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األفعــال  ردود  تتوالــى  كالعــادة 
واالســتنكارات  كاإلدانــات  اإلســالمية 
باالعتــذار  واملطالبــات  واإلزعاجــات 
كلمــا واجهــت األمــة ظاهــرة اإلســاءة 
ــد  ــالمية، وق ــات اإلس ــررة للمقدس املتك
أثبتــت التجــارب املســتمرة أن مجــرد 
اإلدانــات واالنفعــاالت الســلمية مــا هــي 
تأتــي  ريثمــا  ومســكنات  مخــدرات  إال 
ــة  ــادت األم ــي اعت ــة الت ــة القادم اإلهان
ىلع ســماعها ورؤيتهــا ىلع الشاشــات، 
أمتنــا  أمــام  األكبــر  التحــدي  ويبقــى 
اإلســالمية يف انتخــاب االســتراتيجية 
الرادعــة للعــدو الصليبــي، واألدوات التي 
تمنــع مــن تكــرر هــذه الظاهــرة الصليبية 
املســلمين. ملشــاعر  املســتفزة 

مــن البديهــي بالطبــع أن نجــد املخــزون 
بالعــداء  ينضــح  األوروبــي  الفكــري 
لإلســالم ومقدســاته الدينيــة، فالعــداء 
الحبيــب  ورســولنا  والقــرآن  لإلســالم 
وســلم  عليــه  اهلل  صلــى   - محمــد 
عبــر  الصليبيــة  الجينــات  تتوارثــه   –
األجيــال الغربيــة حتــى ولــو تغلفــوا 
فعلــى  العلمانيــة؛  بســتار  وتســتروا 
وقــع أنغــام حربهــم املقدســة ضــد 
ــرب  ــا بـــ )الح ــي وصفوه ــالم، والت اإلس
الصليبيــون  يتقاســم  اإلرهــاب(،  ىلع 
اإلســالمية  الحميــة  إضعــاف  مهمــة 
باســتفزاز املســلمين يف مقدســاتهم 
الدينيــة ريثمــا يتــم تبليــد أحاسيســهم 
ــاتهم  ــاءة ملقدس ــع اإلس ــم م وتطبيعه
بصــدر رحــب، فتــارة يتــم اختيــار النبــي 
للتهكــم  وســلم-  عليــه  اهلل  -صلــى 
والســخرية بــه كمقدمــة للطعــن بدينــه 
املصحــف  اختيــار  يتــم  وتــارة  كلــه، 
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ــارة  ــه، وت ــول علي الشــريف لحرقــه وتمزيقــه والتب
ــاب اهلل  ــة كت ــن، وحفظ ــذا الدي ــاة ه ــار حم باختي
وحرقهــم  لقتلهــم  واملجاهديــن  العلمــاء  مــن 
جثثهــم،  ىلع  والتبــول  مســاجدهم  وقصــف 
ــا  ــع الدنمــارك بهــذه املهمــة، وحيًن ــا تضطل وحيًن
وأخيــرا  بريطانيــا،  أو  فرنســا  أو  أمريــكا  آخــر 
هولنــدا والســويد ســارقة أطفــال املســلمين.. 
ويف كل األحــوال كان الصليبيــون األوربيــون دومــا 
يف مقدمــة مــن يســتفز مشــاعر املســلمين بحــرق 
ــالم –  ــي اإلس ــخرية بنب ــريف أو الس ــف الش املصح
ــة  ــات األوربي ــالم -، والحكوم ــالة والس ــه الص علي
االســتفزازات  هــذه  تحمــي  زالــت  ال  والغربيــة 
ــة  ــة بحج ــا املزدوج ــرة ومعاييره ــا الجائ بقوانينه
حريــة التعبيــر والــرأي، بيــد أن الغضبــة اإلســالمية 
لــم تكــن كســابقاتها، فليســت احتجاجاتنــا اليــوم 
ضــد الســويد كاحتجاجاتنــا املليونيــة باألمــس ضد 
فرنســا والدنمارك، وَلــْم َيُعمَّ العالم اإلســالمي حالة 
مــن الهيجــان والحقــد والكراهيــة والغضــب كتلــك 
ــة  ــر الحمل التــي شــبَّ أوارهــا، وازداد اشــتعالها، إث
املســعورة الدانماركيَّــة والفرنســية التــي انتهكــت 
ــد -  ــه األرض محم ــان ىلع وج ــم إنس ــوق أعظ حق
صلــى اهلل عليه وســلم -، فقــد انتفض املســلمون 
يومهــا وهبُّــوا هبَّــة جماعيــة، اســتنكارًا ملــا فعلته 
بالســخرية  والفرنســية  الدانماركيَّــة  الصحيفــة 
ــلم - ــه وس ــى اهلل علي ــد - صل ــول اهلل محم برس
ــد ألحاسيســنا  ــع ال شــعوري وتبل فهــل ثمــة تطبي
إهانــة  مــع  اإلســالمية  وعواطفنــا  اإليمانيــة 
مقدســاتنا الدينيــة، أم أن وكالء الصليبييــن يف 
ــعوبنا  ــم ىلع ش ــن وطأته ــددوا م ــد ش ــا ق بالدن
اإلســالمية كيــال ينفجــر الربيــع اإلســالمي القــادم؟
بحمايتهــا  الســويد  عليــه  أقدمــت  مــا  وهــل 
ــارة  ــريف عب ــف الش ــرق املصح ــذي ح ــي ال للصليب
عــن )بالــون اختبــار عاشــر( لجــس نبــض األمــة 
مســتوى  وقيــاس  وخارجيــا،  داخليــا  اإلســالمية 

وقــوة  حجــم  ملعرفــة  أبنائهــا،  لــدى  الــرد 
وتفاعــل املســلمين مــع هــذه الظاهــرة املتكــررة، 
نفوســهم؟ يف  حيــا  اإلســالم  بقــاء  ومــدى 
إن الســتمرار مسلســل إهانة املقدســات اإلســالمية 
الدافــع  أهمهــا  مــن  كثيــرة  ومقاصــد  دوافــع 
السياســي، فاملقصــود بحــرق القــرآن التنبيــه 
ىلع الخطــر املتنامــي يف الغــرب بســبب التكاثــر 
اإلســالمي املتمــدد، وجــس النبــض اإلســالمي، 
وكيــف ســيكون تفاعلــه مــع هــذه القضيــة، وصــوال 
إليصالــه إلــى مســتوى التطبيــع مــع اإلهانــة إليجاد 
جــو انهزامــي لــدى املســلمين يمكنه قبــول إهانة 
مقدســاته بصــدر رحــب بحجــة مراعــاة حريــة الــرأي 
ــويد  ــة الس ــب حكوم ــال يطال ــذا ف ــر، وله والتعبي
باالعتــذار أو التعويضــات إال مــن ســفه نفســه، 
ــم  ــذار، ألنه ــم االعت ــب عليه ــوم يصع ــؤالء الق فه
ينظــرون لغيرهــم ال ســيما املســلمين نظــرة ازدراء 
وتحقيــر، وكأنهــم يقولــون ألهــل اإلســالم كمــا قال 
ســيدهم ألبينــا آدم: )أنــا خيــر منــه(، وألن القضيــة 
ــون  ــة يناضل ــادئ وطنيَّ ــم ومب ــة قي ــم قضي عنده
مــن أجلهــا، ومــن َثــمَّ فهــم ليســوا ىلع اســتعداد 
ــذار عــن  ــه هزيمــة وتراجعــا؛ واالعت ون ــذار يعدُّ العت
حريــة التعبيــر يعــد عندهــم كاالرتــداد عن اإلســالم 
ــتغفلوننا  ــتطيعونه أن يس ــذي يس ــا، وكل ال عندن
بتغريــدة كمــا فعــل رئيــس الــوزراء الســويدي 
ــع  ــا م ــا تعاطفهم ــا أبدي ــم حينم ــر خارجيته ووزي
املســلمين، وشــجبا هــذا الفعــل املشــين، لكنهمــا 
اعتــذرا بــأن هــذه هــي حريــة التعبيــر التــي يجــب 
ــذار  ــة باالعت ــم، إذن فاملطالب ــا يف بالده احترامه
أقــل  ىلع  فكريــة  وبالهــة  سياســية  ســذاجة 
ــبا  ــد مناس ــذار ال يع ــب االعت ــا أن مطل ــف، كم توصي
لحجــم وفداحــة الجريمــة ومسلســل تكرارهــا، فهذه 
ــى  ــا تحظ ــر، ألنه ــة ال تجب ــر، وجناي ــة ال تغتف جريم
ــذا  ــويدية، فله ــلطات الس ــون والس ــة القان بحماي
ــة  ــرك حرك ــا أن تتح ــالمية كله ــا اإلس ــب بأمتن نهي

تناســب الحــدث مــن جهــة شــناعة الفعلــة، ومــن 
ــل  ــا ج ــريف وكالم ربن ــف الش ــة املصح ــة حرم جه
جاللــه، ووجــوب نصرتــه، وندعــو املســلمين جميعا 
أن يهبــوا وينتفضــوا انتصــارا لــكالم ربهــم كٌل 
بحســبه؛ فمــا ُيطلــب مــن العلمــاء والدعــاة غيــر مــا 
يطلــب مــن العامــة، ومــا يطلــب مــن أهــل الجهــاد 
ــر  ــا ينتظ ــاس، وم ــاء الن ــده ضعف ــوكة ال يجي والش
مــن أهــل الدثــور ال ينتظــر ممــن ُقــِدَر عليــه رزقــه، 
ونحــن بــإزاء هــذه الظاهــرة املتكــررة بحاجة ماســة 
ــة عســكرية اســتئصالية  ــى اســتراتيجية جهادي إل
يضطلــع بهــا فرســان األمــة اإلســالمية، وإلــى 
ضغــوط سياســية يضطلــع بهــا املســتضعفون 
ــا  ــا بالســويد أم ــن حالي مــن املســلمين املتواجدي
القــادرون ىلع الجهــاد فعليهــم التأســي بالبطــل 
محمــد بوييــري فــك اهلل أســره واألخويــن كواشــي 
رحمهمــا اهلل، وإلــى حمــالت إعالميــة منســقة 
ــب أن  ــا، والواج ــة وفتياته ــباب األم ــا ش ــوم به يق
ــب  ــن واج ــه م ــدر علي ــا يق ــلم بم ــوم كل مس يق
النصــرة لكتــاب اهلل عــز وجــل، وال يكلــف نفســا إال 
ــوا  ــزوا، واعلم ــاهلل وال تعج ــتعينوا ب ــعها، فاس وس
ــب،  ــة العواق ــة معلوم ــاهمون يف معرك ــم تس أنك
فاملنصــور مــن ينتصــر لكتــاب ربــه وســنة نبيــه - 
صلــى اهلل عليــه وســلم – وعلينا جميعــا أن نجتهد 
يف تغييــر القوانيــن والدســاتير الغربيــة بــدءا مــن 
ضغــوط العمــل الجهــادي العســكري الــرادع، وانتهاًء 
بالضغــوط الشــعبية والحــوار، كــي تتظافــر الجهــود 
ــع تكــرر هــذه اإلســاءات، فاملقصــود اســتنزاف  ملن
هــذه الــدول الصليبيــة ومالحقتهــا مــن جميــع 
ــة  ــا املادي ــا يف رؤوس أمواله ــب، وتهديده الجوان
ــا،  ــن فقده ــة م ــى أي دول ــي تخش ــة الت واملعنوي
وقــد يســر اهلل ألمتنــا ذلــك االســتنزاف ســابقا مــع 
أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا والدنمــارك، فدفعــوا 
ثمنــا ماديــا ومعنويــا فادحــا بســبب إســاءاتهم 
الســابقة، ثــم نــأوا بأنفســهم وأنابــوا الســويد 

عنهــم، فالبــد أن تــذوق الســويد مــن ذات الــكأس 
ــا يجــب  ــار، كم ــا ألخواتهــا الكب ــه أمتن ــذي جرَّعت ال
تعريــف العالــم بحقيقــة القــرآن الكريــم ومقاصــده 
ــك إن  ــا بذل ــات، ولعلن ــتى املنص ــاس ىلع ش للن
ــر عــن تقصيرنا، ونســاهم يف رفع  اجتهدنــا أن نكفِّ
العقــاب عنــا بســكوتنا عــن هــذا املنكــر العظيــم.

 إن جعــل القرآن أو شــخص النبي -صلــى اهلل عليه 
وســلم- محــل تجــارب الــدول األوربيــة يعقبــه دوما 
ــب  ــي حس ــرب الصهيوصليب ــا الغ ــوات يتبناه خط
ــذا  ــالمي، وله ــل اإلس ــتوى ردة الفع ــاءات مس إيح
ــارة  ــالمي عب ــرد اإلس ــتوى ال ــون مس ــد أن يك فالب
عــن اســتراتيجية رادعــة يف غايــة القــوة والحــزم، 
ــة ىلع  ــتراتيجية مبني ــذه االس ــون ه ــد أن تك والب
ــن آذى  ــع كل م ــل م ــة يف التعام ــة النبوي الطريق
االســتراتيجية  تغطــي هــذه  وأن  ورســوله،  اهلل 
جميــع الجوانــب املهمــة كالسياســية والعســكرية 
كيــال  واالجتماعيــة،  واإلعالميــة  واالقتصاديــة 
مــن  مقاصدهــم  الصليبييــن  لهــؤالء  يتحقــق 
اإلهانــة واالســتفزاز والتــي مــن أهمهــا تبليــد 
اإلســاءة  مــع  والتطبيــع  اإليمانيــة،  األحاســيس 
لإلســالم ومقدســاته، والبــد أن يتيقــن الصليبيــون 
أن تحــدي مشــاعر املســلمين بإهانــة مقدســاتهم 
أهــل  لــدى  فليــس  للغايــة،  وخيمــة  عواقبــه 
اإلســالم أي صــدور رحبــة إذا كان اإلســاءة تمــس 
مقدســاتهم، وليعلــم املتطرفــون األوربيــون أنهــم 
ــه  ــع علي ــا وق ــم كم ــم إعدامه ــون ىلع حك يوقع
ــال  ــون حب ــم يربط ــدو(، وأنه ــارلي اب ــو )ش متطرف
املشــنقة حــول أعناقهــم بأيديهــم، وحينهــا البــد 
ــر  ــة التعبي ــب حري ــدر رح ــوا بص ــم أن يتقبل لذويه
ــة،  ــا املحمدي ــالمي وقوانين ــا اإلس ــب مفهومن حس

حل  جل  مك  لك  وقــد أعــذر مــن أنــذر،ىمحٱ 

يمح. هل  مل  خل 

يمحاالفتتاحية هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك  ٱىمحٱ 
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الجهــادي  العمــل  معمعــة  يف 
املحتــدم، ويف صبيحــة كل يــوم، ومــع 
شــروق كل شــمس، أصبــح مــن عــادة 
فريــق الرصــد واملتابعــة، وزمــالء البحــث 
ــاس  ــم بقي ــدؤوا يومه ــة أن يب واملراقب
األمريكــي، وفحــص  النبــض  مســتوى 
يف  املتضائــل  األوكســجين  نســبة 
الــدم األمريكــي، ملعرفــة وســبر الحالــة 
التضــاؤل  الصحيــة، وتقديــر مســتوى 

والتراجــع يف حالتــه االجتماعيــة..
ــض  ــى النب ــرة؛ أضح ــة األخي ــي اآلون فف
األمريكــي يف وضــع ال يحســد عليــه، 
وأصبــح املجتمــع الدولــي ال يلقــي بــاال 
املجتمــع،  هــذا  ســدة  يتوســد  ملــن 
ــس  ــع الرئي ــه م ــدن يف لقائ ــذا باي فه
الصينــي يف )بالــي(، رأينــا كيــف يهرول 
ــي«  ــم »ش ــة الع ــام« ملصافح ــم »س الع
ــه  ــن مكان ــوة م ــرك خط ــم يتح ــذي ل ال
ملعرفتــه بتراجــع النبــض األمريكــي، 
ورأينــا أيضــا لغــة الجســد املرتبكــة 
التــي ســيطرت ىلع بايــدن عنــد لقائــه 
كان شــيئا  فلقــد  الصينــي،  بالتنيــن 
مخزيــا بمظهــر القــوة التــي يتفاخــر بهــا 
الكوبــوي األمريكــي، ويحــرص دومــا ىلع 
الظهــور بهــا لتعكــس جوهر سياســاتهم 

املتراجعــة..
الحملــة  دويــالت  هــي  وهــا 
ــة،  ــرة العربي ــة يف الجزي الصهيوصليبي
يف  ألمريــكا  الخلفيــة  والحدائــق 
ــك«  ــر »أوب ــن عب ــالمي، تعل ــا اإلس عاملن
تمردهــا الصريــح بــكل صفاقــة عبــر 
ــعودي  ــب الس ــا للحلي ــض إنتاجه تخفي
ــوي« يف  ــادتها »الكوب ــه س ــذي يحب ال

الغــرب، وتتســكع يف الجانــب الشــرقي 
عنــد  العــم »شــي« والعــم »بوتيــن« 
ــادر ىلع  ــد ق ــيد جدي ــر بس ــا تظف لعله
تقديــم الضمانــات الدفاعيــة العســكرية 
لحفــظ عروشــهم يف مقابــل ضمانهــم 
والنفطيــة،  االقتصاديــة  ملصالحهــم 
أن ســيدهم  وتيقنــوا  أدركــوا  بعدمــا 
ــاء  ــن اإلنكف ــد م ــه ملزي ــوي« يتج »الكوب
وأنــه  وعهــوده،  ضماناتــه  وتقليــص 
ــتدارة  ــتراتيجية »اس ــن اس ــذ م ــد اتخ ق
ــد  ــا ال محي ــة هدف ــن املنطق ــر« ع الظه

ــه.  عن
الصينيــة  القمــة  شــهدت  فهــل 
ــوق  ــوادر العق ــة ب ــعودية والخليجي الس
»الشــريك  ســيدهم  عــن  واإلبــاق 
التلقائــي  والتحــول  االســتراتيجي« 
لحضــن التنيــن الصينــي، أم أن الحكومــة 
الســعودية قــد أســقطت الم )العــلــــم( 
ــو يف  ــم ول ــب العـلـ ــث »اطل ــن حدي م
تعــدو  ال  القضيــة  أن  أم  الصيــن«؟!! 
أن تكــون إثــارة غيــرة العجــوز بايــدن 
وإعادتــه لضــرع بقــرة آل ســعود الحلوب؟  
ــة  ــس دول ــتقدام 50 رئي ــن اس ــاذا ع وم
ــم  ــم إغواؤه ــل ت ــكا ؟ ه ــة ألمري إفريقي
تحذيرهــم  تــم  أم  واســترضاؤهم 
وتهديدهــم؟ وهــل الزال للغــرب جاذبيــة 
)مــن ليــس معــي فهــو عــدوي(؟ أم 
ــن  ــقطت وتبي ــد س ــوت ق ــة الت أن ورق

للنــاس عوارهــم وضعفهــم؟
أو أنــه الخــوف الغربــي مــن فقدهــم 
ــن  ــر م ــوف األكب ــا، والخ ــرات أفريقي لخي
ــرقي  ــم الش ــا عدوه ــتحوذ عليه أن يس
أو  )الصيــن(  اليــوم  الظاهــر  ســواء 
املســتقبلي )املســلمون( الذيــن الزالــوا 
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ــام؟  ــع األي ــو م ــا ينم رقم
عــاد  آخــر،  جانــب  ويف 
جديــد  مــن  للواجهــة 
مسلســل الســباب األمريكــي 
فهــذا  املتبــادل،  والقــذف 
بايــدن يتهــم ترمــب بأنــه 
رجــل متطــرف يمثــل تهديــدا 
ــر  ــه األخي ــرد علي ــكا، ف ألمري
ــا  ــا ومصاب ــار مجنون ــه ص بأن
بالخــرف يف مرحلــة متأخــرة، 
فدخلــت ىلع الخــط عاشــقة 
اآلســكريم العجــوز العقيــم: 
نانســي بيلوســي لتقول بأن 
ترمــب ليــس رجــال بمــا يكفي 
ــوص  ــهادته بخص ــإلدالء بش ل
ــول(  ــى )الكابيت ــام مبن اقتح
يف الســادس مــن ينايــر، فرد 
األخيــر عليهــا بأنهــا حيــوان 
مــن الحيوانــات البهيميــة، 
فهــل ســتكون هــذه الحلقــة 
مسلســل  حلقــات  آخــر 
االنقســام بيــن الجمهورييــن 

والديموقراطييــن؟
ــاوز  ــد تج ــك، فلق ــن ذل ال أظ
االنقســام بيــن الحزبيــن إلــى 
انقســام جديــد داخــل الحزب 
الواحــد، فدونــك الجمهوريين 
األحــالم  أضغــاث  أصحــاب 
التــي  الحمــراء  واملوجــة 
كانــوا يمنــون أنفســهم بهــا 
النصفيــة،  انتخاباتهــم  يف 
االنقســام  تعمــق  لقــد 
مثيــر  بشــكل  العامــودي 
فبــرز  بينهــم،  للشــفقة 
مجموعــة  بينهــم  مؤخــرا 

مــن الخائنيــن التــي وجهــت 
نيرانهــا »الصديقــة« بعمــد 
الســابق  رئيســهم  تجــاه 
املعتــوه ترمــب، وكان مــن 
ــه  ــة: نائب ــؤالء الخون ــرز ه أب
الســابق الناقــم مايــك بنــس 
سلســلة  يف  صــرح  الــذي 
لقــاءات إعالميــة، بعــد إعالن 
ــات  )ترمــب( ترشــحه لالنتخاب
ســيعيق  بأنــه  القادمــة، 

ترمــب  وصــول  ويعرقــل 
الطــرق  بشــتى  للرئاســة 
والوســائل، حتى وإن اســتلزم 
األمــر أن يرشــح مايــك بنــس 
الرئاســة،  ملنصــب  نفســه 
ــب  ــم ترم ــس حك ــد بن وانتق
ــلوكياته  ــم س ــابق وهاج الس
املتطرفــة،  الداعشــية 

باملتهــور!! ووصفــه 
اإلعــالم  وســائل  حتــى 
املواليــة  األمريكيــة 
وكبريــات  للجمهورييــن، 
املرموقــة  املؤسســات 
ــظ كالـــ  ــالم املحاف يف اإلع

)فوكــس نيــوز( وصحيفــة الـــ 
)ول ســتريت جورنــال( ازداد 
الشــرخ فيهــا بشــكل غيــر 
ــا  ــأن، مم ــذا الش ــبوق به مس
ــرز( أن  ــع )ميداميت ــدا بموق ح
ــأن  ــي ب ــع الحال ــف الوض يص
هنــاك )فرقــة إعــدام( تتجهــز 
لإلجهــاز ىلع ترمــب وإعدامه 
بــدم بــارد، فطــارت ىلع إثــر 
والصحــف  القنــوات  ذلــك 
للديموقراطييــن  املواليــة 
ــي  ــر، وحظ ــخ يف الكي بالنف
الجمهــوري  االنقســام 
بتغطيــة شــاملة ىلع جميــع 

وســائل اإلعــالم األمريكيــة 
للديمقراطييــن،  املواليــة 
ــاة الـــ  ــع قن ــه م ــي لقائ فف
لـــ  املعاديــة  إن(  إن  )ســي 
ــابق  ــه الس ــن نائب ــب، ش ترم
ال  الذعــا  هجومــا  بنــس 
ترمــب،  ىلع  فيــه  رحمــة 
ثــم يف لقائــه مــع قنــاة الـــ 
)اي بــي ســي( تهكــم وشــنع 
ىلع رئيســه الســابق ترمــب 
ــد  ــع الحق ــق م ــة تتس بطريق
األمريكــي الدفيــن، وحتــى 
يف حــواره مع )شــون هانتي( 
مذيــع قنــاة الـ )فوكــس نيوز( 
أبــدى  ترمــب،  لـــ  املناصــرة 
بنــس تحفظاتــه وانتقاداتــه 
الخائــن  لكــن  ترمــب  ىلع 
املنافــق خفــف مــن لهجتــه 
القنــاة  لتوجهــات  مراعــاة 
وتعصــب مذيعهــا لرئيســه 
ــن  ــددا م ــع أن ع ــابق، م الس
املواليــن  القنــاة  مذيعــي 
شــنوا  للجمهورييــن، 
انتقــادات الذعــة ىلع ترمــب 

تحقيقهــم  عــدم  بســبب 
وفشــلهم  حمــراء  ملوجــة 
فــوز  تحقيــق  يف  ملرتيــن 
يف  كاســح  جمهــوري 

النصفيــة.. االنتخابــات 
وأمــا قنــاة الـــ )ام اس إن( والـ 
)إن بــي ســي( فقــد اســتغلتا 
وطموحاتــه  بنــس  نقمــة 
وانشــغلت  املدغدغــة، 
ــد  ــه الجدي ــويق لكتاب بالتس
ــا  ــا وم ــره قريب ــذي سينش ال
ــق  ــا يتعل ــه مم ــوي علي يحت
بعمليــة الســادس مــن ينايــر 
الفاشــلة، وحتى )الواشــنطن 
بوســت( و )النيويــورك تايمــز( 
فقدتــا توازنهمــا الصحفــي 
بشــكل غريــب جــدا، فصــاروا 
)النبــأ(  صحيفــة  كصبيــان 
أي  يولــون  ال  الداعشــية 
أمتهــم  بمســتقبل  عنايــة 

وشــعبهم.
ــب  ــاب ترم ــب أن خط والعجي
األخيــر والــذي أعلــن فيــه 
ترشــحه لســباق 2024، لــم 

رأينــا كيــف يهــرول العــم »ســام« ملصافحــة العــم »شــي« الــذي مل 
يتحــرك خطــوة مــن مكانــه ملعرفتــه برتاجــع النبــض األمريكي

ويف جانــب آخــر، عــاد للواجهــة مــن 
ــي  ــباب األمريك ــل الس ــد مسلس جدي

ــادل... والقــذف املتب
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ــن  ــة م ــة إعالمي ــظ بعناي يح
قنــوات أمريكيــة عديــدة كالـ 
والـــ  بــي ســي(  ان  )ام اس 
ــل  ــا، ب ــي ان ان( وغيرهم )س
تــم تجاهلــه والتعتيــم عليــه 
والتقليــل مــن شــأنه كمــا 
تقــول )نيويــورك بوســت(، 
)فوكــس  الـــ  قنــاة  وحتــى 
نيــوز( املواليــة للجمهورييــن 
قطعــت بثهــا لخطابــه، ولــم 
ــاة  ــك إال قن ــن ذل ــتثن م يس
أمريكيــة واحــدة فقــط وهــي 
ــة   ــخيفة الضعيف ــاة الس القن
املتعصبــة  ماكــس(  )نيــوز 

لألحمــق )ترمــب(..
وتعمــق االنقســام الجمهوري 
رئيــس  باختيــار  بفشــله 
لينافــس  النــواب  ملجلــس 
ــة  ــرحيات الهزلي ــك املس بذل
لبنــان  برملــان  كان  التــي 
يف  بفشــله  لهــا  مســرحا 
انتخــاب رئيــس للجمهوريــة..
الجمهوريــون  واحتــاج 
مــن  ألكثــر  املتشاكســون 
خمســة عشــر جلســة الختيار 
ماكارثــي رئيســا ضعيفــا لــه.
ومــن املبشــر وامللهــم، أنَّ 
ــق  ــزال يعمِّ ــق وال ي ــا عمَّ مم
املجتمــع  يف  االنقســام 
األمريكــي حاليــا هــو ســيطرة 
الجمهــوري  األعمــال  رجــل 
ــر  ــون ماســك( ىلع الطائ )ايل
ــذي ال  ــو ال ــر( وه األزرق )تويت
يخفــي طموحاته السياســية 
ــو  ــودة نتنياه ــعادته بع وس

مــن  االنتقــام  ىلع  املصــر 
ــدور  ــه ال ــذي كان ل ــدن ال باي
األكبــر يف فــوز غريمــه البيــد 
ــرائيلية  ــات اإلس يف االنتخاب
ما قبــل األخيــرة ، وهكــذا صار 
الكونغــرس  مــن  األمريــكان 
إلــى أدنــى صاحــب بقالــة 
هنــا  يصطفــون  صغيــرة 
هــذه  حســب  هنــاك  أو 
يف  املتجــددة  املعطيــات 
فهــل  األمريكــي،  الشــارع 
ــو  ــا ه ــع م ــذا الوض ــوق ه ف
أكثــر بشــارة بــزوال وحدتهــم 
وأكبــر إلهاًمــا للمســتضعفين 
يف  العمــل  مواصلــة  ىلع 

هــذا االتجــاه ؟!!
ويف هــذا الســياق املثيــر 
لإللهــام والبشــارة، أصــدرت 
)اإليكونوميســت(  مجلــة 
ــاال  ــرة مق ــا األخي يف أعداده
يصــف ازديــاد هــذا الشــرخ 
االجتماعــي بالخطيــر للغايــة 
ىلع املســتقبل األمريكــي، 
لخــارج  ووصولــه  لتعمقــه 
اإلطــار السياســي إلــى عمــق 
اإلطــار املجتمعــي، خاصــة 
بعــد النــزاع حــول اإلجهــاض، 
وتوقيــع بايــدن ىلع قانــون 

يســمح للشــواذ بــزواج الرجل 
ــرأة،  ــن امل ــرأة م ــل وامل بالرج
وتفاقــم العنصريــة البغيضة، 
حتــى أنهــا عبــرت عــن ذلــك 
ــورة  ــة بص ــة املجل يف واجه
ــقاق  ــرب انش ــن ق ــرة ع معب
ــرت يف  ــة، وذك ــال الحري تمث
ــي  ــت األمريك ــا أن البي مقاله
يف  صخبــا  أكثــر  أضحــى 
مــن  كثيــرا  وأن  االنقســام، 
ســكان الواليــات األمريكيــة 
مــن  موجــة  يف  دخلــوا 
مــن  الجماعيــة  الهجــرات 
أصبحــوا  التــي  والياتهــم 
قوانينهــا  يطيقــون  ال 
واليــات  إلــى  وسياســاتها 
توجهاتهــم  توافــق  أخــرى 
والفكريــة  االجتماعيــة 
والثقافيــة، وهــو مــا يؤكد أن 
ــت  ــة تحول ــات األمريكي الوالي
إلــى مزيــد مــن التباعــد عــن 
بعضهــا البعــض، كمــا ذكــرت 
املجلــة أن اإلحصائيــات التــي 
ــن  ــن الباحثي ــر م ــا كثي أعده
يف مراكــز ومعاهد الدراســات 
االجتماعيــة تؤكــد أن جميــع 
كانــت  التــي  اإليجابيــات 
منــذ  أمريــكا  بهــا  تتمتــع 
اســتقرارها يتــم تفكيكهــا 
هــذه األثنــاء بشــكل جنونــي 

وعظيــم.. 
بالذكــر  الجديــر  مــن  و 
مــن  العديــد  هنــاك  أن 
واملفكريــن  الباحثيــن 
وضعــوا  قــد  األمريكييــن 

 2022 املنســلخ  العــام  يف 
عــدة ســيناريوهات متوقعــة 
لالنفصــال واالحتــراب األهلــي 
األمريكــي،  املســتقبل  يف 
لكنهــم لم يرجحــوا حتى األن 
أي هــذه الســيناريوهات أكثــر 
احتمــاال يف الوقــوع.. إنهــا 
ــات  ــنة اهلل يف إمبراطوري س
التاريــخ فبعــد  الشــر عبــر 

مــن  منهزمــة  خروجهــا 
ــتضعفين  ــع املس ــا م حروبه
التدميــر  عمليــة  تبــدأ يف 
الذاتــي، ومــا تفــكك االتحــاد 

ببعيــد. عنــا  الســوفياتي 
 إن العالــم اليــوم بــإزاء هــذه 
واالنكفــاءات  التراجعــات 
جميــع  ىلع  والضمــور 
املشــهد  يف  األصعــدة 

األزمــات  وبــإزاء  األمريكــي، 
كموجــات  تعتريهــا  التــي 
والعواصــف  الصقيــع 
واألعاصيــر والقتــل الجماعــي 
بحاجــة ملــن يقــول لهــم: 
اســتيقظوا وجــدوا واجتهدوا 
فــراش  ىلع  ســام  فالعــم 
املــوت يحتضــر، لقد اســتفاق 
ــى  ــون وحت ــروس والصيني ال
األوربيــون  أمريــكا  غلمــان 
والخليجيــون أيضــا، والجميــع 
األفــول  ســاعة  أن  أدرك 
قــد  األمريكــي  واالنكفــاء 
النبــض  ومســتوى  حانــت، 
تراجــع،  يف  األمريكــي 
ومؤخــرا فقــد بلــغ الديــن 
األمريكــي الســقف املحــدد 
ــه، ويحتــاج رفعــه موافقــة  ل
يف  الجمهوريــة  األغلبيــة 
فاســتغل  البرملــان،  غرفــة 
ــة  ــذه الفرص ــون ه الجمهوري
التــي ال تعــوض للضغط ىلع 
الخائــب بايــدن للحــد مــن 
ــات  ــة تريليون ــوره بطباع ته
وذلــك  الــدوالرات،  مــن 
ــاق  ــول التف ــاوض للوص بالتف
يحــد مــن اإلنفــاق الحكومــي، 
ــل  ــد مث ــلوا يف عق ــو فش ول
هــذا االتفــاق فــإن العالــم 
بأســره ســيدخل يف أزمــة 
تأتــي  عميقــة  اقتصاديــة 
ىلع مــا تبقــى مــن االقتصاد 
املدمــر بفعــل جنــدي اهلل 
ــا  ــا أورب ــا، وأم ــي كورون الخف
مــا  أصابهــا  فقــد  العجــوز 

ــون  ــروس والصيني ــتفاق ال ــد اس لق
وحــى غلمــان أمريــكا األوربيــون 
ــع أدرك  ــا، واجلمي ــون أيض واخلليجي
أن ســاعة األفــول واالنكفــاء األمريكي 

قــد حانــت.

الصينيــة  القمــة  شــهدت  فهــل 
الســعودية واخلليجيــة بــوادر العقوق 
»الشــريك  ســيدهم  عــن  واإلبــاق 
ــي  ــول التلقائ ــم التح ــرتاتيجي« ث االس

الصينــي التنــن  حلضــن 
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ــن  ــر، فم ــكا وأكث ــاب أمري أص
كان يظــن أن تتخلــى فرنســا 
عمــا تعتقــده مــن ممتلكاتها 
يف  مالهــا  ورأس  وكنوزهــا 
وكل  وبوركينافاســو  مالــي 
أفريقيــا، حتــى عمالء فرنســا 
وبوركينافاســو  مالــي  يف 
أســيادهم  ىلع  انقلبــوا 
فطردوهــم  الفرنســيين، 
وتحالفــوا  وعاقبوهــم 
ــا  ــروس، وهن ــع ال ــم م عليه
البــد أن أشــيد بالقــط الجبان 
ماكــرون الــذي لــم يجــد وقتــا 
مناســبا إلعــالن انســحابه من 
مالــي ســوى اليــوم املوافــق 
مــن  أمريــكا  النســحاب 
ــي،  ــام املاض ــتان الع أفغانس
وكأنــه يقــول لســيده بايــدن 
ــا  ــد هربن ــع: )ق ــم أجم وللعال
يــا عمــي كمــا هربتــم، وفررنا 
كمــا فررتــم، فلتعذرونــا كمــا 
ألنفســكم قد اعتذرتم(، ولعل 
ــة  ــا للغاي ــرون ال زال حنق ماك

ــكا ىلع  ــتحواذ أمري ــراء اس ج
صفقــة الغواصــات، وتالعبهــا 
ــل  ــا يف ظ ــا واقتصاده بأورب
ــية،  ــة الروس ــرب األوكراني الح
وزادت العالقــات تأزمــا مــع 
ــرا  ــذر مؤخ ــوز  فح ــا العج أورب
ــات  ــن أن السياس ــرون م ماك
االقتصاديــة ألمريــكا ســتفتت 
الغــرب.. كمــا احتجــت أملانيــا 
وبريطانيــا من أن السياســات 
األمريكيــة  االقتصاديــة 
ــتدمر  ــم س ــة التضخ ملواجه
بــل  األوروبــي  االقتصــاد 

والعاملــي....    
إننــا نقــول بــكل يقيــن باهلل: 
إن مــا نراه اليوم هــو مقدمات 
أفــول الظاملين املســتكبرين 
التــي تتبعهــا وبخفــاء يف 
ــتضعفين،  ظلها نهوض املس
املســتقبل  أن  ريــب  فــال 
وأن  لإلســالم،  ســيكون 
ــة  ــرن نهض ــادم ق ــرن الق الق
قــد  فاألعــداء  اإلســالم، 
ــم،  ــهم بينه ــل اهلل بأس جع
بعضهــم  يضعــف  فهاهــم 
بعضهــم  ويقتــل  بعضــا، 
بعضهــم  ويشــوي  بعضــا، 
شــيئا  اهلل  أراد  وإذا  بعضــا، 
هيــأ أســبابه، والجميــع يــرى 
املجتمــع  أن  كيــف  اليــوم 
بنفســه  يقــوض  الدولــي 
النظــام العاملــي، ويقــوض 
الدولــي،  واألمــن  الســلم 
غامــض  مســتقبل  وأمامنــا 
ســينهدم فيــه مجلــس األمن 

األمــم  ومجلــس  العاملــي، 
املتحــدة، وسينســلخ العالــم 
باالتفاقيــات  االلتــزام  عــن 
قريبــا  وســنرى  الدوليــة، 
الدوليــة  األســرة  تشــتت 
يف  نلحظــه  لــم  بشــكل 
ــذا كل  ــث، وله ــخ الحدي التأري
ــداث  ــن أح ــوم م ــراه الي ــا ن م
ــذه  ــات له ــو مقدم ــم ه العال
لبنــاء  وتجديــد  التحــوالت، 
التحالفــات، وعــودة عكســية 
لتعزيــز األصــول األيديولوجية 
باتجــاه اليميــن، اســتعداًدا 
ســيدهس  الــذي  للقــادم 
فيــه الجميــع مــا كانــوا عليــه 

التالعــب بمصطلحــات  مــن 
الســلمي  التعايــش 
والتســامح،  والتعدديــة 
املســتغرب  مــن  وليــس 
أن نســمع يوميــا التهديــد 
باســتعمال األســلحة النوويــة 
حتــى صــار الحديــث عنهــا 
مســتهلكا بيــن طغــاة العالم 
أمــام  وليــس  وساســته، 
املســلمين إال العمــل بجــد 
اســتعادة  نحــو  واجتهــاد 
الصــدارة يف العالــم، فــإن لم 
نكــن قادريــن ىلع اللحــاق 
ــوة  ــن الق ــوم يف موازيي بالق
ــة  ــم ال محال ــة، فإنه والهيمن
بســبب  إلينــا  هابطــون 
ــي  ــم الت ــم وأزماته صراعاته
فتكــت بهــم، والعالــم اليــوم 
يحمــل يف طياتــه  بأســره 
والضعــف  الهبــوط  عوامــل 
اهلل  منهــج  عــن  البتعــاده 
أن  عــز وجــل، واهلل نســأل 
ــز  ــد وع ــر رش ــا أم ــرم ألمتن يب
وتمكيــن، وهــو الهــادي إلــى 

هــذا  مثــل  عقــد  يف  فشــلوا  لــو 
بأســره  العــامل  فــإن  االتفــاق 
اقتصاديــة  أزمــة  يف  ســيدخل 
عميقــة تأتــي علــى مــا تبقــى مــن 
االقتصــاد املدمــر بفعــل جنــدي 

كورونــا، اخلفــي  اهلل 

ــق االنقســام يف اجملتمــع األمريكــي حاليــا هــو ســيطرة 
ِّ
 ممــا يعم

رجــل األعمــال اجلمهــوري )ايلــون ماســك( علــى الطائــر األزرق 
)تويــرت( وهــو الــذي ال خيفــي طموحاتــه السياســية وســعيد 

ــدن ــن باي ــام م ــى االنتق ــر عل ــو املص ــودة نتنياه بع
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وكأنــہ يقــول لســيده بايــدن وللعــامل أمجــع: )قــد هربنا يــا عمي 
كمــا هربتــم، وفررنــا كمــا فــررمت، فلتعذرونــا كمــا ألنفســكم قــد 
اعتــذرمت(، ولعــل ماكــرون ال زال حنقــا للغايــة جــراء اســتحواذ 
أمريــكا علــى صفقــة الغواصــات، وتالعبهــا بأوربــا واقتصادهــا 

يف ظــل احلــرب األوكرانيــة الروســية 
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وقتل علمـاء املســلميـن
بقلم: أسامة المقدسـي

ــى  ــية، حت ــة الجنس ــذوذ واملثلي والش
أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي 
يف اململكــة تعــج باملقاطــع املحليــة 
وأخــالق  العامــة  بــاألداب  املخلــة 

ــعودي. ــعب الس الش
هــذا  الريــاض  موســم  حقــق  لقــد 
العــام مــا لــم تحققــه جميــع املواســم 
الســابقة، وقــد )صــار اللــي مــا قــد صار( 
ىلع حــد قــول أحــد عمالقــة الدياثــة 
إتاحــة  تــم  فقــد  الســعودية،  يف 
عشــرات الفــرص لــزوار املوســم يف 
ــم  ــه، وت ــم وباطن ــر اإلث ــة ظاه ممارس
ــعوديات  ــاء الس ــميا للنس ــماح رس الس
عبــر  ألياتهــن  باضطــراب  الراغبــات 
ــة، يف  ــيات الغنائي ــص يف األمس الرق
ــق  ــب وتحقي ــعودية لتقري ــة س محاول
النبــوءات التــي وردت يف حديــث أبــي 
هريــرة -رضــي اهلل عنــه-، وفيــه أن 

تتوالــى جهــود اململكــة العربيــة 
امللــك ســلمان  بقيــادة  الســعودية 
العزيــز آل ســعود وولــي  بــن عبــد 
عهــده املهيــن يف تحقيــق املنكــرات 
الفســاد  نســبة  وتعزيــز  التأريخيــة، 
الســعودي  املجتمــع  يف  األخالقــي 
ضمــن رؤيــة 2030 التغييريــة، وقــد 
الريــاض  مواســم  يف  ذلــك  تجلــى 
ال ســيما املوســم الحالــي وبرامجــه 
الترفيهيــة التــي تشــرف عليهــا هيئــة 
الســعودية،  يف  واإلفســاد  الترفيــه 
وكان مــن آخر هــذه اإلنجازات الســاقطة 
والســعي يف األرض فســادا إقامتهــا 
اإلباحيــة،  الغنائيــة  للمهرجانــات 
الذكــور  بيــن  املختلــط  والرقــص 
ــة  ــرق األجنبي ــتقبال الف ــاث، واس واإلن
اإلباحيــة  إلــى  بالدعــوة  املعروفــة 
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ــال: »ال  ــلم - ق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل - صل رس
تقــوم الســاعة حتــى تضطــرب أليــات نســاء دوس 

ــة«. ىلع ذى الخلص
الســعودي  املواطــن  ىلع  صعبــا  يعــد  ولــم 
ــاد  ــعودية يف إفس ــة الس ــة الحكوم إدراك سياس
ــويق  ــديد ىلع تس ــا الش ــباب وحرصه ــرأة والش امل
اإلباحيــة والشــذوذ الجنســي بيــن شــباب وبنــات 
نجــد والحجــاز، فقــد جلبــوا لهــم الفــرق الغنائيــة 
واحتفــوا  واإلباحيــات،  اإلباحييــن  مــن  الكوريــة 
بقدومهــم أيمــا احتفــاء، حتــى أن مبانــي مدينــة 
الريــاض وأبراجهــا اكتســت باللــون الــوردي احتفــاء 
ــة  ــاظ اإلباحي ــة باأللف ــة امللغوم ــية الغنائي باألمس
النابيــة، والتــي أحيتهــا فرقــة )بــالك بلينــك( 
تحــت أضــواء وشــعارات املثلييــن، واألعــالم الحمراء 
والورديــة، وكأننــا بإزاء إحيــاء ذكريــات ذوات الرايات 
الحمــر التــي يســتدل بهــا ىلع بيــوت البغايــا يف 
زمــن التــراث الثقــايف )الســعودي( قبــل اإلســالم..
لقــد بــات يعلــم القاصــي والدانــي أن والة أمــر هذه 
الدولــة الناشــرة للكتــاب والســنة كنشــرها لجمــال 
ــات  ــاع التوصي ــدا يف اتب ــون جه ــقجي ال يأل خاش
ــز اإلستشــراق  واملخرجــات التــي صــدرت عــن مراك
البنيــة  يف  جــذري  تغييــر  إلحــداث  الغربيــة 
االجتماعيــة الســعودية، فكانــت السياســة الحاليــة 
الصــد عــن ســبيل اهلل، ومحاربــة  قائمــة ىلع 
أوليــاء اهلل، والطعــن يف شــريعة اهلل، وإفســاح 
املجــال لــكل مســتهزئ بشــعائر اهلل، متهكــم ىلع 
حــدود اهلل، ســاع يف أذيــة املؤمنين بأنــواع األذى؛ 
فالصــور والتجليــات القادمــة مــن الريــاض تعكــس 
ــزل  ــا أن ــة مل ــة الواضح ــار الكراهي ــوح آث ــكل وض ب
ــي أشــارت  ــة الت ــام الصــورة القرآني ــا أم اهلل، وكأنن

جب   هئ   مئ   خئ   ىمحٱ   إليهــا ســورة محمــد: 
متهت   خت   حت   جت   هب   مب   خب   حب  
يمح )محمــد: 26(، يقــول الشــيخ  جح   مج   حج   مث  
محمــد األميــن الشــنقيطي رحمــه اهلل يف تفســير 
هــذه اآليــة: )اعلــم أن كل مســلم يجــب عليــه يف 
هــذا الزمــان تأمــل هــذه اآليــات مــن ســورة محمــد 

وتدبرهــا، والحــذر التــام ممــا تضمنتــه مــن الوعيــد؛ 
ــون  ــلمين داخل ــبون للمس ــن ينتس ــرًا مم ألن كثي
ــديد؛  ــد الش ــن الوعي ــه م ــا تضمنت ــك فيم ــال ش ب
ألن عامــة الكفــار مــن شــرقيين وغربييــن كارهــون 
نــزَّل اهلل ىلع رســوله محمــد صلــى اهلل  ملــا 
ــه  ــه ب ــا يبين ــه وســلم، وهــذا هــو القــرآن وم علي
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن الســنن؛ فــكل 

مــن قــال لهــؤالء الكفــار الكارهيــن ملــا نزلــه اهلل:  
يمح )محمــد: 26( فهــو  متهت   خت   حت   جت   ىمحٱ 
داخــل يف وعيــد اآليــة، وأحــرى مــن ذلك مــن يقول 
لهــم: )ســنطيعكم يف كل األمــر( كالذيــن يتبعــون 
القوانيــن الوضعيــة مطيعيــن بذلــك للذيــن كرهــوا 

مــا نــزل اهلل؛ فــإن هــؤالء ال شــك ممــن تتوفاهــم 
مجيمح )األنفال: 50((. حج   مث   ىمحٱ 

لقــد كانــت اململكــة العربيــة الســعودية -يف نظر 
ــن  ــن ضم ــا- م ــبين إليه ــا واملنتس ــض دعاته بع
ــر  ــر كثي ــا اهلل عب ــي هداه ــالمية الت ــدول اإلس ال
مــن علمائهــا األخيــار يف تأريخهــا األول وعقودهــا 
املاضيــة، لكــن اتضــح اليــوم للعيــان أنها اســتحبت 
العمــى ىلع الهــدى، وظهــر للجميــع أنهــا يف 
مقدمــة الــدول التــي تحب أن تشــيع الفاحشــة يف 

مق   حق   ــى ـ: ىمحٱ  ــال اهلل ـ تعال ــد ق ــوا، وق ــن آمن الذي

هل   مل   خل   حل   جل   مك   لك   خك   حك   جك  
]النور:  يمح  جه  هن   من   خن   حن   جن   خممم   حم   جم  
19[، قــال ابــن القيــم -رحمــه اهلل- : )هــذا إذا أحبــوا 
إشــاعتها وإذاعتهــا؛ فكيــف إذا تولــوا هم إشــاعتها 
ــالل  ــبة االنح ــد نس ــك تزاي ــد ذل ــا؟(، ويؤك وإذاعته
األخالقــي يف الشــارع الســعودي، واالنجــراف نحــو 
ــعودي  ــل الس ــخ يف الجي ــرج والتفس ــاد والتب اإللح
ــم يكــن مــن املســتغرب ظهــور جيــل  املعاصــر، ول
مــن اإلباحيــات الســعوديات والشــاذات جنســيا ألول 
مــرة يف لقــاءات حواريــة ىلع القنــوات الفضائيــة 
ــا  ــة، مم ــو( األملاني ــس24( و )دي دبلي ــاة )فران كقن
يؤكــد أن جهــود اململكــة العربيــة الســعودية 
تحــت رعايــة خائــن الحرميــن الشــريفين وولــي 

عهــده املهيــن تخطــو خطــوات متســارعة يف 
جــر املجتمــع الســعودي نحــو الشــذوذ واإلباحيــة 
والفاحشــة، وقــد وقع انتشــار الفواحــش يف األمة 
اإلســالمية ودولهــا املتأثــرة بالثقافــة الغربيــة 
آنــذاك يف القــرن الســابع الهجــري، فــكان مآلهــا 
الــزوال واالضمحــالل وتســلط العــدو عليهــم، ووثق 
ــك  ــاء تل ــن علم ــداث م ــذه األح ــر ه ــن عاص ــك م ذل
املرحلــة التأريخيــة كاإلمــام املحــدث أبــي العباس 
ــه )املفهــم ملــا  القرطبــي -رحمــه اهلل- يف كتاب
ــاب مســلم: 22/5( فقــال:  أشــكل مــن تلخيــص كت
ــذه  ــس يف ه ــالد األندل ــك يف ب ــر ذل ــد كث )... وق
ــا،  ــوًرا فاحًش ــم ظه ــر فيه ــة، وظه ــَدد القريب امُل
ــبَّان بالفعــل، وأشــياخهم  بحيــث اشــترك فيــه الشُّ
باإلقــرار عليــه، وتــرك اإلنــكار، فســلط اهلل عليهــم 
عدوَّهــم فأهلكهــم، واســتولى ىلع بالدهــم، فإنــا 

ــا إليــه راجعــون(. هلل وإنَّ
ــد  ــف إال عن ــن تق ــعودية ل ــة 2030 الس ــل رؤي ولع
تحقيــق النبــوءة التــي رواهــا اإلمــام أبــو يعلى يف 
مســنده عــن رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم- 
حيــث يقــول: »والــذي نفســي بيــده ال تفنــى هــذه 
األمــة حتــى يقــوم الرجــل إلــى املــرأة فيفترشــها 
يف الطريــق؛ فيكــون خيارهــم يومئــذ مــن يقــول: 

لــو واريَتهــا وراء هــذا الحائــط«..

ــاس،  ــن الن ــط م ــن بالقس ــد اآلمري ــا ىلع صعي أم
ــم  ــن عــن املنكــر، فل ــن باملعــروف والناهي واآلمري
يــك مســتغربا أن تواجههــم الحكومــة الســعودية 
ــم  ــذ أن توعدته ــور، فمن ــم وج ــزم وظل ــزم وع بح
بالتدميــر الفــوري عــام 2017م، شــرعت القيــادة 
ــور اهلل يف  ــاء ن ــة إلطف ــود حثيث ــعودية بجه الس
األرض، فحاربــت الدعــاة إلــى اهلل، وقلصــت مــن 
الجهــود الدعويــة، وجرمــت كل محاولــة لألمــر 
ــم  ــت الته ــر، وألق ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع
الجائــرة جزافــا ىلع مــن يف ســجونها مــن العلمــاء 
األخيــار واألئمــة األبــرار والدعاة الصادقيــن، وصادقت 
ــة  ىلع حكــم إعــدام طائفــة منهــم، فأعدمــت ثل
مــن الشــباب املخلصيــن والعلمــاء األبــرار، واليــوم 
يقــف ىلع شــفير املشــنقة وقطــع األعنــاق عــدد 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاء اململك ــرة علم ــن خي م
كالشــيخ عــوض القرنــي وإخوانــه األخيــار مــن 
علمــاء ودعــاة اململكــة العربيــة الســعودية -فــك 
اهلل أســرهم-، ألنهــم صمــام األمــان والجــدار املانــع 
يف وجــه الحكومــة الســعودية مــن جــر املجتمــع 
الســعودي نحــو االنحــالل واالباحيــة، ومــن الواجــب 
علينــا وىلع أهــل اإلســالم جميعــا أن ينتصــروا 
لهــؤالء العلمــاء والدعــاة األخيــار، فعاقبــة الخــذالن 
وخيمــة، وإننــا من هــذا املنطلــق والواجــب الديني 
نســتنفر كل الصادقيــن، ونحــث جميــع املخلصيــن 
العلمــاء  العــرب ىلع نجــدة هــؤالء  يف جزيــرة 
ــعودية، كل  ــجون الس ــن يف س ــاة املظلومي والدع
بقــدر اســتطاعته، وىلع أهــل الجهــاد ال ســيما 
بجزيــرة العــرب أن يســتنفذوا جميــع الوســائل 
الجهاديــة الســتنقاذ هــؤالء الصالحيــن، امتثــاال 
ألمــر رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم- »فكــوا 
العانــي«، وهــذا واجــب إيمانــي وحــق الزم، فنســأل 
لنــا ولجميــع املســلمين  أن ييســر  اهلل تعالــى 
ــرة  ــاب الطاه ــذه الرق ــتنقاذ ه ــاهمة يف اس املس
مــن ســيوف الجــور، وأن يعــم بغضبــه وعقابــه 
الطغــاة والظامليــن ويرينــا فيهــم عجائــب قدرتــه، 

ــه.   ــك والقــادر علي ــي ذل ــه ول إن

شــرعت القيادة السعودية جبهود 
حثيثــة إلطفاء نور اهلل يف األرض، 

فحاربت الدعاة إىل اهلل، 

1819
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وقتل علمـاء املســلميـن



يف ليلــة االفتتــاح الــذي تجــاوزت 
الديــن وحــدود  فيهــا قطــر حــدود 
موروثاتنــا وتقاليدنــا اإلســالمية؛ حيــث 
اإلباحييــن  املغنييــن  أحــد  أحيــاه 
يف  القطــري  زميلــه  مــع  الكورييــن 
ملعــب البيــت، وحضــره قــادة الدويــالت 
ورمــوز  الصهيوصليبيــة،  العربيــة 
صهاينــة العــرب والعجــم، منيــت قطــر 
بهزيمــة نكــراء ، تبعتهــا سلســلٌة  مــن 
ومــا  مــرارة وقســوة،  أكثــر  الهزائــم 
ــو  ــج مذيع ــى ض ــويعات حت ــي إال س ه
ــران  ــي الخس ــة بنع ــوات الفضائي القن
ــارة محــرري  ــأ املغــادرة، بيــد أن عب ونب
ــاري الســفلي يف هــذه  الشــريط اإلخب
القنــوات اســتوقفتني، فقــد جــاءت 
خاســر  أول  )قطــر  كاآلتــي:  عبارتهــا 
العالــم(،  كأس  ملنافســات  ومغــادر 
ــل  ــة تأم ــي وقف ــك يف نفس ــار ذل فأث

وتفكيــر.. 
ومــاذا  قطــر؟  خســرت  حقــا  فهــل 

تــرى؟ يــا  خســرت 
الكثيــر  قطــر  خســرت  لقــد  نعــم، 
الدينيــة  املكتســبات  مــن  والكثيــر 
لشــعبها  واالجتماعيــة  والثقافيــة 
ــر  ــرت قط ــة خس ــن جه ــظ، فم املحاف
ــا  ــي، وقانونه ــعبها األخالق ــتور ش دس
ــع  ــا كان يتمت ــي، وم ــي القبل االجتماع
ــم  ــض معال ــن بع ــا م ــاء قبائله ــه أبن ب
ــرة  ــة والغي ــة كاألصال ــة الفاضل املدين
واملحافظــة، فقــد كانــت شــوارع قطــر 
مصونــة ولــو نســبيا مــن املجاهــرة 
ــاآلداب  ــة ب باملنكــرات واملناظــر املخل
قطــر  أصبحــت  واليــوم  اإلســالمية، 
كماخــور دبــي مرتعــا للعاهــرات ومثابة 
املناظــر  مــن  وأصبــح  للفاجــرات، 

2021



ُّ

فقــد كان شــعبها الغيــور حريصــا  ىلع 
صيانــة رأس مالــه   من شــبابه وفتياته  
واإللحــاد،  واإلفســاد  التغريــب  مــن 
ــر  ــك قط ــى ممالي ــوم فيتباه ــا الي وأم
وإماؤهــا بأنهــا احتضنــت بعــض الدعــاة 
لدعــوة الكافريــن إلــى اإلســالم، بينمــا 
يتحــول كثيــر مــن فتيــات وشــباب 
املســلمين القطرييــن وغيرهــم مــن 
إلــى  الجزيــرة  أهــل  مــن  جيرانهــم 
ــذوذ  ــارة والش ــة الدع ــاد، وممارس اإللح
الجنســي مــع الزائريــن األجانــب، وهــذا 
ــائل  ــر ووس ــه أرض قط ــهد ل ــع تش واق
التواصــل االجتماعــي، فهــل أضحــت 
اســتراتيجية قطــر الدينيــة تقــوم ىلع 
ــود، أم  ــد املوج ــود بفق ــب املفق كس
ــالمية  ــف اإلس ــب بالعواط ــا تتالع أنه

ــن؟ ــاد يف األعي ــذر الرم وت
لقــد أعلنــت قطــر أنهــا صرفــت مــا 
يزيــد ىلع 220 مليــار دوالر يف ســياق 
ــم  ــات كأس العال ــتضافتها ملنافس اس
املبلــغ  هــذا  جميــع  فهــل   ،2022
ــة  ــاء البني ــا ىلع إنش ــه حق ــم صرف ت
التحتيــة، أم أن كثيــرا منــه تــم صرفــه 
ــة،  ــوكاالت اإلخباري ــم ال ــراء ذم يف ش
واملجامــع  املماليــك،  واملذيعيــن 
العلمائيــة، والدعاة والشــيوخ، ورؤســاء 
والراقصــات،  واملغنيــات  الفيفــا، 
ليســوقوا  واملهرجــات،  واملمثــالت 
الحــدث  هــذا  اســتضافتها  لقطــر 
العاملــي ويســوغوه ويجملــوه ويخفــوا 
وكبائــر  موبقــات  مــن  تكتنفــه  مــا 
ضــد  انســانية  واعتــداءات  وفجــور 
املســتضعفين مــن العمــال الفقــراء 

بــل وضــد البيئــة والطبيعــة؟
ومــا الفضيحــة األخيــرة لحكومــة قطــر 

مــع أن النظــام القطــري ســمح للشــواذ 
شــريطة  لقطــر  بالدخــول  جنســيا 
وينشــروا  شــذوذهم  يمارســوا  ال  أن 
شــعاراتهم وأعالمهــم عالنيــة، وملــاذا 
لــم يســمعوننا هــذا الضجيــج والصــراخ 
يف مونديــال روســيا عــام 2018 مــع 
أن قوانيــن روســيا كقوانيــن قطــر يف 
تجريــم الدعــوة للشــذوذ الجنســي؟        
ومهمــا أطلــت الــكالم يف بيان خســارة 
األخالقــي  شــعبها  لدســتور  قطــر 
أويف  فلــن  املجتمعيــة  وأعرافهــا 
ــه قطــر،  ــاءت ب قــدر الخســران التــي ب
ويكفــي بؤســا مــا يتناقلــه النــاس 
مــن الحديــث عمــا تتناقلــه وســائل 
التواصــل االجتماعــي مــن املشــاهد 
املخزيــة التي ال ُينشــر منهــا ىلع قناة 
ــأل اهلل  ــير، ونس ــزر اليس ــرة إال الن الجزي
ــلمين  ــار املس ــا وأبص ــظ أبصارن أن يحف

ــس.  ــذا الرج ــن ه م
ــعب   ــر ش ــد خس ــرى فق ــة أخ ــن جه وم
قطــر الكثيــر مــن مكتســباته الدينيــة، 

الطبيعيــة التــي يراهــا شــباب وبنــات 
الشــعب القطــري يف كورنيــش الدوحة 
أن يــروا الفجــور والســفور، فقــد نشــرت 
عــدد مــن القنــوات الفضائيــة قبــل 
أســابيع لقــاءات مــع بعــض العامــالت 
ــجعين  ــتقبال املش ــات يف اس األجنبي
مــن الــدول األوربيــة، حيث صرحــوا فيه 
أن مــن الطبيعــي لغيــر املتزوجيــن أن 
يمارســوا فجورهــم يف األماكــن العامــة 
ــققا يف  ــتأجروا ش ــر، وأن يس ــال نكي ب
الفنــادق دون إثبــات زواج، وأن يتناولوا 

ــوا  ــول ويمارس ــا الكح فيه
دون  فيــه  يرغبــون  مــا 

ــاج. إزع
الــذي  الخســران  هــذا  إن 
لــن  قطــر،  بــه  منيــت 
ــل،  ــا بالكام ــي أعداءه يرض
االســتئصال  مرادهــم  ألن 
ــعبها  ــة ش ــامل لثقاف الش
فاملنافســة  املســلم، 
ــم  ــت ىلع صن ــوم ليس الي
فقــط،  املســتدير  الكــرة 
كبيــر  صــراع  ثمــة  بــل 
ــات،  ــراف والثقاف ــن األع بي
بيــن  شــديدة  ومنافســة 
وإال  والحضــارات،  العــادات 
فمــا مقصــود املنتخبــات 
بالرســائل  الصليبيــة 
يريــدون  التــي  اإلباحيــة 
ــرة  ــة ك ــر لعب ــا عب إيصاله
القــدم بــأرض قطــر، وملــاذا 
كل هــذا الضجيــج والصــراخ 
ــم  ــر دعوته ــل نش ــن أج م
ودعمهــم  لإلباحيــة، 
ملجتمــع الشــواذ جنســيا، 

الفريــق الفائز حيتفل 
يف شوارع الدوحة 

بشرب اخلمر جهارا 
نهارا، وأمري قطر 
وإخوانه حييونه

وقناة اجلزيرة تنقل 
هذا الشر لداخل 

املسلمن بيوت 

قطر أول خاسر
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حملــة ضغــط من أجــل توجيــه املالعب 
التــي ســتفكك ليتــم التبــرع بهــا ، 
ألبنــاء األمــة يف اليمــن  والصومــال 
وأفغانســتان وغيرهــا، ال لتكــون مالعب 
كــرة فحاجياتهــم أشــد وأهــم مــن ذلك، 
فهــم يف حاجــة ملــدارس يدرســون 
ومرافــق خدماتيــة  أبناءهــم فيهــا، 
ألبســط  تفتقــر  التــي  ملخيماتهــم 
الحاجيــات اإلنســانية، فهــل ســتجد 
هــذه الدعــوة أذانــا صاغيــة، أم ســيتم 
التبــرع بهــذه املالعــب املفككــة ملــن 
ال يســتحقها ويف مشــاريع ال فائــدة 

ــا..  منه
ومــن الفــوارق أيضــا أن يدعــو »االتحــاد 
العاملــي لعلمــاء املســلمين« بقطــر 
إلغاثــة إخواننــا املنكوبيــن يف جزيــرة 
ــذي  ــزالل ال ــد ال ــيا بع ــاوة بإندونيس ج
أصابهــم، وهــي دعــوة خيــر ال حرمهــم 
اهلل أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا، ونحن 
ندعــو أيضــا ملــا يدعــون إليــه، فذلــك 
ــا  ــان، ولكنن ــوة واإليم ــوازم اإلخ ــن ل م
املســلمين  وندعــو  ندعوهــم  أيضــا 
ــالم  ــن اإلس ــم دي ــة دينه ــا إلغاث جميع
الــذي صــار تحــت األنقــاض بقطــر ودول 
الخليــج بأكملهــا، وإلغاثــة الثقافــة 
اإلســالمية التــي تقــف وحيــدة اليــوم 
أمــام الثقافــات األجنبيــة املتنوعــة 
التــي تريــد اســتئصالها يف منافســات 
التقــارب  بدعــوى  العالــم  كأس 
والتعايــش واإلنســانية والحــب، فهــل 

ــث؟ ــن مغي م
وجميــع  بقطــر  اآلن  يــدور  مــا  إن 
الجزيــرة العربيــة هــو جــزء مــن حملــة 
ــة املــدى  صهيوصليبيــة وخطــة طويل
اهلل  يحبــه  الــذي  الديــن  الغتيــال 

يرافــق املونديــال مــن برامــج وفقــرات 
مــع  اإلســالمي  اللــون  ويكســبونها 
ــوق  ــا فس ــم بأنه ــادي عليه ــا تن أنه
ــل  ــل، فه ــز وج ــب اهلل ع ــور يغض وفج
ــادهن  ــفهن ألجس ــاء وكش ــرج النس تب
ــى اهلل  ــوله صل ــه اهلل ورس ــالل يحب ح
الغنــاء  وقــف  وهــل  وســلم،  عليــه 
والرقــص املاجــن ملــدة دقيقتيــن مــن 
أجــل األذان مبيــح لالنهمــاك يف هــذه 

ــده؟ ــل األذان وبع ــرات قب املنك
ثــم يقــول اململــوك القابــع )تحــت 
ــالمي  ــا اإلس ــزازا بدينن ــلطة(: اعت الس
وعمــال بقوانينــا وثقافتنــا اإلســالمية!!
مــن  ليــس  ذلــك  أن  يشــهد  واهلل 
ــن  ــن القواني ــل وال م ــز وج ــن اهلل ع دي
اإلســالمية يف شــيء، بل هو )اإلســالم 
األمريكــي( بنســخته القطريــة املصنوع 
ــوقونه  ــذي يس ــد(، وال ــد )ران يف معه
كبديــل عــن )اإلســالم املحمــدي( الــذي 

ــنة.. ــرآن والس ــده يف الق نج
ولــو أن أحــدا مــن أولــي األلبــاب كانــوا 
ــار  ــر معش ــع عش ــر فدف ــون قط يحكم
هــذا املبلــغ الهائــل يف ســد جــوع 
ــن يف  ــن واملكروبي ــا املحتاجي إخوانن
ــال  ــا والصوم ــطين وبورم ــوريا وفلس س
لكفــى ووفــى فقــراء األمــة كلهــا، 
فهــل يليــق بأمــة اإلســالم أن تتفســح 
اللهــو،  هــذا  يف  أموالهــا  وتســرف 
وتخــادع نفســها بــأن التضامــن مــع 
والعربيــة  اإلســالمية  املنتخبــات 
واجــب أخالقــي، وإخوانهــم املكروبيــن 
واأللــم يف  والفقــر  الجــوع  يعانــون 
ــالمي؟ ــا اإلس ــن عاملن ــتى م ــاء ش أنح
ــذوا  ــر أن يأخ ــالء يف قط ــوا العق وندع
ىلع أيــدي ســفهاء آل ثاني، ويشــكلوا 

مــع نائبــة رئيــس البرملــان األوربــي إال  
دليل صــارخ ىلع هذا التبذيــر اإلجرامي 
ألمــوال املســلمين يف ســبيل نيــل 
ــم  ــراء الذم ــر، بش ــرب الكاف ــى الغ رض
ــه  ــفيه وحكومت ــر الس ــويق لألمي للتس

ــة. املتصهين
ــة  ــرة داخلي ــترجلة وزي ــادى املس وتتم
الدنيئــة  ممارســاتها  يف    أملانيــا 
ــيا ىلع  ــواذ جنس ــعارات الش ــع ش برف
بمالعــب  الضيــوف  كبــار  منصــات 
الدوحــة،  ضاغطــة مــن أجــل مزيــد مــن 
ــة  ــن حكوم ــة م ــروات األم ــتحالب ث اس
قطــر الضعيفــة، وبالفعــل فقــد حظيت 
ــدة  ــاز مل ــا بالغ ــد لتزويده ــا بعق أملاني

ــنة. 15 س
ولــم تفــوت بريطانيــا الفرصــة لتحظــى 
ثــروات  اســتحالب  يف  بنصيبهــا 
الذليلــة،  مــن حكومــة قطــر  األمــة 
جميــع  بحجــب  لنــدن  قامــت  فقــد 
باســتثمارات  املرتبطــة  اإلعالنــات 
ــر،  ــم يف قط ــة للحك ــرة املغتصب األس
وكمــا عودتنــا هــذه األســرة فســتهرول 
ملســاعدة حاميــة ملكهــا بريطانيــا 
االقتصاديــة  أزمتهــا  مــن  للخــروج 
ــرون  ــر ماك ــد املاك ــا الحاق ــرة، أم األخي
فاختــار سياســة الترغيــب مــع صبيــان 
حــكام الجزيــرة ليأخــذ نصيبــه مــن 
ســرقات ثــروات األمــة، األمــة التــي 
فقــر  يف  ســكانها  معظــم  يعيــش 
مدقــع، عشــرات املالييــن إن لــم يكــن 
املئــات يتضــورون جوعــا يف مخيمــات 
العــار، واآلالف يغرقــون يف البحــار هربا 

ــوع.  ــم والج ــن الظل م
ــاء يف  ــك واإلم ــغل  املمالي ــاذا ينش مل
ــا  ــادة مل ــج واإلش ــرة بالتروي ــاة الجزي قن

وزيرة  املسرتجلة 
الداخليــة األملانية ترفع 

الشواذ، لتحظى  شعارات 
باتفــاق بتزويد أملانيا 

بالغــاز القطري ملدة 15 
عاما قادما

أما احلاقد 
املاكر ماكرون 

فاختار 
سياسة 

الرتغيب مع 
صبيان حكام 

اجلزيرة 
ليأخذ 

نصيبه من 
سرقات 

ثروات األمة،
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ونبــذ الجهــاد وأهلــه، ورمــوز هــذا 
التيــار تــم تمكينهــم منــذ أمــد يف 
القنــوات والصحافــة واإلعــالم والفتاوى 
وهــم  والتوجيــه،  واملحاضــرات 
منشــغلون منــذ عقديــن بمــا يســمونه 
بـــ )املنهــج الوســطي املعتــدل(، يف 
ــذي  ــالمي ال ــار اإلس ــرب التي ــل ض مقاب
ــرف(،  ــي املتط ــه بـــ )الراديكال يصفون
والتضييــق عليــه ملحاولــة اســتئصاله، 
واغتيالــه، وهــا هــم  اليــوم يف دوحــة 
قطــر قد أسســوا كعبة جديدة، ونشــروا 
حولهــا )شــعائر اإلســالم األمريكــي(، 
التوحيــد بجانــب الشــرك،  فوضعــوا 
والغنــاء املاجــن بجانــب تــالوة القــرآن، 
ودور  املســجد،  بجانــب  والكنيســة 
ــيخ  ــوة، والش ــب دور الدع ــص بجان الرق
الداعــرة،  الداعيــة بجانــب املغنيــة 
واملــرأة العفيفــة املحجبــة بجانــب 
ــك مذكــور  املتبرجــة الســافرة، وكل ذل
يف ُزُبــِر آل )رانــد( وقرآنهــا الجديــد، ثــم 
ــن  ــي( م ــالم األمريك ــاة )اإلس ــرج دع يخ
مراكزهــم املجــاورة لقاعــدة العديــد 
األمريكيــة ليخــدروا أحاسيســنا بعــد 
مظاهــر اإلغضــاب هلل عــز وجــل، وبعــد 
كل هــذه املحاربــة هلل ولرســوله صلــى 
ــت  ــر رفع ــأن قط ــلم، ب ــه وس اهلل علي
رؤوســنا بحفظهــا لإلســالم، واعتزازهــا 
بالقــرآن، ونشــرها للســنة النبويــة، 
ــو كــره  واهلل ســبحانه مظهــر دينــه ول

الكافــرون.
إن واقــع اإلســالم وأهلــه اليــوم بقطــر 
ــن  ــق م ــم يب ــة، فل ــز للغاي ــع مخ واق
اإلســالم املحمــدي بقطــر ســوى بعــض 
ــالة  ــالمية( كاألذان والص ــعائر اإلس )الش
والصيــام والحجــاب ونحوهــا ممــا ال زال

والبيانــات، ثــم إصدارهــا مــن قطــر، 
فهــم يكتفــون حاليــا بالعمــل مــن 
مركــز مؤسســة رانــد االستشــراقية، 
وإصــدار تقاريرهــا وتوصياتهــا لصهاينة 
النظــام القطــري، ومــن ثــم يتــم تجنيد 
دعــاة وشــيوخ االتحــادات واملجامــع 
العلمائيــة للعمــل بتوصيــات مؤسســة 
رانــد، وتمكينهــم مــن وســائل اإلعــالم 
والتوجيــه، مــع شــن هجمــة قويــة: 
ــا،  ــا، وتربوي ــا، وتعليمي ــا، وفكري إعالمي
قويــة ولكنهــا )ناعمــة( و )هادئة( ىلع 
ــد  ــام والتوحي ــة واالحتش ــل العف معاق
والكفــر بالطاغــوت والبــراءة مــن الكفــار 
ومعاداتهــم والجهــاد يف ســبيل اهلل.

ــور  ــب الغي ــي ىلع املراق ــذا ينبغ وله
ــات واملؤتمــرات  أن يراقــب هــذه البيان
ــذه  ــدروس ، وه ــياق امل ــذا الس يف ه
الخطــة الطويلــة املــدى، فــكل نتاجهم 
ليــس معــزوال عــن األمــور التــي تجــري 
العامليــة،  اإلســالمية  الســاحة  ىلع 
ــداف  ــة األه ــب يف خدم ــي تص ــل ه ب
الغربيــة والشــرقية لضــرب اإلســالم 
الحقيقــي وعقيــدة الــوالء والبــراء عنــد 

ــلمين. املس
ــا يف  ــي قدم ــر تمض ــة أن قط والخالص
تســويق )اإلســالم األمريكــي( الــذي 
تبشــر بــه مؤسســة رانــد االستشــراقية 
ــا،  ــزا له ــر مرك ــن قط ــذ م ــي تتخ والت
اإلســالمي  التيــار  إلبــراز  وتســوق 
املشــوه املدعــوم بـــقوة مــن األنظمــة 
ــذي شــاهدنا  العربيــة املتصهينــة، وال
يف  ومواقفــه  أفــكاره  مــن  كثيــرا 
كأس العالــم 2022، وهــو تيــار يــروج 
للتعايــش والحــب والســالم والحــوار 
اآلخــر(،  )كراهيــة  وتــرك  والتســامح 

تبقــى  مــا  ىلع  واإلجهــاز  لعبــاده، 
مــن اإلســالم الحقيقــي، ويشــارك يف 
هــذه الحملــة الصهيوصليبيــة الحاقــدة 
بعــض الدعــاة والشــيوخ مــع معرفتهــم 
التامــة بأبعادهــا وأهدافهــا، والبعــض 
ال  اآلخــر يشــارك فيهــا عــن غفلــة 
بــه،  يعــذرون  ال  وانخــداع  تغتفــر، 
وهــذه الخطــة طويلــة املــدى هدفهــا 
نفســي  تغييــر  إحــداث  األساســي: 
املســلمين  عنــد  جــذري  وعقلــي 
ألجــل  العربيــة  الجزيــرة  أهــل  مــن 
ــر(  ــة اآلخ ــدة )كراهي ــاء ىلع عقي القض
ــا  ــوس عقيدتن ــمى يف قام ــي تس الت
الكفــار(،  مــن  )البــراءة  اإلســالمية: 
والقضــاء ىلع عقيــدة )اإلرهــاب( التــي 
تســمى يف قامــوس ديننــا اإلســالمي: 
والقضــاء  )الجهــاد يف ســبيل اهلل(، 
ىلع التزمــت والرجعيــة الــذي يســمى 
يف قاموســنا االحتشــام والعفــاف، وال 
يكــون هــذا إال بتجنيد الدعاة والشــيوخ 
ــرات  ــاء إلقامــة املؤتم واتحــادات العلم
والنــدوات والبيانــات، وإعــداد املقاالت 
واملحاضــرات التــي تنــادي بــروح الحــب 
والســالم واملــودة والتســامح، ووجــوب 
ــدام  ــرك الص ــر، وت ــع اآلخ ــش م التعاي
ومعــاداة اآلخريــن، والتــي يــراد مــن 
ــراء(  ــوالء والب ــاء ىلع )ال ــا القض خالله
ومــن  اهلل(،  ســبيل  يف  و)الجهــاد 
الســفاهة أن يظــن البعــض أن هــذا 
ــه إال مشــايخ وعلمــاء  ــدور ال يقــوم ب ال
الكونجــرس، ودعــاة البيــت األبيــض 
والســي أي إيــه، ووعــاظ البنتاغــون 
ــم  ــن له ــؤالء ال يمك ــي اي، فه واإلف ب
ــدوات  ــرات والن ــوا إدارة املحاض أن يتول
الفتــاوى  وكتابــة  واملؤتمــرات، 
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ــن  ــا م ــا، وكان أيض ــم اهلل جميع أخزاه
ــا  ــا صف ــة ووقوفه ــدة األم ــباب وح أس
مــع بعضهــا البعــض: قضية فلســطين، 
وأزمــة الطفــل ريــان حبيــس الجــب 
رحمــه اهلل، وهنــاك الكثيــر ممــا يوحــد 
أمتنــا مــن جهــة الديــن والعقيــدة، 
ويف كل هــذا بيــان لســالمة األمــة 
اإلســالمية، وتأكيــد أنهــا حيــة وتحمــل 
ــم كل  ــة، ورغ ــة والنهض ــل اليقظ عوام
ــم  ــة الحك ــتعمار وأنظم ــه االس ــا فعل م
املحلــي بهــا، إال أنهــا أمــة عصية ىلع 
املــوت وهلل الحمــد واملنــة، وحتــى 
العبــي كــرة القــدم الذيــن افتخــروا مــع 
يف  حتــى  وبســجداتهم  والداتهــم، 
ســاعات االغفلــة، أصبحــوا يلهبــون 
مشــاعر األمــة ويداعبــون طموحهــا 
ألنهــا أمــة تتــوق إلــى نهــوض دينهــا 
ووحدتهــا، وإلــى االستمســاك بأعرافها 
ــا،  ــا يجمعن ــالمية، فم ــا اإلس وثقافته
مشــاعرنا،  ويلهــب  صفنــا،  ويوحــد 
ــو  ــة؛ ه ــرة املتبادل ــا الغي ــي فين وينم
هــذا الديــن العظيــم الــذي جعلنــا 
ــا،  ــا وترًح ــض فرًح ــا البع ــم لبعضن نهت
ال كمــا يزعــم املماليــك الكاذبــون بــأن 
الرياضــة وكــرة القــدم هــي التــي توحد 

أمتنــا اإلســالمية..
ــا  ــر ألهلن ــى أن ييس ــأل اهلل تعال ونس
مــا  يســتدركوا  أن  بقطــر  الكــرام 
املباركــة  الطيبــة  أرضهــم  خســرته 
مــن صفــاء العفــة، وجمــال الحيــاء، 
ــراف،  ــة األع ــات، وأصال ــم املمارس وكري
وأن يوفقهــم لإلجهــاز ىلع املنكــرات 
والبــدع، وأن ينهــوا معالــم املخالفــات 
واهلل  تعالــى،  اهلل  تغضــب  التــي 

الهــادي إلــى ســواء الســبيل.

ــرق  ــرة ف ــدون يف نص ــن يتح املغفلي
ــا  ــديدة بم ــم الش ــم غفلته ــم رغ أمته
االجتماعــات  هــذه  مــن  لهــم  يــراد 
شــباب  أن  والحقيقــة  البائســة، 
ــد  ــيء يعي ــى ألي ش ــلمين عطش املس
لهــم عزتهــم وكرامتهــم ووحدتهــم 
وانتصاراتهــم ولــو مــن بوابــة كــرة 
ــوم  ــلمون الي ــة، واملس ــدم والرياض الق
ــذي  ــر ال ــل املنتص ــن البط ــون ع يبحث
عدوهــم،  ضــد  ُهــم  وَيُصفُّ يجمعهــم 
فكانــت قيــادات الجهــاد وأئمــة العلــم 
أمثــال  تأريخهــا،  يف  األمــة  أبطــال 
اإلمــام الشــيخ عبــد اهلل عــزام وشــهيد 
األمــة أســامة بــن الدن واألميــر الــويف 
املــال عمــر والقائــد يحيــى عيــاش 

جن   يم  والبطــل خطــاب وغيرهــم، ٱىمحٱ 

يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من  خن  حن 

يمح  نحســبهم واهلل حســيبهم، لكــن  جي 
ــعى  ــد س ــي فق ــر العامل ــادة الكف وكع
نصاعــة  ىلع  التغبيــش  يف  والزال 
ــة  ــى مكان ــاءة إل ــوة واإلس ــذه الدع ه
رموزهــا يف قلــوب األمــة، باالســتفادة 
مــن  الشــر  أهــل  مــع  والتخــادم 
ــة  ــالء الخون ــى والعم ــش الحمق الدواع

يتمســك بــه أهلنــا الغيــارى بقطــر، 
أمــا معالــم )الشــرائع اإلســالمية( فهــي 
خاليــا نائمــة مســتترة يف بيــوت أهــل 
ــب  ــم األغل ــر، وه ــر بقط ــان والخي اإليم
الفضــاء  لكــن  اهلل،  بحمــد  واألكثــر 
القطــري ال تــكاد تجــد فيــه اليــوم 
معلمــا مــن معالم الشــرائع( اإلســالمية، 
ــة  ــن خط ــة ضم ــاردة ومحارب ــا مط ألنه
عليــه،  والقضــاء  اإلرهــاب  مكافحــة 
فلهــذا خســرت قطــر الكثيــر بتضييعها  
ملكتســبات شــعبها الدينيــة ألنهــا 
جمــدت العمــل بالكثيــر ممــا أنزلــه اهلل 
ــن ال  ــب م ــه، وحس ــل يف كتاب ــز وج ع
يصدقنــا أن يســتنطق شــوارع الدوحــة 
ــدق  ــن ص ــق م ــي يتحق ــها ك وكورنيش
مــا نقوله..)وصدقــت فطــرة الصبــي 
القطــري الــذي صــرح ألحــد مماليــك 
ــذه  ــي له ــن يأت ــأن م ــرة ب ــاة الجزي قن
الشــوارع فهــو )يطــب( يأتــي لجهنــم...
وختامــا نقــول: لقــد انقضــت مباريــات 
بقطــر،  القــدم  لكــرة  العالــم  كأس 
عائــدة  الحجيــج  جمــوع  وانفضــت 
ــر  ــى بلدانهــا، وانســلخ الشــهر األكث إل
ــرب  ــرة الع ــل بجزي ــز وج ــا هلل ع إغضاب
منــذ دخــول اإلســالم إليهــا، لكــن هــذا 
االجتمــاع البائس املاجن لــم ينته دوره 
ــم  ــة والقي ــالق والهوي ــري لألخ التدمي
بــدأ مــن جديــد  اإلســالمية، فلقــد 
ــاة  ــن والدع ــن املثقفي ــحرة م دور الس
ــول  ــث بعق ــوء يف العب ــايخ الس ومش
النــاس وتزييــف وعيهــم، فبينمــا يزعم 
هــؤالء الســحرة بــأن كــرة القــدم وكأس 
العالــم وحــدت العــرب واملســلمين، 
تغافلــوا عــن األســرار والعلــل التــي 
املســلمين  أبنــاء  مــن  جعلــت 
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 مــن اســتراتيجيات الخــروج الناجعة 
ــق  ــد تحق ــداء عن ــع األع ــل م ــن التعام ف
النصــر، والفــارق كبيــر بيــن اإلســالم 
ــل  ــام بتحوي ــتعمار ق ــتعمار؛ فاالس واالس
بعــض مــن احتلــوا بالدهــم إلــى حلفــاء 
وإلــى عمــالء، يف حيــن أن  اإلســالم منح 
لالختيــار  املطلقــة  الحريــة  خصومــه 
تحــت شــرط الجزيــة .. والفــارق كبيــر 

ــالث: ــاالت الث ــن الح بي
عمليــة  يف  الحكــم  فأنظمــة  أوال: 
التحالــف تظــل وطنية ومخلصــة وتفضل 
التعامــل الــذي يحفــظ لهــا كرامتهــا 
ــع  ــا تتب ــدول، ولكنه ــن ال ــا بي ومكانته
ــتها  ــكرية وسياس ــا العس يف تحالفاته
الخارجيــة للمســتعمر، كمــا أن اقتصادهــا 
يخضــع بشــكل مــا لشــراكة عميقــة مــع 
املســتعمر، ويمكــن أن نقــول أن ]أملانيا 

ــف. ــذا الصن ــوذج له ــان[ نم والياب
يضمــن  التحالــف  عقــد  أن  وطاملــا 
ــى  ــتقالله، ويرع ــه واس ــف حقوق للحلي
شــعبه ويحفــظ لــه كرامتــه وممتلكاتــه 
ــعوب ال  ــذه الش ــتقبله، فه ــن مس ويؤم
تفكــر يف التغييــر ىلع املــدى املنظور.

العميلــة  الحكــم  أنظمــة  أمــا  ثانًيــا: 
فهــم مجموعــة مــن الخونــة واملجرميــن 
أوطانهــم  باعــوا  ممــن  والقتلــة 
عندهــم  اعتبــار  وال  وعقائدهــم 
لقيــم كالشــرف والكرامــة، وال قيمــة 
رغباتهــم  إشــباع  أمــام  لشــعوبهم 
وشــذوذهم وســاديتهم، وهــم عبيــد 
ــون  ــي ال يملك ــتعمر؛ وبالتال ــد املس عن
خيــارات داخليــة أو خارجيــة، ويمكــن أن 
ــارات  ــم يف إم ــة الحك ــول أن ]أنظم نق

ــة  ــدول العربي ــم وال ــج ومملكاته الخلي
نمــوذج  اإلســالمية[  الــدول  وأغلــب 
ــا ىلع  ــم أيًض ــف، لكنه ــذا الصن ــج له ف
ــى  ــعبه حت ــمن ش ــا س ــقين؛ أحدهم ش
ــعوب  ــه، وش ــات عقيدت ــاه مقتضي أنس
هــذا الصنــف تعيــش أجــواء قريبــة مــن 
ــف  ــوم التحال ــت غي ــي تح ــعوب الت الش
ىلع  التغييــر  يف  تفكــر  ال  وبالتالــي 

املــدى املنظــور.
ــالت  ــعبه الوي ــد أذاق ش ــر فق ــا اآلخ وأم
ليشــغله عــن عقيدتــه، هــذه الشــعوب 
التــي تــرزح تحــت قهــر العمــالء ال تبيــت 
إال وفكــرة الثورة ىلع النظــام تختمر يف 

نفســها حتــى تأتــي لحظــة االنفجــار.
حتــى  تأتــي  لــن  اللحظــة  وهــذه 
ــي  ــدو الحقيق ــعوب الع ــتهدف الش تس
ــه،  ــت أركان ــام ويثب ــم النظ ــذي يدع ال
ىلع الشــعوب أن تعمل ىلع اســتهداف 
ــم  ــر  ورميه ــل آخ ــن أو أي محت األمريكيي
عــن قــوس واحــدة يف جميــع مصالحهم 
ىلع األراضــي اإلســالمية وحــول العالــم؛ 
إلجبــار  منهــا،  االقتصاديــة  وخاصــة 
التخلــي  ىلع  وغيرهــم  األمريكييــن 
ــن  ــعوب م ــرر الش ــم، لتتح ــن عمالئه ع
غشــمهم ويقيمــوا دولتهــم تحــت ظالل 
عقيدتهــم وليديــروا ثرواتهــم املنهوبة 
ــش  ــن ]عي ــا الدي ــعارات ينصره ــت ش تح

ــة[. ــة عدال حري
اســتهدفها  التــي  الشــعوب  ثالًثــا: 
اإلســالم وتحيــا تحــت ظاللــه، فقــد 
خيرهــا اإلســالم بعــد انتهــاء الحــرب 
بيــن اإليمــان بــه وبيــن الجزيــة، فأســلم 
للمســلمين  مــا  لــه  بعضهــا فأصبــح 
وعليــه مــا عليهــم، وبقــي البعــض 
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بدفــع  والتــزم  دينــه  ىلع 
األمــن  مقابــل  يف  الجزيــة 
واألمــان ليمــارس عقيدتــه 
ويحفــظ حياتــه وممتلكاتــه، 
شــهادتهم  وبحســب 
)اليهــود والنصــارى وغيرهــم( 
ــم  ــم ل ــم وممتلكاته فثرواته
ــتثمروها  ــم واس ــادر منه تص
ومارســوا  وآمــان،  بحريــة 
دون  وشــعائرهم  عبادتهــم 
وســعدت  فيهــا،  تدخــل 
ــاة  ــم بالحي ــم وحريمه ذريته
املســلمين  بيــن  اآلمنــة 
فلــم يتعرضــوا الغتصــاب أو 
ــم  ــم يرهقه ــا ل ــن، كم تهوي
أو يغشــاهم أي ظلــم بحســب 
ــلمين،  ــع املس ــم م اتفاقيته
وفــرت  الديــن  عدالــة  وأن 
يحتاجونــه  مــا  كل  لهــم 

حياتهــم. إلقامــة 
للمجاهديــن  ونصيحــة 
ــم  ــلمين، بالدك ــوار املس وللث
بيــن  تكــون  أن  توشــك 
أيديكــم مــا بقيتــم وصبرتــم 

وثبتــم ىلع عمليــة التغييــر، 
رغــم كل املعانــاة فــإن النصــر 
مــع الصبــر واملثابــرة، وإياكــم 
ــارب  ــاء التج ــرار أخط ــن تك م
أن  وتعلمــوا  الســابقة، 
ــار  ــن االنتص ــر بي ــارق كبي الف
ىلع العمــالء واالنتصــار ىلع 

األعــداء: 
ــقاط  ــن إس ــد م ــاألول: ال ب ف
بــكل  كامــاًل  نظامــه 
تخضــع  التــي  مؤسســاته 
أليدلوجيتــه فــال خيــر فيهم، 
وال بــد مــن محاســبتهم ىلع 
ــم  ــة، فه ــال رحم ــم ب جرائمه
لــم يمنحــوا الرحمــة ألحــد 

ولــن توهــب لهــم.
أمــا الثانــي: فــال بــد مــن 
ــال  ــدان القت ــان يف مي اإلثخ
والقضــاء  شــوكته  وكســر 
نعمــل   .. ثــم  قوتــه،  ىلع 
ــص مــن  ىلع أنفســنا فنتخل

العظمــة  وأوهــام  الجشــع 
يف  رغبــة  واالنجــراف 
ــع  ــى بتواض ــم، ونتحل إذالله
ــًدا  ــع ح ــى نض ــر؛ حت املنتص
ونفتــح  شــعوبهم  لعــداوة 
بــاب قلوبهــم لتلقــي الديــن.

عليهــم  اهلل  وضــع  ولهــذا 
مــا  لهــم  ليحفــظ  الجزيــة 
مانــع  وال  حياتهــم؛  يقيــم 
مــن إضافــة مــا نأمــن بــه 
غدرهــم ويــؤدب الشــاردين 
ورحــم  ويردعهــم،  منهــم 
اهلل أبــا عبيــدة عامــر بــن 
الجــراح الــذي رد الجزيــة ألهل 
االنســحاب  حــال  دمشــق 
ــص  ــم أن التخل ــا، ولنعل منه
ــاهم  ــس يس ــز النف ــن غرائ م
األيدلوجيــة  تنميــة  يف 
الجامعــة وانتشــارها، فتأســر 
العقــول بحكمتهــا وتفتــح 
ــي  ــفقتها وتحم ــوب بش القل
وهكــذا  بعدلهــا،  الحقــوق 
ــروج  ــتراتيجية الخ ــق اس تحق

الهــدف مــن الصــراع.
ــق  ــف تغل ــرف كي ــم تع إذا ل
إذا  تفتحــه،  فــال  البــاب 
ــم تعــرف  عرفــت املدخــل ول
املخــرج فــال تقامــر بالدخول، 
الــذي ال يريــد أن يتوقــف يف 
ــه  ــبة لتقدم ــة املناس اللحظ
يوشــك أن يغــرق يف لحظــة 
انكســاره الوشــيكة، والــذي 
ــه  ــوا ل ــه ويبن ــه ُحمات يصنع
مجــًدا شــخصًيا ال يســتحقه 
فســرعان مــا يفقــده، والــذي 

يبــدأ حرًبــا ال يعــرف ملــاذا 
كيــف  يعــرف  لــن  بدأهــا 
ينهيهــا، وســيتعلم بالتجربة 

ــا. ــم كان أحمق ــة ك الصعب
أصبــح  هــذا  زماننــا  يف 
قــوة  واالتصــال  التواصــل 
ــة  ــن الساس ــر م ــم وأكب أعظ
ولطاملــا  األســلحة،  ومــن 
مــن  وســحره  اإلعــالم  كان 
األســلحة  وأقــوى  أعظــم 
ولطاملــا  الحكومــات  لــدى 
ــن  ــروج م ــات الخ ــم لحظ دع
ولكنــه  واألزمــات،  الحــروب 
لــم يعــد حكــًرا عليهــم، لقــد 
طالتــه أيــدي املســتضعفين 
وأحســنوا اســتخدامه، ومنــذ 
ــبتمبر  ــن س ــر م ــادي عش الح
الربيــع  بثــورات  ومــروًرا 
اإلعــالم  حظــي  اإلســالمي 
والثــوار  املجاهديــن  عنــد 
بنصيــب عظيــم، وتمكــن مــن 
ــدو يف  ــب الع ــا يرغ ــل م نق
إخفائــه عن العيون، وأحســن 
أبنــاء القاعــدة املجاهــدون 
اســتثماره  يف  بالصومــال 
الجويــة  القاعــدة  ]ضــرب 
معســكر  يف  لألمريــكان 
ســيمبا[، فأحســنوا التواصــل 
ــم يف  ــم ووضعوه ــع أمته م

صــورة الحــدث، ولقــد أينعــت 
واالتصــال  التواصــل  ثمــرة 

فلســطين. يف  اليــوم 
يف  أهلنــا  أحســن  لقــد 
مــع  التواصــل  فلســطين 
فعرضــوا  أجمــع،  العالــم 
مــن  عليهــم  يمــارس  مــا 
أذى وقهــر، وأثــاروا إعجــاب 
واحتــرام العالــم بشــجاعتهم 
وقوتهــم يف نصــرة حقهــم، 
فأحســنوا الدخــول للقتــال 
منــه،  الخــروج  وأحســنوا 
منهــم  نــرى  أن  وتمنينــا 
أن  يمكنهــم  ومــا  املزيــد 
يفعلــوا بهــم أكثــر، وهــذا 
مــا افتقــده أحمــق يهــود 
نتنياهــو وهــذا حــال كل مــن 
ينزلــق يف امليــدان وال يعرف 
كيــف يتوقــف أو يخــرج منــه، 
وهــذا هــو موضــوع محاضرتنا.

تعليق حول االنتصار 
الفلسطيني:

ال بــد مــن دراســة ســنوات 
التــي  األربعــة  »ترمــب« 
قاســية  ضربــات  وجهــت 
بــال  اإلســالمية  للشــعوب 
َنِعــي  حتــى  اســتثناء، 
ونــدرك مــاذا فعلــت صواريــخ 
غــزة يف أحــد عشــر يومــا، 
ــود 1460  ــلت مجه ــد أفش لق
ــاق  ــد واإلنف ــن الجه ــا م يوًم
والتســلط والقمــع والقهــر 
واغتصــاب  والســرقات 
الحقــوق، ومــن وجــد مشــقة 
ــع  يف دراســة الســنوات األرب
ــا،  فليــدرس األحــد عشــر يوًم
ســاقه  نتنياهــو  »خبــث 
فأخذتــه  عمــره«؛  لحماقــة 
بيــوت  محاولتــه الغتصــاب 
حي الشــيخ جراح لخســارة كل 
مــا قدمــه ترمب-كوشــنر لــه 
ولليهــود والصهيونيــة، لقــد 
فقــدت القضيــة الفلســطينة 
الدعــم  ترامــب  عهــد  يف 
ــي واإلســالمي، وســيق  العرب
ــو  ــًرا نح ــاًرا وجب ــاس اختي الن
وأصبــح  القــرن،  صفقــة 
بغــاة  فلســطين  أهــل 
حمــاس  وتحولــت  ظامليــن 
إرهابيــة،  منظمــة  إلــى 
اإلخــوان  شــيطنة  وتــم 
املســلمين ورفعــوا عنهــم 
ــم  ــدال وألحقوه ــف االعت وص
اإلرهابييــن،  بالجهادييــن 
العــرب ويف  وَقِبــَل حــكام 
الخليــج  حــكام  مقدمتهــم 
بالقــدس عاصمــة لليهــود، 

التواصــل واالتصال قوة أعظم 
وأكرب من الساســة ومن األسلحة، 
ولطاملا كان اإلعالم وســحره من 

أعظم وأقوى األسلحة

من اسرتاتيجيات اخلروج 
الناجعــة فن التعامل مع 

األعــداء عند حتقق النصر.
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افتتاحية العدد

العــرب  حــكام  وتوالــى 
علًنــا  آخــر  بعــد  واحــًدا 
ويف الخفــاء يركعــون ىلع 
فــروض  ليقدمــوا  ركبهــم 
لليهــود  والــوالء  الطاعــة 
ولينالــوا  التطبيــع،  باســم 
بركــة ســاكن البيــت األبيــض 
ورضــاه، ويمنحــوه مدخــرات 
]ترليــون  وأجيالهــا  األمــة 
دوالر[ علًنــا بعــد أن كانــت 
يف الخفــاء، أمــا غــزة وأهلهــا 
يف  وحيــدة  قبعــت  فقــد 

الحصــار.  غياهــب 
الحــرب  أشــعلت  وفجــأة 
-ولطاملــا  إمــرأة  صرخــات 
الحــروب-  النســاء  أشــعلت 
ــراح يف  ــيخ ج ــي الش يف ح
وجــه يهــودي أشــبه بخنزيــر 
بقــوة  فصاحــت  جشــع، 
ــي  ــرق بيت ــت تس ــرأة: أن وج
فيــرد الخنزيــر إذا لــم أســرقه 
ليســرقه،  غيــري  ســيأتي 
نخــوة  فالمســت صرخاتهــا 
أهلهــا يف غــزة التــي أمطرت 
اليهــودي  االحتــالل  مــدن 
الصواريــخ  مــن  بأســراب 
نســفت  رشــقة  أول  ومــع 
اســتراتيجية القبــة الحديــدة 
مــن جذورهــا يف أول اختبــار 
وتوالــت  لهــا،  حقيقــي 
األفعــال ورد الفعــل، ومــع أول 
بــرج ينهــار تعــود فلســطين 
قضيــة العــرب واملســلمين 
التاريخيــة، وتطالعهــا عيــون 
ــع  ــم أجمــع فتذهــب أرب العال

ويف اخلفــاء يركعــون علــى ركبهــم ليقدمــوا فــروض 
الطاعــة والــوالء لليهــود باســم التطبيــع، ولينالــوا بركــة 
ســاكن البيــت األبيــض ورضــاه، ومينحــوه مدخــرات 

ــا ــة وأجياهل األم

وكأنهــا  ترامــب  ســنوات 
لــم تكــن، وتوحــد الداخــل 
وتوحــدت  الفلســطيني، 
األمــة لنصــرة القضيــة، وفقــد 
وتعاطــف  احتــرام  اليهــود 
لقــد  الغربيــة،  الشــعوب 
نجــح أهلنــا يف فلســطين  
العزلــة  مــن  الخــروج  يف 
عليهــم.  فرضــت  التــي 
ــدو  ــات الع ــز مدرع ــع عج وم

شــبًرا  للتقــدم  ودباباتــه 
األســر  خشــية  غــزة  يف 
ــن يف  ــارع الذي ــر، س والتدمي
ــكام  ــن ح ــرض م ــم م قلوبه
العــرب واملســلمين وامتطــوا 
والدعــم  اإلعانــات  صهــوة 
حتــى ال يســحب مــن تحتهــم 

البســاط.
أمــا حكومــات النفــاق الغربي 
اإلنســان  حقــوق  مدعيــة 

اليهــود  حــق  إال  تــر  فلــم 
يف الدفــاع عــن أنفســهم، 
ألنهــم الزالــوا عبيــًدا للمرابي 
أوصلهــم  الــذي  اليهــودي 
لكراســي الســلطة، ولكنهــم 
ــى  ــد مض ــوا فلق ــا غفل جميًع
زمــن هــذه جملــه؛ حينمــا 
اإلعــالم  يملكــون  كانــوا 
يدعــم  مــا  وينشــرون 
أكاذيبهــم، فلــم يعــد هنــاك 
الحقيقــة  إلخفــاء  مجــال 
القنــوات  تناقلتهــا  التــي 
والفضائيــة  العنكبوتيــة 
وحتــى الرســمية، إذا ال يمكن 
إخفــاء فيديــو لتســعة أبــراج 
ُتــزال بســبب املــزاج املحبــط 
ــوة  ــودي، ألن ق ــش اليه للجي
ــرت  ــطيني قه ــز الفلس العج
اليهــودي،  القــوة[  ]عجــز 
ألن التواصــل واالتصــال مــع 
ــم. ــن جرائمه ــد م ــم ح العال

النصــر الــذي تحقــق يف غــزة 
ــاز،  ــًيا بامتي ــًرا سياس كان نص
وىلع املســلمين أن يثمنــوه 
وال يفقــدوه بــل ينمــوه، وال 
العربيــة  لألنظمــة  يتركــوه 
الفاشــلة لتجيــره لصالحهــا 
فتســحب بســاط النصــر مــن 
تحــت أقدامهــا، وإال فلمــاذا 
اصطفــت شــاحنات السيســي 
لدعــم لغــزة مــع نصــف مليــار 
دوالر وقــد تبــرؤوا منهــا قبــل 
ــريعة  ــة س ــا محاول ــام، إنه أي
ــو  ــن ياه ــة نت ــواء حماق الحت
ــطيني  ــر الفلس ــراغ النص وإف

ــواه ووصــم الجهــاد  مــن محت
ليــس  بمــا  واملجاهديــن 

ــم. فيه
أن  فلســطين  ألهــل  حــق 
ويتبادلــوا  األفــراح  يقيمــوا 
بحســن  ألنهــم  التهانــي؟ 
ربهــم  ىلع  توكلهــم 
ونجدتهــم  وبنخوتهــم 
العــزة  بصواريــخ  ألهلهــم 
الصمــود  وبهــذا  غــزة  مــن 
التاريخــي قــد عــادوا وبقــوة 
لحضــن أمتهــم بــل أعــادوا 
أمتهــم لحضنهــم رغــم أنــف 
ترمــب وكوشــنر وابنــي زايــد 
وســلمان والسيســي، وهكــذا 
حًقــا  املســلمون  يفعــل 
ســالح،  بأيديهــم  كان  إذا 
قلــل  وال  شــكًرا  نتنياهــو 
يهــود،  حماقــات  مــن  اهلل 
ملزبلــة  رحيلكــم  وليبــدأ 
ــة  ــخ، فاملعركــة الفاصل التاري
ــتراتيجية  ــواب. االس ىلع األب
ــا  ــة كم ــم النهاي ــدد معال تح

ــوب  ــة، املطل ــط للبداي تخط
إنهــاء  دائًمــا  الصــراع  مــن 
وضمــان  الحــرب  حالــة 
تصديــر  بســالم،  العيــش 
تحــول  التــي  األيدلوجيــة 
الشــعوب إلــى أمــة، ال يســود 
ــل  ــره ب ــرق ىلع غي ــا ع فيه
يســود الديــن الــذي جمعتهم 
مظلتــه  تحــت  عقيدتــه 
السياســية، إن عظمــة الختام 
ــارات،  ــراع الحض ــن ص ــد م تح
ولكنهــا ال تمنــع مــن معــارك 
ــع  ــات وجش ــل وطموح الداخ
ــتمر  ــراع مس ــض، ألن الص البع
مــع الشــيطان، فنحــن يف 
اختبــار حتــى تأتــي النهايــة 
إنســان،  لــكل  الحقيقيــة 

.. فاملــوت حــق. املــوت 
وألن املــوت حــق فيلــزم مــن 
ذلــك أن نخطط الســتراتيجية 
تمهــد  الدنيــا  مــن  خــروج 
الطريــق إلــى ســعادة اآلخــرة، 

ــا. ــال بخواتيمه فاألعم
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ــالة  ــن والص ــد هلل رب العاملي الحم
ورســوله  عبــده  ىلع  والســالم 
والرســل  األنبيــاء  وىلع  محمــد 
أجمعيــن، أمــا بعــد: فــإن مــن 
ــه  ــن ب ــلح ويتحص ــا يتس ــم م أعظ
األعــداء  مواجهــة  يف  املســلم 
واملخالفيــن هــو ســالح االعتصــام 
الشــريف..  بالوحــي  والتمســك 
فإنــه مصــدر عــزة املســلم وقوتــه 
ونجاتــه فهــو الحبــل الــذي بينــه 
وبيــن ربــه القــوي العزيــز قــال 

يل  ىل  مل  خل  ٱىمحٱ  تعالــى:  اهلل 
جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
مه  ينجه  ىن  من  خن  حن  
يي  ىي   خيمي  حي  جي  يه  ىه 
 ]50  ،49 ]ســبأ:  يمح  ٰر  ٰذ 

جب   هئ   وقــال تعالــى: ىمحٱ  
مت   خت   حت   جت   هب   خبمب   حب  
جخ   مح   مججح   حج   مث   هت  
يمح ]الزخــرف: 43، 44[ وقــال صلــى  مخ 
َقــْد  »ِإنِّــي  وســلم:  عليــه  اهلل 
ــوا  ــْن َتِضلُّ ــْيَئْيِن َل ــْم َش ــُت ِفيُك َتَرْك
َوُســنَِّتي،   ِ اهللَّ ِكَتــاَب  َبْعَدُهَمــا: 
َوَلــْن َيَتَفرََّقــا َحتَّــى َيــِرَدا َعَلــيَّ 
اْلَحــْوَض« رواه الحاكــم وصححــه 

ــي.. األلبان
الشــريف  بالوحــي  واالعتصــام 

مــن أعظــم أبــواب الهدايــة فقــد 
بكتابــه  اعتصــم  ملــن  تكفــل 
ــوم يف  ــي أق ــي ه ــة للت بالهداي
كل شــيء ويف جوانــب الحيــاة 
واالقتصاديــة  السياســة  كلهــا 
والعســكرية واالجتماعيــة وغيــر 

ذلــك كمــا قــال اهلل تعالــى: 
مه   جه   ين   ىن   ٱ  ىمح
خي   حي   جي   يه   ىه  
ٰذ   يي   ىي   مي  
ــراء: 9[ يمح ]اإلس ٰى  ٌّ  ٍّ  ٰر  

واالعتصــام بالوحــي الشــريف مــن 
الصــف  اجتمــاع  أســباب  أعظــم 
مــن  والنجــاة  الكلمــة   ووحــدة 
ــال  ــة ق ــالف والفرق ــن واالخت الفت

اهلل تعالــى:    ُّ  ِّ 
يئ  ىئ  مئنئ  زئ  رئ    
يب  ىب  نب  مب  زب  رب 
ىت  نت  مت  زت   رت 
ىث   نث  مث  زث  رث  يت 
لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث 
يمح ]آل  مل  يك   ىك  مك 
ــن  ــاض ب ــن العرب ــران: 103[ وع عم
ــول اهلل  ــا رس ــال: وعظن ــارية ق س
صلــى اهلل عليــه وســلم يومــا 
بعــد صــالة الغــداة موعظــة بليغة 
ووجلــت  العيــون  منهــا  ذرفــت 

رجــل:  فقــال  القلــوب،  منهــا 
إن هــذه موعظــة مــودع فمــاذا 
تعهــد إلينــا يــا رســول اهلل؟ قــال: 
»أوصيكــم بتقــوى اهلل والســمع 
والطاعــة، وإن عبــد حبشــي، فإنه 
ــا  ــرى اختالف ــم ي ــش منك ــن يع م
ــور  ــات األم ــم ومحدث ــرا، وإياك كثي
فإنهــا ضاللــة فمــن أدرك ذلــك 
منكــم فعليــه بســنتي وســنة 
املهدييــن،  الراشــدين  الخلفــاء 
رواه  بالنواجــذ.«  عليهــا  عضــوا 

حديــث  هــذا  وقــال:  الترمــذي 
ــح. ــن صحي حس

واالعتصــام بالوحــي الشــريف مــن 
أعظــم أســباب النصر والثبــات قال 

مظ  حط  مض  اهلل تعالــى: ىمحٱ 
حف  جف  مغ  جغ   مع  جع 
خل  مق   حق  مف  خف 
حم  جم  يل  ىل  مل 
خن  حن  يمجن  ممىم   خم 
ــال: 45- ]األنف يمح  ين  ىن  من 

]46
من  الشريف  بالوحي  واالعتصام 
والتشريف  الرفعة  أبواب  أعظم 
وعلو املكانة لهذه األمة قال تعالى: 

جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  ىمحٱ 
يمح]األنبياء: 10[  حط   مض  خض 

رب
ىمح
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حب   جب  هئ  وقال تعالى: ىمحٱ 
هت  مت  خت  حت  جت  هب  خبمب 
يمح  مخ  جخ  مح  مججح   حج  مث 

]الزخرف: 43، 44[
الشــريف  بالوحــي  فاالعتصــام 
بــاب كل خيــر وســعادة يف الدنيــا 

حس  جس  واآلخرة قــال اهلل تعالى: ىمحٱ 

خض  جضحض  مص  خص  مسحص  خس  

جغ  مع  جع  مظ   حط  مض 

جك   مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ 

حل  جل  مك  لك  خك  حك 

يمح ]طه: 123، 124[  جم  هل  مل   خل 
فهــذا األمــر العظيــم االعتصــام

بالوحــي الشــريف(  الــذي أرشــدت 
هئ  إليــه اآليــة الكريمــة ىمحٱ 
خت  حت  جت  هب  خبمب  حب   جب 
مح  مججح   حج  مث  هت  مت 
األصــول  أهــم  مــن  يمح  مخ  جخ 
التــي ينبغــي أن تربــي عليــه 
ــدة  ــلمة واملجاه ــات املس الجماع
نفســها وأفرادهــا حتــى تحصنهم 
مــن مكــر األعــداء وشــبهات أهــل 
ليــل  يســعون  الذيــن  األهــواء 
نهــار لحرفهــم ولــو قليــال عــن 
فهــم  العظيــم..  األصــل  هــذا 
الجماعــة  تمســك  أن  يعلمــون 
ــم  ــل العظي ــذا األص ــلمة به املس
نصرهــا                                                                                                                                             أســباب  أعظــم  مــن 

ــن  ــان.. فل ــر األزم ــا ىلع م  وثباته
ــم  ــق أهدافه ــن تحقي ــوا م يتمكن
ــوا  ــى يهزم ــم حت ــط نفوذه وبس
الجماعــة املســلمة أوال يف معركة 
االعتصــام فــإذا تنازلــوا لهــم عنــه 
ولــو قيــال فهــذا يعنــي بدايــة 
االنهــزام والخســران كمــا قــال اهلل 

خس  حس   جس  تعالــى: ىمحٱ 
جض  مص  خص  حص  مس 
جع  مظ  حط  خضمض   حض 
خف   حف  جف  مغ  جغ  مع 
خك  حك  جك  مق  حق  مف 
حل  جل  مك   لك 
خم  حم  جم  هل  مل  خل 
]اإلســراء: 73 - 75[ يمح  جن   مم 

 

هلل-:  –رحمه  قطب  سيد  يقول 
اهلل  عصم  التي  املحاوالت  )هذه 
منها رسوله، هي محاوالت أصحاب 
السلطان مع أصحاب الدعوات دائما.

ولو  لينحرفوا-  إغرائهم  محاولة 
الدعوة  استقامة  عن  قليال- 
وصالبتها. ويرضوا بالحلول الوسط 

التي يغرونهم بها يف مقابل 
حملة  ومن  كثيرة.  مغانم 

الدعوات من يفتن بهذا 
يرى  ألنه  دعوته  عن 

األمر هينا، فأصحاب 
ال  السلطان  
أن   إليه  يطلبون 
دعوته              يترك   
إنما  كلية، 
يطلبون     هم 
ت      يال تعد
ليلتقي  طفيفة 

يف  الطرفان 
الطريق.  منتصف 

الشيطان  يدخل  وقد 
الدعوة  حامل  ىلع 

فيتصور  الثغرة،  هذه  من 
كسب  يف  الدعوة  خير  أن 

ولو  إليها  السلطان  أصحاب 
ولكن  منها!  جانب  عن  بالتنازل 
االنحراف الطفيف يف أول الطريق 
يف  الكامل  االنحراف  إلى  ينتهي 
الدعوة  وصاحب  الطريق.  نهاية 
الذي يقبل التسليم يف جزء منها 
ولو يسير، ويف إغفال طرف منها 
عند  يقف  أن  يملك  ال  ضئيل،  ولو 
ما سلم به أول مرة. ألن استعداده 
خطوة  رجع  كلما  يتزايد  للتسليم 

إيمان  الوراء! واملسألة مسألة  إلى 
بالدعوة كلها. فالذي ينزل عن جزء 
منها مهما صغر، والذي يسكت عن 
طرف منها مهما ضؤل، ال يمكن أن 
اإليمان.  حق  بدعوته  مؤمنا  يكون 

فكل جانب من جوانب الدعوة يف 
نظر املؤمن هو حق كاآلخر. وليس 
فيها فاضل ومفضول. وليس فيها 
ضروري ونافلة. وليس فيها ما يمكن 
متكامل  كّل  وهي  عنه،  االستغناء 
يفقد  حين  كلها  خصائصه  يفقد 
أحد أجزائه. كاملركب يفقد خواصه 
كلها إذا فقد أحد عناصره! وأصحاب 

أصحاب  يستدرجون  السلطان 
الجزء  يف  سلموا  فإذا  الدعوات. 
فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف 
املتسلطون أن استمرار املساومة، 
وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم 
الصفقة كلها! والتسليم يف جانب 
الدعوة  جوانب  من  ضئيل  ولو 
إلى  السلطان  أصحاب  لكسب 
روحية  هزيمة  هو  صفها 
أصحاب  ىلع  باالعتماد 
نصرة  يف  السلطان 
وحده  واهلل  الدعوة. 
يعتمد  الذي  هو 
املؤمنون  عليه 
ومتى  بدعوتهم. 
دبت الهزيمة يف 
السريرة،  أعماق 
تنقلب  فلن 
نصرا!(  الهزيمة 
القرآن  ظالل  يف 
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الهدايــة  رام  فمــن 
والنصــر  والتوفيــق 
والتمكيــن والثبــات ووحــدة 
الكلمــة واجتمــاع الصــف فــأول 
خطــوة لــه يف هــذا الطريــق هــو 
ــال  ــريف ف ــي الش ــام بالوح االعتص
وال  وال ذوق  عليــه عقــل  يقــدم 
قــول كمــا هــو مقــرر يف أبجديــات 
معالــم أهــل الســنة والجماعــة 
ــه  ــم -رحم ــن القي ــام اب ــال اإلم ق
ــرأي  ــه ب ــارض حكم ــال يع اهلل-: )ف
وال عقــل وال ذوق وال خاطــر( مــدارج 

.118/3 الســالكين 

معركة االعتصاممعركة االعتصام                  
    من رسائل الوحي    من رسائل الوحي    
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عليـك أن تعـرف وتفهـم جيـدًا طبيعة 
العمليـات،  مسـرح  يف  واملنـاخ  األرض 
وتـدرك حـدود قوتـك ونقـاط ضعفـك، 
وأن تعـرف عـدوك أيضا وتفهمـه جيدًا؛ 
مـا هـي حـدود قوتـه ونقـاط ضعفـه، 
عليك أن تناوشه ليكشف لك تكتيكاته 
وأسـلوبه، عليك أن تختار االستراتيجية 
وتكتيكاتها املناسـبة للعناصر سـالفة 
تكثـر  وال  مـواردك  تسـتنزف  ال  الذكـر، 
مـن التدميـر ألنـك تقاتـل ىلع أرضـك، 
اضـرب مركـز ثقـل العدو الذي قـد يكون 
التـي  الشـخصيات  بعـض  أو  االقتصـاد 
يعتمـد عليها أو املطـارات التي ينطلق 
الذيـن  والعمـالء  الجواسـيس  أو  منهـا 
يمدونـه باملعلومـات ...إلـخ، إحـرص أن 
تصل ملسـرح القتـال من حيث ال يشـعر 
العـدو لتضـرب نقـاط ضعفـه متفاديـا 
مراكـز قوته وتنسـحب متخفيا ومتجنبا 
رد فعلـه العنيف وامنحه السـراب الذي 
ال يصل إليه أبدًا، أنت شـبح ال ُترى ولكن 
آثـار هجومـك ال تغيـب عـن املشـاهدة، 
الهيبـة والثقـة هما املرتكـز الذي راهن 
عليـه سـكان املناطـق التي تستسـلم 
لإلمـارة بعـد االنسـحاب األمريكـي، إنها 
يف  الحـرب  حسـم  يف  املهـارة  قمـة 
عشـرة أيـام دون قتـال، هـذا مـا حـدث 
شـابة  قيـادة  تحـت  أفغانسـتان  يف 
مـن جنـراالت الحـرب لإلمارة اإلسـالمية، 
اسـتوعبوا مبادئ الحـرب وأداروها ىلع 

وجه. أحسـن 
كيف فعلوها؟

لحـرب  األفغانـي  النمـوذج  إنـه   -
العصابات والذي اتسـم بالصبـر والدهاء 
الفطـري لجيـل ولـد وفطـم وترعرع يف 
مياديـن القتـال وتربـى ىلع يـد جيـل 
أن  لهـم  سـبق  الذيـن  العباقـرة  مـن 
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أغلـب األنشـطة، فلـم يواجـه األمريكان 
نيـران األفغان واسـتراتيجياتهم وكارثة 
اإلنفاق العسـكري واسـتنزاف معنويات 
قيادتـه  وإحبـاط  األمريكـي  الجيـش 
فشـل  أيضـا  واجهـوا  ولكنهـم  فقـط، 
تمويـل  ىلع  العثـور  يف  ساسـتهم 
للحرب، فعائـدات تجارة األفيون املهرب 
مـن أفغانسـتان ال تدخـل إلـى الخزانـة 
األمريكيـة وإنمـا لجيـوب رجـال األعمال 
سلسـلة  بعـد  والجنـراالت  والساسـة 
اسـتنزاف مـن غسـيل وتبييـض األموال 
تديرهـا اإلمارات العربيـة املتحدة »أبناء 

زايـد وشـركائه«. 
الحـرب  جنـراالت  راهـن  فيتنـام  يف 
ىلع  األمريكـي  الشـعب  قـدرة  ىلع 
يـرده مـن فيتنـام؛  تحمـل بشـاعة مـا 
لخسـائره  أو  األمريكـي  للغشـم  سـواء 
البشـرية أو لألهـداف التـي لـم يتحقق 
الحـرب  طـول  كان  لقـد  شـيء،  منهـا 
هـو االختيـار الذي ركـن إليـه املقاتلون 
السـتنزاف االقتصـاد األمريكـي، صاحـب 
ذلك فشـل مستمر يف تحقيق األهداف 
التي نشـبت بسـببها الحـرب، نعم لقد 
تأكـد أنـه ال يمكـن لحـرب طويلـة األمد 

أن تعـود بالنفـع ىلع أمتهـا.
هـل كان الساسـة األمريـكان أكثـر دهاًء 
يف أفغانسـتان منهـم يف فيتنـام؟، 
الحـرب  تحولـت  عندمـا  فيتنـام  يف 
عـن هدفهـا السياسـي لتصبـح الحـرب 
هـي الغايـة فشـلت أيضـا اسـتراتيجية 
واحتـالل  كسـر  يف  والتدميـر  البحـث 
ُكسـرت  بـل  القتاليـة،  الخصـم  إرادة 
عزيمة الجنود األمريكان وكان شـاغلهم 
يفهـم  لـم  لبالدهـم،  يرجعـون  كيـف 
االسـتراتيجي األمريكـي عـدوه وال عرفه 

إلـى  أمريـكا  أضافـت  وحينمـا 
املخابراتـي؛  املجهـود  اسـتراتيجيتها 
عناصرهـا  اإلمـارة  دفعـت  مـا  سـرعان 
واخترقـت  املـدن  يف  السـري  للعمـل 
واملعسـكرات  األفغانـي  الجيـش 
مـن  سلسـلة  بهـا  ونفـذت  األمريكيـة 
لقـد  والشـجاعة،  الجريئـة  العمليـات 
عـرف األفغـان عدوهـم بشـكل مثالـي 
فأحبطوا مجهوده العسكري واستنزفوه 
وأجبـروه ىلع طلـب الوسـاطة من أجل 
التفـاوض ىلع خـروج مشـرف، ولـو لـم 
للتفـاوض  املجاهديـن  قطـر  تتعجـل 
لخرجـت أمريـكا مـن أفغانسـتان خروجا 

الحـرب. ونتائـج  يتناسـب  مـذاًل 
يف  للمجاهديـن  اهلل  توفيـق  مـن 
أفغانسـتان مـا فعلـه فيـروس كورونـا 
عـدة  خسـر  الـذي  العاملـي  باالقتصـاد 
ترليونات مـن الدوالرات لألمريكان ودول 
الغـرب النصيـب األكبـر منها، كما خسـر 
يف  مدخراتهـم  العالـم  سـكان  أغلـب 
االنفاق ىلع معيشتهم بعد أن توقفت 

هزمـوا االتحاد السـوفيتي، وهـم أحفاد 
مـن هـزم االمبراطوريـة االنجليزيـة يف 

عنفوانهـا.
لقـد فقهـوا جيـدا دورهم عندمـا يختل 
القـوة العسـكرية يف امليـدان  ميـزان 
لصالـح العـدو؛ يتوجب علينـا أن نتفوق 
فاالسـتراتيجيات  التفكيـر،  يف  عليـه 
واألسـاليب املعدلـة هـي التـي تـؤدي 
إلـى هزيمـة الخصـم يف الحـرب وليس 
القـوة الناريـة فقط، األرقـام يف الحرب 
تؤثر ىلع سـير املعارك لكنها ال تحسم 
اسـتراتيجية  يصحبهـا  لـم  إن  الحـرب 
تسـمح  الصـراع  ملسـرح  مناسـبة 

بالسـيطرة ىلع مزيـد مـن األراضـي.
مضـاد  بسـالح  األفغـان  يحـظ  لـم 
لتشـكيلة الطيران األمريكـي، فتعاملوا 
املواقـع  جميـع  فأخلـوا  سـلبيا  معـه 
إلـى  وتحولـوا  الثابتـة  العسـكرية 
زئبقـي ال يسـتقر يف تجمـع  تشـكيل 
إال عنـد الهجـوم وسـرعان مـا يتشـتت 
األمريكـي  الجـو  سـالح  فصـب  بعـده، 
نيرانـه ىلع سـكان املـدن والقرى يف 

البشـرية. جبيـن  لهـا  ينـدى  جرائـم 
لقد نجحـت عمليـات اإلمـارة االلتحامية 
مـن  الجـو  سـالح  بإخـراج  العـدو  مـع 
كـر  اإلمـارة عمليـات  وقـادت  املعركـة، 
وفـر يف أنحـاء البـالد فنفـذت إغـارات 
وكمائـن وقنـص واغتيـاالت وتفجيـرات 
محـدودة يف عمليـات نوعيـة حـددت 
إلـى ضـرب  وزمانهـا، وعمـدت  مكانهـا 
نقـاط ضعف العدو املكشـوفة وتفادت 
حشـود قواتـه التـي أربكتهـا املفاجأة 
وأجهضـت رد الفعـل املتوقـع فأصابـت 
قيـادة العـدو باإلحبـاط، وحصلـت بهذا 

التكتيـك. الكاملـة يف  العالمـة  ىلع 

بطــال أكــرب عمليتــي اخــرتاق 
يف  القــرن  هــذا  يف  أمنــي 

: ن نســتا فغا أ
-أبــو دجانــة األردنــي خمــرتق 

ــه ــادة الســي أي إي قي
ــرتق  ــي خم ــة األفغان ــو دجان -أب
ــة  ــكرية األمريكي ــادة العس القي

أبو دجانة 
األفغاني قبيل 

تنفيذه لعملية 
استهداف 

قائد القوات 
األمريكية 

اجلنرال سكوت 
ميلر وأكرب 

جمرمي احلرب 
األفغان اجلنرال 

عبد الرزاق 
وقيادات أخرى 
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أن تهـدأ ثائـرة األمريـكان تأتـي نوبتنـا 
للهجـوم، لقـد كان الوقت دائمـا محوريا 
يف إنجـاح االسـتراتيجية، وكان واضحـا 
ومسـتقرًا يف قلوب املؤمنين أن النصر 
قـادم فقـال املال عمـر رحمـه اهلل: لقد 
األمريـكان  النصـر وتوعدنـا  وعدنـا اهلل 
بالهزيمـة وسـنرى أي الوعديـن أصـدق، 
فيـه  فشـل  فيمـا  األفغـان  نجـح  لقـد 
األمريـكان: فعلـى املسـتوى العسـكري 
سـحب األفغـان األمريـكان إلـى امليدان 
وىلع  الحـرب،  فيـه  يجيـدون  الـذي 
الوقـت  مكـن  السياسـي  املسـتوى 
الشـعب األفغانـي مـن التيقـن بمعرفة 
من الذي لديه رؤية حقيقية ملسـتقبل 

البلـد ويحمـل إليـه الخيـر.
لقـد هاجـم األفغان عندمـا كان الهجوم 
مربحـا، وحافظـوا ىلع اسـتراتيجيتهم 
تسـتدرجهم  فلـم  النهايـة،  حتـى 
إغراءات التوسـع العملياتي، فلم يقعوا 
واسـتمر  أبـدًا،  حاسـمة  مواجهـة  يف 
أداؤهـم رائعا من البدايـة وإلى النهاية 

بمثاليـة يف القيـادة والسـيطرة.
وسـيلة  وأبـدًا  دائمـا  الحـرب  سـتظل 
يف  فشـلت  فـإن  غايـة،  لتحقيـق 
تحقيقهـا فال بد مـن إيقافها، ومراجعة 
كل شـيء ألن الهزيمة ال تكون عسكرية 
مـن  جـزء  املؤسسـة  فهـذه  فقـط، 
لأليدلوجيـة  هزيمـة  إنهـا  املنظومـة، 
مـن أيدلوجيـة أخـرى نجحـت يف الصبر 
واملواجهـة امتـدت نحـو 20 عامـا، ماذا 
يتوجـب ىلع األمريكـي املهزوم؟ عليه 
بعملية مراجعة شـاملة إن كانوا عقالء، 
هـي  مراجعتهـا  يجـب  مؤسسـة  أول 
مؤسسـة التربيـة الروحانيـة والعلمية، 
التلقـي  مصـادر  مراجعـة  مـن  بـد  ال 

اإلسـالمية  اإلمـارة  يف  القـادة  فهـم 
كل  وحظـي  وضـوح،  بـكل  مهمتهـم 
منهـم بالمركزيـة القيـادة، وكان تحـت 
أيديهـم كافة وحدات الدعم املناسـبة 
هنـاك  يكـن  فلـم  عمليـة،  كل  إلنجـاح 
تحـد  القيـادي  الهيـكل  يف  معوقـات 
مـن قدرات القـادة يف امليـدان، وال من 
براعة الجنـود املحترفيـن الذين خاضوا 
وجـرءة  بشـجاعة  العمليـات  مئـات 
تتغنـى بها األجيـال القادمـة، وهذا أمر 
فنـي مصاحـب للهجـوم دائمـا، بعكس 
للمدافـع وضيـاع  الروتينيـة  الترتيبـات 
الهيـكل  بيـن  التنسـيق  يف  الوقـت 

القيـادي.
لقـد اندفـع األمريـكان إلى أفغانسـتان 
دون أي رؤيـة سـليمة تمنحهـم النصـر، 
ودون تقديـر حقيقـي لحجـم التكاليف 
اإلنسـانية  املعانـاة  رأسـها  وىلع 
للشـعب األفغانـي، لقد قاتـل األمريكان 
مـا  اسـتراتيجية  عـن  بحثـوا  ثـم  أواًل 
بعـد الحـرب فلـم يدركوها، أمـا األفغان 
فقـد حـددوا اسـتراتيجيتهم لتحقيـق 
النصـر أواًل ثـم قاتلـوا الحقـا، فقـد صدر 
األمـر باالنحيـاز بعـد أن تـم ترتيـب أمـر 
رؤيـة  املجاهديـن يف قندهـار، كانـت 
بسـيطة وعملية: نختفـي اليوم1  وبعد 

1 لقد دافعت القاعدة عن قندهار ببسالة وحرمت العدو 
من أي تقدم  طوال شهرين حتى تمكنا من إخراج 

90% من مجاهدينا -الذين استشهد منهم قرابة الـ80 
مجاهدًا- إلى مناطق أمنة نسبيًا تمهيدًا لنقلة أخرى 
أكثر أمنًا بإعادتهم إلى بالدهم .. وكذلك منحت قوات 

اإلمارة الوقت لالختفاء ثم أصدر املال عمر رحمه اهلل 
األمر باالنحياز ونقله لنا املال أختر منصور عقب صالة 
الظهر يف أحد زوايا جامعة عمر .. وتم سحب جميع 
املجاهدين من قندهار بمنتهى الهدوء والسرية إلى 

زرمت يف رحلة استغرقت قرابة 36 ساعة .. إال أن 
األمريكان لم يدركوا حقيقة املوقف األرضي إال بعد 

أن تم توزيع املجاهدين يف مغارت قمم زرمت .. ولم 
يعتقل أحد ال يف قندهار أو ىلع الطريق .. ورغم وجود 
طائرات العدو بالجو فلم تتعرض سيارة للقصف .. وكانت 

خسائرنا سيارة الندروفر قديمة تعطلت فُتركت ىلع 
طريق االنحياز.

يف فيتنـام وكذلـك أفغانسـتان، إنهـا 
املهالـك،  تـورد  التـي  القـوة  غطرسـة 
فهلكـوا وكادوا أن يلقـوا حتفهـم كمـا 

يك   ىك   لقيـه كل فرعـون متغطـرس ىمحٱ  
رن   مم   ام   يل   ىل   مل  
يمح، لـم تنفعهـم تجربـة فيتنـام ولن  زن  
تنفعهـم تجربـة أفغانسـتان وهالكهم 

يف تدبيرهـم إن شـاء اهلل.
أحد أهم عناصر النجاح يف أفغانسـتان 
تمثـل يف وحـدة القيـادة، فلـم ينـازع 
اإلمـارة أحد يعتـد به، بعـض املنغصات 
وال  عمـق شـعبي  لهـا  يتوفـر  ال  التـي 
لكـن  بغبـاء،  شـاغبت  مذهبـي  قبـول 
الوحيـدة  الرايـة  بقيـت  اإلمـارة  رايـة 
عمليـا، عنصـر آخـر هـام ويمثـل بعـدا 
ثقـة  اإلمـارة  يمنـح  وأخالقيـا  جماليـا 
الشـعب وبـال حـدود، لقـد توالـى ىلع 
قيادتهـا ثالثـة مـن أهـل العلـم: أولهم 
محمـد  املـال  الصيـت  ذائـع  املؤسـس 
عمـر مجاهـد ثـم خلفـه صاحبـه املـال 
أختـر منصـور رحمهمـا اهلل، واآلن ىلع 
سـدة الحكـم األميـر القاضـي هبـة اهلل 
أداروا  وقـد  اهلل،  حفظـه  زاده  أخونـد 
الصـراع بوعي ونضج سياسـي وأخالقي 
األفغانـي  الشـعب  بقبـول  حظـي 
واملحيـط اإلقليمـي ألفغانسـتان، فلـم 
تمـارس اإلمـارة أخطاء عسـكرية بخالف 
األمريـكان الذيـن نفـذوا سلسـلة مجازر 
ىلع الشـعب، وقـد دفعت هـذه املجازر 
الشـعب لفتـح قلوبهـم قبـل بيوتهـم 
اإلمـارة،  ملجاهـدي  ومدنهـم  وقراهـم 
ولطاملـا كان املجاهـد ذو طابع أخالقي 

قتالـه. يف 
تـال ذلـك مباشـرة يف األهميـة املرونة 
الكافيـة لـكل قائـد يف ميدانـه، لقـد 

مــن توفيــق اهلل للمجاهديــن يف 
ــريوس  ــه ف ــا فعل ــتان م أفغانس
العاملــي  باالقتصــاد  كورونــا 
الــذي خســر عــدة ترليونــات 
لألمريــكان  الــدوالرات  مــن 

النصيــب األكــرب منهــا .. 
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التغييـر )الجهـاد( جـاءت متوافقـة مـع 
طبيعـة املجتمع األفغانـي وأيضا تلبي 
طموحاتـه؟ هـل ألن الصـراع أداره أبنـاء 
البلـد املخلصـون ولـم يخضـع للحليـف 
وأبقـوا  والدولـي؛  اإلقليمـي  والداعـم 
توكلهـم ىلع ربهـم ومـن ثـم خيـرات 
أرضهـم وشـعبهم وأنصارهـم؟ مـا الذي 
حـدث يف أفغانسـتان وافتقدنـاه يف 

بقيـة السـاحات الجهاديـة؟.
كل دول العالـم غنيـة ومكتفيـة إال من 
املخلصيـن، فهـي دول يقودها لصوص 
ولهذا تدير شـعوبها باألزمـات والحروب 
قـوادون  يديرهـا  أخـرى  ودول  والفقـر، 
املفضـي  بالتـرف  شـعبهم  يفسـدون 
بشـريعته  يقـود  واإلسـالم  للهـالك، 
العـدل  ىلع  ترتكـز  التـي  الربانيـة 
والحكمـة واإلحسـان، الخطـوة القادمـة 
يف أفغانسـتان هـي صناعـة املـال ال 
تلقيه، أرض أفغانستان مليئة بالثروات 
والخيرات، وشـعبهم من أنشـط شعوب 
العالـم، عليهـم أن يحتاطـوا مـن دول 
الخليـج ونجاسـة مـا وراءهـا، عليهم أن 
تعـد  لـم  املاكريـن بهـم،  يحـذروا مـن 
يف  املخزيـة  هزيمتهـا  بعـد  أمريـكا 
وال  الوحيـد  العالـم  قطـب  أفغانسـتان 
فأنتـم  عليكـم  حصـار  فـرض  يمكنهـا 
طريـق حريـر للعالـم، وال حصـار يجـدي 
معكـم؛ فأنتـم أهـل القناعـة واالكتفاء 
يف  السـالمة  املـوارد.  إدارة  وحسـن 
اسـتقالل قراركم باسـتقالل اقتصادكم، 
وأمانتكـم وإخالصكم لدينكـم وبلدكم، 
عندها نلتقي إن شـاء اهلل يف القدس.

منظمـة األمـم املتحـدة؛ األداة املثالية 
بهـا  تكبـل  التـي  التشـريعات  لسـن 

خصومهـم.  والغـرب  أمريـكا 
يرجـع  الفضـل  أن  ننسـى  أال  يجـب   
ىلع  بقـوا  الذيـن  لألفغـان  هـذا  يف 
لـم  بإسـالمهم،  وتمسـكهم  فطرتهـم 
الـدرس  السـوفيتي  االتحـاد  يفقـه 
ولـم يراجـع منظومتـه بإمعـان وهـرب 
لألمـام بمشـروع روسـيا االتحاديـة يف 
محاولـة فاشـلة ليلحـق بالغـرب، فهـل 
الطامحيـن  مـن  وغيرهـا  الصيـن  تعـي 
أن  قبـل  الـدرس  لبالدهـم  املخلصيـن 
يبـدؤوا مغامـرة إمبراطوريـة جديـدة أم 
سـتبقى الصيـن مصنعـا ال روح فيـه إال 

األعمـى؟. التقليـد 
مـا حـدث يف أفغانسـتان إعالن فشـل 
منظوماتهـا،  بـكل  الغربيـة  للفلسـفة 
ملـاذا انتصر األفغـان الفقراء ىلع أعتى 
اإلمبراطوريات ويف كل مراحل التاريخ؟، 

إنـه اإلسـالم أيهـا العقالء.
ملـاذا انتصـر اإلسـالم يف أفغانسـتان 
مرتين خـالل نصف قرن ومكـن إلمارتين 
رغـم أنـف العالم بـكل قواه؟ وملـاذا لم 
يتحقـق ذلـك يف بقية سـاحات الصراع 
مـع األنظمـة؟ هـل ألن حـرب العصابات 
أنكونـدا  والثـورات  املحتـل  مسـتنقع 
األنظمـة؟ أم ألن القائميـن ىلع الجهاد 
أداروا الصـراع وفـق املذهـب الفقهـي 
للمجتمـع؟ أم ألن حركـة الجهـاد كانـت 
غيرهـم؟  دون  العلمـاء  قيـادة  تحـت 
هـل ألن نسـبة حضـور املهاجريـن فيه 
كنسـبة امللـح للطعام؟ أم ألن وسـيلة 

ومناهجها ووسـائل ووسـائط وأساليب 
عمليـة  أيضـا  يشـمل  وهـذا  التعليـم، 
إعـداد الروحانييـن وتأهيـل املعلميـن، 
وال بـد مـن مراجعـة اجتماعيـة شـاملة 
يف  والتقاليـد  والعـادات  للموروثـات 
املجتمـع؛ الـذي لم يعد يصنـف املولود 
فيـه أهـو ولـد أم بنـت؟!!، أيـن األسـرة 
ورابطهـا الشـرعي يف ظـل مجتمعـات 
غربيـة تجـاوزت فيـه نسـبة أبنـاء الزنا 
ظـل  يف  املواليـد،  إجمالـي  مـن   %60
شـركات إعالميـة ال تنشـر إال العنف غير 
وأكاذيـب  البهائمـي  والجنـس  املبـرر 
وبرعايـة  الساسـة،  وخـداع  وحيـل 
كنائـس  يف  قساوسـة  وتوجيـه 
وتحـت  األطفـال،  اغتصـاب  فيهـا  يتـم 
منظومـة أمنية تسـعى للتغطية ىلع 
لخنـق  اضطـرت  لـو  حتـى  قبيـح  كل 
ويف  الطرقـات،  يف  )فلويـد(  شـعبها 
إطـار نظـام مالـي يسـتعبد ال يحـرر، ال 
املخابراتـي  الحضـور  مراجعـة  مـن  بـد 
أخـالق،  أو  لـه  الـذي ال ضميـر  السـافل 
حتـى التقنيـة الحديثـة سـاهمت يف 
األيدلوجيـة  وهزيمـة  الوبـاء  تفشـي 

العالـم. يف  الغربيـة 
لـم تعـد أيدلوجيـة العهديـن القديـم 
فلسـفة  تعـد  ولـم  صالحـة،  والجديـد 
السـوق واعدة، وأوهـام الحريـة والحلم 
األمريكـي أضحت كوابيـس لعبدة املال 
تكـون  أن  يجـب  املراجعـة  والبشـر، 
شـاملة لـكل املنظومـة ومؤسسـاتها، 
هـذا هـو املطلـوب مـن أمريـكا وأوروبا 
اليـوم، وكذلـك مـن بقيـة دول العالـم، 
واألخالقـي  الدينـي  الواجـب  أمـا 
املطلـوب مـن األمـة اإلسـالمية وىلع 
رأسـها اإلمـارة هـو العمل ىلع إسـقاط 

ما حدث يف 
أفغانستان إعالن 

فشل للفلسفة 
الغربية بكل 

منظوماتها

 مل يفهم 
االسرتاتيجي 

األمريكي 
عدوه وال 
عرفه يف 

فيتنام 
وكذلك 

أفغانستان .. 
إنها غطرسة 

القوة التي 
تورد املهالك
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الحـرب  تباريـح  مـن 
ربـى  ىلع  وذكرياتهـا 
املؤنسـة؛  أفغانسـتان 
مجلسـا  ليلـة  أصبـت  أننـي 
حافـال بأهـل العلـم والفضل، 
مصاولـة  يف  السـبق  وذوي 
الصليبييـن، فانتهزتها فرصة 
للسـمر واألنس بلقـاء األحبة..

كان اإلخـوة مـن عـرب وأفغان 
يتجاذبـون  وباكسـتانيين 
ابتلـوا  عمـا  الحديـث  أطـراف 
طائـرات  تقنيـات  مـن  بـه 
الـدرون األمريكية وعدسـاتها 
تحـت  باألشـعة  املـزودة 
الحمـراء، القـادرة ىلع كشـف 
الليـل  ظلمـات  يف  املقاتـل 

البهيـم..
األفغـان  أذكيـاء  أحـد  انتهـز 
الفرصـة ليصرف زمـام حديثنا 
مـن  القلـوب  يعمـر  مـا  تجـاه 

اإليمانـي.. الوعـظ 
وأذكـر ليلتها أنه قـال: دعونا 
مـن طائـرات الـدرون وذكرها، 
فالبالء موكل باملنطق، واهلل 
تعالـى فوقهـا، وهو ىلع كل 
شـيء قدير، لكـن حدثونا عن 
فمـن  ورقابتـه،  اهلل  عظمـة 
الواجـب علينـا أن نتعبد اهلل 
بمراقبتـه والخـوف منـه، ألنه 
يف  مـا  وىلع  علينـا  مطلـع 
قلوبنـا، ولـو راقبنـا اهلل يف 
أفعالنـا كمـا نراقـب طائـرات 
الـدرون يف حركاتنـا لَصُلَحـت 
أعمالنـا، والسـتقامت قلوبنا.. 
حتـى  لحظـات  إال  هـي  ومـا 

اقتـراب  دوي  الحضـور  سـمع 
الـدرون  طائـرات  مـن  سـرب 
دوي  صـار  حتـى  األمريكيـة، 
فوقنـا  مـن  يأتـي  صوتهـا 
تحديًدا، ثم أضحـت تدور ولها 
القاتلـة..  الزنابيـر  كأزيـز  أزيـز 
تفقـدت املنظـار الليلي الذي 
يف  وبحثـت  بحوزتـي،  كان 
السـماء لعلي أعـرف تعدادها 
ودواعـي قـدوم هـذا السـرب 

الثقال..  الضيـوف  مـن 
طائـرات  سـت  نحـو  كانـت 
املـدى  يف  رصدهـا  يمكـن 

 . . لة بسـهو
برهـة؛  فيهـا  النظـر  أمعنـت 
فـإذا بعضهـا ِثَقـاٌل بصواريـخ 
)هـل فاير( التـي رأينا بأسـها 
األبريـاء  بمئـات  وفتكهـا 
يف  والنسـاء  األطفـال  مـن 
وباكسـتان،  أفغانسـتان 
وبعضهـا اآلخـر شـاهدت منه 
كان  أخضـر  مسـتقيما  ضـوءا 
ينبعـث بصـورة عاموديـة من 
الطائـرة تجاه البيـت الذي كنا 

بالتحديـد.. فيـه 
املنظـار  مـن  عينـي  أبعـدت 
الليـل  فضـاء  يف  أر  فلـم 
البهيـم أي شـيء، ثـم أعـدت 
عينـاي للمنظـار فـإذا بالضوء 
األخضـر الليـزري ينبعـث كمـا 
كان مـن الطائـرة تجـاه بيتنا، 
الطائـرة  مـع  يـدور  والضـوء 
تركيـزه  أن  غيـر  دارت  حيـث 
عـن  يتزحـزح  لـم  األرض  يف 

أنملـة.. قـدر  بيتنـا 

أدركـت حينهـا دون ريـب أننا 
الصيـد الثميـن، وأن الضيـوف 
الثقـال مـا أتـوا إال الصطيادنا، 
وأننـا ُوِضْعَنـا يف سـباق غير 

متكافـئ مـع املوت..
رأيـت،  بمـا  األميـر  أخبـرت 
ينبغـي  مـا  ىلع  وأطلعتـه 
علينا من االسـتعداد له، وكان 
األزيـز يـزداد، وأصبـح الجميـع 
االنطـالق..    صافـرة  بانتظـار 

ألزيـز  األصـوات  خشـعت 
الطائـرات التـي أضحـت تـدور 
البيـت  فـوق  ضيقـة  دورة 
ال  دقائـق  ومـرت  بالتحديـد، 
تسـمع فيها إال همًسـا يغلبه 
ذكرنـي  الـذي  األزيـز  دوي 
زنابيـر  مـن  ناقـٍم  بسـرٍب 
فقـد  الهائجـة،  باكسـتان 
تركـت ىلع جسـدي ندوبا إثر 
تحرشـي بهـا يومـا مـا، فلـم 
تندمـل تلك الحفريـات منذئذ 

اللحظـة.. هـذه  حتـى 
شـحبت وجوه بعض الحاضرين 
وارتعـدت  لونهـا،  واصفـر 
الفرائـص حتـى ظـن البعـض 
كظـن أصحـاب موسـى حيـن 

يمح، حينهـا  ىم  مم  قالـوا: ىمحٱ 
أراد البعـض أن يبـادر بالخروج 
مـن البيـت قبـل سـماع رعـد 
املنيـة القـادم مـن السـماء..

فبادرنـا األمير الشـهيد موالنا 
رحمـه  السـواتي  اهلل  فضـل 
والتذكيـر،  بالتثبيـت  اهلل 
ونادى بالحضـور يف املجلس 
دوي  يختـرق  وقـور  بصـوت 
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وبحـروف  الطائـرات،  أزيـز 
واليقيـن  السـكينة  تملؤهـا 
)لـن  قائـال:  والطمأنينـة 
تراعـوا، وال تضطربوا، وال يخرج 
أحـد منكـم مـن البيـت حتى 
 .. سـأقوله  مـا  منـي  يسـمع 
اإلمـام  قصـة  بلغتكـم  َأَمـا 
القرطبـي وتجاربـه يف بنـاء 
القبـة الحديديـة قبـل دويلة 

إسـرائيل( الغصـب 
بتعجـب  الجميـع  إليـه  نظـر 
فليـس  وذهـول،  واسـتغراب 
املقـام بظنهـم مقـام وعـظ 
وتذكيـر، وإنمـا املقـام مقـام 
وانطـالق  األحذيـة  خلـع 
يف  الهجـن  سـباق  صافـرة 
جبـال أفغانسـتان الوعرة، ثم 
سـاد املجلـس صمـت رهيـب 
األزيـز  سـوى  فيـه  ُيسـمع  ال 

املهيـب.. الصاخـب 
قـال الفاضل: )لقـد كان اإلمام 
مجاهـدا  عاملـا  القرطبـي 
باألندلس،  للصليبييـن  محاربا 
وكان والده قد استشـهد يف 
حياتـه  فكانـت  اهلل،  سـبيل 
الجهاديـة شـبيهة مـن وجـه 
أنـه  إال  الجهاديـة،  بحياتنـا 
كان لصيقا بالذكـر والعبودية 
جاللـه،  جـل  هلل  والتبتـل 
وتـوكل  يقيـن  صاحـب  وكان 
ذلـك  يـدرك  تعالـى،  بـاهلل 
نفحاتـه  اطلـع ىلع  مـن  كل 
اإليمانيـة يف كتابيـه )قمـع 
والقناعـة(  بالزهـد  الحـرص 
)التذكـرة يف أحـوال  وكتـاب 

املوتـى وأمـور اآلخـرة(، وكان 
القرطبـي  اإلمـام  ذكـره  ممـا 
تفسـيره  يف  اهلل-  -رحمـه 

لــسورة اإلسـراء عنـد قولـه ىمحٱ 

خب  حب  جب  هئ   مئ 
خت  حت  جت  هب  مب 
يمح  اإلسراء: 45،  مث  هت  مت  
طائفـة مـن اآليـات الكريمات 
مـن  االسـتتار  يف  املجربـات 
والتحصـن  الظامليـن،  أبصـار 
مـن أسـلحة الكافريـن، فهـي 
والنصـر  الكرامـة  مـن  ضـرب 
لبعـض  اهلل  يعجلـه  الـذي 
أن  لنـا  ويمكـن  املجاهديـن، 
باسـم:  الرقيـة  هـذه  نصـف 
الحديديـة(،  القبـة  )بنـاء 
فبتالوة هـذه الرقـى واآليات، 
والتـوكل  بـاهلل  اليقيـن  مـع 
ىلع اهلل؛ يعمـي اهلل أبصـار 
املسـلمين،  عـن  الكافريـن 
ويفسـد اهلل عليهـم قصفهم 
ممـا  كان  و  نارهـم،  وإطـالق 
أيضـا بعـض  القرطبـي  ذكـره 
التجـارب واآلثـار، منهـا تجربة 
النبي يف اسـتتاره صلى اهلل 
الكافريـن  عـن  وسـلم  عليـه 
بهـذه اآليـات، ثـم ذكـر تجربة 
ثانية لبعـض الصحابة رضوان 
أخـرى  وثالثـة  عليهـم،  اهلل 
الثعلبـي  اإلمـام  عـن  نقلهـا 
تجربـة  وهـي  تفسـيره،  يف 
وقعـوا  الذيـن  طالبـه  ألحـد 
يف أسـر الديلـم ففـر منهـم 
مطـاردة  فطـاردوه  هاربـا، 

بمالمسـة  انتهـت  عجيبـة 
ثيـاب العسـكر للمطلوب دون 
أن يبصـروه، ثـم ختـم اإلمـام 
القرطبـي بقصـة رابعة وهي 
تجربتـه الذاتيـة أيـام جهاده 
القشـتاليين   الصليبييـن  مـع 
صناعتـه  يف  األندلـس  يف 

الحديديـة...( للقبـة 
الفاضـل  الشـيخ  ختـم  ثـم 
تذكيـره بذكر اآليات الكريمات، 
فتلوناهـا معـه وتحصنـا بها، 
ثـم خرجنا مـن البيـت والعدو 
متربـص بنا من فوقنـا، ونحن 

ٰه  مه  نردد قوله تعالى: ىمحٱ 

مئ  ميهي   خي  حي  جي 

هث  مث  هت  هبمت  مب  هئ 

يمح املائدة: 64، فلم  هس  مس 
يصبنـا بفضـل اهلل مكروه..

وجـل،  عـز  بـاهلل  التعلـق  إن 
واليقيـن  عليـه،  والتـوكل 
التـام بـه، مـع مالزمـة الذكر، 
مـن  إليـه،  التبتـل  وإدمـان 
الربانـي،  املجاهـد  سـمات 
اإلسـالمية  الحصـون  فهـي 
واألسـلحة  تقهـر،  ال  التـي 
مـن  ولعـل  تنكسـر،  ال  التـي 
أن نسـوق  للقـارئ  املناسـب 
ذكـره  مـا  هنـا  بالتمـام  لـه 
اإلمـام القرطبي يف تفسـيره 
كي تتـم الفائدة.. قـال رحمه 
َأِبـي  ِبْنـِت  اَء  َأْسـمَ )َعـنْ  اهلل: 
ُ َتَعاَلـى َعْنُهَما  َبْكٍر َرِضـَي اهللَّ
َقاَلـْت: مَلَّـا َنَزَلـْت ُسـوَرُة )َتبَّْت 

َيـدا َأِبي َلَهٍب( َأْقَبَلـِت اْلَعْوَراُء 
َوَلَهـا  َحـْرٍب  ِبْنـُت  َجِميـلِ  ُأمُّ 
َوْلَوَلـٌة َويِف َيِدَهـا ِفْهٌر، َوِهَي 

َتُقـوُل:
ًمـا َعَصْيَنـا ... َوَأْمـَرُه َأَبْيَنا  ُمَذمَّ

... َوِديَنـُه َقَلْيَنـا
َعَلْيـهِ   ُ اهللَّ َصلَّـى  َوالنَِّبـيُّ 
ِد  امْلَْسـجِ يِف  َقاِعـٌد  َوَسـلََّم 
 ُ اهللَّ َرِضـَي  َبْكـٍر  َأُبـو  َوَمَعـُه 
ـا َرآَها َأُبو َبْكـٍر َقاَل:  َعْنـُه، َفَلمَّ
ِ، َلَقْد َأْقَبَلْت َوَأَنا  َيا َرُسـوَل اهللَّ
َرُسـوُل  َقـاَل  َتـَراَك!  َأْن  َأَخـاُف 

َم:«  ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ ِ َصلَّـى اهللَّ اهللَّ
ِإنََّهـا َلـْن َتَراِنـي« َوَقـَرَأ ُقْرآًنـا 
َفاْعَتَصـَم ِبـِه َكَمـا َقـاَل. َوَقـَرَأ 

حب  جب  هئ   مئ  قولـه ىمحٱ 

خت  حت  جت  هب  مب  خب 

اإلسراء: 45 يمح  مث  هت  مت  
 َفَوَقَفـْت ىلَعَ َأِبـي َبْكٍر َرِضَي 
َرُسـوَل  َتـَر  َوَلـمْ  َعْنـهُ   ُ اهللَّ
َم  ُ َعَلْيـهِ َوَسـلَّ ِ َصلَّـى اهللَّ اهللَّ
َفَقاَلـْت: َيـا َأَبا َبْكـٍر، ُأْخِبْرُت َأنَّ 

َهَجاِنـي!  َصاِحَبـَك 

ا اْلَبْيـِت َمـا  َفَقـاَل: ال َوَربِّ َهـذَ
َهَجـاِك. 

َتُقـوُل:  َوِهـَي  َفَولَّـْت  َقـاَل: 
َقـْد َعِلَمـْت ُقَرْيـُش َأنِّـي اْبَنُة 

 . َها َسـيِِّد
َوَقـاَل َسـِعيُد ْبـُن ُجَبْيـٍر َرِضَي 
: مَلَّا َنَزَلـتْ }َتبَّْت َيدا  ُ َعْنـهُ اهللَّ
{ َجـاَءِت اْمَرَأُة  َأِبـي َلَهٍب َوَتـبَّ
َأِبـي َلَهـٍب ِإَلـى النَِّبـيِّ َصلَّى 
َم َوَمَعـهُ َأُبـو  ُ َعَلْيـهِ َوَسـلَّ اهللَّ
َفَقـاَل   ، َعْنـهُ  ُ اهللَّ َرِضـَي  َبْكـٍر 
ْيـَت َعْنَها ِلَئالَّ  َأُبو َبْكـٍر: َلْو َتَنحَّ
َفِإنََّهـا  ُيْؤِذيـَك،  َمـا  ُتْسـِمَعَك 
النَِّبـيُّ  َفَقـاَل  َبِذيَّـٌة.  اْمـَرَأٌة 
َم:« ِإنَُّه  ُ َعَلْيـهِ َوَسـلَّ َصلَّـى اهللَّ
َسـُيَحاُل َبْيِنـي َوَبْيَنَهـا« َفَلْم 

 . ُه َتَر
َفَقاَلـْت ألَِبـي َبْكـٍر: َيا َأَبـا َبْكٍر، 

َصاِحُبَك!  َهَجاَنـا 
ِ ما ينطق بالشـعر  َفَقاَل: َواهللَّ

وال يقوله. 
َقـُه،  مَلَُصدِّ وإنـك  فقالـت: 

َراِجَعـًة.  َفاْنَدَفَعـْت 
 ُ اهللَّ َرِضـَي  َبْكـٍر  َأُبـو  َفَقـاَل 
َأَمـا   ،ِ اهللَّ َرُسـوَل  َيـا  َعْنـُه: 
َرَأْتـَك؟ َقـاَل:« ال، َمـا َزاَل َمَلـٌك 
َبْيِنـي َوَبْيَنَها َيْسـُتُرِني َحتَّى 
َرِضـَي  َكْعـٌب  َوَقـاَل  َذَهَبـْت«. 
ِه اآْلَيِة: َكاَن  ُ َعْنـهُ يِف َهـذِ اهللَّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ النَِّبيُّ َصلَّى اهللَّ
َيْسـَتِتُر ِمَن امْلُْشـِرِكيَن ِبَثاَلِث 
آَياٍت: اآْلَية الَِّتـي يِف اْلَكْهِف، 

زن  رن  مم  ام  يل  ىمحٱ 

زي  ٰىري   ين  ىن  نن  من 

اإلمام القرطبياإلمام القرطبي
صانع القبة الحديديةصانع القبة الحديدية

5051

بــدون  الطائــرات  ضحايــا 
ــار األمريكيــة، مــن أطفــال  طي
اليمــن  مــن  كل  يف  املســلمن 
وباكســتان  وأفغانســتان 
والشــام  والعــراق  والصومــال 

هــا غري و



حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي 

الكهـف: 57. يمح  مئ  خئ 
واآليـة التـي يف النحـل، قال 

ىي  ني   ىمحٱ   تعالـى: 

مئ  خئ  حئ  جئ  يي 

خب  حب  هئجب  

النحـل: 108. يمح  هب  مب 
  ، اْلَجاِثَيـةِ يِف  الَِّتـي  َواآْلَيـة 

ىل  مل  خل  قـال تعالـى: ىمحٱ 

يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل 

ين  ىن  من  خن  حن   جن 

مي   حيخي  جي  يه  ىه  مه  جه 

يمح الجاثيـة: 23. يي  ىي 
ُ َعَلْيِه  َفـَكاَن النَِّبيُّ َصلَّـى اهللَّ
َوَسـلََّم ِإَذا َقرََّأُهـنَّ َيْسـَتِتُر ِمَن 

ِكيَن.  ْشِر امْلُ

ُ َتَعاَلـى  َقـاَل َكْعـٌب َرِضـَي اهللَّ
َرُجـال  ِبِهـنَّ  ْثـُت  َفَحدَّ َعْنـُه: 
ـاِم، َفَأَتـى َأْرَض  ِمـْن َأْهـِل الشَّ
الـرُّوِم َفَأَقـاَم ِبَهـا َزَماًنـا، ُثـمَّ 
يِف  َفَخَرُجـوا  َهاِرًبـا  َخـَرَج 
َفَصـاُروا  ِبِهـنَّ  َفَقـَرَأ  َطَلِبـِه، 
َطِريِقـِه  ىلَعَ  َمَعـُه  َيُكوُنـوَن 

 . ُيْبِصُروَنـهُ َوال 
الَّـِذي  َوَهـَذا   : الثَّْعَلِبـيُّ َقـاَل 
ْثـُت  َحدَّ َكْعـٍب  َعـْن  َيْرُووَنـُه 
ِبـِه َرُجـال ِمْن َأْهـِل الرِّيِّ َفُأِسـَر 
ْيَلِم، َفَمَكـثَ َزَماًنا ُثمَّ َخَرَج  ِبالدَّ
َهاِرًبا َفَخَرُجـوا يِف َطَلِبِه َفَقَرَأ 
ِثَياُبُهـنَّ  َجَعَلـْت  َحتَّـى  ِبِهـنَّ 
َلَتْلِمـُس ِثَياَبُه َفَمـا يبصرونه. 
ُل  قلت: ويزاد إلى هذه اآلية َأوَّ
ُسـوَرِة يـس ِإَلـى َقْوِلـِه }َفُهْم 
ـيَرِة  ال ُيْبِصـُروَن{، َفِإنَّ يِف السِّ
 ُ يِف ِهْجـَرِة النَِّبـيِّ َصلَّـى اهللَّ
َعِلـيٍّ  َوُمَقـاِم  َوَسـلََّم  َعَلْيـِه 

ِفَراِشـهِ  َعْنـهُ يِف   ُ َرِضـَي اهللَّ
ِ َصلَّى  َقـاَل: َوَخـَرَج َرُسـوُل اهللَّ
َم َفَأَخَذ َحْفَنًة  ُ َعَلْيِه َوَسـلَّ اهللَّ
 ُ ِمْن ُتـَراٍب يِف َيـِدِه، َوَأَخَذ اهللَّ
َعـزَّ َوَجـلَّ ىلَعَ َأْبَصاِرِهـمْ َعْنُه 
َفـال َيَرْوَنـُه، َفَجَعـَل ينثـر ذلك 
َوُهـَو  رؤوسـهم  ىلع  التـراب 
َيْتُلـو َهـِذِه اآْلَيـاِت ِمـْن يـس،  

تعالى:                              قـال 

زئ   رئ                       

رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 

رت  يب   ىب  نب  مب  زب 

رث  يت  ىت  نت  مت  زت 

ىف  يث  ىث  نث   مث  زث 

مك  لك  اك  يق  ىق  يف 

يل  ىل  مل  يك   ىك 

نن   من  زن  رن  مم  ام 

زي  ري  ٰى  ين  ىن 

يمحَّ يـس: 1 - 9،  ىي  ني  مي 
ِ َصلَّـى  َحتَّـى َفـَرَغ َرُسـوُل اهللَّ
ِه  َهـذِ ِمـنْ  َم  َوَسـلَّ َعَلْيـهِ   ُ اهللَّ
اآْلَيـاِت، َوَلـْم َيْبَق ِمْنُهـْم َرُجٌل 
َرْأِسـهِ  ىلَعَ  َوَضـعَ  َوَقـدْ  ِإالَّ 
ُتَراًبـا، ُثـمَّ اْنَصـَرَف ِإَلـى َحْيـُث 
َوَلَقـِد  ُقْلـُت:  َيْذَهـَب.  َأْن  َأَراَد 
اأْلَْنَدُلـِس  ِبِباَلِدَنـا  ِلـي  اتََّفـقَ 
َأْعَمـاِل  ِمـْن  َمْنُثـوٍر  ِبِحْصـِن 
ُقْرُطَبـَة ِمْثـُل َهـَذا، َوَذِلَك َأنِّي 
َواْنَحـْزُت  اْلَعـُدوِّ  َأَمـاَم  َهَرْبـُت 
ِإَلـى َناِحَيـٍة َعْنـُه، َفَلـْم َأْلَبْث 

َأْن َخـَرَج يِف َطَلِبـي َفاِرَسـاِن 
اأْلَْرِض  ِمـَن  َفَضـاٍء  يِف  َوَأَنـا 
َقاِعـٌد َلْيـَس َيْسـُتُرِني َعْنُهَما 
ُسـوَرِة  َل  َأوَّ َأْقـَرُأ  َوَأَنـا  شـي، 
يـس َوَغْيـَر َذِلـَك ِمـَن اْلُقـْرآِن، 
ِمـْن  َرَجَعـا  ُثـمَّ  َعَلـيَّ  َفَعَبـَرا 
َيُقـوُل  َوَأَحُدُهَمـا  َجـاَءا  َحْيـُث 
)َيْعُنـوَن  َدْيَبَلـٌة  َهـَذا  ِلْلَخـِر: 
َعـزَّ   ُ اهللَّ َوَأْعَمـى  َشـْيَطاًنا(، 
َوَجـلَّ َأْبَصاَرُهـْم َفَلـْم َيَرْوِنـي، 
ا َكِثيًرا ىلَعَ  ِ َحْمـدً َواْلَحْمـُد هلِلَّ

ذلـك(.    

انتهـى كالم اإلمـام القرطبي 
رحمه اهلل، وجزاه عن اإلسـالم 
خيـرا،  واملجاهديـن  وأهلـه 
فقـد صنع لنـا ممـا جمعه من 
نسـخة  الحكيـم  الذكـر  آيـات 
مـن الرقى والتعاويـذ النافعة 
االحتجـاب  يف  املجربـة 
واالسـتتار عن أعين الكافرين، 
وثمـة آيـات أخـرى وأحاديـث 
يمكـن اسـتنباطها يف هـذا 
البـاب مـن العلـم، مـن ذلـك 
عـن  صـح  فقـد  البسـملة، 

عليـه  اهلل  صلـى   - النبـي 
»سـتر  قـال:  أنـه   - وسـلم 
وعـورات  الجـن  أعيـن  مابيـن 
الخـالء  دخـل  إذا  آدم  بنـي 
رواه  اهلل«،  بسـم  يقـول:  أن 
األلبانـي،  وصححـه  الترمـذي 
الـواردة  األذكار  كذلـك  ومنـه 
يف السـنة عنـد لقـاء  العدو، 
واالسـتغاثة  الدعـاء  وكذلـك 
بما يناسـب املقام من أسـماء 
اهلل الحسـنى وصحيح األوراد، 
املقـام  هـذا  يناسـب  وقـد 
السـكينة  آيـات  تـالوة  أيضـا 
آيـات  سـتة  وهـي  والثبـات، 
ابـن  اإلمـام  عـادة  مـن  كان 
أن  اهلل-  -رحمـه  تيميـة 
الحـرب  حـال  بهـا  يسـترقي 
واشـتداد األحوال، وقد ذكرها 
تلميـذه ابن القيـم يف منزلة 
السـكينة مـن كتابـه )مـدارج 
عنهـا:  قـال  ثـم  السـالكين(، 
)َوَقـْد َجرَّْبـُت َأَنـا َأْيًضـا ِقـَراَءَة 
اْضِطـَراِب  ِعْنـَد  اآْلَيـاِت  َهـِذِه 
اْلَقْلـِب ِبَما َيـِرُد َعَلْيـِه، َفَرَأْيُت 
وِنِه  َلَها َتْأِثيًرا َعِظيًما يِف ُسـكُ
اهلل  فلعـل  َوُطَمْأِنيَنِتـِه(، 
الكتابـة عنهـا  لنـا  ييسـر  أن 
ونسـأل  القـادم،  العـدد  يف 
أن  الختـام  يف  تعالـى  اهلل 
يف  اللجـوء  الجميـع  يـرزق 
يف  والتعـرف  إليـه،  الشـدة 
يجعلنـا  وأن  عليـه،  الرخـاء 
مـن أوليائه املتقيـن، ويختم 
سـبيله  يف  بالشـهادة  لنـا 
والحمـد هلل رب العامليـن .. .  

ٰى   ٰر  ٍّ   َّ    ٌّ ىمحٱ 

   ّٰ          ِّ             ُّ      

لــن تراعــوا، وال تضطربــوا، وال خيــرج أحــد منكــم 
ــا 

َ
م

َ
مــن البيــت حــى يســمع منــي مــا ســأقوله .. أ

بلغتكــم قصــة اإلمــام القرطبــي وجتاربــه يف بنــاء 
القبــة احلديديــة قبــل إســرائيل

ــن  ــه، واليق ــوكل علي ــل، والت ــز وج ــاهلل ع ــق ب إن التعل
ــن  ــل، م ــان التبت ــر، وإدم ــة الذك ــع مالزم ــه، م ــام ب الت
مســات اجملاهــد الربانــي، فهــي احلصــون اإلســالمية التــي 

ال تقهــر، واألســلحة التــي ال تنكســر

اإلمام القرطبياإلمام القرطبي
صانع القبة الحديديةصانع القبة الحديدية
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الشيخ أبو عمرو المصري 
رحمه اهلل

األمير الشهيد 
موالنا فضل اهلل السواتي 
رحمه اهلل 



كان الدكتـور محمـد إقبـال -رحمـه اهلل- شـاعرا إسـالميا مـن الطـراز األول، وقمـة مـن قمـم اإلصالح 
والفكـر اإلسـالمي الحديـث، واألهم مـن ذلك كله أنه كان مؤمنـا متدينا، وواعيا بصيـرا، وكان -رحمه 
اهلل- مناصـرا لقضايـا األمـة اإلسـالمية وجهادهـا يف سـبيل اهلل، ولُحْسـنِ بيانـه، وصالبـة إيمانـه، 
وجودة أشـعاره، كان له أثر كبير يف اسـتلهاب حمية األمة اإلسـالمية وغيرتها، فقد أسـر بعواطفه 
الجياشـة جماهيـر املسـلمين، ألنـه كان لسـانا ناطقا عن مشـاعرهم، ضاربـا ألوتار أفئدتهم، وسـابًيا 
لعقولهـم وقلوبهـم، فكانـت قصائده تلهب األحاسـيس، وتنهض بالهمم، وتشـحذ العـزم، وكان هو 

مثـاال رائعا ىلع الشـاعر املسـلم الـذي يعيش لهمـوم أمته ودينـه وقضيته. 
قـال عنـه الشـيخ أبو الحسـن النـدوي -رحمـه اهلل- يف كتابه )روائع إقبال(: )وأشـهد ىلع نفسـي 
أنـي كلمـا قرأت شـعره جاش خاطـري وثارت عواطفـي، وشـعرت بدبيب املعاني واألحاسـيس يف 

نفسـي، وبحركـة للحماسـة اإلسـالمية يف عروقي، وتلك قيمة شـعره وأدبـه يف نظري(.. 
أسـس إقبـال لفكره وفلسـفته مدرسـة خاصـة فريـدة، واتجاها كان قد انفـرد به عن شـعراء عصره، 
ممـا جعلـه يف عالـم األدب نجما بازغا ال مثيل له يف العصر الحديث، ويف هذه الورقات سـأقتطف 
للقـارئ أوراقـا خاصـة مـن فلسـفته وأشـعاره املتعلقـة برؤيتـه للجهـاد يف سـبيل اهلل، ودور هذه 
الفريضـة يف إحيـاء األمـة اإلسـالمية، وربمـا جرنـا الحديـث تباًعـا مـن الرؤيـة الجهاديـة إلـى الرؤى 

السياسـة واالجتماعيـة والعقيديـة املحتفة بها..
فممـا تميـز بـه إقبـال عن شـعراء عصـره أنه كان شـغوفا بشـؤون األمة اإلسـالمية، ومهتمـا بقضايا 
رفعتهـا ونهضتهـا غايـة االهتمـام، وكان يتألـم آلالم إخوانـه يف كل األرض، وقـد وصـف ذلـك الهم 

بقوله:

ومـن الحيـف بأهـل الفضـل أن نضـرب عنهـم الذكـَر صفحا فال نشـير لجهودهـم يف تربيـة األجيال 
وصناعـة الرجـال، فقـد كان إقبال ثمـرًة ونتاًجا لجهوٍد حثيثـٍة  قدمتها الحركـة العلمية التجديدية، 
والنهضـة الجهاديـة العسـكرية اإلسـالمية التـي ظهـرت يف الهنـد قبل قرنيـن ونيـف، والتي كان 
مـن رموزهـا املجدد السـرهندي، والدهلوي، والشـاه إسـماعيل الشـهيد، واإلمام ابن عرفـان وغيرهم 
مـن رواد التجديـد اإلسـالمي، وقـد كان مـن وفـاء إقبـال اعترافـه بفضـل هؤالء الـرواد عليـه، فقال: 
)إننـي أقـول دائمـا: لـوال جهاد هـؤالء الرجال ووجودهـم لكانت الهند قـد ابتلعت اإلسـالَم بحضارته 
وفلسـفته(، فلـوال هـذا الِحـَراك الجهـادي التجديـدي ملـا كنـا رأينـا محمـد إقبـال بصـورة الشـاعر 

الفيلسـوف، وال بصـورة السياسـي املصلح. 
كانـت إلقبـال عالقـات عديـدة برموز العالم اإلسـالمي، فكان إذا نـزل بمصر والقاهـرة ال يكون إال يف 
ضيافـة الشـيخ العالمـة محمـد األحمـدي الظواهـري -رحمـه اهلل- شـيخ جامـع األزهـر آنـذاك، وجد 
املجاهد الشـيخ أيمن الظواهري، وقد زار إقبال أفغانسـتان وفلسـطين واألندلس، ووقف ىلع قبور 
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• مقدمة موجزة عن أشعار وأفكار وحياة شاعر اإلسالم محمد إقبال – رحمه اهلل -

قلوب املسـلمين َقَبْسَن ناِري
ِبُروِحْي َمْحَشـٌر قد غاَب عنهم

ودمعي مـن عيونهم َهُتْوُن
فلـم َتَر َما َرأيـُت، َلُهْم ُعُيوُن



كالنـدوي واملـودودي يف آخريـن، ىلع أنَّ املـودودَي قـد ذكـر يف كتابـه )إقباليات( كالمـا منصفا 
فقـال: )يف الحقيقـة هنـاك ثالثـة أطوار يف حيـاة إقبال، وقد عـاد قلبه، وفكره مسـلًما كاماًل يف 
الطـور الثالـث واألخيـر مـن حياته(، وقـال الندوي وآخرون نحـو مما قاله املـودودي -رحمة اهلل ىلع 

الجميع-.. 
وقـد اعتمـدت  يف اختياراتـي لطائفـة مـن جهاديـات  إقبـال ىلع ديوانـه الـذي ترجمـه العالمـة 
األديـب الدكتـور عبـد الوهـاب عـزام وهـو جـد الشـيخ أيمـن الظواهـري ألمه، كمـا أنه صديـق قديم 
إلقبـال، وِخـلٌّ ويف بـه، فـكان أول مـن ترجـم ديوانه للعربية وعـرف به يف املشـرق العربي،  ، ألن 
إقبـال لـم يكتب بالعربية شـعرا قط ،وربما أخـذت بعض األبيات من ترجمة الصاوي شـعالن املصري 
لديـوان )صلصلـة الجـرس(، وهو يف نظري القاصر أفضل دواوين إقبال الحماسـية، وأشـملها لقصائد 
الجهـاد والتضحيـة، وأبيـات الرثاء واملجد، وأناشـيد الرفعة والعز اإلسـالمي، ثم يأتـي ديوانه )ضرب 
الكليـم( يف املرتبـة الثانيـة مـن هـذا البـاب، وفيـه شـنَّ إقبـال الغـارة وأعلـن الحـرب ضـد جاهلية 
العصـر الحاضـر، فهـو يف جملتـه ديوان قصف ونسـف وإصالح وترشـيد، ويكفيك منه مـا قاله فيه:

فلهـذا سـماه بــ )ضرب الكليم( تشـبيها له بضربة موسـى بعصـاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشـرة 
عينا..  

وأمـا سـائر أقوالـه وخواطره فقد انتقيتهـا من أعماله الكاملـة التي ترجمها الدكتـور حازم محفوظ، 
وكذلـك التـي أعدهـا األسـتاذ عبـد املاجـد الغـوري، وثمـة تصانيـف أخـرى كنت قـد اقتبسـت منها 

نبـًذا من روائـع اإلقباليات.      
َبـاع، ليحظـى بقبـول  ًقـا للطِّ واهلل املسـؤول أن يجعـل هـذا الجـزء األدبـي ُمَشـنًِّفا لألْسـَماع، وُمَرقِّ

القـرَّاء باإلجمـاع، وهـو حسـبي وإليـه املصيـر.
•إقبال والجهاد يف سبيل اهلل

كانـت محبـة الجهـاد يف سـبيل اهلل قـد اسـتلبت مشـاعر إقبـال بالكليـة، فـكان ال يـرى الحيـاة إال 
جهـاًد، وال الجهـاد إال حيـاةً ، ويف ذلـك يقـول إقبـال:

 يؤكـد إقبـال يف قصيدتـه األخرى، أن الجهـاد إرهاب محمود، ال يضطلع به إال أولـي األيادي البيضاء، 
وال يخشـاه إال الطغاة الظاملون، فيقول:

الفاتحيـن املسـلمين داعيـا وباكيـا، فلـم يسـتطع أن يوقف انحدار السـجم ىلع أطالل املسـلمين 
وفتوحاتهـم، ورغـم أنـه سـافر لبـالد الغـرب واختلـط بأهلها، إال أنـه كان مبغضـا لهـم ولحضارتهم، 
وقـد مـأل كتبـه ودواوينـه بنقدهـم، حتـى أنـه قـال يومـا: )لقـد مكثـت يف أتـون التعليـم الغربي 
وخرجـت كمـا خـرج إبراهيـم عليه السـالم من نار نمرود، ولم يسـتطع بريق الغرب أن يبهر ويعشـي 
بصـري ألننـي اكتحلـت بإثمد املدينـة النبوية(، وحينما رأى أحد زمالئه املسـلمين قـد انبهر ببريق 

بالثقافـة الغربيـة الهابطـة، قال لـه ناصحا:

لـم ينبهـر بذلـك األلـق الزائف محمـد إقبال ألنه َسـَبَر الغـرب وعرف مجتمعاتـه وحضارتـه جيدًا، بل 
كان خـالل إقامتـه يف أوربـا كثيـر التحدث واملحاضرة واإلشـادة بالحضارة اإلسـالمية، وقـد قال لهم 

يف آخـر كلماتـه قبل عودته إلـى الهند:
)يـا سـاكني ديـار الغـرب، ليسـت أرض اهلل حانوتـًا، إن الـذي توهمتمـوه ذهبـًا خالصـًا سـترونه زائفًا، 
وإن حضارتكـم سـتبعج نفسـها بخنجرهـا؛ إن العـش الـذي يبنـى ىلع غصـن دقيـق ال يثبـت( ا.هـ

عاَش إقباُل عزيَز الَجَناِب، أبيَّ النَّْفِس، فهو القائل عن نفسه:

ووصـف إبـاءه واسـتقالله بأنه كفراش يطير بجناحيه، وبنفسـه ُيِضيُء النور لنفسـه، فال يسـتجدي 
البتـة النـور من غيره:

كان إقبـال مولعـا بحـب القـرآن الكريـم، وقد بدا ذلـك جليا يف كل نتاجـه األدبي، وحينمـا زار إقبال 
كابـل، أهـدى مللـك أفغانسـتان نادر شـاه نسـخة جميلـة من القـرآن وقال لـه: )إن هـذا الكتاب رأس 
مـال أهـل الحـق، وفيـه نهايـة كل بدايـة، وبقوتـه فتـح علي عليه السـالم خيبـر( فبكى نادر شـاه 

لسـماع قولـه، ومما يسـتجاد من شـعره قوله:

اَف حـول فلسـفة محمد إقبـال الجهادية، وأشـعاره وموثباته الحماسـية، ضرب  إنَّ السـياحَة والتِّْطـوَ
مـن أروع ضـروب االسـتجمام العلمـي والتثقـف األدبـي، فأنـت تقـف بأحاسيسـك ومشـاعرك ىلع 
عتبـة فحـل مـن فحول األدب والفكر والشـعر يف العصـر الحديث، ومن منهجي يف هذه السـياحة 
أن ال أعـرج ىلع ذكـر املؤاخـذات واالنتقـادات التـي ُثِلـَب بها إقبـال يف جوانبه األخـرى، كمواقفه 
السياسـية واالجتماعيـة، أو آرائـه الفلسـفية والعقديـة، ال سـيما مـا زل فيـه مـن أبـواب الصفـات 
والنبـوة والبعـث والقضـاء والقـدر والجنـة والنـار وشـطط التصـوف املنحـرف  وغيـر ذلـك، ألن حيـز 
املقـال ضئيـل، وتتبـع ذلكـم جليـل، وإنمـا أنـا طـارق ألبـواب الشـعر واألدب فحسـب، وقـد تكفـل 
بمناقشـة إقبـال فيمـا ُثِلـَب بـه جماعـاٌت مـن أهـل العلـم والفضـل ممـن يحفظـون إلقبـال قـدره، 

إذا َلْم ُتِصْب يف الحياِة النََّظْر
ِكَفـاٌح َشـِديٌد وَضـْرٌب َسـِديٌد

فليـَس ُزَجاُجـَك ُكـفَء الَحَجـْر
فـال َتْرُج يف الحرِب َعْزَف الَوَتْر

جهـاد املؤمنيـن لهـم حياٌة
عقاِئُدُهـم َسـَواِعُد ناِطَقـاٌت
وخـوُف املـوِت لألحيـاِء قبـٌر

الجهـاُد هـيَ  الحيـاَة  إنَّ  أال 
االْعِتَقـاُد َيْثُبـُت  وباألعمـاِل 
زاُد لألحـراِر  اهلِل  وخـوُف 
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ِلــْي يف الجهــاِد َيٌد
ْت ُمـدَّ َمـا  بيضـاُء 
أوربَّـــــا أتــــظُن 
نــاري َتْنَطفــي  أو 

يخشــاها فرعــوُن 
لـمـــــوالهـــــا إال 
أن ينتهـي نفسـي

الَيِبـسِ ا  ـهَ يف َقشِّ

ذلَك األعمى الذي َتْقِصُدُه
ُهـَو ال ُيْبِصـُر حتى َنْفَسـُه

َمــا َلُه ِعْلٌم ِبَمــا يف َقْلِبَكا
ــَكا ــْن َربِّ ــًة ِم ــَراُه ُتْحَف َوَت

 َلـْم َأِذلَّ النَّْفَس َيْوًما ألََحْدحينمـا آمنـُت بـاهلل األحْد

ويف َأْساَلِفُكم كانت َمَزاَيا
وَكْوَثـُر أحمد منكـم قريٌب

لـكلِّ َفـمٍّ ِبِذْكَراَها َنِشـيُد
ولكـْن َشـْوُقُكْم ِمْنُه َبِعيُد

َغيـِري ِنيـراِن  إلـى  َأْعُشـو  وال 
إذا َحَلـَك الظـالُم َكَعْيـِن َظْبـِي

كمـا َيْهُفو الَفـَراُش إلى الحريِق
َطِرْيِقـي َأْضاَلِعـي  ِبَنـاِر  َأَنـْرُت 

يف فلسفة وأشعار الجهاد والقتال
محمد إقبال -الجزءاألول



اسـتوفزهم لذلك بقوله:

وما أبدع تصويره للمجاهد الفدائي وهو يستقبل املوت:

• إقبال واإلقتداء بجهاد الخليل إبراهيم – عليه السالم -
قـال السـيد أبـو الحسـن الندوي -رحمـه اهلل- يف كتابه )روائـع إقبال(: )إن إقبال أنبـغ عقل أنتجته 
الثقافـة الجديـدة، التـي ظلـت تشـتغل وتنتـج يف العالـم اإلسـالمي من قـرن كامل، وأعمـق مفكر 
أوجـده الشـرق يف عصرنـا الحاضـر(، وخيـر منـه ما قالـه عنـه يف كتابه البديـع: )ماذا خسـر العالم 
بانحطـاط املسـلمين(: )وممـا يـراه شـاعر اإلسـالم الدكتـور محمـد إقبـال مـن أن املسـلم لـم يخلق 
ليندفـع مـع التيـار، ويسـاير الركـب البشـري حيـث اتجـه وسـار، بـل خلـق ليوجـه العالـم واملجتمـع 
واملدينـة، ويفـرض ىلع البشـرية اتجاهـه، ويملـي عليهـا إرادتـه، ألنـه صاحـب الرسـالة وصاحـب 
العلـم اليقيـن، وألنـه املسـؤول عـن هـذا العالـم وسـيره واتجاهـه، فليـس مقامـه مقـام التقليـد 
واإلتبـاع، إن مقامـه مقـام اإلمامة والقيـادة، ومقام اإلرشـاد والتوجيه، ومقام اآلمر الناهـي، وإذا تنكر 
لـه الزمـام، وعصـاه املجتمـع وانحـرف عـن الجـادة، لـم يكـن لـه أن يستسـلم ويخضـع ويضـع أوزاره 
ويسـالم الدهـر، بـل عليـه أن يثـور عليـه وينازلـه، ويظل يف صـراع معه وعـراك، حتـى يقضي اهلل 
يف أمـره، إن الخضـوع واالسـتكانة لألحوال القاسـرة واألوضاع القاهـرة، واالعتذار بالقضـاء والقدر من 

شـأن الضعفـاء واألقـزام، أمـا املؤمـن القـوي فهـو بنفسـه قضـاء اهلل الغالب، وقـدره الـذي ال يرد(
لهـذا جـادت قريحة إقبـال بأبياته )الخليليات( التي يدعو فيها ملحاربـة األوضاع الراهنة، والجاهلية 
املعاصرة ىلع سـنة الخليل إبراهيم عليه السـالم، وهو جهاد ال يسـتطيعه إال أولو العزم من الرسل 
وأتباعهـم، الذيـن جـرت عـادة العامـة فيهـم بوصمهـم بالجنـون، وهـذه املقطوعـات اإلبراهيميـة 
ُتَعـدُّ  مـن عيون أشـعاره الحماسـية اإليمانيـة، وموثباته الجهادية، حيـث يدعو باتبـاع بملة الخليل 

إبراهيـم عليه السـالم يف الجهـاد والحرب وتحطيـم األصنام، فيقول:

وهنا يسل إقبال سيف نقده الحاد ىلع أتباع منهج )سلميتنا أقوى من الرصاص( فيقول:

وقد ترجمها بعضهم بأسلوب مغاير فقال:

وقـد بعـث شـاعر اإلسـالم محمـد إقبـال رسـالًة إلـى صديقـه الشـاعر أكبـر أبـادي امللقـب بلسـان 
العصـر، فقـال لـه: )إنَّ الديـن بغيـر القـوة فلسـفة محضـة(، ففـي هـذه الجملـة القصيـرة، يوجـز لنا 
إقبـال عـن فلسـفته ورؤيتـه للطبيعـة الجهاديـة للديـن اإلسـالمي، فهو يعـد الجهـاد والقتال من 
ضروريـات الحيـاة، وأنـه البد للمسـلمين من إحيـاء الجهاد وإصالحـه، وصيانة أهله مـن الجبن والخور 

كـي تعـود األمـة لسـابق عزهـا ورفعتهـا، وقد قـال مصـورا نفسـية املجاهد وشـجاعته:

ومما قاله يف باب استنهاض املجاهد واستنفاره لدفع الصائل:

وال غـرو أن نجـد يف أشـعار إقبـال دعوتـه الصريحـة إلـى جهـاد ال يفتـر، وتوحيـد وإيمـان ال ينضب، 
وقتـال مسـتمر، وعمـل دائـب، ويكفـي أنـه شـنع ىلع الخائفيـن والخاضعيـن للباطـل أيما تشـنيع 

وأشـاد بفدائيـة وتضحيـات املجاهـد الصـادق حيـث يقول:

وال يجـد إقبـال أي عـذر ألي مسـلم يف كراهـة الجهـاد وتركـه، فتـارك الجهـاد عنده سـاقط الهمة، 
مغمـوز العقيـدة، ال يحـل لـه البتة السـير يف العوالـي والقمـم، فيقول: 

يقـول إقبـال يف )رسـالة الخلـود(: )إن هـذا الجسـد ليس مخزًنـا لروحنـا، وال رفيًقا لهـا يذهب معها 
حيثمـا ذهبـت، بـل ال يزيـد عـن كونه حفنة مـن التراب، وهـل َتُحْوُل حفنـة من التـراب دون تحليق 

الروح!!؟(
ولإلفـادة فـإن ديـوان )رسـالة الخلـود( اعتبـره بعـض األدبـاء مـن أروع وأجمـل مـا كتـب إقبـال مـن 
الشـعر، ففيـه تبـرز قـوى إقبـال الفكريـة وذراهـا الرفيعـة، وحينمـا أشـرفت املستشـرقة الدكتـورة 
“إيفـا مايروفيتـش” ىلع ترجمتـه إلـى اللغـة الفرنسـية عـام 1962م ، لـم تنتـه مـن ترجمـة أواخره 

حتـى سـلبها نصرانيتهـا، فاعتنقـت اإلسـالم بعـد ترجمتـه مباشـرة..
إن مـن البديهـي أن نجـد إقبـال يدعو شـباب األمة ورجالها لركـوب املخاطر وغشـيان األهوال، فقد 

وِهَياًمـا ُشـْكًرا  كإبراهيـَم  ُكـْن 
اجعل األصناَم يف األرِض َهِشيَما
امُلْصِلُحوَنـا َيْجَتِليـِه  نـوٌر  ِهـَي 

وسـالَما بـرًدا  النـاُر  لَتِصيـَر 
قديمـا منهـا  َهْيـَكاًل  ُتَغـاِدْر  ال 
يها ُجُنونـا قاصـُر العقـِل ُيسـمِّ

إليهـا  َتْرَكـنْ  ال  اَن  ـطَّ الشُّ َدِع 
عليـَك البحـَر، َصـاِرْع فيـِه َموًجا 

الحيـاِة َجـْرَس  ِعنَدهـا  ضعيـٌف 
حيـاُة الُخْلـِد يف َنَصـٍب ُتَواِتـي

الـرََّدى َيلَقـى  أْن  املؤمـِن  َوِرَضـىآيـُة  ُسـُروًرا  الثَّْغـِر  باسـَم 

َلـْن ُيِقيموا َنْهَضًة تمُحو الَهَوانا 
األزرِق الفضـاِء  تحـَت  َمـنْ  ُكلُّ 

ما لهم يف سـاحِة املجِد َمكانا
ُيخَلـِق َلـْم  فـكأْن  ُيجاِهـْد  َلـْم 

كـن مثـَل إبراهيـَم يف اإليماِن 
بكفاِحـِه  ِعـزَُّه  يبنـي  الشـعُب 
ولقـد ُيَظنُّ بـه الجنـوُن إذا َبَدا 

األوثـاِن َمَعاِبـَد  ُتِزيـَل  حتـى 
األركاِن ثابـَت  مجـًدا  لُيِشـيَد 
الطغيـاِن ىلع  َتَمـرُُّدُه  يوًمـا 
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اَع َيُخوُض البحـَر ُمْقَتِحًما إنَّ الُشـجَ
وَمْوَجُة النهِر يف َعْيِن الجباِن ِبَها

وأرواُح أزهـــاٌر  املـــوُج  كأنَّمـــا 
ـــاُح ـــٌن وِتْمَس ْي ـــْوٌت وِتنِّ ـــْوٌل َوُح ُغ

قـم أنقـِذ الوطـَن الكريـَم وال َتَنْم
َتآُمـًرا السـماِء  يف  ألملـحُ  إنِّـي 
فاخُلـْق ِلُروِحَك ِمـْن َزِئيِرَك َنْشـَوًة
واجعل نشيَدَك َقوَل َربَِّك )ال َتَخْف(

هــذي الحــوادُث آَذَنــْت ِبُدَخــاِن
النيــراِن واِبــِل  طالِئــَع  وأرى 
يف املجِد ُتْرِهُب يف الَعِريِن ُأُسوَدا
حتـى َيَخـاُف الَبـْرُق ِمْنـَك ُرُعـوَدا

ـْك ِبَعَصـا َمـْن )ال إلـه( مـن ُيَمسِّ
َنْفَسـُه َأْحَيـا  ِللَحـقِّ  َمـنْ  ُكلُّ 
ليـَس يدنـو الخـوُف ِمنـُه أبـَدا

ـا سـوى اهلل األحـدْ ُمعـِرٌض َعمَّ
واحـٌد مـن نفسـِه يف َعسـَكِر
يف َيـدِ املسـلِم هـذا الخنجـر

ـمْ ِطْلَسـُم الخـوِف َيَداه فلُتَحطِّ
َرأَسـُه َيْحِنـي  للباطـِل  ليـس 
أحـَدا اهلِل يخَشـى  ليـَس غيـَر 
يَن يف حلـقِ الولْد ـكِّ َيَضـُع السِّ
الخطـِر بيـوِم  الـروَح  يبـذُل 
واملنكـَرا بـه  الفحـَش  يقتـل 

إْن َتِضْق بالجهاِد يف األرِض َذْرًعا
ليـَس ِمـْن ِخيَفـِة املمـاِت َنجاٌة

فحـرامٌ  َمْسـَراَك فـوَق السـحاِب
إْن َتـَر الـذاَت َهْيـَكاًل ِمـْن ُتـَراِب

يف فلسفة وأشعار الجهاد والقتال
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ثم يصف القاعدين عن الجهاد باألنعام والغربان، ويشن نقدا الذعا عليهم فيقول: 

ويشـبه آخـر هـذه املقطوعـة مـا جـاء يف قصيدتـه األخـرى التـي يصـف فيهـا عـزة أهـل الجهـاد 
وأصالـة مسـلكهم، وأن القاعديـن عـن الجهاد ال يمكن أن يعـوا ويدركوا ما أدركـه املجاهد الذي يرى 
مـن ذروة اإلسـالم مـا ال يـراه مـن بسـفح الـذروة، ثـم يشـبه املجاهد األسـير بسـيدنا يوسـف -عليه 
السـالم-، ويقـول لـه مـا مفـاده: املنيـة خيـر لـك مـن الدنيـة، ولـو قدر لـك أن تكـون طعامـا للعدو 
وأفنـاك التهامـا وقتـال، فهـو خيـر لك مـن أن يحتويك العـدو أو يبيعك يف سـوق النخاسـة الدولي:

ة التي يسـتنفر فيها  وخيـُر مـا نختـم بـه )خليليات( إقبـال وتحريضياته، قصيدتـه اإلبراهيميـة الفذَّ
الشـباب للجهاد، فيقول لهم: عليكم أن تأتسـوا بشـجاعة أبيكم إبراهيم -عليه السـالم- فتخوضوا 
النـار لتبنـوا نظامكم العاملـي الجديد، ولو واجهتكـم املصاعب وعتى العالم عـن أمركم، فلتحاربوه 
وال تعبـؤوا بأعدائكـم، فـإن مقامكـم إمـا أن يكـون يف صـدر الدنيـا أو يف قبرهـا، وعدوكم يف كل 
األحـوال حاقـد عليكـم، فالحيـاة الحقيقيـة التـي تليـق بكـم أن تظهـروا لعدوكـم قوتكم وبأسـكم 

وعنادكـم، ويسـتتر خلـف هذا العنـاد حبكم لالسـتيالء عليه..  

املؤمـنُ امِلْقَداُم يمِضـي َقاِهًرا
وإذا ارتضـى للذلِّ أمسـى كافًرا
قد َضلَّ أهُل القصِر عْن أرواحهم

َتواِنـي دوَن  واإلقـداِم  بالعـِز 
األوطـاِن بكرامـةِ  أو  بـاهلِل 
األبـداِن إلـى  إالَّ  يهتـدوا  لـم 

ال ُتْفـشِ لألنعـاِم أسـراَر األسـود
َمْن َشاَب يف َنْسِج الحصيِر فما َلُهِ 

للغربـاِن ْقـِر  الصَّ حديـثَ  وال 
َيـَداِن الحريـِر  نسـِج  إلـى  يوًمـا 

َمصيـَرْه الحـقَّ  جعـَل  ُحـرٌّ  َفـاَز 
ودَمـا روًحـا  هلِل  َوَفـى  َمـْن 
إنَّ ِسـرَّ اأُلْسـدِ يف ِحْصـنِ األجم
ليـَس كلُّ الخلـِق أهـال للعهوْد
لـو غـدا يوسـفنا يوًمـا طعاَمـا
َفهـَو َخيٌر ِمْن َخِسـيٍس َيحَتويِه

لـم َيِبـْع يوًمـا ملخلـوٍق ضميَرْه
الَقَدَمـا ِسـَواُه  صـاَن عـْن قيـِد 

النََّعـمْ َمَراِعيهـا  يف  َتِعيـهِ  ال 
لأُلُسـود إال  ـِر  بالسِّ َتُبـحْ  ال 
يف َفـمِ الذئـِب وَأْفَنـاُه التهاَما
َوِبَبْخـِس املـاِل يوًمـا َيْشـَتِريِه

ُقْم َفَشيِّْد عامًلا دوَن َمِثيْل 
نيـا َعَتْت َعـْن أمرِه  فـإذا الدُّ
الرَُّجـِل  َعْيـُش  َأْعـَوَز  وإذا 
َتَتَجلَّى يف ِمَراِس امُلْعَضِل
ُة األنـذاِل ِحْقٌد ال ِسـواْه ِعـدَّ
الحيـاُة الحـُق َبـأٌس َيْظَهـُر

وُخِض الناَر، وَأْقِدْم كالخليْل
ْهـَر َوَلـْم َيْعَبـأ ِبِه َحـاَرَب الدَّ
فالحياُة املـوُت َمْوُت الَبَطِل
الَبَطـِل يف  َكاِمَنـٌة  ٌة  ُقـوَّ
استمْع يا َصاِح َذا َشْرُع الحياْة
ُحـُب االسـتيالِء ِفْيـِه ُمْضَمُر
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ــالم ىلع  ــالة والس ــن والص ــد هلل رب العاملي الحم
آلــه  وىلع  محمــد  ســيدنا  املرســلين  أشــرف 
وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن 

ــد، .. وبع
فمصيبــة الكبائــر أنَّهــا توقــع مرتكبها بيــن خيارات 
تتــدرج مــن الكفــر البــواح لتنتهــي باملشــيئة 
ــن  ــه وم ــه ورحم ــا عن ــاء اهلل عف ــن ش ــة فم اإللهي

ــارات أربعــة:  ــه؛ ونذكــر مــن تلــك الخي ب شــاء عذَّ
فاملســلم يؤمــن أن اهلل ســبحانه وتعالــى ســميع 
ر هــذه الصفات  بصيــر وعليــم قديــر، ولــذا فهــو ُيقــدِّ
اإللهيــة حــق قدرهــا، ويتقــي ارتــكاب ما يقــع تحت 
طائلــة الحســاب حتــى ولــو كان لغــو الــكالم وضياع 
الوقــت يف سفاســف األمــور، فهــو بإيمانــه بتلــك 
الصفــات والتزامــه بأوامــر اهلل يــؤدي شــكر اهلل ىلع 

نعمــه وآالئــه ويقــوم بمهمته يف خالفــة اهلل يف 
األرض واجتنــاب الفســاد فيهــا. فــإْن ظــنَّ أحــٌد مــن 
ــه أو ال  ــب كبيرت ــن يرتك ــراه حي ــاس أنَّ اهلل ال ي الن
يعلــم بفعلــه لهــا يف أي زمــان ومــكان، أو اْســَتَحلَّ 
فعلهــا، أو أبغــض حكــم اهلل يف مرتكــب تلــك 
الكبيــرة فقــد خــرج مــن اإلســالم وأتــى ناقًضــا مــن 

نواقضــه.
ىي  مي  خي  حي  يقــول اهلل تبــارك وتعالــى:ٱىمحٱ 
ٰذ                                                َّ                        َ   يي 

نب  مب  زب  رب  يئ   ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 
يمح  ىت  نت  مت  زت   رت  يب  ىب 

)فصلــت: 23-22(.
ويقــول القاضــي عيــاض رحمــه اهلل: »وكذلــك أجمع 
املســلمون ىلع تكفيــر كل مــن اْســَتَحلَّ القتــل، أو 

شــرب الخمــر، أو الزِّنــا ممــا حــرم اهلل، بعــد علمــه 
بتحريمــه«.

ــى  ــه الرســول صل ــا جــاء ب ومــن أبغــض شــيئَا مم
ــا،  ــَر إجماع ــه َكَف ــل ب ــو عم ــلم ول ــه وس اهلل علي

مظ  حط  مض  خض  حض  ــى: ىمحٱ  ــه تعال ــل قول والدلي

يمح اهـــ. مغ  جغ  مع  جع  
ــه  ــع علي ــأنَّ اهلل مطل ــن ب ــي أن يؤم ــار الثان والخي
ــًدا  ــه عام ــب معصيت ــمَّ يرتك ــه ُث ــا يفعل ــم م ويعل
متعمــًدا غيــر مبــال بذلــك وال مســتح مــن اهلل 
ومالئكتــه الكــرام الكاتبيــن فهــذا هــو الفجــور 
واألمــن مــن مكــر اهلل وقدرتــه ىلع أن يبطــش بــه 
ــان أن  ــن اإلنس ــل يضم ــاال؛ فه ــكاال ووب ــه ن ويذيق
ــم  ــه ث ــكاب جريمت ــن ارت ــي م ــى ينته ــش حت يعي
يســترها اهلل عليــه، ثــم يوفقه للتوبة واالســتغفار، 
ــَن  ــارك وتعالى:«َأَفَأِم ــم يتــوب عليــه؟! يقــول تب ث
َأْهــُل اْلُقــَرى َأْن َيْأِتَيُهــْم َبْأُســَنا َبَياًتــا َوُهــْم َناِئُمــوَن 
ــَنا ُضًحــى  ــْم َبْأُس ــَرى َأْن َيْأِتَيُه ــُل اْلُق ــَن َأْه )97( َأَوَأِم
ــُن  ــاَل َيْأَم ِ َف ــَر اهللَّ ــوا َمْك ــوَن )98( َأَفَأِمُن ــْم َيْلَعُب َوُه

ــراف 99-97( ــُروَن« )األع ُم اْلَخاِس ــوْ ِ ِإالَّ اْلَق ــَر اهللَّ َمْك
ــرة مــن  وثالثهــا أن يقــع اإلنســان يف ارتــكاب كبي
الكبائــر بســبب ضعــف إيمانــه وغلبــة نفســه 
ــلوكه  ــه وس ــوى ىلع جوارح ــوء واله ــارة بالس األم
وهــو ُيَمنِّــي نفســه بالتوبــة؛ ويف لحظــات عديــدة 
العــودة  عــدم  ىلع  ويعــزم  ويعنفهــا  يؤنبهــا 
ــزوة  ــع أول ن ــف م ــث أن يضع ــم ال يلب ــا ث القترافه
ــب خوفــه مــن اهلل  ــه فيظــل هكــذا، يغل تعــرض ل
والحســاب تــارة، وتغلبــه نفســه وهــواه تــارة أخــرى. 
وكمــا قــال صلــى اهلل عليــه وســلم: » َمــا ِمــْن َعْبــٍد 
ُمْؤِمــٍن ِإالَّ َوَلــُه َذْنــٌب َيْعتــاُدُه: اْلَفْيَنــَة َبْعــَد اْلَفْيَنــِة، 
ــى ُيَفــاِرَق،  َأْو َذْنــٌب ُهــَو ُمِقيــٌم َعَلْيــِه ال ُيَفاِرُقــُه َحتَّ
ــَر َذَكــَر »  اًبــا َنِســيًّا ِإَذا ُذكِّ ْؤِمــنَ ُخِلــَق ُمْفَتًنــا َتوَّ ِإنَّ امْلُ

ــح (. ــي: ) صحي ــيخ األلبان ــال الش ق
ــا أن يكتــب اهلل ســبحانه  فهــذا بيــن حاليــن إمَّ
ــا أن  ــا؛ وإم ــه به ــم ل ــَعاَدة فيخت ــه السَّ ــى ل وتعال

ــه  ــم ل ــقاوة فيخت ــه الش ــدر ل ــه ويق ــخط علي يس
بخاتمــة الســوء والعيــاذ بــاهلل. يقــول تبــارك 

ىث  نث  مث  زث  رث  وتعالــى: ىمحٱ 

يك  مكىك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  
ــز  ــول ع ــة 102(. ويق )التوب يمح  ام   يل  ىل  مل 

جه  هن  من  حنخن  جن  مم  خم  وجل: ىمحٱ 
مب  هئ  مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  
هشلك  مش  هس  مس  هث  مث  متهت   هب 

)الرعــد: 18(. يمح  من   مل  مك 
ــهوات  ــر الش ــان يف بح ــرق اإلنس ــا أن يغ ورابعه
ــل  ــاء أص ــع بق ــات م ــي واملوبق ــكاب املعاص وارت
أو  بــاهلل  اإلشــراك  وعــدم  قلبــه  يف  اإليمــان 
اســتحالل الحــرام ثــم يمــوت ىلع ذلــك، فهــو يف 
ــه،  ــر ل ــاء غف ــى إن ش ــبحانه وتعال ــيئة اهلل س مش

يي  ىي  ني  مي  زي  بــه. يقــول تعالــى: ىمحٱ  وإن شــاء عذَّ

حت  جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ 

يمح )النســاء 48(. حج  مث   هت  مت  خت 
و)عــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول اهلل صلى 
ــَض  ــى َقَب ــاَرَك َوَتَعاَل اهلل عليــه وســلم: »ِإنَّ اهلَل َتَب
ــي،  ــِذِه، َوال ُأَباِل ــِذِه ِلَه ــاَل: َه ــِه، َفَق ــًة ِبَيِميِن َقْبَض
َوَقَبــَض َقْبَضــًة ُأْخــَرى، َيْعِنــي: ِبَيــِدِه اأْلُْخــَرى، َفَقاَل: 
َهــِذِه ِلَهــِذِه، َوال ُأَباِلــي«، َفــاَل َأْدِري يِف َأيِّ اْلَقْبَضَتْيِن 
ــاة  ــارات للعص ــذه الخي ــح(. وه ــث صحي ــا( )حدي َأَن
ــة  واملذنبيــن بعيــدة كل البعــد عــن فكــر وهمَّ
ــعون  ــن َيْس ــن الذي الحي ــاد اهلل الصَّ ــات عب وتطلع
ــابقون  ــة ويتس ــن الجن ــى م ــات العل رج ــل الدَّ لني
ــم  ــن اهلل، وتنجيه ــم م ــي تقربه ــال الت يف األعم
مــن أهــوال القبــر والحشــر والصــراط وامليــزان، يف 
ــن  ــمس م ــو الش ــن تدن ــب حي ــف الرهي ــك املوق ذل
رؤوس الخالئــق بمقــدار ميــل واحــد؛ بينمــا يلجمهم 
ــر  ــذا الح ــف يف ه ــهم تتوق ــكاد أنفاس ــرق وت الع
القائــظ والرطوبــة العاليــة رغــم أنهــا تبعــد عنهــم 

ــل! ــون مي ــافة 93 ملي ــا ىلع مس يف الدني
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ويعجــب املــرء مــن الشــيطان كيــف يجعل اإلنســان 
يســتتر عنــد ارتــكاب املعصيــة مــن طفــل صغيــر 
ــره  ــن عم ــة م ــة أو الثالث ــاوز الثاني ــم يتج ــنِّ ل السِّ
أن يــراه وهــو يقارفهــا، بينمــا يتجــرأ ىلع فعلهــا 
ــب  ــوك ومقل ــك املل ــر مل ــمع وبص ــت س ــو تح وه
القلــوب والحفظــة الكــرام!! ويف هــذا يقــول اهلل 

يي  ســبحانه وتعالــى يف محكــم التنزيــل: ىمحٱ 
ٰذ                                               ِ                   رئ 
ىب  نب  مب  زب   يئرب  ىئ  نئ  مئ  زئ 

ــاء: 108(! يمح )النس رت  يب 
ولئــن كان ارتــكاب الكبيــرة نقطــة ســوداء تحتــاج 
لالجتهــاد يف إزالتهــا ومحــو آثارهــا ربمــا لســنوات 
طويلــة رغــم أنَّهــا لــم تســتغرق منــه يف فعلهــا 
إال دقائــق معــدودات؛ فــإنَّ ارتكابهــا وكل املوبقات 
ــا  ــن به ــاد اهلل الصالحي ــن وعب ــي املؤمني ــم َرْم ث
لهــو مــن أكبــر الكبائــر وأعظــم الذنــوب، يقــول اهلل 

مت  خت   حت  جت  هب  مب  عــز وجــل: ىمحٱ 
يمح   جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت 

)النســاء : 112 (.
وإن كان للخــروج عــن حــدود اهلل وانتهــاك حرماتــه 
َصــات  مــن لــذة فهــي ســريعة عارضــة يتخللهــا ُمَنغِّ
ومهالــك مــن أمــراض قاتلــة كاإليــدز واألمــراض 
الجنســية كالســيالن والزهــري وغيرهــا مــن ارتــكاب 
الشــاذة،  الجنســية  واملمارســات  الزنــا  جريمــة 
ــات  ــدم وجلط ــترول يف ال ــبة الكولس ــاع نس وارتف
القلــب وانســداد الشــرايين مــن إدمــان شــرب 
الخمــور واملســكرات، إلــى غيــر ذلــك باإلضافــة إلــى 
الخــوف مــن الفضيحــة أثنــاء ممارســة الجريمــة إْن 
ضبــط متلبســا بهــا، أو القلــق الدائم من انكشــافها 

وذيــوع أمرهــا بيــن النــاس!
ولــو لــم يكــن الرتــكاب الكبائر مــن عقــاب إال الحرمان 
ــان  ــا، والحرم ــالل يف الدني ــة الح ــذة الطيب ــن الل م
مــن نعيــم اآلخــرة ولذاتهــا الدائمــة الخالــدة، لكانــت 
رادعــا للعقــالء مــن املذنبيــن، حيــث أنَّ املســتمرئ 
ــتبدل  ــن يس ــون كم ــا يك ــر عليه ــي واملص للمعاص

األدنــى واألعجــل واألســرع نفــادا وفســادا بــاألىلع 
وياويــح  التجــارة  فبئســت  واألدوم  واألســمى 

ــا! مبتغيه
ــزَّ  َ َع ــَت اهللَّ ــه ســلم: ]ِإَذا َرَأْي ــى اهلل علي يقــول صل
ْنَيــا، ىلَعَ َمَعاِصيــِه َمــا  َوَجــلَّ ُيْعِطــي اْلَعْبــَد ِمــَن الدُّ
 : ِ َعــزَّ َوَجــلَّ ُيِحــبُّ َفِإنَّــُه اْســِتْدَراٌج, ُثــمَّ َتــاَل َقــْوَل اهللَّ

خم   حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك  لك   ىمحٱ  
جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم 

يمح[ )قــال األلبانــي صحيح(. حي  
ولــو لــم يكــن للنظــر إلــى صــور الفاجــرات العاهرات 
وعوراتهــن مــن عقوبــة إال الحرمــان مــن النظــر إلــى 
ــردع  ــة النَّعيــم لكفــت ل وجــه اهلل الكريــم يف جن
ــك النظــر املحــرم  العصــاة مــن املســلمين عــن ذل
حفًظــا لحاســة البصــر مــن العمــى يف الدنيــا، 
ــرة؛  ــم يف اآلخ ــود اهلل له ــق موع ــاًرا لتحقي وانتظ
ــال: »إَذا  ــلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــن النب فع
ُ َتَبــاَرَك  ــَة، َقــاَل: َيُقــوُل اهللَّ ــِة اْلَجنَّ َدَخــَل َأْهــُل اْلَجنَّ
ــْم  ــوَن: َأَل ــْم؟ َفَيُقوُل ــْيًئا َأِزيُدُك ــُدوَن َش ــى: ُتِري َوَتَعاَل
َنــا ِمــَن  ــَة، َوُتَنجِّ ُتَبيِّــْض ُوُجوَهَنــا؟ َأَلــْم ُتْدِخْلَنــا اْلَجنَّ
ــاِر؟ َقــاَل: َفَيْكِشــُف اْلِحَجــاَب، َفَمــا ُأْعُطــوا َشــْيًئا  النَّ
« رواه  َأَحــبَّ ِإَلْيِهــْم ِمــَن النََّظــِر ِإَلــى َربِِّهــْم َعــزَّ َوَجــلَّ

مســلم.
كمــا أنَّــه لــو لــم يكــن للكبيــرة مــن شــؤم وفضيحــة 
إال الوقــوف بيــن يــدي اهلل ســبحانه وتعالــى بــدون 
حائــل وهــو يحملهــا شــاهدة عليــه وكأنَّــه يواقعها 
ــرات  ــرات وم ــه م ــع نفس ــه يراج ــال لجعلت يف الح
ــه  ــى اهلل علي ــول صل ــث يق ــا، حي ــل مقارفته قب
ــزَّ  ــُيَكلُِّمُه اهلُل َع ــٍد ِإالَّ َس ــْن َأَح ــْم ِم ــا ِمْنُك وســلم: )َم
، َلْيــَس َبْيَنــُه َوَبْيَنــُه َتْرُجَمــاٌن، ُثــمَّ َيْنُظــُر َأْيَمَن  َوَجــلَّ
ــَأَم  ــُر َأْش ــمَّ َيْنُظ ــُه، ُث َم ــْيًئا َقدَّ ــَرى ِإالَّ َش ــاَل َي ــُه، َف ِمْن
ــاَء  ــُر ِتْلَق ــمَّ َيْنُظ ــُه، ُث َم ــْيًئا َقدَّ ــَرى ِإالَّ َش ــاَل َي ــُه، َف ِمْن
ــاُر«. َقــاَل: َفَقــاَل َرُســوُل اهلِل  َوْجِهــِه، َفَتْســَتْقِبُلُه النَّ
ــْم َأْن  ــَتَطاَع ِمْنُك ــْن اْس ــلََّم: »َم ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي َصلَّ
ــْل«(  ــَرٍة، َفْلَيْفَع ــقِّ َتْم ــْو ِبِش ــاَر َوَل ــُه النَّ ــَي َوْجَه َيِق

)إســناده صحيــح ىلع شــرط الشــيخين(.
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قلنا وقالوا

الشيخ المجاهد
عطية اهلل- رحمه اهلل

وإنما يحُرُس اليهود يف 
فلسطين اليوم ويسهر ىلع 
حماية حدودهم ويؤّمن لهم 

مداخلهم ومخارجهم القوميون 
العرب من املرتدين الطغاة 

الخونة، قاتلهم اهلل.
وإنما ترجع فلسطين باإلسالم.. 

فمن طبيعة املنهج الذي يرسمه 
هذا الدين، ومن حاجة البشرية 
إلى هذا املنهج، نستمد نحن 
يقيننا الذي ال يتزعزع يف أن 

املستقبل لهذا الدين، وأن له 
دورًا يف هذه األرض هو مدعو 

ألدائه أراد أعداؤه أم لم يريدوا ... 
وأن دوره هذا املرتقب ال تملك 

عقيدة أخرى كما ال يملك منهج 
آخر أن يؤديه، وأن البشرية 
بجملتها ال تملك كذلك أن 

تستغني عنه طوياًل ... ونحن 
نعتقد أن املستقبل لهذا الدين، 

قطر والواليات املتحدة يعمالن 
معا للقضاء ىلع اإلرهاب وتمويله، 

...، نحن مستمرون يف التزامنا 
املشترك للمحافظة ىلع 

االستثمار يف تحالف عسكري 
وأمني، بينما نعمل ىلع توسعة 

قاعدة العديد لتستوعب الجنود 
األمريكيين وعائالتهم، كما نعمل 

أيضا بالتشارك مع الجمعيات 
الخيرية هنا مثل جمعية بوب 

وودرف لدعم املحاربين القدامى..

بن سلمان 
رجل إصالحات

وأحد قادة عصره

نحن فخورون أننا البلد العربي 
الوحيد الذي شارك يف 6 تحالفات 
عسكرية جنبا إلى جنب مع أمريكا 

خالل األعوام 25 املاضية، ألكثر 
من 12 عاما حاربنا مع جنودكم يف 

أفغانستان كما أننا معكم يف 
كوسوفو والصومال وليبيا، ونحن 

نستضيف أكثر من 4 آالف عسكري 
أمريكي يف قاعدة الظفرة الجوية 

يف أبو ظبي..
شهيد اإلسالم

سيد قطب- رحمه اهلل

سفير اإلمارات لدى واشنطن العميل 
يوسف العتيبة

أمير قطر
العميل  تميم بن حمد

وزير خارجية أمريكا السابق 
المجرم بومبيو

نحن نصارح اليهود وأذنابهم 
واألمريكان وأشياعهم ىلع 

أنه: لن يهدأ لنا بال ولن يقر 
لنا قرار حتى نعود للجهاد يف 

فلسطين.

إمام المجاهدين
عبد اهلل عزام- رحمه اهلل

للتوبة منالفرصة الذهبية 
الخصال املردية



عقــب عــرض مسلســله الوثائقــي يف منصــة )نتفلكــس(، وبعــد سلســلة مــن 
ــدة،  ــات املتح ــا والوالي ــا يف بريطاني ــي أجراه ــة الت ــة الجدلي ــالت التلفازي املقاب
أصــدر مؤخــرا األميــر الزنيــم )هــاري( مذكراتــه التــي حملــت عنــوان )البديــل(، وكانت 
حســبما ذكرتــه صحيفــة الـــ )ديلــي ميــل( األســرع مبيعــا يف العالــم ضمــن صنــف 
الكتــب الواقعيــة، حيــث نشــر فيهــا غســيل التــاج البريطانــي، وكشــف ما يــدور يف 
القصــر اإلنجليــزي مــن فضائــح وقبائــح، ففجــر بذلــك مــا وصفــه البعــض بمفاجئــات 
مــن العيــار الثقيــل عــن أجــزاء يف غايــة اإلحــراج، ممــا اعتبــر أســوء أزمــة تعيشــها 

األســرة امللكيــة يف اململكــة املتحــدة يف الثالثيــن ســنة األخيــرة..
ونحــن لســنا معنييــن هنــا بمالحقــة هــذه الفضائــح والقبائــح وســردها، ولــن نجري 
أبــدا يف فلــك الـــ )الغارديــن( و )اإلندبندنــت( التــي ال يعنيهــا مــن هــذه املذكــرات 
ــع  ــام م ــْن ن ــا فيَم ــدا اهتمامه ــة، فب ــا الحيواني ــات حضارته ــاءات إال انعكاس واللق
َمــْن، وَمــْن ســافد َمــْن، ولــم تلــق بــاال وال نقــدا العتــراف األميــر هــاري - الــذي لــم 
يســتيقن حتــى يومنــا هــذا َمــن هــْو أبــوه - بجرائــم القتــل التــي أقــدم عليهــا يف 

األرســتقراطية  الطبقــة  تعيشــها 
الحاكمــة يف أوربــا.

لقــد كان جوهــر مــا كشــفته اللقــاءات 
هــاري  الزنيــم  ومذكــرات  الحواريــة 
اإلنجليزيــة  العقليــة  مســتوى  هــو 
فهــي  البشــرية،  ىلع  املتعاليــة 
عقليــة تعتقــد أنهــا فــوق األخــالق 
ــن  ــة، وم ــق الدولي ــون واملواثي والقان
ــماها بـــ )  ــي أس ــه الت ــوان مذكرات عن
ــم  ــا أن نتفه ــن لن ــل SPARE ( يمك البدي
حالــة الشــعور التــي يعيشــها الزنيــم، 
ثانــوي  شــخص  بأنــه  يشــعر  فهــو 
واحتياطــي وليــس بأصيــل، وحتــى 
مــن مقدمــة مذكراتــه التــي قــال فيهــا 
ــم  ــي يعل ــا لك ــدم ىلع كتابته ــه أق أن
ــة امللكيــة  القــارئ ســبب تركــه للعائل
وتخليــه عنهــا، فالزنيــم يســجل للقــراء 
مــن عنــوان مذكراتــه وصفحاتــه األولــى 
ــب ىلع  ــو غاض ــقاقه، فه ــباب انش أس
القصــر برمتــه، ألنــه لــم يتلــق أي رعاية 

أفغانســتان، ولــم يعيبــوا عليــه ســوى 
البريطانــي  كشــفه لفضائــح القصــر 

وعائلتــه امللكيــة !
ــع  ــدة( ال نض ــة واح ــة )أم ــا يف مجل إنن
الوعــي  يفيــد  مــا  ىلع  إال  أيدينــا 
بالحقائــق،  وتثقيفــه  اإلســالمي 
تاركيــن االهتمــام باالنحطــاط البهيمــي 
والســقوط الحيوانــي ألهلــه وذويه يف 
ــاج  ــم أن الت ــات يعل ــم ب ــدن، فالعال لن
البريطانــي هــو جــزء مــن حضــارة القرود 
التــي ال يعنيهــا إال نزواتهــا الجنســية، 
ــاقطة  ــة س ــة عائل ــة امللكي وأن العائل
بهيمــي  انجليــزي  مجتمــع  ضمــن 
البتــة  جديــرة  غيــر  وأنهــا  ســاقط، 
باالحتــرام والتقديــر، وأن مــا كشــفه 
ــدادات  ــات وارت ــو تجلي ــاري ه ــر ه األمي
ملســتوى الحيــاة البريطانيــة البائســة 
املنحطــة، والتربيــة امللكيــة املعقــدة 
انعكاســا  للغايــة، فكانــت مذكراتــه 
ــي  ــة الت ــاط والبهيمي ــة االنحط لحقيق
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شــقيقه  مــع  ملحنتــه  ذكــره  حيــن 
ــد  ــه بع ــاجراتهم مع ــر ومش يف القص
)ميغــن(، ووصفــه  بالســمراء  زواجــه 
لعائلتــه امللكيــة بأنهــا تمتلــك ميــوال 
ــة..  ــز والعنصري ــو التميي ــعورية نح ال ش
وحتــى املذيــع البريطانــي الشــهير 
ــة  ــه الحواري ــد برامج ــن( يف أح )مورج
يف  هــاري  بمذكــرات  رمــى  حينمــا 
ســلة املهمــالت ىلع الهــواء مباشــرة، 
لــم يكــن باعثــه ىلع ذلــك اإلجــرام 
وإنمــا  أفغانســتان،  يف  البريطانــي 
ــارج  ــر خ ــح القص ــرج فضائ ــاري أخ ألن ه

جدرانــه!!
أن  األفغــان  حــق  فمــن  كلــه  لهــذا 
يطالبــوا بريطانيــا وحلفائهــا يف حلــف 
وإن  لهــم،  تعويضــات  بدفــع  الناتــو 
ــان  ــب األفغ ــا طال ــه مهم ــرى أن ــا ن كن
بدفــع التعويضــات لهــم بعــد هــذا 
اإلقــرار الصريــح بالجريمــة، فــإن هــؤالء 
املتعجرفــون ســيعتذرون بأنــه ليســت 
ثمــة بأفغانســتان حكومــة معترفــة 
التعويضــات،  لهــا  ندفــع  كــي  بهــا 
واتفاقيــات  اإلنســان  حقــوق  وكأن 
إال  بهــا  يحتفــظ  ال  الهشــة  جنيــف 
ــا،  ــا دولي ــة به ــة معترف ــود حكوم بوج
ممــا يجعلنــا نطمئــن إلــى أن االكتفــاء 
ــل  ــا أه ــق بن ــات ال يلي ــب التعويض بطل
ــذ  ــا أن نأخ ــق بن ــا الالئ ــالم، وإنم اإلس
بقصاصنــا العــادل بيــد إســالمية عالية، 
أن  البريطانــي  للتــاج  فرصــة  وهــي 
ينتصفــوا مــن ابنهــم العــاق املنشــق 
وإفســاح  تأمينــه،  تكلفــة  بتقليــل 
الطريــق لأليــدي اإلســالمية كــي تأخــذ 
بقصاصهــا العــادل، فالجرائــم ال تســقط 
يهرولــون  رجــال  وللحــق  بالتقــادم، 

خلفــه، والحمــد هلل رب العامليــن.  

الذي اســتهدفه يف معســكر شــوراباك  
) كامــب باســتيون( ســابًقا ســنة 2012، 
تلــك العمليــة البطوليــة التــي ســقط 
فيهــا العشــرات مــن القتلــى والجرحــى 
يف هجــوم كان غايــة يف التعقيــد 
حينهــا  الهجــوم  ووصــف  واإلتقــان، 
بأنــه: »أســوء خســارة تعرضــت لهــا 
القــوات الجويــة األمريكيــة يف حادثــة 
واحــدة منذ حــرب الفيتنــام«2  ، واعترف 
ــدرت ب 200  ــارة ق ــا بخس ــدو حينه الع
ــرات  ــر العش ــملت تدمي ــون دوالر ش ملي
مــن الطائــرات الحربيــة، وال نــدري هــل 
أشــار األميــر الزنيــم لهــذه الحادثــة يف 
ــة أن  ــا، خاص ــه أم تجاهله ــه التاف كتاب
ــس  ــر الرئي ــت الخب ــة كان ــذه العملي ه
يف اإلعــالم البريطانــي واإلمريكــي ألن 
ــدف  ــار أن ه ــا أش ــارة حينه ــان اإلم بي
العمليــة كان انتقامــا وردا ىلع  الفلــم 
ــرج  ــالم للمخ ــيء لإلس ــي املس األمريك
األمريكــي القبطــي نقــوال باســيلي 
هــاري  الزنيــم  األميــر  والســتهداف 

ــدة... ــود بالقاع املوج
ودعــك مــن هــاري الزنيــم وعائلتــه 
فضائحهــا  أزكمــت  التــي  املالكــة 
اإلعــالم  إلــى  انظــر  ولكــن  األنــوف، 
البريطانــي والغربــي الرصيــن -كمــا 
مــن  يهتــم  لــم  حيــث  يزعمــون- 
ــب  ــرات إال بالجوان ــذه املذك ــب ه جوان
الجنســية التافهــة، وكأن دمــاء األفغان 
ليــس لهــا أدنــى احتــرام يف هــذه 
العقليــة املتكبــرة، بــل إن الزنيــم قــد 
أشــار بنفســه إلــى هــذه العنصريــة 
ــر  ــن البش ــوع م ــذا الن ــة يف ه املتأصل
2 John D. Gresham (20 September 
2012). «Attack on Camp Bastion: The 
Destruction of VMA-211». Defense 
Media Network. Retrieved 24 
September 2012.

بعــد وفــاة أمــه )ديانــا(، كما أنــه يعتقد 
أن القصــر مشــارك يف قتــل أمــه ممــا 
جعلــه يعيــش ضياعــا تســبب لــه يف 
إدمــان املخــدرات، وبعــد مقتــل أمــه لم 
يكــن والــده امللــك )تشــارلز( معنيــا بــه 
البتــة، وربمــا ذلــك ألن امللــك )تشــارلز( 
يشــك يف نســبته لــه، وال يعتبــره ابنــا 

ــب.. ــب والنس ــه بالصل ل
إن هــذه العائلــة امللكيــة الســاقطة 
ــروب  ــادة الح ــليل ق ــارلز س ــك تش واملل
الصليبيــة عبــر التأريــخ لــم يكونــوا 
هــذه  خــروج  مــن  األكبــر  الخاســر 
الفضائــح للعلــن، فالعقليــة اإلنجليزيــة 
املتغطرســة والحضــارة األوربيــة برمتها 
هــي الخاســر األكبــر، ألنهــا كشــفت عــن 
شــعور اإلنســان اإلنجليــزي العنصــري 
بأنــه فــوق البشــر، وأن اآلخريــن مجــرد 
بيــادق وقطــع شــطرنج يجــوز لإلنســان 
اإلنجليــزي أن يزيحهــا عــن وجــه األرض 
ــة  ــه إراق ــتهت نفس ــا أراد واش ــى م مت
ــه  ــم بقتل ــر الزني ــراف األمي ــدم، فاعت ال
خمســة وعشــرين مســلما أفغانيــا بــدم 
بــارد، وأنهــم كانــوا مجرد قطع شــطرنج 
يف نظــره، يكشــف لنــا عــن مقــدار 
ــرام يف  ــب اإلج ــز وح ــي والتميي التعال
جينــات هــذا املكــون البشــري، ونســي 
ــي  ــات1 الت ــدد الحفاظ ــان ع ــذا الجب ه
ــر  ــوم الكبي ــاء الهج ــا أثن ــام بتغييره ق

هذه ليست مزحة ثقيلة بل حقيقة؛ فكم   1

تفاجأ املجاهدون حين كانوا يستولون ىلع 
قوافل إمداد التحالف، فيجدون فيها حاويات 

مليئة بحفاظات من الحجم الكبير، وأتذكر هنا 
تصريح املحللة السياسية شيرين مزاري تعليقا 

ىلع توقف طرق إمداد الناتو عبر باكستان، 
حيث قالت: أن ىلع الحكومة الباكستانية 

اإلسراع يف تجميع الحفاظات من حاويات الناتو، 
وإرسالها جوا ىلع وجه السرعة، حتى ال يتم 
محاكمة باكستان بأنها تحرم جنود الناتو من 

»الحقوق اإلنسانية األساسية«..

القصر مشارك 
يف قتل أم مما 
يعيش  جعلہ 
تسبب  ضياعا 

لہ يف إدمان 
املخدرات

بل إن الزنيم قد 
أشار بنفسہ إىل هذه 

العنصريــة املتأصلة يف 
هذا النوع من البشــر 

حن ذكره حملنته 
مع شــقيقه يف القصر 

معہ ومشاجراتهم 

أسوء أزمة تعيشها 
األســرة امللكية يف اململكة 
املتحدة يف الثالثن ســنة 

األخرية
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ــمه  ــيء اس ــد ش ــة ال يوج ــم السياس يف عال
صداقــة وال محبــة وال جمعيــات بــر خيريــة، هنــاك 
فقــط املصالــح والثــروات املنهوبــة، وهنــاك فقط 
مناجــم الذهــب يف مالــي وبوركينافاســو ووســط 
أفريقيــا، ومناجــم اليورانيــوم يف تشــاد والنيجــر، 
ــورة  ــت الث ــي تأسس ــوداء الت ــارة الس ــروات الق وث
الصناعيــة يف  أوربــا بســبب ســرقتها واســتالبها 

مــن أهلهــا..
بيــن ضبــاب الصداقــة والتعــاون واملصالح، وســراب 
ــية  ــوات الفرنس ــت الق ــاب، قض ــاء ىلع اإلره القض
ــن  ــنواٍت  م ــو س ــاد وبوركينافاس ــي وتش يف مال
أنكــد تأريخهــا بــال نتائــج ملموســة، ودون أي 
ــر  ــراوت،و يف أواخ ــب الث ــوى نه ــر س ــة تذك حصيل
ــي  هــذه الســنين العجــاف هربــت فرنســا مــن مال
وســتخرج مطــرودة مــن بوركينافاســو بعدمــا أدركت 
أنهــا تلهــث خلــف ســراب الســاحل الــذي لــم يكــن 
إال نســخة طبــق األصــل مــن اللهــث األمريكــي خلف 

ســراب كابــل..
لهــذا كان فــرار فرنســا مــن مالــي يف نفــس اليــوم 
ــذي فــرت فيــه أمريــكا مــن  مــن العــام املاضــي ال

أفغانســتان..
البائــس  عنهــا  يقــول  كان  التــي  مالــي  إنهــا 
ماكــرون وأســالفه مــن قــادة فرنســا للــدول الكبــرى 
ــوذي ورأس  ــاس نف ــا أس ــي فإنه ــة: )إال مال الطامح
أموالــي(، هربــت فرنســا منهــا وهــي ال تلــوي ىلع 
شــيء، تاركــة خلفهــا مــن مرتزقــة أوبــاش داعــش 
مــن يقــوم عنهــا بدورهــا يف حــرب اإلســالم 
ــكا يف  ــت أمري ــا فعل ــا كم ــة، تمام ــه بالوكال وأهل
ــت يف  ــا ترك ــد أنه ــيان، بي ــر س ــتان، فاألم أفغانس
مالــي فراغــا كبيــرا ملنافســيها مــن مرتزقــة )فاغنر( 
العســكرية الروســية، والتنيــن الصينــي االقتصــادي 
اللذيــن يــكادان أن يحققــا مــن أهدافهمــا يف عــام 
كامــل وىلع أبــواب )باماكــو( مــا لــم تحققــه قــوات 
)ســرفال( وعمليــة )برخــان( مــن أهدافهــا يف عشــر 

ســنين..
لقــد انهزمــت فرنســا بجيوشــها ومرتزقتهــا تحــت 

ضربــات مجاهــدي نصــرة اإلســالم واملســلمين، 
تســاند  كانــت  التــي  مالــي  كالب  وأصبحــت 
فرنســا منــذ قــرون مــن أول النابحيــن عليهــا، 
عليهــا،  واملنقلبيــن  ضدهــا،  واملستشرســين 
ــرا  ــة، وأخي ــي األبي ــن أرض مال ــا م ــن له والطاردي
حكومــة  بطلــب  ماكــرون  تفاجــأ  آخــرا  وليــس 
ــى  ــرة ألدن ــة مفتق ــاء بلهج ــذي ج ــو ال بوركينافاس
ــا  ــع قواته ــحب جمي ــية، بس ــات الدبلوماس األبجدي
ــط،  ــد فق ــهر واح ــالل ش ــلحة خ ــية املس الفرنس
محاربــة  يف  ونفاقهــا  فشــلها  ثبــت  بعدمــا 
املجاهديــن، مما تســبب بخــروج مظاهرات شــعبية 
عارمــة تطالــب برحيــل القــوات الفرنســية الغازيــة، 
ــر  ــة تنم ــا لدرج ــن فرنس ــن م ــغ الوه ــد بل ــألي ح ف
ــا  ــئ أقدامه ــن مواط ــا م ــا وطرده ــا عليه عمالئه

الســابقة؟ ومســتعمراتها 
إن فرنســا وأمريــكا وأوربــا بأســرها اليــوم بعــد هــذا 
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هربــت فرنســا وهــي ال تلــوي علــى شــيء، تاركة 
خلفهــا مــن مرتزقــة أوبــاش داعــش مــن 
يقــوم عنهــا بدورهــا يف حــرب اإلســالم وأهلــه 

ــتان، ــكا يف أفغانس ــت أمري ــا فعل ــة، كم بالوكال



الجهــاد اإلســالمي املشــرف، لــم تعــد لديهــم 
اإلمكانيــات ليكونــوا كمــا كانــوا أولــي هيمنــة 
حتــى  وال  واســتعمارية،  واقتصاديــة  سياســية 
كقــوات دفاعيــة عســكرية، لقــد اســتبانوا أنهــم 
يلهثــون خلــف ســراب بقيعــة، وربمــا أبصــروا 
بصيــص النــور القــادم مــن آخــر النفــق، فأدركــوا أن  
معاركهــم لــم تكــن فقــط مــع جماعــات جهاديــة 
)قاعديــة( وإنمــا مــع فكــر إســالمي مقــاوم ينتشــر 
يف العالــم بأســره انتشــار النــار يف الهشــيم، فــال 
ــذا  ــرون به ــم يف ــم وه ــاهدهم العال ــرو أن يش غ
ــيرين  ــئين حس ــردون خاس ــي ويط ــكل الهمج الش
تاركيــن لكالبهم مســؤولية انتزاع الشــوك الجهادي 
مــن أقدامهــم بأنفســهم، وىلع فرنســا اليــوم إن 
ــت  ــارس أن تلتف ــتاء الق ــذا الش ــد يف ه ــم تتجم ل
ــش  ــة تعي ــق )دول ــي بح ــة، فه ــا املضني ألزماته
ــذاء  ــاز والغ ــص للغ ــن نق ــة(، م ــات قاتل ــوم أزم الي
ــات يف  ــات واالحتجاج ــتمرار اإلضراب ــة، واس والطاق
الداخــل الفرنســي، ومــن املضحــك للغايــة أن طــرد 
ــود  ــد جه ــي بع ــمراء يأت ــارة الس ــن الق ــا م فرنس
ــاء  ــة األصدق ــا لخدم ــا فرنس ــاء وأرواح قدمته ودم
األفارقــة -كمــا يزعمــون- ثــم تأتــي فاجعــة الطــرد 
الجهــود  لــكل هــذه  العالقــات تقديــرا  وقطــع 

ــة!  ــارة األفريقي ــية يف الق الفرنس
لقــد أخفــق الغــرب بأســره وال زال يخفــق مــرارا يف 
ــالمية  ــات اإلس ــع املجتمع ــة لواق ــراءة التأريخي الق
وال  الوطنيــة  بالدولــة  تؤمــن  ال  التــي  األبيــة 
بالرؤيــة الغربيــة للمجتمعــات املدنيــة ، فشــعوبنا 
ــا املســلمة ال تؤمــن إال بمشــروع األمــة  ومجتمعاتن
ــي  ــق الفهم ــق األف ــدل ىلع ضي ــا ي ــدة، ومم الواح
األهــرام  قمــم  تفــرزه  مــا  العلمــي  واإلخفــاق 
السياســية يف الغــرب مــن تصريحــات وتعليقــات، 
)ماكــرون( يف ظــل  قالــه  مــا  آخرهــا  مــن  كان 
التقــارب الفرنســي الجزائــري املرصــود، حينمــا 
صــرح بأنــه ليــس مضطــرا لطلــب الصفــح وتقديــم 
االعتــذار للجزائرييــن بســبب أفعــال فرنســا يف 
ــال آخــر ىلع التراجــع  ــة االســتعمار، فهــذا مث حقب

الفكــري واالرتبــاك السياســي والهرولــة للــوراء 
التــي تعيشــها أوربــا ال ســيما يف فرنســا املأزومة.
ــام 2001  ــا ع ــنت قانون ــد س ــا ق ــم أن فرنس  ورغ
تجــرم فيــه اســتعباد البشــر إال أنهــا لم تتنــازل عن 
غطرســتها عبــر كل رؤســائها وإلــى ماكــرون، فلــم 
يعتــذر أحــد منهــم عــن جرائــم فرنســا التأريخيــة، 
والــكل يعلــم أن الجرائــم ال تســقط بالتقــادم، 
ومــع أن تقديــم اإلعتــذار، وإبــداء الحــزن واألســف، 
ــات  ــع تعويض ــأ دون دف ــب والخط ــراف بالذن واالعت
ومقاضــات، ليــس إال ذرا للرمــاد ىلع األعيــن، ألنــه 
لــوٌن مــن النفــاق السياســي املقيــت، فقــد لجــأت 
إليــه مؤخــرا بعــض الــدول األوربيــة والغربيــة 
ــة  ــارة األوربي ــد الق ــي ض ــب األرض ــاص الغض المتص
والغــرب اإلســتعماري، فهــذه هولنــدا قــد اعتــذرت 
عــن دورهــا الســابق زمــن العبوديــة، بعدمــا أصابها 
لفــح حــرارة االنقســام واالســتقطاب والعنصريــة 
ــي  ــكا الت ــك أمري ــي، وكذل ــد االجتماع ىلع الصعي
أصيبــت بالفاجعــة حينمــا اســتيقظت صبيحــة 

القمــة العربيــة الصينيــة بالريــاض، وشــاهدت مــا 
لــم تعتــد يومــا ىلع مشــاهدته مــن مناظــر اإلبــاق 
الجماعــي والقفــز املارثونــي لجواريهــا العــرب 
وإمائهــا الخليجييــن مــن ســفينة العــم ســام إلــى 
ســفينة العــم شــي الصينــي، فســارع بايــدن ىلع 
ــارة  ــادة الق ــع ق ــف م ــدارك املوق ــة لت ــر الفاجع إث
ــة  ــة األمريكي ــح القم ــا افتت ــرعان م ــمراء، وس الس
ــى أن  ــا إل ــار فيه ــي أش ــه الت ــة بتصريحات األفريقي
اســتعباد األمريــكان ملالييــن البشــر، بعد ســرقتهم 
مــن أوطانهــم، وجلبهــم مقيديــن بالسالســل عبــر 
الســفن إلــى شــواطئ أمريــكا، كان خطيئــة أمريــكا 

ــة!!  األصلي
ــة  ــرت يف زيارتهــا امللكي ــا فقــد عبَّ ــا بريطاني وأم
شــهر مــارس املاضي ملنطقــة الكاريبي عــن حزنها 
العميــق تجــاه حمالتهــا االســترقاقية واســتعبادها 
لعشــرات اآلالف مــن البشــر، وتحــدث حينهــا األميــر 
وليــم يف جامايــكا عــن أحزانــه العميقــة والحــارة 
ــتعبادية  ــتعمارية واالس ــا االس ــاه أدوار بريطاني تج
ــا  ــت أملاني ــا اعترف ــام أيض ــل ع ــخ، وقب ــر التأري عب
رســميا بقتــل مئــات اآلالف مــن البشــر يف ناميبيــا، 
ــر  ــذي عب ــي ال ــك البلجيك ــع املل ــال م ــك الح وكذل
عــن أســفه الحــار دون تقديــم أي اعتــذار ملــا فعلته 
بــالده بشــعب الكونغو، ولســنا هنا بصدد اســتيفاء 
حصــاد البرملــان األوربــي وتوصياتــه بعــد رؤيتهــم 
ملشــاهد االحتضــار األوربــي الداخلــي، لكننــا بصــدد 
بيــان أن فرنســا بــل أوروبــا بأســرها تعانــي انهيــارا 
حضاريــا واحتضــارا داخليــا لــم يشــهد التأريــخ 
ــباهه  ــرون وأش ــم أن ماك ــه، رغ ــال ل ــي مثي العامل
ــن  ــوع م ــراز ن ــتماتة إلب ــة اس ــوم حال ــون الي يعيش
ــدرة ىلع  ــك والق ــة والتماس ــاظ ىلع الهيمن الحف
البقــاء، وإبقــاء الحــال ىلع مــا هــو عليه، فهــل كان 
الجهــاد املعاصــر يف ســبيل اهلل، والصفعــات التــي 

تلقاهــا الغــرب ىلع أيــدي أبطــال األمــة اإلســالمية 
عامــال فاعــال يف اســتذكار الغــرب ملــا فعلــوه 
بأهــل األرض مــن اســترقاق واســتعباد منــذ قــرون؟

ــلم،  ــه وس ــى اهلل علي ــد صل ــة محم ــن أم ــا نح أم
ــا  ــا، وتأديبن ــا وأوطانن ــن أعراضن ــا ع ــع دفاعن فم
تدخــل  ملــن  ومحاســبتنا  أرضنــا،  احتــل  ملــن 
بشــؤون أوطاننــا، فلــم نمتلــك متحفــا فيــه اآلالف 
مــن جماجــم أعدائنــا املحتليــن كمــا فعلت فرنســا 
ــتهدف  ــم نس ــم، ول ــت أوطانه ــن احتل ــم م بجماج
مستشــفيات الــوالدة وروضــات األطفــال وتجمعــات 
النســاء كمــا يفعــل أهــل املســيحية ببعضهــم يف 

ــا. أوكراني
ــم  ــا ل ــه فرنس ــذي تعيش ــار ال ــار واالحتض إن االنهي
يكــن بســبب النزعــة الِعلِّيَّــة للجنــس األبيــض 
التــي يعانــي منهــا الغــرب بأســره، وال بمجــرد 
الهبــوط القيمــي، واالنحــدار األخالقــي، واالنحطــاط 
ــا  ــيحي، وإنم ــم املس ــي بالعال ــلوكي املتفش الس
هــو انعــكاس للمعضلــة الهيكليــة التــي يعيشــها 
الغــرب يف ســائر مؤسســاته الدينيــة والسياســية 
الحمــالت  فأصحــاب  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
انشــغل  التــي  االســترقاقية  االستكشــافية 
السياســيون الغربيــون اليــوم باالعتــذار عنهــا، 
كان يقــف خلفهــا أشــخاص يحملــون ذات الخلفيات 
ــا  ــي يحمله ــية الت ــة والسياس ــة والديني الثقافي
ساســة الغــرب اليــوم، بيــد أن اســتعباد البشــر يف 
ــرة  ــوره مغاي ــت ص ــرين أضح ــادي والعش ــرن الح الق
عمــا كانــت عليــه يف القــرون الوســطى، ويكفــي 
أن تعلــم شــعوب األرض املســتعبدة كــي يســتبين 
لهــا زيــف اإلنســانية الغربيــة ونفاقهــا، أن االعتراف 
بالخطــأ واالعتــذار عنــه يفتــح بــاب املقاضــاة 
للجنــاة والتعويــض للمتضرريــن، إذ إن الشــعوب 
املتضــررة مــن االســتعباد ال زالــت تعيــش ارتــدادات 
االســتعمار وأضــرار العبوديــة حتــى اللحظــة، فهــل 
سلســلة  مــن  املتضــررة  الشــعوب  ستســتفيد 
االعتــذارات الكالميــة هــذه، وهــل ســتتاح الفرصــة 

ــاة؟ ــاة الطغ ــات ومقاض ــذ التعويض ــم يف أخ له

جبيوشــها  فرنســا  انهزمــت  لقــد 
جماهــدي  ضربــات  حتــت  ومرتزقتهــا 

واملســلمن، اإلســالم  نصــرة 

7273

بين سراب الساحل فرنسا
وأزمات الداخل




