متاماً يف كل شؤون الحياة عند 

الفرد ويف الدولة واملجتمع، وتحرص دوره يف حريته مبامرسة شعائره الدينية كفرد يف الكنيسة 

فقط، وتسعى إىل حرصه دامئاً منذ هدم الدولة اإلسالمية زمن العثامنيني يف املسجد فقط عند 

املسلمني؛ ليتشكل عند املسلمني مجتمعات رأساملية كاملجتمعات الغريبة سواء بسواء، وأي 

دولة تخالف هذة العقيدة توصف باإلرهاب. وأي جامعة تعمل عىل التغيري مبا يخالف هذه 

التحالفات السياسية مبحاربة أصحاب  بالتطرف واإلرهاب؛ لذلك تقوم هذه  العقيدة توصف 

التوجهات اإلسالمية املخلصني الواعني الذين تتشوق نفوسهم إىل عودة الخالفة اإلسالمية، دولة 

تقوم مبحاربتهم سياسياً  الله،  املسلمني برشع  لتحكم  التي تسعى  والرحمة  والرعاية  الهداية 

واقتصادياً وعسكرياً، وتشهر يف وجوههم سيف اإلرهاب. 

مقياس األعامل الذي تقوم عليه هذه التحالفات السياسية:

املصلحة  هو  فيها  سلوكياتهم  يحدد  والذي  السياسية  التحالفات  هذه  أعامل  مقياس  إن 

املصلحة  انتهت  السياسية، واذا  التحالفات  رابطة هذه  املصلحية هي  فالرابطة  املادية فقط. 

انتهت هذه التحالفات، وتحول كل طرف إىل حليف آخر أو أطراف أخرى؛ ليكوِّن معها تحالفات 

أخرى وقد يبقى الحلف دامئاً إذا كان  الهدف من التحالف هو القضاء عىل مبدأ آخر كاإلسالم 

كونه يشكل خطراً عاملياً عليهم، وأوضح مثال عىل ذلك هو حلف شامل األطليس الذي يتوىل 

كرب الهجوم عىل اإلسالم، وتتوىل دوله كرب الدعاية والعمل عىل تشويهه.

غايات هذه التحالفات السياسية:

يخطئ من يظن أن هذه التحالفات هي مجرد تحالفات عسكرية فقط، ال بل هي إضافة 

إىل ذلك سياسية وفكرية واجتامعية، وميكن إجاملها بأنها حضارية تسعى إىل تبديل دين الله 

وأن تظهر يف األرض الفساد.

ولهذه التحالفات السياسية والعسكرية التي تقودها أمريكا اليوم، والتي تحرص عداءها عىل 

اإلسالم واملسلمني املخلصني الواعني غايات تسعى لتحقيقها منها:

- محاربة اإلسالم كحضارة، والسعي الحثيث للقضاء عليه بكل الوسائل املتاحة ومحوه من الوجود.

- تنفيذ أجندة الدول االستعامرية الكافرة عرب تحالفاتها مبارشة مع الدول العميلة لها، أو 

عرب التنظيامت واألحزاب التابعة لها داخل الدولة العميلة الواحدة.

- التخلص من الخصوم عىل حساب دماء الشعوب واألمم، ويف مقدمتها طبعاً دماء املسلمني 

الذين البوايك لهم.
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السلطة  تقاسم  أو  فيها،  بالنفوذ  استعامرية  انفراد دولة  السلطة من أجل  - الرصاع عىل 

بينها وبني دولة استعامرية أخرى، كالرصاع القائم بني أمريكا وبريطانيا يف اليمن وليبيا وغريهام.

- إجهاض الثورات يف البالد اإلسالمية أو حرف مسارها حتى تبقى البالد اإلسالمية خاضعة 

للهيمنة الغربية بكافة أشكالها عن طريق الحكام العمالء والطبقة السياسيىة العلامنية النفعية 

من علامء ومثقفني ومنظامت.

النتائج املؤملة  املرتتبة عل هذه التحالفات السياسية:

أوالً: النتائج املؤملة املرتتبة عن التحالفات الدولية: 

1-سفك دماء ماليني املسلمني يف العراق وأفغانستان وبالد الشام، وسفك دماء املسلمني يف 

اليمن من جراء طريان التحالف )عاصفة الحزم( القوة العربية املشرتكة التي قادها آل سعود 

بالتنسيق مع أمريكا، وغريها الكثري.

2-تدمري القوى العسكرية يف بالد املسلمني؛ إلعادة بنائها من جديد عىل رشوطها.

3-تدمري بنية البالد التحتية والفوقية حتى تفتح لهم أسواق عملية إعادة بنائها. 

3-إفشال الثورات يف العامل اإلسالمي مثل ثورة ليبيا واليمن والسعي الجاد إلجهاض ثورة 

الشام املباركة عن طريق الحرب الصليبية الثالثة بقيادة أمريكا صانعة اإلرهاب يف العامل.

4-إشعال الحروب األهلية يف البالد اإلسالمية عند اختالف الدول االستعامرية عىل تقاسم 

السيطرة والهيمنة كام حدث يف لبنان والصومال وكام يحدث اآلن يف اليمن وليبيا. 

ثانياً: النتائج املؤملة املرتتبة عل التحالفات السياسية الحزبية.

1-سفك دماء املسلمني بأيدي بعضهم البعض، والله تعاىل يقول:  گ  گ  گ   

 .ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ
وعرضه«. وماله  دمه  حرام  املسلم  عىل  املسلم  »كل  يقول  وسلم  عليه  الله  صيل  والرسول 

2-تعاون املتحالفني عىل اإلثم والعدوان، والله تعاىل يقول:  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

.ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی
3-إثارة النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية بني املسلمني، وتعميق حب االنتقام؛ فتشتعل 

بينهم نار العصبية والفتنة الطائفية وغريها مام قال الرسول  فيه: »دعوها فانها منتنة«.

4-القضاء عىل روح األخوة اإلسالمية وتغييبها يف حأمة املنازعات القبلية الجهوية الحالقة، 

مع أن آيات القرآن مليئة بالخطاب الواحد الذي يجمعهم عىل صعيد واحد من الطاعة واملنبهة 

لهم إىل أنهم إخوة يف الدين، قال تعاىل:  ۈ  ٴۇ  ۋ وقال رسول الله : »املسلم 

أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه...«

5-رشاء والءات وذمم املتحالفني معهم، وجعلهم قادة يقودون املسلمني إىل النار؛ وذلك 
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باستغالل رشههم الدنيوي للمصالح واملناصب.   

6-زرع األحقاد الدامئة بني املسلمني ليصبحوا أعداء فيام بينهم، ويصبح أعداء اإلسالم لديهم 

أصدقاء.

واألمثلة عىل ذلك كثرية، وأقرب مثال عىل ذلك تحالف حركة الحويث يف اليمن مع صالح، وما 

جره هذا التحالف ألهل اليمن من ويالت، وسفك للدماء، وعداوات وثارات، ومصائب وخسائر 

يف األرواح واألموال، وصعوبات يف إيجاد األعامل وقيام عاصفة الحزم املشؤومة مبحارصة األجواء 

الجوية والبحرية لليمن، ورضب القوة العسكرية واملطارات، وما خلف ذلك من دمار شامل للبالد 

بسبب متسك الحويث بالسلطة، وهو ذراع إليران يف بوابة الخليج، وهي أيضاً حرب عىل اإلسالم من 

أجل تدمري القوة العسكرية ألهل اليمن أبناء األنصار وأهل املدد للخالفة القادمة إن شاء الله تعاىل.

أمريكا قائدة التحالفات السياسية:

والعسكرية  السياسية  التحالفات  فكرة  الشيطانية  مطابخها  أنتجت  التى  هي  أمريكا  ان 

مسخرة  التحالفات  هذه  تقود  التى  وهي  واملسلمني،  اإلسالم  لحرب  العسكرية  واالحتالالت 

إمكاناتها املادية للقضاء عىل تطلع األمة إلقامة الخالفة. وسنسلط الضوء عىل بعض ما تقوم به 

من حرب شعواء عىل اإلسالم واملسلمني.

إن أمريكا عندما اتخذت اإلسالم عدوها الحضاري األوحد مل يكن ذلك من فراغ، ومل يكن 

الدول  ومنظومة  الشيوعي  املبدأ  انهيار  بعد  اسرتاتيجي  عدو  لها  يكون  أن  ملجرد  يقال،  ،كام 

بداية  السوفيايت يف  االتحاد  الرأساميل بسقوط  املبدا  إىل  تعتنقه وتحولت شعوبه  كانت  التي 

التسعينات من القرن املايض... بل اتخذته عدوها الحضاري ألنها تعلم أن اإلسالم مبدأ، يتميز 

بقاعدة فكرية صلبة ومتينة، ومبعالجات ربانية لكل مشاكل اإلنسان يف الحياة، ويف كل زمان 

ومكان، وظل موجوداً عاملياً حتى بعد سقوط دولته الخالفة العثامنية عام 1924م،  وظلت 

األمة اإلسالمية عىل اختالف شعوبها تعتنقه رغم إقصائه عن حياتها عملياً، ووجدت جامعات 

ودعوات جادة للعودة باإلسالم إىل مرسح السياسة الدولية عن طريق إقامة دولة الخالفة... 

الرعب يف  العامل بأرسه؛ ما أوجد  إقامة دولة تحكم  املسلمني من  املزايا مجتمعة متكِّن  هذه 

قلوب حكام أمريكا ودول الغرب األخرى فاتخذوه العدو األول، وبدأت حربهم الشعواء عليه 

األمرييك  الرئيس  أعلن  لذلك  نهائياً؛  كحضارة  اإلسالم  عىل  للقضاء  الكفر  رأس  أمريكا  بتخطيط 

األسبق جورج بوش األب عن ميالد النظام الدويل الجديد، بعد سقوط املبدأ الشيوعي ومنظومته 

الدولية، وكان أول عمل قام به هو إنشاء تحالف دويل حجته الظاهرية إخراج صدام حسني من 

الكويت، بينام كان هدفه الحقيقي هو منع مرشوع األمة من إقامة الخالفة، باإلضافة إىل نهب 

خريات األمة. ثم أعقبته بإقامة تحالف دويل آخر مع بوش االبن ملحاربة اإلسالم تحت شعار 
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محاربة اإلرهاب، وأعلن بوش االبن رصاحة يف حربه املجرمة التي قاد تحالفها الدويل الجديد 

أنها حرب صليبية. ثم أعلن أوباما عن إقامة تحالف دويل هو الثالث ملحاربة مرشوع اإلسالم 

تحالفات يف غضون  ثالثة  تنشئ  أمريكا  فها هي  البغدادي،  تنظيم  محاربة  بدعوى  الحضاري 

ثالثني سنة ملحاربة مرشوع األمة املتمثل بإقامة الخالفة الراشدة. وهي لو نجحت يف التحالفني 

األولني ملا اضطرت إىل الثالث، بل ميكن القول إنها فشلت، وستفشل إن شاء الله تعاىل يف هذا 

التحالف األثيم األخري؛ ذلك أن فكرة الخالفة قد آن أوانها، والالفت للنظر أن فكرة الخالفة تزداد 

قوة ومضاء وعزمية عىل إقامتها يف نفوس أهلها، يف الوقت الذي تزداد فكرة الرأساملية خواء 

وسقوطاً. واألمر اآلخر الالفت للنظر، هو أن أمريكا لو كانت تستطيع وحدها الفوز يف حربها 

عىل اإلسالم ملا أنشأت تحالفاً دولياً، وملا شاركت غريها يف هذه املهمة املستحيلة.

لقد ظنت أمريكا رأس الكفر يف زماننا هذا، مبا لديها من قوة، ومبا اجتمعت يف يدها من ركائز قوية 

إنها قادرة عىل القضاء عىل اإلسالم نهائياً بحيث ال يبقى أمام املسلمني إال أن يعتنقوا مبدأها الرأساميل.

 أما الركائز التي استندت إليها أمريكا فهي: 

1- وزنها الدويل ونفوذها يف العامل اإلسالمي خاصة بعد حرب الخليج الثانية وما متخضت 

عنه من ترسيخ نفوذها يف العامل اإلسالمي كله؛ ما جعل الحكام أكرث استجابة لها يف تنفيذ خططها 

التي تستهدف القضاء عىل اإلسالم كمرشوع حضاري وبحمل املسلمني عىل اعتناق الرأساملية.

2- زعامة أمريكا للدول الغربية الرأساملية التي تحرص عىل إرشاكها يف هذه الحملة، خاصة، 

وأنها ال تختلف عن أمريكا يف اعتبار أن اإلسالم خطر عليها وعىل نفوذها ومصالحها األخرى. 

املتحدة وميثاقها،  باألمم  املتمثلة  وأداتها  الدولية  الرشعية  أمريكا عىل قدرات  3- سيطرة 

واملؤسسات واملنظامت التابعة لها، والتي تسخرها لتنفيذ خططها وإضفاء الرشعية الدولية عىل 

اإلجراءات التي تتخذها مهام كان شكلها. 

4- هيمنة أمريكا عىل وسائل اإلعالم العاملية التي تستغلها هي وحلفاؤها لتجعل منها سالحاً 

فتاكاً يف حملتها، والرتويج للشعارات التي ترفعها يف حملتها للقضاء عىل اإلسالم، فتشوه صورته 

وتستعدي العامل عىل املتمسكني به بوصفهم باألصولية والتشدد والتطرف والعنف واإلرهاب.

5- هيمنة أمريكا عىل حكام املسلمني العمالء لها، ووسطهم من املرتزقة املنافقني واالنتهازيني 

النفعيني ومن يؤازرهم من املضبوعني بثقافة الغرب الكافر واملفتونني بطريقته يف العيش بل 

وحتى من بعض من يتظاهرون بالحرص عىل اإلسالم، سواء أكانوا من علامء السالطني أم ممن 

مون للناس عىل أنهم مفكرون إسالميون أو من رجال بعض الحركات اإلسالمية الذين ما هم  يُقدَّ

يف الحقيقة إال علامنيون ينادون بفصل الدين عن الحياة. وهؤالء جميعاً هم من يخدم هذه 

الحملة األمريكية لتحويل املسلمني عن دينهم إىل الرأساملية بشتى السبل والوسائل بالتضليل 
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الترشيعات  وبَسنَّ  الكفر،  أنظمة  وبتطبيق  وأحكامه،  اإلسالم  مفاهيم  وبتحريف  اإلعالمي، 

والقوانني الالزمة لهذا التطبيق، وبربط الدول القامئة يف العامل اإلسالمي مبعاهدات واتفاقات 

تنفيذ خططهم  دورهم يف  إىل جانب  الكفار وسيطرتهم  نفوذ  تحت  إلبقائها  متنوعة؛  وقيود 

األمة إلسكاتهم  أبناء  املخلصني من  بالواعني  البطش  إىل جانب  فيها،  اإلسالم  قيم  قتل  بهدف 

وإشاعة أجواء القمع واإلرهاب بني الناس.

 هذه أبرز الركائز التي تستند إليها أمريكا يف حملتها ضد اإلسالم واملسلمني بهدف القضاء 

عىل اإلسالم عن طريق حمل املسلمني عىل اعتناق الرأساملية. 

أما شعارات الحملة األمريكية للقضاء عل اإلسلم فتتجل يف أربعة شعارات هي: 

الذي يضعه  بالنظام  الشعب نفسه بنفسه  الدميقراطية: فالدميقراطية هي أن يحكم   )1

لنفسه، أي إنها تجعل الترشيع لإلنسان، ومتنع أن يكون للخالق. 

كفر  بعقيدة  تنادي  حركات  أو  أحزاب  تنشأ  أن  هي  الرأساملية  التعددية  التعددية:   )2

كعقيدة )فصل الدين عن الحياة( أو تدعو إىل إنشاء أحزاب علامنية أو قومية أو وطنية أو غريها 

مام حرمها اإلسالم، أو تنشأ حركات أو منظامت تدعو إىل الشذوذ الجنيس والزن أو غريها... 

3( حقوق اإلنسان: أما حقوق اإلنسان فهي حسب نظرة املبدأ الرأساميل لطبيعة اإلنسان 

وللعالقة بني الفرد والجامعة واملجتمع ووظيفة الدولة. ففي نظرته لطبيعة اإلنسان يرى أن 

اإلنسان بطبيعته خريِّ وليس رشيراً، وأن الرش الذي يصدر عنه سببه تقييد إرادته ولهذا ينادي 

العالقة  إن  ويقولون  الرأساميل  املبدأ  أفكار  أبرز  أصبحت  التي  الحريات  بإطالق  الرأسامليون 

الجامعة وتأمني حرياته  الفرد من  تناقض؛ ولذلك البد من حامية  الفرد والجامعة عالقة  بني 

وحاميتها. ويف نظرتهم للمجتمع قالوا إنه مجموع األفراد الذين يعيشون فيه؛ فإذا ما تم تأمني 

مصالح الفرد تأمنت مصالح املجتمع بشكل طبيعي 

ومن نظرة املبدأ الرساميل لطبيعة اإلنسان وعالقته بالجامعة واملجتمع جاءت الحريات لهذا 

الفرد، وهي حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية، وهذه الحريات 

هي األساس الذي انبثقت عنه )حقوق اإلنسان( وهي أس البالء يف املجتمعات الرأساملية التي 

الضعيف وينحدر فيها اإلنسان إىل درك  القوي فيها  يأكل  تحولت بسببها إىل غابات وحوش 

الحيوان نتيجة إلطالق العنان لغرائزه وحاجاته العضوية. والناس يف املجتمعات الرأساملية أشبه 

بالبهائم همهم األكرب التمتع بأكرب قسط من املتع الجسدية وبدونها ال يحصلون عىل السعادة 

بل يعمهم الشقاء واالضطراب والقلق الدائم. 

أ( حرية العقيدة: وهي تعني أن لإلنسان الحق يف أن يؤمن بأي مبدأ وأي دين وأن يكفر 

ل دينه، وله أن ال يؤمن بأي دين عىل اإلطالق  بأي مبدأ أو أي دين وأي فكرة، وله أن يبدِّ
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ب( حرية الرأي تعني عند الرأسامليني أن لإلنسان الحق يف أن يقول ويُعلن أي رأي يف أي 

يشء أو أي أمر دون قيد؛ فال تقترص حرية الرأي عندهم عىل محاسبة الحاكم أو انتقاد ترصفات 

السياسيني وغريهم، وإمنا تشمل كذلك حرية الجهر بالكفر، وإنكار وجود الله، والدعوة ألية فكرة.

ج( حرية التملك ويقصد بها الرأسامليون أن لإلنسان الحق يف أن يتملك ما يشاء كام يشاء 

ونتيجة لهذه الحرية تركزت الرثوات الهائلة يف أيادي حفنة من الناس يسمون بالرأسامليني فتحولوا 

الله،  التملك ملا حرم  إىل قوة مهيمنة تتحكم باملجتمعات والدول. وهذه الحرية تبيح للفرد 

كالخامرة، واملرصف الربوي، وحظرية الخنازير، ودور البغاء، وصاالت القامر، وغري ذلك مام ال يجوز 

متلكه؛ فهي محرمة، ويجب عىل املسلمني التصدي ملن ينادي بها.وهذه الحرية فتحت الباب واسعاً 

أمام استعامر الدول الرأساملية لسائر دول العامل، وإفقار الشعوب بنهب خرياتهم ونرش الحروب 

لبيع أسلحتهم... ما جعلها الحرية األبعد أثراً واألكرث قوة، والطاغية عىل ما عداها من الحريات.

د( الحرية الشخصية وتعني يف املبدأ الرأساميل أن لكل إنسان الحق يف أن يعيش حياته 

الخاصة كام يشاء. فله أن يتزوج، وله أن يعارش أية امرأة دون زواج مادام ذلك برضاها. وله أن 

ميارس الشذوذ الجنيس، وله أن يأكل ويرشب ويلبس ما يشاء. 

4( سياسات السوق: تعترب سياسات السوق جوهر الرأساملية؛ فهي تطبيق حرية التملك 

املنبثقة عن عقيدة املبدأ الرأساميل عىل العالقات التجارية بني الدول، ويقصد بها تحقيق أو 

إنهاء تدخل الدول يف التجارة بوجه خاص ويف االقتصاد بوجه عام، أي رفع الحواجز الجمركية 

التجارية  الحامية  الدولية مبا يف ذلك سياسات  التجارة  أمام  نوعيتها من  والقيود مهام كانت 

املبارشة كمنع استرياد سلع معينة حامية لسلع مامثلة منتجة محلياً من املنافسة. وقد سعت 

هذه  أسواق  وفتح  حرة،  سوق  إىل  العامل  لتحويل  الدول  عىل  السوق  سياسات  لفرض  أمريكا 

الدول أمام منتجاتها املتفوقة وأمام استثامراتها الواسعة؛ ليك تظل الدول النامية تحت سيطرتها 

التجارية واالقتصادية، وليك تظل أسواقاً دامئية ملنتجاتها وال تتحرر من التبعية االقتصادية لها. 

وقد استخدمت أمريكا االتفاقات االقتصادية والتجارية وعىل رأسها منظمة التجارة العاملية التي 

عام  بوجه  واالقتصادية  التجارية  الشؤون  يف  التدخل  األخرى  الرأساملية  والدول  ألمريكا  تتيح 

للدول امللتزمة بها.

أما األساس الذي قامت عليه هذه الشعارات األربعة هي عقيدة الرأساملية )فصل الدين 

عن الحياة( وفكرة الحل الوسط الزائفة الذي قامت عليه هذه العقيدة. 

من هنا فإن الغاية من هذه التحالفات هي أبعد ما يكون عام قد أعلن عنه، وهي ليست 

عسكرية فقط، بل هي تهدف إىل القضاء عىل اإلسالم كتهديد حضاري، وإبقائه كدين مفصول 

.عن الحياة، وعن الدولة، وعن الحكم، وقرصه عىل األحوال الشخصية والتعبدية
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بسم الله الرحمن الرحيم

»اإلرهاب« و»احلرُب على اإلرهاب« صناعٌة أمريكيٌة بامتياز هو 
فقط حملاربِة اإلسالِم ومشروع دولة اخلالفة اإلسالمية

عبد الرؤوف بني عطا- أبو حذيفة

السياسية  الخارطة  تغريت  حتى  عام1945م،  الثانية  العاملية  الحرب  انتهت  إن      ما 

الواليات  الحرب وهي  املنترصة يف  الدول  العامل، وأصبحت  االجتامعية يف  والبنية  والعسكرية 

األمن  دامئني يف مجلس  أعضاء  وفرنسا  املتحدة  واململكة  والصني  السوفيايت  واالتحاد  املتحدة 

التابع لألمم املتحدة التي أُنشئت حينها لتعزيز التعاون الدويل فيام بينهم ومنع الرصاعات يف 

املستقبل، وبرزت الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت كقوتني عظميني عىل الساحة الدولية، 

وانحرس نفوذ القوى األوروبية، ونتج عن ذلك أيضاً:

1- تشكيل حلف شامل األطليس “الناتو” عام 1949م بزعامة الواليات املتحدة األمريكية، 

ومهمته حراسة أعضائه وحاميتهم من خالل القوة العسكرية، حيث تساهم كل الدول األعضاء 

فيه يف القوى واملعدات العسكرية مام أدى إىل تحقيق تنظيم عسكري لهذا الحلف، وما زال 

الحلف قامئاً حتى يومنا هذا.

شامل  حلف  أعضاء  من  الناشئة  التهديدات  ملواجهة  1955م  وارسو  حلف  تشكيل   -2

وتفكك  األوروبية  الشيوعية  األنظمة  عمله حتى سقوط  الحلف يف  استمر  )الناتو(.  األطليس 

االتحاد السوفيايت عام 1991م، ووقتها بدأت الدول تنسحب منه الواحدة تلو األخرى. وتم حل 

الحلف رسمياً يف يوليو 1991م.

     هذا التغري يف املوقف الدويل مهَّد الطريق لحرب باردة استمرت أكرث من أربعني سنة 

من تاريخ انتهاء الحرب العاملية الثانية. 

والحرب الباردة: مصطلح سيايس اُستخدم لوصف حالة الرصاع والتوتر والتنافس التي كانت 

توجد بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت وحلفائهم يف الفرتة من منتصف األربعينات حتى 

أوائل التسعينات، وخالل هذه الفرتة، ظهرت الندية بني القوتني العظميني من خالل التحالفات 

العسكرية والدعاية وتطوير األسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضايئ.
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القوتان  السوفيايت قامت  املتحدة واالتحاد  الواليات      ويف ظل غياب حرب معلنة بني 

املساندة. وعىل  أجل  قواعد عسكرية ودعم رصاعات سياسية من  بناء  باالشرتاك يف عمليات 

الرغم من أن الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت كانا حليفني ضد قوات املحور إال أن القوتني 

للحرب،  التالية  السنوات  خالل  العامل  بناء  وإعادة  الحرب  بعد  ما  إدارة  كيفية  عىل  اختلفتا 

املتحدة  الواليات  العامل. حيث سعت  الباردة خارج أوروبا إىل كل مكان يف  الحرب  فانترشت 

إىل سياسات املحارصة واالستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة يف أوروبا الغربية والرشق 

أوروبا  العامل خاصة يف  الشيوعية حول  الحركات  إىل دعم  السوفيايت  االتحاد  األوسط، وسعى 

الرشقية وأمريكا الالتينية ودول جنوب رشق آسيا.

     والالفت أن القوتني كانتا تسعيان نحو التهدئة وتجنب املواجهات العسكرية املبارشة، 

ألن حدوثها كان سيؤدي إىل دمار محتم لكال الطرفني بسبب األسلحة النووية، رغم األزمات 

م القائُد الجديد لالتحاد السوفيايت ميخائيل  الكثرية التي صاحبت فرتة الحرب الباردة، حتى قَدَّ

اتباع  مبادرة   – وغالسنوست   – اقتصادية  إصالحات   - البرييسرتويكا   مبادريت  غورباتشوف 

ً الواليات املتحدة  سياسات أكرث شفافية ورصاحة. لينهار االتحاد السوفيايت عام 1991م تاركا 

القوة العظمى الوحيدة يف عامل أحادي القطب.

التاريخية  األحداث  هذه  عالقة رسد  ما  وهو:  هنا  بقوٍة   نفسه  يطرح  سؤاالً  أن  إال      

باإلرهاب والحرب عىل اإلرهاب؟!

    نقول وبالله التوفيق: إن هذا السؤال واإلجابة عليه هو بيت القصيد من هذه املقدمة 

التاريخية، ذلك أنه ومنذ الحرب العاملية األوىل فالثانية وما رافقهام من أزمات وحروب هنا 

وهناك ولغاية انهيار االتحاد السوفيايت عام 1991م مل نسمع، ال بل مل يؤرخ أي مؤرخ ملفهوم 

اإلرهاب أو ألي حرب دارت بني دولتني أو دول وكان هدفها محاربة اإلرهاب، فمن أي رحم 

ُولِد هذا املصطلح السيايس الذي ال يكاد يفارق أسامعنا هذه األيام صباح مساء، حتى أصبحت 

كل الحروب تشن ضد اإلرهاب هذه األيام، بل إن األغرب من هذا وذاك أن مكافحة اإلرهاب 

والحرب عىل اإلرهاب منذ أكرث من عقٍد من الزمان ال تُشُن إال عىل املسلمني وبالدهم، فأين 

كان املسلمون قرابة قرن من الزمان، وهذه الحروب الطاحنة تدور بني الدول وتحصد ماليني 

مغالطًة  هناك  أن  واضٌح  أساساً؟!  مسلمني  يكونوا  مل  أنهم  أم  إرهابيني؟!  يكونوا  أمل  البرش؟! 

سياسيًة كربى وتدليساً سياسياً أكرب، أخفى وراءه وما زال يخفي حقيقة أمر اإلرهاب والحرب 

عليه، وحقيقة لصق اإلرهاب باإلسالم واملسلمني، وهذا ما سنحاول بيانه لنسف كل املغالطات 

وتبديد هذا التدليس لنميط اللثام عن الوجه القبيح الذي تقنَّع بهذا القناع وهو يسوق لهذه 

املصطلحات، فأيُّ رحم خبيث حمل هذا املفهوم وما غايته؟! وملاذا يقترص إلصاق هذا املفهوم 

»اإلرهاب« و»احلرُب على اإلرهاب« صناعٌة أمريكيٌة بامتياز هو فقط حملاربِة اإلسالِم ومشروع دولة اخلالفة اإلسالمية
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أننا  تُدار الحروب باسمه فقط عىل املسلمني وبالدهم؟! عىل  عىل اإلسالم واملسلمني؟! وملاذا 

يف تحليلنا هذا لن نرجم بالغيب، بل سنأيت بالشواهد الشاهدة عىل إجرام ذلك املجرم وعىل 

سبق إرصاره ونيته املبيتة من أجل تسويغ إجرامه وقبح صنيعه ضد اإلسالم واملسلمني، وقبل 

الخوض يف تفاصيل تحليلنا هذا ال بد من أن نشري إىل أن املصطلح واملفهوم الذي كانت توصف 

به الحركات اإلسالمية املعارضة واملقاومة لتوجهات هذين القطبني هو مصطلح “ األصوليني أو 

املتشددين أو املتطرفني”.

     إذاً، فنحن اآلن يف عقد التسعينات من القرن املايض حيث تتصدر أمريكا زعامة العامل، 

ويبدو أن انفرادها يف زعامة العامل كان مفاجئاً لها بعض اليشء، خصوصاً بعدما استطاعت أن 

تجيش أغلب دول العامل يف عاصفة الصحراء إلخراج العراق من الكويت، األمر الذي ظهر عىل 

ترصفات ساستها الالحقة التي ما فتئت تسوِّق لنظام عاملي جديد تكرس من خالله هيمنتها 

عىل العامل، وهذا يتطلب منها مزيداً من االنتشار عسكرياً هنا وهناك؛ لحفظ مصالحها وانتزاع 

مناطق نفوذ مل تكن قادرة عى انتزاعها قبل ذلك، وما دامت كل الدول أصبحت تسري يف ركبها 

عىل األقل يف العلن، فكان ال بد من أن يوجد عدٌو محدد خارج حدودها يكون بحجم االتحاد 

بقواتها  الخروج  أو  الحدود  قواتها خارج  ببقاء  إلقناع شعبها  يؤهلها  عدٌو  أكرب،  أو  السوفيايت 

واالنتشار بشكل أوسع من ذي قبل، وكان العدو جاهزاً يف أعني هؤالء الساسة ومراكز الدراسات 

االسرتاتيجية لديهم، أال وهو اإلسالم والحركات اإلسالمية التي كانوا يسمونها حتى ذلك الوقت 

“باألصوليني أو املتشددين أو املتطرفني” ومل يصبحوا إرهابيني بعد.

     * فهل تعلم أن الدستور األمرييك ال يبيح للرئيس األمرييك إرسال الجيش األمرييك ليخوض 

حرباً خارج حدود الواليات املتحدة األمريكية؟! ومع ذلك فقواعدها العسكرية منترشة يف أغلب 

مناطق العامل.

     * وهل تعلم أنه مل يكن هناك وجود لعدو حقيقي للواليات املتحدة منذ أن أصبحت 

االتحاد  أصبح  فكيف  واحدة،  دولة  يف  والياتها  د  وتوحُّ واستقاللها  األهلية  ثورتها  بعد  دولة 

السوفيايت عدواً لها، وما إن سقط حتى أصبح اإلسالم واملسلمون عدواً لها؟!.

     * هل تعلم أن لكل جيش يف كل دولة عقيدة عسكرية تتمثل ابتداء يف تحديد من هو 

عدو هذه الدولة، أو ما هو املجال الحيوي للدولة الذي إذا اقرتبت منه أي قوة مسلحة صارت 

عدواً لها، فام هي العقيدة العسكرية للجيش األمرييك، وَمْن هو عدوها ابتداء.

     لهذا كله يضطر الساسة األمريكيون عىل اختالفهم إىل الكذب عىل شعبهم بتسويق عدٍو 

لهم، يوهمون الشعب بأن الشيوعية - عىل سبيل املثال - خطٌر عىل األمن القومي األمرييك، 
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فام إن سقط االتحاد السوفيايت وسقطت معه الشيوعية يف عقر دارها حتى كان عىل صانعي 

االسرتاتيجيات السياسية أن يبحثوا عن عدٍو بديل للشيوعية، بعد أن أدركوا أن خلالً ما أصاب 

مسريتهم، وهو غياب العدو االسرتاتيجي بعد سقوط االتحاد السوفيايت، وال أدل عىل ذلك من 

ترصيح غورباتشوف آخر رؤساء االتحاد السوفيايت حينام خاطب األمريكيني قائالً: »سأحرمكم 

دهاقنة  عكف  السوفيايت  االتحاد  سقوط  فمنذ  العدو«.  وهو  أال  عليه،  ستندمون  يشء  من 

السياسة األمريكية عىل صياغة عدو بديل لالتحاد السوفيايت، فتفتقت عبقريتهم الشيطانية عن 

أن اإلسالم هو العدو الذي سننازله ولكن بأي حجة؟

الحجة، فكيف سيعلنون  الجديد وهو اإلسالم واملسلمون، وبقيت  العدو  إذاً، تم تحديد 

قُونه؟! ذلك ويَُسوِّ

    وتشاء األقدار أن يقوم َمْن قام برضب مركز التجارة العاملي يف نيويورك يف سبتمرب من 

هو  والذي  قيايس،  زمن  اإلرهاب يف  الحرب عىل  بإعالن  أمريكا  ثائرة  ثارت  عام 2001م حتى 

هذه املرة تنظيم القاعدة يف أفغانستان الذي تبنى هذه الهجامت، ويا لإّلبداع!!! فكم يتوافق 

توقيت هذه الهجامت ومرسحها يف عقر دار أمريكا مع رغبة أمريكا يف تجسيد العدو الجديد 

أمام الرأي العام األمرييك والعاملي! وكم ساهم يف حشد الرأي العام األمرييك وراء رئيسه برضورة 

لها  السابق  االسرتاتيجي  التخطيط  مع  األحداث  هذه  تتوافق  وكم  ملحاربته!!  بعيداً  الذهاب 

بسنوات للتأكيد عىل هوية العدو الجديد وهو اإلسالم واملسلمون. وهنا بدأت اآللة العسكرية 

وقبلها السياسية تشد رحالها إىل أفغانستان، تجر معها كل دول العامل، ويف مقدمتهم دول العامل 

اإلسالمي، فقد ُسئل زبيغنيو بريجينسيك مستشار األمن القومي للرئيس األمرييك األسبق »كارتر«، 

هل هو من أنصار نظرية املؤامرة يف ما يخص أحداث 11 سبتمرب؟ فأجاب قائالً: »نعم، نعم، 

تعودنا عىل أن يكون لنا عدو كل سنة«، وهذا يؤكد اسرتاتيجية ابتكار »عدو افرتايض« كمرحلة 

العامل  عىل  الشاملة  السيطرة  بقصد  باالستمرارية،  تتميز  التي  األمريكية  السياسة  مراحل  من 

وتكريس تفردها بزعامة العامل.

     وهذا »ويسيل كالرك« الجرنال األمرييك املثري للجدل خرج يف إحدى شطحاته اإلعالمية 

سبتمرب   11 ألحداث  انتقاماً  أفغانستان  إىل  خرجنا  أننا  يظن  كان  »من  قائالً:  2007م،  سنة 

فليصحح خطأه، نحن خرجنا لقضية اسمها اإلسالم، ال نريد أن يبقى اإلسالم مرشوعا حرًا يقرر 

فيه املسلمون ما هو اإلسالم، بل نحن نقرر لهم ما هو اإلسالم«، فهل بعد هذا الوضوح ما هو 

االقتصادية  املكاسب  املوضوع من حيث ما هي  نتناول  الجواب نعم، فنحن هنا ال  أوضح؟! 

التي ميكن أن تكسبها أمريكا من حربها عىل اإلرهاب حتى وإن نيس أو تناىس السيد »كالرك« 

أن غزو أفغانستان يهدف بعد ذلك أيضاً إىل سيطرة أمريكا عىل أهم مناطق الطاقة يف العامل 

»اإلرهاب« و»احلرُب على اإلرهاب« صناعٌة أمريكيٌة بامتياز هو فقط حملاربِة اإلسالِم ومشروع دولة اخلالفة اإلسالمية



الوعي
 28

348

وهي الجمهوريات السوفياتية السابقة بآسيا الوسطى والتي تسكنها أغلبية مسلمة، انعتقت 

من رجس حكم الشيوعية وتوجهت فوراً تحايك إسالمها محاكاة سياسية، بعدما وضعت أمريكا 

يدها طوالً وعرًضا عىل الطاقة بالرشق األوسط، وذلك للتحكم يف تسيري تجارة النفط والغاز نحو 

أوروبا وآسيا، إضافة إىل محارصة الصني والرتبص بروسيا، فهذا »ديفيد ميلر« الباحث األمرييك 

يف السياسة العامة يف مركز وودرو ويلسون الدويل للباحثني ينبهنا بقوله: »يف كل مرة نخوض 

فيها حرباً ينتعش اقتصادنا«، والتي ترينا بشكل ملموس محسوس قُبح العامل الغريب برأسامليته 

العفنة، ولكن األوضح من ذلك هو اإلجابة عىل السؤال الذي يأىب إال أن يطرح نفسه بقوة أيضاً 

يف هذه املرحلة أال وهو: 

ما الذي ستُحاربه أمريكا والغرُب معها عنَد املسلمني وبالِد املسلمني تُْحَكم بأنظمٍة خاضعة 

لهم متام الخضوع؟! فََمْن من ُحكام املسلمني ميلك أَمره بيده؟! فعىل من ستكون حربهم والبالُد 

خاضعٌة لهم عىل يِد حكامهم العمالء لهم؟! بل ملاذا يحاربون بالداً هي عمليَّاً تحت حكمهم 

وتحت سيطرتهم؟!

     نعم ما هو اإلرهاب الذي مل تُفلحوا بعد بالقضاء عليه عند املسلمني؟! وحكام املسلمني 

أنفسهم  حتى  ويرضبون  والعسكرية  املالية  مقدراتهم  كل  يسخرون  أمركم  طوع  وجيوشهم 

وأهلهم وشعوبهم لريضوكم؟! يغضبون الله لريضوكم، فأنتم أولياؤهم. فإن كنتم أعلنتم حربكم 

عىل اإلرهاب وبدأتم بأفغانستان، فام هو اإلرهاب الذي حاربتموه يف العراق؟! عندما قمتم 

باحتالله كامالً وقتلتم من قتلتم ورشدتم من رشدتم وأشعتم الفتنة الطائفية واملذهبية بني أبناء 

الدين الواحد، تحت عنوان أكذوبة اقرتفتموها من أن العراق ميتلك أسلحة الدمار الشامل التي 

متثل خطراً عىل األمن القومي الغريب واألمرييك بزعمكم، فأي إرهاب وجدمتوه يف العراق، بل أي 

إرهاب صنعتموه وأشعتموه يف هذا البلد أيها املجرمون؟!

إننا نفهمكم ونرصدكم ونقرأ  كل أالعيبكم، فأنتم َمْن صنع مفهوم       قلنا لكم سابقاً 

الخالفة اإلسالمية  إليه، وهو  التي تسعى  األمة  لتحاربوا من ورائه مرشوع  اإلرهاب يف بالدنا 

عىل منهاج النبوة التي أصبحت مطلباً للمسلمني ترنو إليه كل قواهم، هذا ما يرعبكم ويقضُّ 

مضاجعكم، فأنتم تعلمون أنه بقيامها ستكون نهايتكم يف بالدنا، ال بل ستكون نهايتكم عىل 

املرشوع،  هذا  إال  تحاربون  ال  عندنا  وعمالؤكم  فأنتم  منكم،  ستنتزعه  الذي  الدوىل  املرسح 

فاستعموا جيداً إىل ما يقوله ساستكم وجرناالتكم وكتابكم عن ذلك:

• يف خطاب ألقاه بوش االبن يف 2005/10/8م قال: »يعتقد املقاومون املسلحون أنهم 	

باستيالئهم عىل بلد واحد سيقودون الشعوب اإلسالمية وميكنونهم من اإلطاحة بكافة الحكومات 
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املعتدلة يف املنطقة ومن ثم إقامة إمرباطورية إسالمية )خالفة( متطرفة متتد من إسبانيا إىل 

إندونيسيا«. ويف 2006/1/14م، ويف 2006/9/5م عاد جورج بوش للتحدث عن الخالفة فقال: 

»إنهم يسعون إىل إقامة دولتهم الفاضلة الخالفة اإلسالمية حيث يحكم الجميع من خالل هذه 

األيدولوجية البغيضة، ويضم نظام الخالفة جميع األرايض اإلسالمية الحالية« ويف مؤمتر صحفي 

واحد يف البيت األبيض يف 2006/10/11م ذكر بوش الخالفة عدة مرات فقال: إن وجود أمريكا 

يف العراق هو من أجل منع »إقامة دولة الخالفة التي ستتمكن من بناء دولة قوية تهدد مصالح 

الغرب« وإن املتطرفني املسلمني يريدون نرش »أيدولوجيا الخالفة« )أي فكر الخالفة( التي ال 

واملعتدلني  العقالء  »إرهاب  زعمه  حسب  يريدون  وأنهم  بالحريات«  وال  »بالليربالية  تعرتف 

وقلب أنظمة حكمهم وإقامة دولة الخالفة« وأن »مغامرة الرحيل عن العراق ستمنح املتطرفني 

الفرصة للتآمر والتخطيط ومهاجمة أمريكا واستغالل املوارد التي ستمكنهم من توسيع رقعة 

دمار  أسلحة  عن  بحثاً  العراق  جاؤوا الحتالل  ما  أنهم  بالرضورة  يعني  وهذا  الخالفة«.  دولة 

شامل كام كذبوا عىل العامل كله، وقد نرش موقع أخبار البيت األبيض بتاريخ 2006/10/20م 

عن جورج بوش قوله: »هؤالء األصوليون يريدون إقامة دولة الخالفة كدولة حكم، ويريدون 

فيه  يقوم  الذي  العامل  وضع  »تخيلوا  أيضاً:  وقال  إسبانيا«  إىل  إندونيسيا  من  عقيدتهم  نرش 

هؤالء املتطرفون بإسقاط الحكومات املعتدلة ويستولون عىل املنطقة التي سوف يهددوننا منها 

ويبتزوننا بامتالكهم للنفط«.

• العامل 	 لحزب  العام  املؤمتر  يف  قال  فقد  األسبق  بريطانيا  وزراء  رئيس  بلري  توين  أما 

بتاريخ 2005/7/17م: »إننا نجابه حركة تسعى إىل إزالة دولة إرسائيل، وإىل إخراج الغرب من 

العامل اإلسالمي، وإىل إقامة دولة إسالمية واحدة تحكم الرشيعة يف العامل اإلسالمي عن طريق 

الخالفة لكل األمة اإلسالمية«. وحذر يف حديث آخر من أن »تحكيم الرشيعة وإقامة  إقامة 

خالفة واحدة يف بالد املسلمني وإزالة نفوذ الغرب منه هو أمر غري مسموح وال ميكن احتامله 

مطلقاً«.

• أما رئيس فرنسا ساركوزي ويف أول خطاب له يف 8/27/ 2007م فقد حذر من قيام 	

دولة الخالفة التي ستمتد حسب تعبريه من »إندونيسيا إىل نيجرييا«.

• يف 	 نرشت  له  مقالة  يف  فيقول  محافظ  أمرييك  جمهوري  وهو  بوكانان  بات  وهذا 

عودة  مسألة  »إن  الخالفة:  دولة  بها  ويقصد  أوانها(  آن  التي  )الفكرة  بعنوان  2006/6/23م 

اإلسالم كنظام حياة مجرد وقت ال أكرث، وأن قوة أمريكا وجيوشها لن تستطيع أن تقيض عىل 

الحضارة القادمة يف هذا العرص )اإلسالم(« ويضيف »ال أدري كيف ندعي بعد ذلك أننا ننترص«، 

والترصيحات يف هذا املجال أكرث من أن تحىص لقياداتهم العسكرية والسياسية.
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حول  الكفر  رؤوس  ترصيحات  سمعتم  أن  بعد  تقولون  فامذا  اإلسالم،  أبناء  يا  أنتم  أما 

دينكم ودولتكم دولة الخالفة اإلسالمية حتى قبل قيامها؟! وهل فهمتم أيها املسلمون وفقهتم 

ترصيحات زعامء الكفر عن الهدف من حربهم عىل اإلرهاب املزعوم؟! وهل فهمتم أن اإلرهاب 

املزعوم من وجهة نظرهم ال يعني إال محاربة مرشوع األمة وهو بناء دولة الخالفة اإلسالمية 

ومن يعمل لها؟! هذا هو اإلرهاب الذي صنعوه كعدو لهم ليحاربوه، باسم نرش الحرية والعدل 

واملساواة ليَُدلِّسوا عىل شعوبهم بأن اإلسالم هو عدو لهم.

العميق، وتستيقظ  العريب من سباتها  ثانيًة أن تهب شعوب عاملنا       ثم تشاء األقدار 

من رَقْدِة العدِم فجأًة، فتثور عىل الظلم والطغيان، فتتساقط رؤوس األنظمة، فريتبك املشهد 

السيايس العاملي، دون أن يكون لديهم اسرتاتيجية للتعامل مع أول ثوراتها يف تونس فيُسِقط 

وقضيضه  ه  بقضِّ الكافر  الغرب  يهبُّ  ثم  عىل،  ابن  تونس  ديكتاتور  العظيم  التونيس  الشعُب 

لوضع الخطط للتعامل مع قادم الثورات التي بدأت تنترش يف عاملنا العريب بعد أن أيقن شبابنا 

أن هذه الدول األمنية القمعية التي طاملا أخافتهم ما هي إال منوٌر ورقيٌة، فبدأ الغرب وعىل 

الشعب املرصي واحتضنوها  ثورة  الثورة املرصية فأخذوا  للتعامل مع  أمريكا يستعدون  رأسه 

الفوىض  من  البلد  إنقاذ  باسم  التهموها  ليالٍء  ليلٍة  ثم ويف  للكتكوت،  املاكر  الثعلب  احتضان 

خوفاً  ونظامه  بالقذايف  اإلطاحة  عىل  ساعدوا  أنهم  أتظنون  ليبيا  ويف  اإلسالم.  سيحدثها  التي 

األطليس  حلف  فيتداعى  بنغازي  مدينة  القذايف  عليهم  يدمر  أن  من  الليبيني  إخوانكم  عىل 

إلنقاذهم من إجرام القذايف؟! فهاهم يفعلون اليشء نفسه، ويعيثون يف كل ليبيا فساداً عن 

طريق أعوانهم املأجورين، ويف اليمن أداروا ثورته فأجهضوها بحل ال يختلف عن املشكلة التي 

جاءت الثورة لحلها، معتمدين يف ذلك كله عىل املرتزقة من عمالئهم من حكام بالدنا وجرناالته 

ومثقفيه املضبوعني بثقافة الغرب وأبواق إعالم جيَّشوها لهذه الغاية، مستخدمني لذات الغاية 

وها  أعدُّ التي  تلك األدوات االستعامرية  العربية،  الدول  املتحدة وجامعة  إمكانيات األمم  كل 

لهذه الغايات، فال يكاد يخلو بلد من بلدان ربيعنا العريب من مبعوث أممي يستقر به الحال يف 

بالدنا إلدارة ثورة مضادة، إلجهاض تحرك شعوبنا نحو الحرية ونحو إسالمها، وال أدلُّ عىل ذلك 

مام يحصل اآلن يف ليبيا ويف اليمن، أما يف الشام فكانت ثورتها مختلفة فقد كشفت أالعيبهم من 

البداية، وعرفت أن هذه الدول تقف إىل جانب أسد هزيل ال يقوى عىل الوقوف أمامهم، ثم 

قرروا أن تكون ثورتهم لله وبالله، فهتفوا »ما لنا غريك يا الله« بعد أن رأوا أن كل هذه الدول 

تدعم ذلك األسد املتحنط يف مكانه رعباً وخوفاً، ولوال هذه الدول ما صمد بوجههم، ثم بارك 

الله لهم الهمة والعزمية بأن صمدو أمام العامل كله مبا أويت من قوة جبارة يلقنونه عىل األرض 

ويف السياسة الدرس تلو اآلخر، وما إن رأت أمريكا زعيمة اإلرهاب العاملي والغرب من خلفها، 
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ما إن رأوا راية الخالفة اإلسالمية الراشدة سرتفرف عام قريب يف ربوع الشام حتى أُسِقط يف 

أيديهم، فقد أتاهم شباب اإلسالم مبا كانوا منه يحذرون، فتكالبوا عليهم بكل جربوتهم بعد أن 

فشلت ومن البداية كل املجالس التي شكلوها واالئتالفات يف تحييد مسار ثورة الشام، عىل غرار 

غريها من البالد الثائرة التي شكلوا فيها مجالس لثوراتها، واعرتفوا بها دولياً، ودعموها لتدير 

لهم انقالباً ترضب به ثورة الشعب؛ ليفسحوا املجال أمام عمالئهم وصنائعهم ليصلوا ثانية إىل 

الحكم، ففشلوا بعون الله يف الشام، رغم النجاح الذي حققوه يف كل من تونس ومرص واليمن، 

ثم كان ما كان من إعالن خالفة مشوهة الفكر واملعامل غريبة عىل اإلسالم واملسلمني مل تجلب 

عىل املسلمني إال القتل والحرق والجلد والتنكيل، لتكون سبباً يف تشويه مرشوع الخالفة الحقة 

الذي قدموا ملحاربته، مرشوع اإلسالم واملسلمني » دولة خالفة عىل منهاج النبوة«.

أمريكا من  الغرب وعىل رأسه  املسلمون يف كل مكان أن موقف  أيها  يتضح       وهكذا 

الثورات العربية أنها ثورات إسالمية، وهدفها التخلص من النفوذ األجنبي وإقامة كيان واحد 

يجمعها عىل الحكم باإلسالم، وهذا يعني ما يعنيه عند الغرب كام أسلفنا، ويقتيض عندهم 

محاربته ومنعه، ويقتيض تشويه املرشوع والعمل عىل استئصال العاملني عليه، فاستخدم هذا 

الغرب كل أدواته للتغلب عىل هذه الثورات، وأول أدواتهم هم الحكام العمالء وتوابعهم من 

كل  يف  واإلعالمية  السياسية  والطبقة  العلامنية  بثقافته  واملثقفني  والعلامء  العسكرية  القوى 

العربية،  الدول  بلد من بالد املسلمني، ناهيك عن استخدام كل املنظامت اإلقليمية كجامعة 

والدولية كاألمم املتحدة ومجلس األمن، وتشكيل القوات األممية، وإرسال املندوبني الدوليني 

وفرق التحقيق الدولية، وينشئون الجامعات واالئتالفات واملجالس املحلية ويعطونها  الرشعية 

الدولية ويتعاملون معها عىل أنها البديل، ويصدرون من خاللها القرارات التي ترضب الثورات، 

وتفسح املجال أمام العمالء الجدد ليأخذوا طريقهم ملسك الحكم الجديد، وهكذا تتضح معامل 

العرقية  املخطط األمرييك الذي يقوم عىل تفتيت املنطقة إىل أشباه دول متعادية، تبنى عىل 

والطائفية تصعب معها الوحدة، ويَُسهِّل عليها التدخل عند الرضورة لتمنع ما يهددها، أال وهو 

توحد األمة يف كيان واحد هو دولة الخالفة اإلسالمية، فامذا أنتم فاعلون يا صناديد اإلسالم بعد 

أن اتضح لكم أن الحرب عىل إسالمكم وبالدكم حتى تظلوا تعيشون كاأليتام عىل موائد هؤالء 

اللئام؟! ففي سكوتنا استمرار لحياة الذل والهوان، بينام هم ينهبون خرياتنا من تحت أرجلنا، 

بل إنهم يستخدموننا يف استغالل ثرواتنا وخرياتنا أجراء عندهم.

 فيا أيتها األمة الكرمية أنتم أسياد البالد وأهلها، فإىل متى سنظل نعيش يف بالدنا عبيًدا 

لرعاة البقر القادمني من وراء املحيطات، نحرس لهم إخوان القردة والخنازير ويف أرضنا املقدسة، 

يسومون أهلنا سوء العذاب، فامذا نحن فاعلون أيها الصناديد؟! أما آن األوان أن تلتفوا حول 
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الخالفة  دولة  دولتنا  بقيام  إال  لنا  حياة  ال  أن  وتعلنوا  وسلم  عليه  الله  الله صىل  رسول  راية 

النبوة التي ترعانا وتحمينا وتذود عنا، فيها عزنا وقوتنا ورىض ربنا عنا  اإلسالمية عىل منهاج 

ورسوله، أما آن األوان أن نهبَّ هبة رجل واحد لنرصة إسالمنا فنستعيد هويتنا وكرامتنا فيتحقق 

عىل أيديكم وعُد رسولنا الكريم »خالفٌة عىل منهاِج النبوة«؟! فهيا للعمل أيها الغيورون عىل 

دين الله، هلموا فإن الفجر قد الح، وأمتكم معكم من أولها إىل آخرها تتوق لسابق مجدها، 

الله واجٌب رشعي وفرض عىل كل مسلم  أنزل  والحكم مبا  الله ودينه  نرُصة  أن  ناهيكم عن 

وا صفوفكم أينام كنتم، وتوجهوا لله فعنده  ومسلمة، وقوموا إىل واجبكم يرحمكم الله، وسوُّ

وا تكبريًة إحراٍم تَضعكم يف َجنب الله، تكبريًة تَهز وتزلزل عروش طغاة الدنيا  النرص والقبول، وكربِّ

كلهم لتكونوا يف كنف الله وحفظه، تكبريَة إحرام تَُحرِّم عىل قلوبكم الخوَف إال من الله، وتقِذُف 

الرعب يف قلوب أعداِء الله وأعدائكم؛ فإن كان الله معنا فال غالب لنا بإذنه، والله إِننا لنجد 

ريح الخالفة تهب يف أرجاء أرضنا كام وجد أنس بن النرض ريح الجنة وهو يقارع أعداء الله.

     وها نحن يف حزب التحرير قد أعددنا العدة كاملة لُنَحكِّم فينا رشع الله وفق برنامج 

نرُصة هذه  يتهافتون عىل  أمتنا  فهاهم شباب  وأكرث...  ذلك  أعددنا  األمة،  لدى  واضحاً  أصبح 

الدعوة يبذلون يف سبيلها الغايل والنفيس ويدفعون رضيبة االلتزام مبنهج التغيري عىل أساس 

اإلسالم، التغيري الذي يرفض العمل مع أنظمة الجور ومؤسساتها الفاسدة، التغيري الذي ال يرهن 

نفسه ألعداء األمة، التغيري الجذري للواقع الفاسد الذي يحياه املسلمون بسبب زوال كيانهم 

قوتنا  يعلمون  واملسلمني  اإلسالم  أعداء  أن  تدرك  أن  ألمتنا  نريد  بالخالفة.  املتمثل  السيايس 

وقوتكم معنا أكرث من كثري من أبناء املسلمني! فاألوساط السياسية يف دول االستكبار العاملي 

تعرف حزب التحرير جيداً، وتعرف ما يقوم به وما هو قادر عليه، وباتت تدرك حتمية عودة 

الخالفة -بعون الله تعاىل- وأنها أصبحت مسألة وقت، وأنها ال تستطيع منع الحزب من فعل 

ذلك مع األمة، وها هو أمري حزب التحرير يزفُّ لنا ولكم البشارة تحت عنوان:

»قد أوشك إخوانكم أن يبلغوا من هذا الطريق منتهاه«

ويقول: »أُطمئنكم بأن إخوانكم يف حزب التحرير ثابتون عل الحق، عاملون بجد واجتهاد 

الله  الراشدة، ال يخَشْون يف   بعودة الخلفِة  الله سبحانه وبرشى رسوله  لتحقيق وعد 

لومَة الئم، وهم يَُغّذون السريَ عل الطريق الذي رسمه رسوُل الله ، وقد أوشك إخوانُكم 

أن يبلغوا من هذا الطريِق منتهاه بإذن الله سبحانه، فيستظلوا معكم وبكم بظِل رايِة الُعقاب، 

رايِة رسول الله ، وهكذا ترُشُق الخلفُة يف األرض، وينترُش األمن واألمان والعدُل يف ديار 

ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ         ائائ   ى      ى    ې   ې   ې   اإلسلم 

.ۇئ    ۆئ  ۆئ
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     إن الله سبحانه وتعاىل وصف َعداء الكفار لإلسالم ومن يعمل له فقال: ڃ  ڃ  

ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک، إن الكفار باتوا يدركون أن 
خالفة املسلمني الحقة قادمة ال محالة، وترصيحاتهم تدل عىل أن الخالفة تشكل لهم كابوساً 

مبدئهم،  وعىل  عليهم  اإلسالم  خطر  غريهم  من  أكرث  يدركون  وهم  وجودهم،  يهدد  حقيقياً 

فهم يعيشون ملنعه من االنبعاث من جديد يف دولته دولة الخالفة، وترصيحاتهم الكثرية حول 

املسلمني  بالد  عن  يدهم  ستقطع  ألنها  قيامها،  من  ورعبهم  منها  خوفهم  عىل  تدل  الخالفة 

وستتحكم يف مصريهم، وستحمل مبدأ اإلسالم إىل عقر دارهم. أما آن األوان ألن تدركوا معنا 

هذا الواقع يا صناديد اإلسالم ؟!

    وحتى يأيت ذلك اليوم العظيم، فإن الحزب يدعو أبناء األمة ألن يعوا عىل ما يقوم به من 

عمل عظيم، وأن ينصفوه وقد أخلص العمل لله، وأن يعملوا معه إرضاء لله وخالصاً مام هم 

فيه من هوان، وأن ال يتفرجوا عليه، وأن ال يتقاعسوا يف نرصة دين الله، فالحزب ماض يف طريقه 

والتجاهل  البطش  يزيده  له من ظلم واضطهاد، ولن  يتعرض  ما  بلوغ مرامه رغم  عازم عىل 

إال ثباتاً وإمياناً، فطريق الدعوة ليست مفروشة بالورود، وخالفة املسلمني عىل منهاج النبوة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   تعاىل:  قال  األحد.  الواحد  بإذن  قادمة  قادمة 

پ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ وقال:ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   
ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ وقال: ٱ  
ەئ     ەئ   ائ   وقال:   ڀ ڀ    ڀ    ڀ    پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ، نعم، إنه بفضل الله سبحانه وحده، ونعمته 
الثانية، وإنه يتأهب الستالم  ومّنه، فإن حزب التحرير قد وصل إىل مشارف الخالفة الراشدة 

التاريخ والجغرافيا، وإن غداً  العامل إىل خري اإلسالم... إنه يتأهب لتغيري  مقاليد الحكم ليقود 

لناظره قريب.

 اللهم إن الدين دينك، والنرص نرصك، ونحن عبيدك. اللهم هيئنا ألمتنا وهيئ أمتنا لنا، 

وألِِّف اللهم بني قلوب املسلمني واجمعهم عىل نرصة دينك، وأعزَّنا باإلسالم وأعزَّ بنا اإلسالم، 

.وآتنا جميل وعدك بالخالفة الراشدة الثانية... اللهم آمني. اللهم آمني. اللهم آمني
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بسم الله الرحمن الرحيم

املسجد األقصى يستصرخ األمة وجيوشها

إلقامة اخلالفة وحترير األرض املباركة

حمد طبيب – بيت المقدس

الحمدلله رب العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث هداية للناس أجمعني... وبعد،

ــارك، أوىل القبلتــني، وثالــث الحرمــني  ــا املســجد األقــىص املب ــم... أن  أيهــا الحضــور الكري

الرشيفــني... أناديــِك يــا أمــة اإلســالم، يــا أحفــاد خالــد بــن الوليــد، وأيب عبيــدة بــن الجــراح، 

ــار  ــا أمــة امللي ــِك ي ــن، والظاهــر بيــربس، وقطــز... أنادي ــن حســنة، وصــالح الدي ــل ب ورشحبي

ونصــف املليــار، يف أكــرث مــن خمســني دولــة متتــد يف مشــارق األرض ومغاربهــا، مــن غانــا إىل 

فرغانــا، ومــن جاكرتــا إىل طنجــة... أناديكــم يــا أحفــاد الصحابــة األبــرار، والقــادة العظــام... 

أناديكــم يــا أبنــاء خــري أمــة أخرجــت للنــاس عــىل وجــه األرض... أناديكــم وأرفــع الصــوت 

عاليــاً... مــع كل أذان يُرفــُع مــن مــآذين قائــالً: اللــه أكــرب، اللــه أكرب...أناديكــم مــع كل إرشاقــة 

شــمس تُطــلُّ عــيلَّ بيــوم جديــد، وفجــٍر جديــد!!... أناديكــم وأنــا أرزح تحــت اغتصــاب أشــد 

النــاس عــداوة ألمــة اإلســالم وللمســاجد واملــآذن واملحاريــب، وأكــرث النــاس فســاداً وإفســاداً 

وحربــاً عــىل اللــه ورســوله واملؤمنــني!!... أناديكــم قائــالً لكــم: كيــف تهــدأ لكــم نفــس، ويقــرُّ 

لكــم قــراٌر وأنتــم تــرْوين أســرياً مكبــالً بــني براثــن أحفــاد القــردة والخنازيــر  ممــن غضــب اللــه 

عليهــم ولعنهــم ورضب عليهــم الذلــة واملســكنة إىل يــوم القيامــة؟!!

ــها  ــاريت يدنس ــيتي وطه ــل وقدس ــون اللي ــدؤون وتنام ــكتون وته ــف تس ــم: كي ــول لك أق

ــايب  ــود، ومينعــون زواري وأحب ــا يفرضــون مــن قي ــا م ــاح مســاء،  ويفرضــون عليه ــود صب يه
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ورّوادي مــن الصــالة يف صحنــي وســاحايت ومحــرايب؟!! ....هــالَّ ســألتموين يــا أبنــاء أمتــي، أمــة 

ــررين  ــف ح ــود، وكي ــارى واليه ــس النص ــن دن ــر  م ــاروق عم ــرَّرين الف ــف ح ــالم، كي اإلس

صــالح الديــن والظاهــر بيــربس وقطــز، رحمهــم اللــه؟!!. هــالَّ ســألتموين كيــف وقعــت مــرة 

ــة اإلســالمية هــي  ــم أن الخالف ــا علمت ــن احتاللهــم ورجســهم وظلمهــم؟!.. أم أخــرى يف براث

التــي حرَّرتنــي، وهــي التــي حافظــت عــيلَّ ســنواٍت طويلــة مــن االعتــداء والضيــاع، وبقيــت 

يف عــزة ووقــار وصــون يف ظلهــا طاملــا بَِقيَْت؟!..أمــا علمتــم أنهــا عندمــا غابــت غابــت عــزيت 

ووقعــُت يف أرس الطغــاة البغــاة األرشار مــن الصليبيــني واملغــول واليهود؟!!..أمــا علمتــم أننــي 

لــن تعــود يل عــزيت وكربيــايئ وقدســيتي وطهــاريت كــام كانــت إال يف ظلهــا؟!..، أمــا علمتــم أنــه 

ال يحــررين مــرة أخــرى إال جيــش الخالفــة يف ظــل خليفتهــا كــام حــرَّرين القــادة العظــام ؟!!

ــوا إىل  ــون... فليعمل ــل هــذا فليعمــل العامل ــة اإلســالم، ملث ــاء أم ــا أبن ــا املســلمون، ي أيه

إلعــادة الخالفــة التــي تعيــد لألقــىص مكانتــه وهيبتــه وقدســيته، وترجعــه إىل حضــن أمتــه - 

أمــة اإلســالم - وتعيــد لألمــة جميعــاً مكانتهــا وكرامتهــا وعزتهــا...                       

يا أمـــــَّــــَة امللياِر إنَّ القــــــدَس تنتظُر

برِحْت ما  الخيَل  إنَّ  امللياِر  أمـــَّـــَة  يا 

مرشقٌة واآلفاُق  املليـــــــــاِر  أمــَّـة  يا 

بشائرُُه الحْت  قد  الخالفِة  وعُد 

ترمُقُه النرِص  نحَو  فُّ  الصَّ َد  توحَّ

برايِتِه نستْعيل  أكرُب  اللُه 

والظََّفُر الِعزُّ  وفيها  الجموِع  زَْحَف 

طهُر قادٌة  يعتَليها  مــَـــرْسوَجًة 

عمُر أنواره  يف  أبلُج  والحقُّ 

ينترُش الفجر  ونوُر  مَييض  والظلُم 

مكروا من  املكر  وخاَن  األسوِد  عنُي 

تنترُص اللِه  وجنُد  الطغاِة  فوَق 

املسجد األقصى يستصرخ األمة وجيوشها إلقامة اخلالفة وحترير األرض املباركة
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بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

 احلجُّ أشُهٌر معلوماٌت واخلالفُة أحكاٌم مفروضاٌت

أبو حنيفة  -األرض املباركة فلسطني

أيهــا املســلمون، قــال اللــُه تبــارَك وتعــاىل: ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  

ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  جــاَء ِعنــد الطــربي قــال: حدثنــا ابــُن ُحميــٍد قــال: ثنــا 
ــِت  ــاِء البي ــُم مــن ِبن ــرَغ إبراهي ــا ف ــال: مل ــاٍس ق ــِن عب ــه عــن اب ــوس عــن أبي ــٌر عــن قاب جري

، ومــا يبلــُغ صــويت، قــال: أَذِّن وَعــيَلَّ البــالُغ، فنــادى  ِقيــَل لــه: أذِّن يف النــاِس ِبالحــج، قــال: ربِّ

ــوا، فســمعه ما بني الســامِء  إبراهيــُم: أيهــا النــاُس كُِتــب عليكــم الحــجُّ إىل البيــت العتيــق فُحجُّ

واألرض، أفــال تــرى النــاَس يجيئــوَن مــن أقــىص األرِض يُلبُّــون .

ــاء  ــاس بالحــج بعــد أن فــرَغ مــن بن ــُل يف الن ــُم الخلي نعــم أيهــا املســلمون، أّذَن إبراهي

البيــِت فلَبِّــى النــاُس مــن كل فَــجٍّ عميــٍق، يقصــدون البيــَت العتيــَق، عــىل أقدامهــم راجلــني 

أو عــىل كُلِّ ضامــٍر يركبــون. واليــوم تحملهــم الطائــراُت والباخــراُت والحافــالُت والقاطــراُت، 

تلهــُج ألســنتُُهم بـــ »لبيــَك اللهــم لبيــك« ... يجيئــون مــن بالٍد شــتى، وينتســبوَن ألعراٍق شــتَّى، 

ويتحدثــون لغــاٍت شــتى، والنــداء واحــٌد: لبيــَك اللهــم لَبَّيــك، لبيــَك ال رشيــَك لــك لبيــك، إن 

الحمــَد والنعمــَة لــك وامللــُك، ال رشيــَك لــك... ٱ  ٻ   ٻ أحكاُمــُه مفهومــاٌت، 

ــٌع أو قــراٌن أو إفــراٌد، طــواٌف وســعٌي ووقــوٌف يف عرفــة، ِذكــٌر للــِه عنــد املشــعِر الحــرام،  متتُّ

مبيــٌت يف منــى، ونحــٌر للهــدِي، ورمــٌي للجمــرات، وحلــٌق أو تقصــرٌي، ثــم إفاضــٌة ووداٌع... تلــَك 

ِهــم وقــد هدمــوا  أحــكاٌم ونُُســٌك فِقههــا املســلموَن وحرصــوا عــىل متاِمهــا؛ ليعــودوا مــن حجِّ

مــا أرسفــت بــه نفوُســُهم مــن ذنــوٍب .

أيهــا املســلمون: وكــام أن اللــه تبــارك وتعــاىل قــال:  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ   فإنــه ســبحانه قــال:  ۈ  ۈ    ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې  وكــام أن إبراهيــَم الخليــَل قــد أذََّن يف النــاِس 
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بالحــج؛ فــإن نَِبيَُّكــم محمــد  قــد أّذن يف أُمتــه موعظــًة ذرفــْت منهــا العيــون ووجلــت 

منهــا القلــوب، كــام عنــد الرتمــذي وغــريه مــن طريــق العربــاض بــن ســاريَة  قــال: قــال 

ــَر عليكــم عبــٌد، فإنــه  رســول اللــه : »أوصيكُــم بتقــوى اللــِه، والســمعِ والطاعــِة وإن تأَمَّ

ــجَّ وأدى  ــول  ح ــام أن الرس ــرياً ... » وك ــاً كث ــريى اختلف ــدي فس ــم بع ــش منك ــن يع م

ــام  ــه، أق ــوات ريب وســالمه علي ــه، صل ــي مناســككم« فإن ــذوا عن ــال: »ُخ مناســك الحــج، وق

دولــَة اإلســالم مــن قبــل أن يفــرَض اللــُه عــىل النــاِس الحــجَّ ... فأقــام يف النــاِس أحــكاَم اللــِه 

ــارك  ــِه تب ــل ُحكــٌم باإلســالِم كُلِّ اإلســالم، فأحــكاُم الل ــَدرُّج، ب ــا مــن غــري نقــٍص وال ت جميَعه

ــِة الــوداِع ِبثالثــِة شــهور، انتقــَل النبــي  وتعــاىل كُلُّهــا آِخــٌذ رقابهــا ِبرقــاِب بعــض... وبعــد َحجَّ

مــوا فــرَض نصــِب   إىل الرفيــِق األعــىل؛ فكانــت الخالفــُة َهــمَّ الصحابــِة األول، حيــث قَدَّ
خليفــٍة للمســلمني يخلـُـُف رســوَل اللــه  عــىل فــرِض تجهيــِز النبــي  ودفِنــه، وعــىل 

مــوا هــذا الفــرَض الجليــَل عــىل  فــرِض بعــِث جيــِش أســامَة بــِن زيــٍد إىل الشــام، وكذلــك قَدَّ

فــرِض محاربــِة املرتديــن، كُلُّ ذلــَك حــدَث والصحابــُة منهــم املـُــجتِمُع املـُـــشتِغُل يف ســقيفِة 

بنــي ســاعدَة لنصــِب خليفــٍة للمســلمني، ومنهــم الجالـِـُس عنــد ُجثــامِن النبــي  ومنهــم 

الجالـِـُس يف بيِتــِه ينتظــُر أمــرَي الُعَصــِب خليفــَة رســوِل اللــه ؛ ليخــرَج مــن الســقيفِة وقــد 

ــا كان،  ــِة. وهــذا م ــَة الطاع ــم بيع ــاِد، فيُبايعــوُه ُه ــَة االنعق ــد بيع ــُه أهــل الحــل والعق بايع

فقــد بايــَع املســلموَن أبــا بكــٍر الصديــق خليفــًة عــىل الســمعِ والطاعــِة، خليفــًة يحكمهــم مبــا 

أنــزل اللــه، ويُجاِهــُد بهــم أعــداء اللــه لتكــوَن كلمــُة اللــِه هــي العليــا، وكلمــُة الذيــَن كفــروا 

الســفىل، ولِتظــلَّ الخالفــُة مــن بعــُد عــىل مــدى ثالثــَة عــرش قرنــاً كيــاَن األمــِة الجامــع وحصَنها 

املنيــَع املانــع، تنــرُش الخــرَي رشقــاً وغربــاً.

ِعبــاَد اللــه: إن فريضــَة الحــجِّ تحيــي يف نفوســنا وجــوَب العمــِل إلعــادِة دولــِة الخالفــِة 

التــي ُهدمــت قبــل حــواىل مئــِة عــام، أال تــروَن أيهــا املســلمون أن إبراهيــَم الخليــَل، عليــه 

ــى ِبولــِدِه إســامعيل عندمــا رأى يف املنــاِم أنــه يذبحــُه  وعــىل نبينــا الصــالُة والســالم، قــد َضحَّ

  ــي ــا املســلمون أن النب ــروَن أيه ــٍم؟... أال ت ــٍح عظي ــه ِبِذب ــداُه الل ــِه، فف ــِر الل ــًة ألم تلبي

ــى بالغــايل والنفيــس عندمــا التــزََم بأمــر ربــه  ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ ؟  قــد َضحَّ

فقــاَم ِبروحــي وأيب وأُمــي، يُنــذُر عشــريتَُه، ويُنــذُر النــاَس كُلَّ النــاِس، وهــو الــذي بعثــُه اللــه 

ــق مــن مكــَة نقطــَة االنطــالق يدعــو  ــاَس وانطل ــذر الن ــني... أن ــاً للنبي رحمــًة للعاملــني وخامِت

ــن  ــُة م ــالم، والصحاب ــة اإلس ــام دول ــل لقي ــام، ويعم ــدَة األصن ــر وعقي ــه الكف ــالم، ويجاب لإلس
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ــِه كــزرٍع أخــرَج شــطأُه فــآزرُه فاســتغلَظ فاســتوى عــىل ســوِقِه، كذلــك يفعلــون حتــى  حولِ

لــوا، وعــىل  ــريوا ومل يبدِّ القــوا مــن األذى يف ســبيل ذلــك مــا القــوا، فصــربوا واحتســبوا، ومل يُغِّ

ــِد  ــن بع ــرصِة م ــُب النُّ ــم كان طل ــوا واســتمروا... ث ــة اإلســالم ثبت ــام دول ــِل لقي ــِة العم طريق

ِّ أَلــزَم النِبــيَّ  ــٌر يف املجتمــعِ املــيكِّ ســنواٍت مــن الــرصاِع الفكــريِّ والكفــاِح الســيايسِّ تَِبَعــُه تَحجُّ

ــى  ــه، وتتبنَّ ــه وأصحابَ ــَل تحمــي دعوتَ ــرصَة مــن قبائ ــَب النُّ ــه أن يطل  وبوحــٍي مــن الل
عقيــدَة اإلســالِم ورشيعتَــُه دينــاً ودســتوراً لهــا، فتقــوُم دولــُة اإلســالِم يف تلــَك القبيلــِة وتكــوَن 

ــد صــرٍب  ــة... وبع ــذه الدول ــكاٍز له ــَة ارت ــي  نُقط ــرصَة النب ــت نُ ــي قبل ــُة الت ــَك القبيل تل

وُمصابـَـرٍة، وتصميــٍم وُمثابــرٍة عــىل طلــِب النُّــرصِة مــع مــا فيهــا مــن مشــاقٍّ كان أعظُمهــا مــا 

ــيُّ املرحمــِة مــن ثقيــف أهــل الطائــف الذيــَن أدمــوا قَدَميــِه الرشيفتــنِي، كُلُّ هــذا  القــاُه نَِب

ــَة  ــُن حارث ــُد ب ــه، بــل رجــَع إىل مكــَة معــُه زي ــواُت ريب وســالُمُه علي ــِدِه، صل ــتَّ يف َعُض مل يَُف

ــه أنجــز  ــٌل ملــا تــرى فرجــاً ومخرجــاً، بعــد ذلــك كُل ــا زيــد، إن اللــه جاِع ــه: ي وهــو يقــول ل

اللــُه وعــده لرســولِه واملؤمنــني، فكانــت نـُـرصُة األوِس والخــزرِج، وهــم األنصــار، نـُـرصًة منيعــًة، 

ــوَم النحــِر  ــم ي ــِة يف شــعاِب ِمنــى حيــث يرمــي الحجــاُج جمراتِِه ــِة الثاني ومتــت بيعــُة العقب

ويف أيــاِم الترشيــق، متــت تلــَك البيعــُة املباركــُة يف ليلــِة الرابــعِ عــرش مــن ذي الحجــة، عــىل 

رأس العــام الثالــث عــرش مــن البعثــة النبويــة الرشيفــة، تلــَك البيعــُة التــي أصابــت الشــيطاَن 

ــِه فأوجعتــُه فانتفــَض صارخــاً: يــا أهــل الجباجــب، أي املنــازل، هــل لكــم يف  الرجيــَم يف مقتلِ

  بــاُة معــه قــد أجمعــوا عــىل حربكــم... فقــال رســول اللــه ــم، يقصــد محمــداً، والصُّ ُمذمَّ

ــال  ــم ق ــك... ث ــنَّ ل ــِه ألفُرَغ ــا والل ــِه، أم ــُدوَّ الل ــمع أي َع ــب، اس ــُن أُزي ــِة اب ــذا أَزَبُّ العقب ه

النبــي  ألصحابــه الذيــن بايعــوه: ارفعــوا إىل رِحالكــم. ]رواه الحاكــم وأحمــد، بــيشء مــن 

التــرصف[ ثــم قامــت، أيهــا املســلمون، بذلــك دولــة اإلســالم يف املدينــِة املنــورة، فِنعــَم الدولــُة 

ونعــَم بانوهــا، بانيهــا رســوُل اللــه  وصحبــه الكــرام .

أيهــا املســلمون: عــن أيب أُمامــَة قــال: َعــرَض لِرســوِل اللــِه  رجٌل عنــد الجمــرِة األوىل، 

فقــال: يــا رســول اللــه، أيُّ الجهــاِد أفضــل، فســكَت عنــه النبــي. فلــام رمــى الجمــرَة الثانيــَة 

ســأله ثانيــًة، فســكت عنــه. فلــام رمــى جمــرة العقبــَة الثالثــة، وضــع رِجلـَـُه يف الغــرِز لرِيكــَب 

ــه، قــال: كلمــُة حــقٍّ عنــد ذي  ــا رســول الل ــا ي فقــال الرســول  : أيــن الســائل؟ قــال: أن

ســلطاٍن جائــٍر. ] أخرجــه ابــُن ماجــة وأحمــد، بــيشء مــن التــرصف[.

نعــم يــا عبــاد اللــه، وهــذا نبيُُّكــم وهــو يــؤدي مناســك الحــج، يُبــنيُّ أعظــَم الجهــاِد، وأنــه 
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كلمــُة حــقٍّ عنــد ذي ســلطاٍن جائــٍر، وحــكاُم هــذا الزمــان حــكاٌم طواغيــت أَحلُّــوا أُمتَهــم دار 

البــوار، وجعلــوا للكافــر عــىل املســلمني كُلَّ ســبيل، حتــى رصنــا أضيــَع مــن األيتــاِم عــىل مائــدِة 

اللئــام... َعطَّلــوا رشَع اللــه، وحكمــوا بالدســاتريِ العلامنيــِة الكافــرة وقــد أُمــروا أن يكفــروا بهــا، 

قــال تعــاىل:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ
وتــرى هــؤالء الحــكاِم أحــرَص عــىل حــرِب اإلســالم واملســلمنَي مــن الكفــار أنُفِســِهم... فهــل 

ــرَتدِّيِة  ــوذِة واملـُ ــنخنقِة واملوق ــِة واملـُ ــاس أن تظــل تَبعــاً للميت ــٍة أُخرجــت للن ــُق بخــريِ أُم يلي

ــدل، أن  ــِة الع ــاهدة، األم ــة الش ــذه األم ــق به ــل يلي ــكام؟ أم ه ــؤالء الح ــن ه ــِة م والنطيح

ــا  ــأى عنه ــي تن ــِم الت ــَجلَِّل بســواِد الجرائ ــِت املـُ ــس البي ــا رئي ــِد أوبام ــَة العب تســتجدي رحم

الوحــوُش الــكارسة؟!

أيهــا املســلمون: إنكــم خــرُي أمــٍة أخرجــت للنــاِس، كذلــك كُنتُــم عندمــا حكمتــم بــرشع 

ــا  ــٍة عندم ــري أم ــرُتجعون خ ــك س ــدة، وكذل ــة واح ــة خالف ــم يف دول ــم صفك ــم ووحدت ربك

ــًة راشــدًة ثانيــًة عــىل منهــاج النبــوة، فتفــوزون ِبِعــزِّ  تســتعيدون ســلطانكم وتقيمــون ِخالفَ

الدنيــا ســادًة تسوســون البرشيــَة بعــدل اإلســالم وِعــزِّ اآلخــرِة، ترسحــون ومترحــون يف رسور 

ــه  ٻ  ٻ  ٻ   وحبــور جنــاِت عــدِن التــي أعدهــا اللــه لعبــاِدِه املـُــسارعني لرضوانِ

املكرمــُة  مكــُة  وهــذه   .ڀ ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
قــد جمعــت املاليــنَي مــن أمــِة اإلســالِم، أبيَضُهــم وأســوَدُهم، عربيَُّهــم وأعجميَّهــم، رشقيَُّهــم 

ــاٍم معــدوداٍت، تجســيداً  ــِف ســايكس وبيكــو، ألي ــًة واحــدًة رغــم أن وغربيَّهــم، جمعتهــم أُم

ــن  ــد، فأي ــة الواح ــِة الخالف ــاِن دول ــا يف كي ــا واجتامعه ــًة لوحدته ــة وتهيئ ــذه األم ــدة ه لوح

املســارعون لرضــوان اللــه تبــارك وتعــاىل؟ أيــن الذيــَن يقذفــون كلمــَة الحــقِّ يف وجــوِه هــؤالء 

الحــكام النواطــري؟ أيــن العاملــون املخلصــون الذيــن يصلــون ليلَهــم ِبنهارِهــم وهــم يعملــون 

إلقامــِة خالفــِة املســلمني؟ أيــن أهــل النُّــرصِة الذيــن يُعيــدون ســريَة األنصــار األولــني، والذيــن 

يقلبــون الطاولــة يف وجــه أمريــكا الكالــح ويف وجــوه دول الكفــر أجمعــني، فيعيــدون صياغــَة 

التاريــخ بســطوٍر تفيــُض ِعــزًة؟. هــذا نداؤنــا لكــم 

ــج  ــُهِر الح ــم يف أش ــًة، نناديك ــرِة خاص ــوِة والنُّ ــل الق ــا أه ــًة، وي ــلمون عام ــا املس أيه

.ــوله؟ ــه ولرس ــون لل ــم ُمجيب ــل أنت ــرُِم، فه الُح
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نقل موقع ذي وول ستريت جرنال تصريحاً لبوتين يوم الثالثاء 2015/10/20 خالل حفل 

في الكرملين قال فيه إن وكالة االستخبارات الروسية أحبطت 20 مؤامرة إرهابية هذا العام 

اإلرهابية وكشف روابط  الهجمات  لمنع  زيادة جهودهم  المسؤولين  في روسيا، وطلب من 

المتشددين باألحزاب العالمية. وأكّد الخبر أنّه بعد ساعات فقط من تصريح بوتين، أفادت 

الشرطة باعتقال 20 عضواً من تنظيم إسالمي محظور في منطقة موسكو. وتحدث الموقع عن 

تململ التمرد اإلسالمي في شمال القوقاز بعد الحربين في الشيشان سنة 1990. وأضاف، في 

داغستان الدولة المجاورة، -حيث المتمردون الذين يعملون على إقامة دولة تحكم بقوانين 

تصريح  الموقع  ونقل  يومي.  شبه  بشكل  األمنية  األجهزة  ضباط  يواجهون  متشددة  إسالمية 

لوزارة الداخلية يوم الثالثاء بعد تصريح بوتين قولها إن األجهزة األمنية قضت على خلية لحزب 

في  إلى حظره  راديكالي، ومشيرة  إسالم  إلى  يدعو  الحزب  أن  في موسكو، مضيفة  التحرير 

روسيا وفي عدة دول من آسيا الوسطى. وقالت الداخلية الروسية أنها قامت بعملية مشتركة 

معهم  للتحقيق  شخصاً   97 خاللها  احتجزت  كبير  مستوى  على  واالستخبارات  الشرطة  بين 

إسالميين  لمسلحين  تبرعات  يجمع  كان  الحزب  أن  مسؤولون  واّدعى  آخرين.   20 واعتقلت 

ويعمل على جذب أعضاء جدد. 

الروسية تاس خبر اعتقال امرأتين من أعضاء حزب  وفي نفس السياق نشرت وكالة األخبار 

التحرير في موسكو يوم الثالثاء 2015/10/20، بسبب مشاركتهما في الترويج لفكرة »األسلمة 

العالمية« وبناء خالفة إسالمية على األراضي الروسية، باإلضافة إلى تجنيدهما ألعضاء جدد 

للتنظيم.

الذي  الداخلية  وزارة  بيان  كذب  فيه  كشف  مطوالً  بياناً  التحرير  حزب  أصدر  لقد  الوعي: 
يعلم  أول من  وإفك، وهم  »افتراء  إنه  القنابل واألسلحة وفال  فيه عن عثورها على  زعمت 

أنه كذب مفضوح، إال إذا كانت الكتب اإلسالمية هي السالح الذي زعموا أنهم عثروا عليه! 

النظام الستاليني ال تنقطع،  ¦  ¥  ¤£   ¢. وقال: إن شرور هذه 
ثم ذكَّر بـ »مداهمة القوات الروسية المجرمة مسجد »اإلخالص« في مدينة »قازان« المسلمة 

بروسيا، حيث قامت بتفتيشه وتفتيش منزل إمام المسجد، متهمة إياه باالرتباط وأئمته بحزب 

اإلسالم  الحاقد على  الكاذب  المخادع  الروسي  النظام  التحرير«. وأضاف: »هذه هي حقيقة 

وأهله، فهو ال يطيق أن يرى لإلسالم راية، وال للمسلمين تجمعاً أو تآلفاً، فقد بدت بغضاؤهم 

..»لدين الله الحنيف من أفواههم، وما تُخفي صدروهم أكبر

بوتµ ا1رم يشن حربا� مسعورÒ على حزب التحرير يف روسيا بâريعة ´اربة اإلرهاب
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بدأت الوزارة بإعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد على مستوى مصر ككل، 

واختيار شخصيات تتناسب مع توجهات النظام الحاكم. فبدأت بإعادة تشكيل مجالس 

إدارات المساجد الكبرى بالقاهرة، في مقدمتها مسجد عمرو بن العاص، جنوب القاهرة، 

الشيخ محمد جبريل على  أزمة سياسية بسبب دعاء  الماضي  والذي شهد في رمضان 

مصر،  مساجد  بجميع  العمل  عن  وقفه  فتم  السيسي،  سلطة  أثار سخط  ما  الظالمين، 

ومنعه من السفر. وممن يضم مجلس اإلدارة الجديد لمسجد عمرو بن العاص اللواء عبد 

القادر سرحان، رئيس مكتب الوزير، الذي جاء على رأسه كرئيس لمجلس اإلدارة. وضم 

مجلس إدارة مسجد اإلمام الحسين، عدداً من المقّربين للسيسي شخصياً

المتسارعة  األوقاف خطواتها  وزارة  بدأت  الحكم،  سدة  إلى  السيسي  ومنذ صعود 

نحو عسكرة المساجد، وتأميمها؛ فمنعت الوزارة إقامة صالة الجمعة في نحو 4 آالف 

زاوية ومسجد صغير بالقاهرة والمحافظات، بزعم أن مساحتها تقل عن 80 متراً مربعاً. 

كما منعت نحو 400 داعية وخطيب من إلقاء الخطب أو الدروس بالمساجد، وحظرت 

الوزارة االعتكاف بالمساجد بدون إذن أمني مسبق. وقصرت فترات فتح المساجد عقب 

الصلوات، ومنعت دعاء القنوت بالمساجد مهددة من يدعو على الظالمين بالوقف عن 

العمل. وأصدر وزير األوقاف قراراً بوضع كاميرات مراقبة داخل المساجد. كما منحت 

أئمة المساجد حق الضبطية القضائية ضد المصلين مّمن يخالفون تعليمات »األوقاف«. 

أشهر   3 السجن  إلى  تصل  إذن  أو خطبة في مسجد دون  إلقاء درس  عقوبة  وفرضت 

وغرامة 300 جنيه، مع إسناد حماية المساجد لشركات أمن خاصة، غالباً ما تكون تابعة 

باإلدارات  تعيينات  عدة  بجانب  سيرفس«،  »كوين  كشركة  المسلحة،  القوات  لشركات 

المركزية بالوزارة التي يسيطر عليها 7 لواءات يتحكمون بدفة األمور بالوزارة.
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وقعت روسيا والواليات المتحدة الثالثاء 2015/10/20م مذكرة تهدف إلى تجنب وقوع 

حوادث بين طائرات البلدين في األجواء السورية، بحسب ما نقلته وكاالت األنباء الروسية 

عن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف، في وقت أبدى فيه حلف شمال األطلسي 

مخاوفه من إمكانية وقوع حوادث اصطدام بين مقاتالت التحالف بقيادة واشنطن والمقاتالت 

الروسية. ويفترض أن يقود هذا التفاهم إلى تنسيق بين الجانبين بشأن الطلعات والغارات 

العام لحلف شمال األطلسي،  االمين  الكسندر فرشبو مساعد  أعلن  الجوية لكل منهما. وقد 

تقاس· اجلو السور بµ النƒام السور والطريان الروسي والتحال— األمريكي

شهد جامع اللخمي بمحافظة صفاقس )جنوب تونس( يوم الجمعة في 2015/10/23م، 

التوالي احتجاجات رافضة لقرار عزل إمام المسجد رضا الجوادي،  الثاني على  ولألسبوع 

الذي اعتبره المصلون »قراًرا جائرًا« وانطلقت االحتجاجات بمجرد خروج اإلمام المعين من 

قبل وزارة الشؤون الدينية )ميمون الكراي(، إللقاء خطبة الجمعة، ما أجبره على التراجع عن 

اعتالء المنبر واالنسحاب. ووسط صيحات المصلين »الله أكبر« تدخلت قوات األمن وأخرجت 

االحتجاجات  ورافق  المحتجين..  من  عدداً  وأوقفت  أبوابه  وأغلقت  المسجد  من  المصلين 

تدخل أمني عنيف داخل صحن المسجد، أسفر عن اعتقال عدد من المصلين، واالعتداء على 

. ويذكر أنه قد تم في الفترة األخيرة عزل عدد من األئمة. عدد آخر بالضرب والسبِّ

وبينت وزارة الشؤون الدينية فى بالغ نشرته على صفحتها الرسمية، الخميس في 10/22، أن 

صالة الجمعة تعد فرضاً من الناحية الشرعية، وأن تعطيلها هو تعطيل لما أمر الله بإقامته 

الجمعة،  أداء صالة  تعطيل  يتعّمد  من  كّل  يُعاقب  للقانون،  تبعاً  أنه  وأضافت  الشعائر،  من 

الجزائية  للمجلّة  طبقاً  وذلك  مالية،  وبغرامة  بالسجن  والمساجد  الجوامع،  بهدوء  واإلخالل 

وقانون المساجد. داعية المصلين في ذات السياق إلى التعقل وعدم االنسياق وراء الدعوات 

الرامية إلى مخالفة الشرع، والقانون. وشددت الوزارة على أّن الدولة هي الّساهرة على تسيير 

الشأن الديني بالبالد، وهي ال تبخل في القيام بواجبها تجاه الجوامع، والمساجد، والقائمين 

عليها. 

أولئك بعضهم من بعض. هذا  السبسي والسيسي عن بن علي ومبارك،  بَم يختلف  الوعي: 
        ..يشير إلى أن الثورات تحتاج إلى هوية األمة اإلسالمية، وليس مجرد إسقاط النظام

ويف تونê تعطل وزارÒ األوقا“ صالÒ اجلمعة باس· الدين
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أن الحلف قلق من "خطر وقوع حادث" جوي في سوريا بين روسيا والتحالف الدولي 

مختلفة.  بأهداف  منفصلة  عسكرية  عمليات  ينفذان  اللذين  المتحدة  الواليات  بقيادة 

وأكد  أن "أهداف العمليات الجوية الروسية فوق سوريا وتلك التي ينفذها التحالف المناهض 

لتنظيم الدولة اإلسالمية ليست نفسها" وتؤكد موسكو أنها تستهدف تنظيم الدولة االسالمية 

ومجموعات إرهابية" أخرى معارضة للنظام يعتبرها الغرب معارضة معتدلة.

الوعي: إذا أضيف إلى هذا الخبر أن الطيران السوري كذلك يقوم بغاراته الجوية ويسمح له 
بإلقاء براميله المتفجرة، فإن ذلك يعني أنهم في خندق واحد في المؤامرة على المسلمين 

.في سوريا، وأنهم جاؤوا إلنقاذه

في  الجمعة  وتركيا  والسعودية  وروسيا  المتحدة  الواليات  خارجية  وزراء  اجتمع 

الفروف  وصرح  سوريا.  في  الحرب  حول  محادثات  إلجراء  فيينا،  في  2015/10/23م 

مكرراً  السوري"،  الشعب  يقرره  أن  ينبغي  السوري  الرئيس  "مصير  أن  فيينا  في  للصحافيين 

كشرط  السوري  للرئيس  فوريِّ  بتنحٍّ  الدوام  على  طالبت  وبعدما  األسد.  لتنحي  روسيا  رفض 

التفاوض على جدول  أنه يمكن  مسبق لعملية سياسية، أعلنت واشنطن في األشهر األخيرة 

زمني لبقاء األسد. وصرح كيري "توافقنا اليوم على التشاور مع جميع األطراف أمالً بأن نعقد 

الجمعة المقبل اجتماعاً يكون موسعاً أكثر" بهدف إحراز تقدم على صعيد "عملية سياسية" 

لتسوية النزاع السوري. ولفت كيري إلى أن مشاركة إيران في اجتماع مماثل لم تكن واردة، 

وقال "حتى اآلن، ليست إيران حول الطاولة. قد يحين وقت نتحدث فيه إلى إيران ولكنه لم 

يحن بعد. من جهته، شدد الفروف أمام الصحافيين على ضرورة توسيع هذا االجتماع بحيث 

يشمل دوالً أخرى منها مصر وإيران. 

الوعي: إن التآمر على سوريا يشتد أكثر فأكثر، والمصيبة األكبر أن القرارات التي تتخذ في 
مثل هذه االجتماعات )هل يتنحى األسد أو ال؟ هل تشترك إيران أو ال؟ وهل تدعى مصر إلى 

االجتماع أو ال... ( تتخذ بعيداً عن أهل المصيبة أنفسهم، يتخذها المجتمعون وكأنهم هم 

أهل القضية: واألخطر من كل ذلك فإن الفريقين، الدوليين واإلقليميين، اللذين يمثالن أطراف 

للقرارات  ينصاعوا  أن  في سوريا  المسلمين  وعلى  االتفاق،  بنود  يقرران  اللذان  هما  الصراع 

وإحالل  العنف  إنهاء  أو هو ضد  إرهابي،  بأنه  فسيتهم  إلرادتهم  ينصاع  ال  والذي  المتخذة، 

األخطر،  األسد هي  تنحي  بعد  ما  المرحلة  كانت  لذلك  محاربته؛  وستتم  سوريا،  في  السالم 

        ..وكانت المطالبة بسرعة تنحي األسد الغرض منه التفرغ لمحاربة اإلرهاب

بعد اجتماع فيينا: دعوÒ إىل انعقاد لقاء جديد موسع إلنهاء األزمة يف سوريا
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أمري حزب التحرير حفظه اهللا يف تفسريه هلذه اآليات ما يلي:

1. بعد أن بنّي الله سبحانه يف اآليات السابقة دالئل اإلميان ووحدانيته ثّم حّب الله عند 

املؤمنني وحّب األنداد عند الك افرين وما أعّد الله لهم من عذاب أليم التخاذهم من دون الله 

أنداداً، بنّي يف هذه اآليات إنعام الله ورزقه الذي يشمل الناس أجمعني حتى الكافرين فيهم.

ويف اآليات خطاب للناس أن يأكلوا مام يف األرض حالالً طيباً، واألمر    »  لإلباحة.

  ÅÄ  Ã   Â  Á  للتحريم أي ال تتبعوا طرقه وال تقتدوا به.
  É   È  Ç      Æ  أي ظاهر العداوة لإلنسان. ويف هذا داللة عىل أن الشيطان مهام 
أحكم خططه وفّكر ودبر، فإنه يبقى ظاهراً مكشوفاً ال ينخدع به أصحاب العقول السليمة 

والفطرة املستقيمة، وذلك لسوء ما يدعو إليه.

ثم بنَيَّ الله سبحانه أن الشيطان ال يأمر بخري قّط بل يأمر بكّل أنواع الرّش سواء ما مل تصل 

عقوبته إىل الحّد - وهو السوء - أو ما كان الحّد عقوبته - وهو الفحشاء - كام قال ابن عباس 

  Ï  أو ما وصل إىل الكفر كاالفرتاء عىل الله بالتحليل والتحريم كام كان يصنع املرشكون .
  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ويف هذا داللة عىل رضورة التقيد بأوامر الله ونواهيه وعدم االفرتاء 

عليه سبحانه، وإال كان إفكاً كبرياً وبهتاناً عظيامً.

2. ثم يبني الله سبحانه حال الذين يتبعون خطوات الشيطان من أنهم إذا قيل لهم التزموا 

رشع الله أجابوا بأنهم ال يتبعون إال ما وجدوا عليه آباءهم، وهنا يستنكر الله أمرهم ويستقبح 
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جوابهم موبخاً إياهم عىل اتّباعهم آباءهم تقليداً دون نظر أو تدبُّر، علامً بأن آباءهم عىل ملة 

باطلة مل يدينوا بها وهم يعقلون أو يهتدون.

  7     6  5  4  3  2    1  0  الهمزة الستنكار الحال التي هم 
عليها واستقباحه والتعجب منه، و)الواو( للحال، واملعنى أنهم يتبعون آباءهم يف دينهم وحال 

اآلباء أنهم يدينون بدون عقل وال هدى.

أو  يتبعون آباءهم عىل ضاللتهم دومنا تدبر  الذين  الكفار  الله مثالً لهؤالء  3. ثم يرضب 

تفكر، فََمثَلُهم، يف االنتفاع مبا يُدَعون إليه من خري واتباع ملا أنزل الله، كََمثَل البهائم التي ال 

تفهم من نعيق راعيها سوى مجرد أصوات بال معنى فهي ال تسمع منهم إال دعاء ونداء، مجرد 

أصوات تصل من قريب أو بعيد. وهذا كناية عن عدم التدبر واإلدراك والفهم السليم الذي 

يشرتك فيه الذين كفروا والبهائم!

   >  من النعيق وهو التتابع يف التصويت عىل البهائم للزجر.
D  C  B  A  @  ?  أي بالبهائم التي ال تسمع إال مجرد أصوات دون فهم ملعناها، 

وقد ذكرت  %  التي لغري العاقل للداللة عىل ذلك.

 D  C  B  )الدعاء( للقريب، و)النداء( للبعيد، أي البهائم التي ال تسمع إال أصواتاً 
تأتيها من بعيد أو قريب.

ويكون املعنى كامالً أن مثل الكافرين الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 

الدين الذي عليه آباؤنا مهام كان بطالنه، فنتبعه تقليداً دون نظر أو تدبر.

التي يزجرها راعيها فهي  البهائم  به كمثل  مثل هؤالء يف فهمهم وإدراكهم مبا يوعظون 

ال تسمع إال أصواتاً، فتدور مع األصوات حيث دارت دون أن تدري مدلوالت األصوات أهي 

أصوات رش للبهائم أم أصوات خري؟ فيها لعنات عليها أو مدح لها دون أن متيز صالح األصوات 

من باطلها، غثها من سمينها، وهي أصوات عليها وحسب.

فكام تدور البهائم مع األصوات التي تصلها جيئة وذهاباً دون أن تفهم معناها، فكذلك 

هم املقلدون يدورون مع دين آبائهم يف الذهاب واإلياب دون فهم لهذا الدين أو تدبر له 

ليقفوا عىل الصواب منه، بل يغرقون يف باطله وضالله كأنهم بال آذان يسمعون بها، وبال ألسنة 

  F  ينطقون بها، وبال أعني يبرصون بها فهم والحالة هذه ال يعقلون كأمنا عطلت عقولهم

.   K  J  I  H  G
4. ثم يخّص الله عباده املؤمنني بخطاب خاص بعد الخطاب العام للناس أجمعني، وهو 

رحمة مخصوصة ورضوان عىل املؤمنني، فريزقهم من الطيبات ويشكرونه سبحانه عىل نعمه 

إلميانهم به وعبادتهم إياه - جّل ثناؤه -. وهذا الخطاب املخصوص لهم بعد الخطاب العام 
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  S  R  Q  P  O  N  M  للناس داللة عىل ما أعده الله لهم من نعيم ورضوان

. [  Z    Y  X  W  V  U   T
 أي حرم أكل    hg  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \    .5

هذه املذكورة. والعرب إذا أطلقوا التحريم عىل ما يؤكل كان املعنى: تحريم أكله حتى وإن مل 

يذكر تحريم األكل. فمثالً    #  "  !  املائدة/آية3 أي أكلها. وإذا أطلقوا التحـريم 

عىل مـا يرشب كان املعنى: تحريم الرشب، فمثالً "كّل مسكر خمر وكّل خمر حرام"1 أي رشبه. 

وإذا أطلق التحريم عىل النساء كان املقصود النكاح     U  T  S  النساء/

آية23 أي نكاحهن.

وذلك ألن العرب إذا أطلقوا اللفظ دخل فيه الزمه داللة حسب لغتهم دون الحاجة إىل 

ذكره.

الرشعية  الذكاة  يُذكَّ  مل  ما  كّل  يقع يف  عام  لفظ  وامليتة      _  ^   ]  \  
وهو الذبح والنحر املبني يف األحكام الرشعية، وذلك فيام فيه ذكاة كاألنعام وكّل ما أُِحّل أكله، 

وامليتة تقع كذلك يف كّل ما حرّم أكله من حيوانات أخرى مهام كانت صورة القتل أو املوت 

الواقعة بها كصورة الذكاة وغريها. أي أن كلَّ ما يحل أكله ال يقال عنه ميتة إال إذا مات بغري 

الذكاة الرشعية، أما ما يحرم أكل لحمه فيشمله لفظ   _  سواء أمات عىل صورة الذكاة 

الرشعية أم عىل غري صورتها.

ويدخل يف امليتة كّل عضو قطع من حي أو فصل عنه وذلك لحديث رسول الله : "ما 

قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"2.

وامليتة لفظ عام فينطبق عىل كّل ميتة إال إذا ورد دليل تخصيص كام ورد يف حديث رسول 

الله : "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال"3.

  `  وهو كذلك لفظ عام فهو ينطبق عىل كل دم إال إذا ورد دليل تخصيص كام يف 
الحديث السابق حيث ُخصص التحريم يف غري املوجود يف الكبد والطحال وكذلك كام ورد يف 

اآلية األنعام    z  y  x  األنعام/آية145 فقد ورد الدم فيها مقيداً باملسفوح أي السائل 

املتدفق من الذبيحة فيكون الدم املحرم هو املسفوح فقط ويف غري الكبد والطحال.

 b  a  وهو الحيوان املعروف.
 من صيغ    %  الله،   كأن ذبح لألصنام فذكر عليه غري اسم    hg  f    e  d  c  

1  مسلم: 3733، 3735، الرتمذي: 1784، النسايئ: 5488، ابن ماجه: 3381، أحمد: 29/2، 31

2  الرتمذي: 1400، أبو داوود: 2475، ابن ماجه: 3207

3  ابن ماجه: 3305، أحمد: 97/2
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العموم فاللفظ عاّم يشمل كّل ما أهل لغري الله به سواء أذبح لألصنام أو لغريها. واإلهالل 

رفع الصوت فمن ذبح مسميا باسم غري الله فذبيحته محرمة.

q     p  o  n    m  l       k      j  i  .6 يبني الله سبحانه أن الذي يضطر ألكل 
ما حرمه الله يف اآلية فإن الله غفور رحيم فال يكون هناك إثم عليه يف األكل من تلك التي 

حرمها الله.

غري أن رفع اإلثم عىل األكل مرشوط بأن يكون حال اضطرار محققاً ألمرين إن تحققا 

رفع اإلثم وإال فال عذر له وعليه عقوبة، وهذان األمران هام املذكوران يف اآلية مضافان 

:       k  للحال

أ.  l       k  أي غري ظامل، والظلم وضع اليشء يف غري محله ومعنى ذلك أن يكون 
هذا األكل بدافع االضطرار للحفاظ عىل الحياة، فإن أكلها لغري ذلك يكون قد ظلم نفسه 

بهذا األكل ألنه استعمله يف غري محله، فالله تعاىل قد حرم أكل امليتة فمحلها أن ال تؤكل 

إال اضطراراً للحفاظ عىل الحياة، فلو أكلها يف هذه الحالة يكون قد استعمله يف محله أما 

إن أكل مام حرمه الله ليس اضطراراً للحفاظ عىل الحياة فيكون قد استعمله يف غري محله 

ويكون بذلك باغياً أي ظاملاً.

االضطرار  امليتة يف غري موضعه وهو  أكل  استعامل  أي  املعنى  بهذا  )باغيا(  إن  وقلنا 

  W   الله سبحانه قد ذكر هذا األمر يف آية أخرى  الحياة، قلنا ذلك ألن  للحفاظ عىل 

    m  l       k      j  i  املائدة/آية3 وهذه اآلية  ]  \  [  Z   Y  X
q     p  o  n ، واالثنتان يف املوضوع نفسه، وتعقيٌب عىل املحرمات نفسها، وهذا يعني 

أن املعنى واحد عىل النحو التايل:

  Z   Y  X  W  املائدة/آية3 أي مجـاعة حفاظاً عىل الحياة، وهي نفسها 
  l       k      j  i  أي غري ظامل، وبذلك يستعمل األكل يف محله للحفاظ عىل الحياة.

ب.  n    m  أي غري متجاوز ما يلزمه للحفاظ عىل حياته عند حصوله املجاعة 

تلك  أكل  إىل شهواته ولذاته من  يتجاوز ذلك  بقدر حاجته وال  فيأكل  الهالك  إىل  املؤدية 

املحرمات، أو يعمد إليها وهو يجد حالالً غريها يسد حاجته، فإن تجاوز الحاجة أو لجأ إىل 

أكل ما حرمه الله وهو واجد غريه حالاًل طيباً، عندها يكون قد تعمد اإلثم ومال إليه وهو 

املعنى نفسه يف اآلية األخرى  ]  \  [  املائدة/آية3 أي غري متعمد إلثم وغري 

.مائل إليه

  S  R  Q  P  O  N  M  للناس داللة عىل ما أعده الله لهم من نعيم ورضوان

. [  Z    Y  X  W  V  U   T
 أي حرم أكل    hg  f    e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \    .5

هذه املذكورة. والعرب إذا أطلقوا التحريم عىل ما يؤكل كان املعنى: تحريم أكله حتى وإن مل 

يذكر تحريم األكل. فمثالً    #  "  !  املائدة/آية3 أي أكلها. وإذا أطلقوا التحـريم 

عىل مـا يرشب كان املعنى: تحريم الرشب، فمثالً "كّل مسكر خمر وكّل خمر حرام"1 أي رشبه. 

وإذا أطلق التحريم عىل النساء كان املقصود النكاح     U  T  S  النساء/

آية23 أي نكاحهن.

وذلك ألن العرب إذا أطلقوا اللفظ دخل فيه الزمه داللة حسب لغتهم دون الحاجة إىل 

ذكره.

الرشعية  الذكاة  يُذكَّ  مل  ما  كّل  يقع يف  عام  لفظ  وامليتة      _  ^   ]  \  
وهو الذبح والنحر املبني يف األحكام الرشعية، وذلك فيام فيه ذكاة كاألنعام وكّل ما أُِحّل أكله، 

وامليتة تقع كذلك يف كّل ما حرّم أكله من حيوانات أخرى مهام كانت صورة القتل أو املوت 

الواقعة بها كصورة الذكاة وغريها. أي أن كلَّ ما يحل أكله ال يقال عنه ميتة إال إذا مات بغري 

الذكاة الرشعية، أما ما يحرم أكل لحمه فيشمله لفظ   _  سواء أمات عىل صورة الذكاة 

الرشعية أم عىل غري صورتها.

ويدخل يف امليتة كّل عضو قطع من حي أو فصل عنه وذلك لحديث رسول الله : "ما 

قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"2.

وامليتة لفظ عام فينطبق عىل كّل ميتة إال إذا ورد دليل تخصيص كام ورد يف حديث رسول 

الله : "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال"3.

  `  وهو كذلك لفظ عام فهو ينطبق عىل كل دم إال إذا ورد دليل تخصيص كام يف 
الحديث السابق حيث ُخصص التحريم يف غري املوجود يف الكبد والطحال وكذلك كام ورد يف 

اآلية األنعام    z  y  x  األنعام/آية145 فقد ورد الدم فيها مقيداً باملسفوح أي السائل 

املتدفق من الذبيحة فيكون الدم املحرم هو املسفوح فقط ويف غري الكبد والطحال.

 b  a  وهو الحيوان املعروف.
 من صيغ    %  الله،   كأن ذبح لألصنام فذكر عليه غري اسم    hg  f    e  d  c  

1  مسلم: 3733، 3735، الرتمذي: 1784، النسايئ: 5488، ابن ماجه: 3381، أحمد: 29/2، 31

2  الرتمذي: 1400، أبو داوود: 2475، ابن ماجه: 3207

3  ابن ماجه: 3305، أحمد: 97/2
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بسم الله الرحمن الرحيم

أمر املؤمن كله له خري
اللــه  رســول  قــال  قــال:  عنــه  اللــه  ريض  ســناٍن  بــن  صهيــب  يحيــى  أيب  عــن   -

ــه  ــن، إن أصابت ــد إال للمؤم ــك ألح ــس ذل ــري، ولي ــه خ ــه ل ــن كل ــر املؤم ــاً ألم :«عجب
لــه« رواه مســلم  لــه، وإن أصابتــه رضَّاء صــر فــكان خــرياً   رسَّاء شــكر فــكان خــرياً 

- وعــن أيب ســعيد الخــدري  قــال: قــال رســول اللــه  عن فضــل الصرب عــىل االبتالءات:  

ه اللــه، فــام أعطــي أحــٌد عطاًء خــرياً من الصــر« متفــق عليه.  »ومــن يتصــرَّ يصــرِّ

- عــن أيب هريــرة قال: قال رســول الله : »ما يصيــب املؤمن من نصب وال وصب وال هّم، 

 وال حــزن وال أذى وال غــّم، حتــى الشــوكة يشــاكها، إال كّفــر اللــه بها من خطايــاه« متفق عليه

ــل لــه العقوبــة يف  - روى الرتمــذي عــن النبــي : »إذا أراد اللــه بعبــده الخــري عجَّ

ــة«. ــوم القيام ــه ي ــواىف ب ــى ي ــه حت ــه بذنب ــرشَّ أمســك عن ــده ال ــه بعب ــا، وإذا أراد الل  الدني

- عــن النبــي : »إن عظــم الجــزاء مــع عظــم البــلء، وإن اللــه إذا أحــب قومــاً ابتلهــم، 

فمــن ريض فلــه الرضــا، ومــن ســخط فلــه الســخط« رواه الرتمــذي. 

نفســه  يف  واملؤمنــة،  باملؤمــن  البــلء  يــزال  »مــا   : النبــي  عــن   -

الرتمــذي. رواه  خطيئــة«  عليــه  ومــا  اللــه  يلقــى  حتــى  ومالــه،   وولــده 

- عــن النبــي : »فــام يــرح البــلء يف العبــد حتــى ميــي عــل األرض ومــا عليــه خطيئــة« 

والرتمذي.  رواه 

عــىل  موعــوك  وهــو    اللــه  رســول  عــىل  دخــل  )أنــه  ســعيد:  أيب  عــن   -

رســول  يــا  حــامك  أشــدَّ  مــا  فقــال:  القطيفــة،  فــوق  يــده  فوضــع  قطيفــة، 

األجــر«  لنــا  ويضاعــف  البــلء،  علينــا  يشــدد  كذلــك  »إنــا  قــال:   اللــه! 

ــه  ــد الل ــه عن ــون ل ــد ليك ــه : »إن العب ــول الل ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أيب هري - وع

املنزلــة، فــام يبلغهــا بعمــل، فــام يــزال اللــه يبتليــه مبــا يكــره، حتــى يبلغــه إياهــا«. ويف 

روايــة أخــرى: »إن العبــد إذا ســبقت لــه مــن اللــه منزلــة، فلــم يبلغهــا بعمــل، ابتــله اللــه 

يف جســده أو مالــه أو ولــده، ثــم صــر عــل ذلــك، حتــى يبلَِّغــه املنزلــة التــي ســبقت 

.لــه مــن اللــه عــز وجــل« رواه أحمــد و أبــو داود

رياض اجلنة
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عوة املحمديّة... إن نشدتُه )طلبته( بني الُعباد     عبّاد بُن برٍش اسٌم ويضٌء مرشٌق يف تاريخ الدَّ

وجدته التقيَّ النقيِّ قواَم الليِل بأجزاِء القرآن. وإن طلبته بني األبطاِل ألفتيه )وجدته( الكميَّ الحميَّ 

)الشجاع املحامي( خوَّاَض املعارِك إعالًء لكلمة الله. وإن بحثَت عنه بني الوالة رأيته القويَّ املؤمتن 

عىل أموال املسلمني؛ حتى قالت عائشة فيه ويف اثنني آخَرين من بني قوِمه: ثالثة من األنصار، مل 

يكن أحٌد يَسمو عليهم فضالً من بني عبد األشهِل: سعُد بن معاٍذ، وأسيُد بن الُحضري، وعبّاد بُن برش.

كان عباُد بن برٍش األشهيّل حني الَح يف آفاِق يرثَب أوُل شعاٍع من أشعِة الهداية املحمدية 

فتًى موفور الشباِب، غضَّ اإلهاب، تعرُف يف وجهه نرضة الَعفاف والطهِر، وتلمُح يف ترصفاته 

رزانة الكهوِل عىل الرغم من أنه مل يكن إذ ذاك قد جاوز الخامسة والعرشين من عمره السعيد.

 اجتمع عبَّاد إىل الداعيِة امليكِّ الشابِّ ُمصعب بن ُعمريٍ فرسعان ما ألَّفْت بني قلبيهام أوارُص 

اإلميان، ووحَدت بني نفسيِهام كريُم الشامئِل ونبيُل الخصائل. وقد استمع إىل ُمصعٍب وهو يرتُل 

القرآن بصوته الفيضِّ الدافئ، ونربته الشجية اآلرسة فشغَف بكالم الله حبّاً، وأفسَح له يف ُسويداء 

فؤاده مكاناً رحباً، وجعلُه شغلُه الشاغل، فكان يُردده يف ليلِه ونهاره، وِحلِّه وتَرحاله، حتى ُعرف 

بني الصحابة باإلمام، وصديِق القرآن.

املالِصق  عائِشة  بيت  يف  ليلٍة  ذات  يتهجُد  عليه  وسالمه  الله  صلوات  الرسول  كان  وقد   

للمسجِد، فسمع صوَت عبّاد بن برٍش وهو يقرأ القرآن رطباً ندياً كام نزَل به جربيُل عىل قلبه 

فقال: يا عائشة، »هذا صوت عبَّاد بن برٍش؟!« قالت: نعم يا رسول الله.قال: »اللُهم اغفر له«.

 شهَد عباُد بُن برٍش مع الرسوِل صلوات الله عليه مشاهده كلها، وكان له يف كل منها موقٌف 

يليق بحامل القرآن، ومن ذلك أّن الرسول صلوات الله وسالمه عليه ملا قفَل عائداً من غزوِة ذات 

الرِّقاع نزل باملسلمني يف شعٍب من الشعاب ليقضوا ليلتهم فيه. وكان أحُد املسلمني قد سبى يف 

أثناء الغزوِة امرأًة من نساء املرشكني يف غيبٍة من زوجها، فلام حرَض الزوُج ومل يجد امرأته أقسَم 

بالالت والعزّى ليلَحقّن مبحمٍد وأصحابه، وأال يعود إال إذا أراَق منهم دماً. ما كاد املسلمون يُنيخوَن 

رواحلُهم يف الشعِب حتى قال لهم الرسول صلوات الله عليه: »من يحُرسنا يف ليلتنا هذه؟« قام 

إليه عبّاُد بن برٍش، وعامُر بُن يارٍس وقاال: نحن يا رسول الله، وقد كان النبي آخى بينهام حني قِدَم 

املهاجرون عىل املدينة. فلام خرجا إىل فِم الشعب قال عباُد بن برٍش ألخيه عامِر بن يارٍس: أيُّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  �رÄÄÄÄÄاُد بُن ِبشÄÄÄÄÄ�عب
ثلثة من األنصار مل يكن أحد يسمو عليهم فضلً:

سعُد بن معاٍذ، وأسيُد بُن حضريٍ، وعبَّاُد بُن ِبرْشٍ

[عائش ة أم املؤمنني]
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شطرْي الليل تؤثُر أن تناَم فيه: أوًّله أم آخرِه؟ فقال عامٌر: بل أناُم يف أّولِه، واضطجَع غري بعيٍد عنه.

س له،   كان الليُل ساجياً هادئاً وادعاً، وكان النجُم والشجر والحجر تسبُِّح بحمِد ربِّها وتقدِّ

فتاقت نفُس عباِد بن برٍش إىل العبادِة، واشتاق قلبُه إىل القرآن. وكان أحىل ما يحلو له القرآُن 

ه إىل القبلِة ودخَل يف الصالة وطِفق  إذا رتَّله ُمصلياً، فيجمُع متعة الصالِة إىل متعِة التالوِة. فتوجَّ

اإللهي  النوِر  هذا  سابٌح يف  هو  وفيام  العذب.  النديِّ  الشجيِّ  بصوته  الكهِف  سورِة  من  يقرأ 

األسنى غارٌق يف ألالء ضيائِه؛ أقبل الرجُل يحّث الخطى، فلامًّ رأى عباداً من بعيد منتصباً عىل فم 

الشعب عرف أنَّ النبي وصحبه بداخله وأنه حارُس القوم؛ فَوتَر قوسُه، وتناول سهامً من كنانته 

ورماه ِبه فوضعه فيه. فانتزعه عباٌد من جسده ومىض متدفقاً يف تالوتِه غارقاً يف صالته. فرماه 

الرجل بآخَر فوضعُه فيه؛ فانتزعه كام انتزع سابقه، فرماه بثالث، فانتزعه كام انتزع ساِبقيه، 

وزحَف حتى غدا قريباً من صاحبه وأيقظه قائالً: انهض فقد أثخنتني الجراُح )أضعفتني وأوهنت 

قويت( فلام رآهام الرجل وىّل هارباً.  وحانت التفافٌة من عامٍر إىل عباٍد، فرأى الّدماء تنزُف غزيرًة 

من جراِحه الثالثِة وقال له: يا سبحان الله هالّ أيقظتني عند أوِل سهٍم رماك به؟! فقال عبّاد: 

كنُت يف ُسورٍة أقرأها فلم أحّب أن أقطعها حتى أفرغ منها. وأيُم الله لوال خويف من أن أضيَع 

أحّب إيل من قطعها. لكان قطُع نفيس  ِبحفظه  الله عليه وسلم  الله صىل  أمرين رسول  ثغراً 

 وملا نشبت ) ثارت ( حروُب الردَّة عىل عهِد أيب بكٍر ريض الله عنه، جهَز الصديق جيشاً 

إىل  وإعادتهم  ظاهروه،  الذين  املُرتدين  وإخضاِع  الكذاِب،  مسيلمة  فتنِة  عىل  للقضاِء  كثيفاً 

حظريِة اإلسالم، فكان عباُد بن برٍش يف طليعِة ذلك الجيش. وقد رأى عباٌد خالل املعارك التي 

مل يحقق املسلمون فيها نرصاً يُذكر من تواكل األنصاِر عىل املهاجرين، وتواكل املهاجرين عىل 

األنصار ما شحن صدره أىًس وغيظاً؛ فأيقن أنه ال نجاح للمسلمني يف هذه املعارِك الطاحنة إال 

ابرون  الصَّ ل مسؤوليته وحَده، وليُعلم املجاهدون  ليتحمًّ الفريقني عن األِخر  إذا متيَز كلٌّ من 

السامء  أن  النائُم  يراه  برٍش فيام  بن  عباُد  الحاِسَمة رأى  املعركة  التي سبقْت  الليلِة  حقاً، ويف 

انفرجْت له، فلاّم دخَل فيها ضمته إليها وأغلقت عليه بابها؛ فلام أصبَح حدَث أبا سعيٍد الخدريَّ 

برؤياه، وقال: والله إنها الشهادة يا أبا سعيد.

من  مرتفعاً  )مكاناً  األرِض  من  نشزاً  برٍش  بن  عباُد  القتال عال  واستؤنف  النهاُر  فلام طلع 

)أغامد  السيوف  ُجفون  واحِطموا  الناس،  من  متيَّزوا  األنصار  َمعرَش  يا  يصيح:  وجعل  األرض( 

السيوف( وال ترتكوا اإلسالم يُؤىت من قبلكم  وما زال يردِّد ذلك النداَء حتى اجتمع عليه نحو 

أربعامئة منهم عىل رأِسهم ثابُت بُن قيٍس، والرباُء بن مالٍك، وأبو ُدجانة صاحب سيِف رسول 

الله. ومىض عباُد بن برٍش مبن معه يشقُّ الصفوَف بسيفه ويلقى الُحتوف بصدرِه، حتى كُرَست 

شوكة مسيلمة الكذاِب ومن معه وأُلِجئوا إىل حديقة املوِت. وهناك عند أسواِر الحديقة َسقط 

عباُد بن برٍش شهيدا ً مرضجاً بدمائه، وفيه ما فيه من رضباِت السيوف وطعناِت الرماِح ووقعِ 

.السهام. حتى إنهم مل يعرفوه إال بعالمٍة كانت يف جسده
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إىل جانب أمريكا وروسيا: إيران )اإلسالمية( تدافع عن السفاح بشار معقل 
العلمانية وتدعو إىل إقامة دولة مدنية علمانية

عي إيران أنها إسلمية، وأنها حالت دون سقوط سوريا من قبل االستكبار العاملي  تدَّ
من خلل تقديم دعمها للشعب السوري املسلم«.

إن إيران تترف وكأن املسلمني صامً ال يعقلون، أو عمياَ ال يبرون. إنها تدعي يف 
مواقفها السياسية أنها مواقف إسلمية، وتعمل عمل الشيطان يف التحريش بني املسلمني 
وامليليشيات  وجنودها  ضباطها  وترسل  عمياء،  فتنة  أمام  املسلمني   فتضع  طائفياً، 
الطائفية للقيام بـ »واجبهم املقدس« ولكن ليس للدفاع عن الدين، بل لقتل املسلمني 
إنه:  السفاح نفسه  يف سوريا دفاعاً عن نظام علامين مخابرايت مجرم، قال عنه رئيسه 
»معقل العلامنية األخري يف املنطقة«. وليس هذا فحسب، بل هي تطالب بحكم مدين 
علامين كافر يف سوريا. فهل يصدق شعب إيران حكامه، أم ينخدعون بعامئم ال تستطيع 
أن تخفي سوء أعاملهم. إنها ال تخدع إال العمي الصم الذين ال يعقلون. قد يقولون 

وهذه السعودية! فنقول: إنهام يف السوء والبعد عن دين الله سواء... 
أي »واجب مقدس« من الله هذا الذي يأمركم أن تقتلوا األطفال والنساء والشيوخ من 
املسلمني، والله يأمركم أال تقتلوهم ولو كانوا كافرين؟! ثم هل تصدقون أن املسلمني يف 
سوريا يهددون أرضحة خيار الخلق من آل سيدنا محمد ، ما لكم كيف تحكمون؟! 
أم لكم كتاب آخر فيه تدرسون؟! قد تقولون: هناك إرهابيون هم الذين يفعلون ذلك، 
فهل تعلمون أن النظام يف إيران والنظام السوري متهامن بقوة أنهام وراء قسم كبري من 
هؤالء، وهذا ليس اتهاماً سياسياً مفركاً، بل هناك من ينقل من أرض الواقع ذلك، ويسمون 
ون باإلرهابيني كانوا من قبل يف أجهزة املخابرات السورية،  باألسامء مسؤولني عند من يسمَّ
وينقلون باملشاهدة عن تعاون بينهام. ثم إنكم ال تقتلون اإلرهابيني فحسب، بل تقتلون 
املسلمني، وتعملون عل قتل قضيتهم اإلسلمية املتمثلة مبطالتهم بالحكم مبا أنزل الله.  
- إن إيران تقوم بدور سيايس خطري إذ ترىض أن تجعل من نفسها رأس حربة للغرب 
األوىل  الكفر  )دولة  أمريكا  ساعدت  فهي  خطري،  موقف  من  أكرث  يف  ألمريكا،  وتحديداً 
مثل رفسنجاين  إيرانيني  بإقرار من مسؤولني  احتللها ألفغانستان، وذلك  العامل( يف  يف 
وأبطحي. وتعاونت مع أمريكا يف احتلل العراق، ثم بعد ذلك سلمتها العراق بحسب 
أجندة طائفية بغيضة سارت إيران مع  موجتها حتى عممتها عل املنطقة. وها هي اآلن 
تسري مع روسيا يف قتل املسلمني. ثم أال يلفت نظر املسلمني يف إيران اعتبار حكامهم 
قتال املسلمني »جهاداً مقدساً« واعتبار البطريركية األرثوذوكسية قتال املسلمني كذلك 

»حرباً مقدسة«.
كحكام  إيران،  حكام  أن  اشهدوا  ومغاربها،  األرض  مشارق  يف  املسلمون،  أيها   
 .السعودية، عملء ألمريكا، وإن مل تصدقوا ذلك فراقبوه؛ ولكن بعني ترى بنور الله

شطرْي الليل تؤثُر أن تناَم فيه: أوًّله أم آخرِه؟ فقال عامٌر: بل أناُم يف أّولِه، واضطجَع غري بعيٍد عنه.

س له،   كان الليُل ساجياً هادئاً وادعاً، وكان النجُم والشجر والحجر تسبُِّح بحمِد ربِّها وتقدِّ

فتاقت نفُس عباِد بن برٍش إىل العبادِة، واشتاق قلبُه إىل القرآن. وكان أحىل ما يحلو له القرآُن 

ه إىل القبلِة ودخَل يف الصالة وطِفق  إذا رتَّله ُمصلياً، فيجمُع متعة الصالِة إىل متعِة التالوِة. فتوجَّ

اإللهي  النوِر  هذا  سابٌح يف  هو  وفيام  العذب.  النديِّ  الشجيِّ  بصوته  الكهِف  سورِة  من  يقرأ 

األسنى غارٌق يف ألالء ضيائِه؛ أقبل الرجُل يحّث الخطى، فلامًّ رأى عباداً من بعيد منتصباً عىل فم 

الشعب عرف أنَّ النبي وصحبه بداخله وأنه حارُس القوم؛ فَوتَر قوسُه، وتناول سهامً من كنانته 

ورماه ِبه فوضعه فيه. فانتزعه عباٌد من جسده ومىض متدفقاً يف تالوتِه غارقاً يف صالته. فرماه 

الرجل بآخَر فوضعُه فيه؛ فانتزعه كام انتزع سابقه، فرماه بثالث، فانتزعه كام انتزع ساِبقيه، 

وزحَف حتى غدا قريباً من صاحبه وأيقظه قائالً: انهض فقد أثخنتني الجراُح )أضعفتني وأوهنت 

قويت( فلام رآهام الرجل وىّل هارباً.  وحانت التفافٌة من عامٍر إىل عباٍد، فرأى الّدماء تنزُف غزيرًة 

من جراِحه الثالثِة وقال له: يا سبحان الله هالّ أيقظتني عند أوِل سهٍم رماك به؟! فقال عبّاد: 

كنُت يف ُسورٍة أقرأها فلم أحّب أن أقطعها حتى أفرغ منها. وأيُم الله لوال خويف من أن أضيَع 

أحّب إيل من قطعها. لكان قطُع نفيس  ِبحفظه  الله عليه وسلم  الله صىل  أمرين رسول  ثغراً 

 وملا نشبت ) ثارت ( حروُب الردَّة عىل عهِد أيب بكٍر ريض الله عنه، جهَز الصديق جيشاً 

إىل  وإعادتهم  ظاهروه،  الذين  املُرتدين  وإخضاِع  الكذاِب،  مسيلمة  فتنِة  عىل  للقضاِء  كثيفاً 

حظريِة اإلسالم، فكان عباُد بن برٍش يف طليعِة ذلك الجيش. وقد رأى عباٌد خالل املعارك التي 

مل يحقق املسلمون فيها نرصاً يُذكر من تواكل األنصاِر عىل املهاجرين، وتواكل املهاجرين عىل 

األنصار ما شحن صدره أىًس وغيظاً؛ فأيقن أنه ال نجاح للمسلمني يف هذه املعارِك الطاحنة إال 

ابرون  الصَّ ل مسؤوليته وحَده، وليُعلم املجاهدون  ليتحمًّ الفريقني عن األِخر  إذا متيَز كلٌّ من 

السامء  أن  النائُم  يراه  برٍش فيام  بن  عباُد  الحاِسَمة رأى  املعركة  التي سبقْت  الليلِة  حقاً، ويف 

انفرجْت له، فلاّم دخَل فيها ضمته إليها وأغلقت عليه بابها؛ فلام أصبَح حدَث أبا سعيٍد الخدريَّ 

برؤياه، وقال: والله إنها الشهادة يا أبا سعيد.

من  مرتفعاً  )مكاناً  األرِض  من  نشزاً  برٍش  بن  عباُد  القتال عال  واستؤنف  النهاُر  فلام طلع 

)أغامد  السيوف  ُجفون  واحِطموا  الناس،  من  متيَّزوا  األنصار  َمعرَش  يا  يصيح:  وجعل  األرض( 

السيوف( وال ترتكوا اإلسالم يُؤىت من قبلكم  وما زال يردِّد ذلك النداَء حتى اجتمع عليه نحو 

أربعامئة منهم عىل رأِسهم ثابُت بُن قيٍس، والرباُء بن مالٍك، وأبو ُدجانة صاحب سيِف رسول 

الله. ومىض عباُد بن برٍش مبن معه يشقُّ الصفوَف بسيفه ويلقى الُحتوف بصدرِه، حتى كُرَست 

شوكة مسيلمة الكذاِب ومن معه وأُلِجئوا إىل حديقة املوِت. وهناك عند أسواِر الحديقة َسقط 

عباُد بن برٍش شهيدا ً مرضجاً بدمائه، وفيه ما فيه من رضباِت السيوف وطعناِت الرماِح ووقعِ 

.السهام. حتى إنهم مل يعرفوه إال بعالمٍة كانت يف جسده
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اهلالك املقبور حافظ أسد وراء خيانة سقوط اجلوالن
بثت الجزيرة يف 2015/6/30م. يف إطار برنامج »الصندوق األسود« فيلامً استقصائياً عن 
»سقوط الجوالن« يف 1967/6/5م، وكان الفيلم يدور حول أسئلة مفصلية: هل سقطت هضبة 
الجوالن الحصينة يف حرب األيام الستة، أم سلّمت تسليام؟ وما عالقة الرئيس السوري الهالك 
حافظ أسد بسقوط الجوالن؟ وكم من شخصيات اشتبه أو ثبت أنها رصحت أو أملحت لرس 

من أرسار الجوالن فكان مصريها أسود.
مل يستغرق احتالل الجوالن املحصنة سويعات قليلة، وتحدث الشهود من الصف القيادي 
باردة يف  القتال، وعن جبهة  بعدم  أوامر  بالتفصيل عن  الفرتة  تلك  والسيايس يف  العسكري 
الوجود  من  املرصية  الطائرات  متسح  )اإلرسائيلية(  الطائرات  كانت  بينام  الحصني،  الجوالن 
وهي يف مرابضها. يقول ضابط سوري بجبهة الجوالن: كان بإمكان الطريان السوري والعراقي 
مواجهة الطريان اإلرٍسائييل وهو عائد من رضبته ملرص، فارغاً تقريباً من الوقود، وليس بإمكانه 
القتال، لكن القيادة السورية مل تصدر أوامر بالقتال لجنودها. ويقول ضابط أردين إن حافظ 
تقوم  طائراتنا  »إن  الجوية:  املعونة  يطلب  من  عىل  يرد  كان  املهمة  اللحظة  تلك  يف  األسد 

برحالت تدريبية”.
وبحسب وزير اإلعالم آنذاك محمد الزعبي، أذاع وزير الدفاع آنذاك حافظ أسد يف إذاعة 
الجمهورية العربية السورية يف اليوم السادس واألخري من الحرب بياناً كارثياً حمل الرقم 66، 
يقول فيه إن القنيطرة سقطت يف يد »العدو« بعد قتال عنيف. وبلهجة ساخرة، يقول املختص 
)اإلرسائييل( يف الشأن السوري إيال زيرس »نحن تعودنا دامئاً أن تذيع بعض اإلذاعات العربية 

بالغات عن انتصارات مل تحصل، البيان هذه املرة كان عن هزمية مل تحصل بعد«
ثم بعد ستة أعوام عىل سقوط هضبة الجوالن، خاضت سوريا حرب 1973م الستعادتها، 
حيث تقدمت القوات السورية، ثم ما لبثت أن تراجعت لتنكفئ فال يعود الجوالن وحده 
1974م،  عام  االشتباك  فض  اتفاق  الحرب  هذه  عن  فينجم  إضافية،  قرية   23 بل  املحتل، 
فانسحبت )إرسائيل( مام احتلته بعد الجوالن، وبقي هذا األخري ينعم بهدوء مريب، وُسمح 
صبيحة  كان  الذي  ذاته  الهدوء  الجوالن هادئاً  بقي  بينام  لبنان،  يدخل  أن  السوري  للنظام 

سقوطه يف 1967م.
الوعي: إن األمة ابتليت بحكام سوء: عمالء، سفهاء، أعداء، كان من أسوئهم املقبور حافظ 
أسد، ومن بعده وريثه يف اإلجرام ابنه السفاح بشار، وقد كافأت الدول الغربية الكافرة الهالك 
املنصب ويحمي  ليخدمها من هذا  الرئيس؛  إىل منصب  رقَّته  بأن  الخيانة  حافظ عىل هذه 
املسلمني وحامية  قتل  أبيه يف  سار عىل سري  الذي  السفاح  وابنه  فعل هو  وقد  )إرسائيل(، 

)إرسائيل(.
.اللهم اشِف صدورنا منه ومن كل من شايعه يف باطله يف الدنيا قبل اآلخرة 


