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 ميم وجهه للذى خلـق األرض الذي ، إىل الركب الطيب املبارك األماجد ، إىل ااهدين
 ال ينظر لشئ سواه ، فالكل ، لينصر دين رب العاملني وما كان من املشركني ، حنيفاً مسلماً

 ، شـيء خلوص من كل يف ميضى إليه طرفة عني ، شيء واهللا أمامه ال يلوى عنه إىل ، خلفه
 إنه ... يقدم من يعلم على ، شيء يسارع اخلطى ال يؤخره ، الذهاب إليه يف شيء ينازعه فال

 . اهللا رب العاملني

 من بعيد نطل على ركبكم املبارك فنكتب حمبة ، إىل هؤالء األحباب أهتف من  كل قلىب
 يف راق فيكم تقربا إىل اهللا حببكم ، والفرق كبري بني من يكتب باملداد علـى صـفحات األو

 معارك يف فإن تعب نام واستراح  ، وبني من يكتب بدمه على صفحات الوجود ، وقت راحة
 . تقبل من كل مكان اليت صور املوت و الدماء واالشالء واآلالم والشدائد ختتلط فيها

 ال الـيت املسافة اهلائلة هي فرق كبري بني القول والعمل ، مسافة ال يستهان ا قد تكون
 فالكلمة قد ال تكون إال جمرد كلمة ال يتحمل صاحبها تبعتها ، وقد ، بني املوت واحلياة تعرب

 تنقلب الكلمة إىل عمل فينقلب املداد دماً يكتب على صفحات الوجود كلمة احلق مـشرقة
 حـىت ولـو ، وما وزا ، مواجهة الطواغيت ، ولكن ماذا تعمل الكلمة يف سيفها شارعة

 يكتب بالدم الطاهر على ، جبانب من أقواهلم وأعماهلم وحيام كلها عمل ، حتولت إىل عمل
 ) حيبهم وحيبونـه ( هلهم وحمبوم إ قصة احلب العلوى الطاهر بينهم وبني ، صفحات الوجود
 . ) وما خلقت اجلن واالنس إال ليعبدون ( هم قضية الوجود ي فتتحقق على أيد

 فال يسعىن إال أن أتقرب حببكم ، بني العمل مسافة هائلة وبيىن و ، وأنا ال أكتب إال باملداد
 عسى اهللا أن مين علينا مجيعاً بواسع فضله وجوده ومغفرته وأن يثبتنا على ، العظيم ي إىل العل

 . احلق حىت نلقاه غري خزايا وال مبدلني
آمني يا رب العاملني
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دمة ـ ق ـ م
 ديه ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونسته

 له وأشهد أن ال  إلـه إال اهللا ي سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هاد
 ونبيه اتىب ورسوله املرتضى صلى اهللا عليه ى ف وحده ال شريك وأشهد أن حممدا عبده املصط

 . وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا وبعد

 لإلسالم لتعبيد األرض كـل األرض هللا ي العراق اإلسالمية جزء من مشروع عامل دولة
 تكتسب شرعيتها من خالل اإلرتباط بينها وبني هـذا املـشروع ، وتتحـدد ، رب العاملني

 وظيفتها من خالل هذا اإلرتباط ، كما يتحدد إسالم الفرد ودوره  من خالل اجلماعة املسلمة
 ومن مث تربز فرضية اإلجتماع الل اجلماعة بالدعوة واجلهاد ، وكما يتحقق التمكني من خ ،

 يراد منها وهـو الذي ي الشرع دف ولتحقيق اهل ، وضرورته لتحقيق الشرعية للجماعة أوالً
 ومـن فاإلجتماع ضرورة شرعية والتمكني ضرورة شرعية ، األرض  ، يف التمكني لدين اهللا

 وذلك ألا تكتسب شرعيتها ووجودها ، اإلسالم هنا كان أمهية اإلجتماع للحركات العاملة ب
 وقد تفقد أهدافها أو وجودهـا أو ) حزب اهللا ( لإلسالم ي ضوء النظام العامل يف واستمرارها

 الـذي الكـافر العاملي مواجهة النظام يف ضوء اإلفتراق عن هذا اجلسد الواحد يف شرعيتها
 . ) حزب الشيطان ( يترأسه الشيطان

 منهج حياة شـامل يـستمد ميثل لإلسالم مشروع متكامل على األرض ي مل املشروع العا
 متكامل يقوم على أساس ال إله إال اهللا  تعمل جزئياته مـع بعـضها فكرته من تصور رباين

 البعض اآلخر ال تنفصل عناصره حيث ترتبط كليات هذا النظام جبزئياته كما ترتبط جزئياتـه
 يف األرض يف ته بعضها مع البعض اآلخر لتحقيق اإلسالم كذلك واقعة ترتبط مجاعا ، بكلياته
 مع اجلماعات األخرى كأبنية مترابطة ال تنفـصل ) املمكنة ( بني اجلماعة األم وتالزم ارتباط

 على وصف واحد وقلب واحد عناصرها يشدها والء اإلسالم وجيمعها حكمه وهم يد واحدة
 . من سواهم

 وهم بـراء منـه ، ء منه ي صف من ليس منهم فاهللا بر يف أنه منهم ويقف ي أما من يدع
وهنا تلتق الصور املختلفة مـن أطيـاف ، دين الشيطان يف دخوهلم خبروجهم عن دين اهللا و
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 يف واهللا متم نوره ولو كره الكافرون ، ، على النور ، تقضى على احلق ل ، بعضا وتوايل الكفر
 . وإقتالع جذوره من األرض ، ية حلرب اإلسالم خطة عاملية تقودها الصليبية والصهيونية العامل

 النظـام ي تتمسح باإلسالم ، لتكون ه اليت ي العامل اإلسالم يف كان إنشاء النظم العلمانية ف
 ترجع ومسخ كل الصوروالقيم  اليت ، يقوم باحلرب على اإلسالم وأهله الذي ، والدين البديل

 قامت الصليبية والصهيونية العامليـة بتمهيـد بعد أن ، مث نسخها من الوجود ، إىل اإلسالم
 ي ظل اإلحتالل العـسكر يف ، باقتالع اإلسالم من حكم اتمعات اإلسالمية ، األرض هلم

 يف ىل ا وتـو ، ألرض اإلسالم وتقسيمها إىل دويالٍت كلها تتحاكم إىل  غري اهللا الصهيوصلييب
 . غري اهللا

 ، احلرب على أهل السنة كـدين بـديل يف لشيعة ومع هذه النظم العلمانية مت استخدام ا
 ظل مشروع يهدف إىل حتقيق التشيع والقضاء يف بل والقضاء عليهم ، للقضاء على عقيدم

 ، النظم العلمانية يف حتت اسم حمبة آل البيت ، ومن خالل الدين البديل ممثالً ، على اإلسالم
 طريق إعطاء الشرعية لتلك ا يف معها اإلسالم  متضى ي وما نتج عنها من علماء وحركات تدع

 وكذلك الشيعة وما ، العاملي ممثلني للنظام ، حرب اإلسالم يف والسري معها ، لنظم العلمانية
 ضمن خطة ، ي غريه من بلدان العامل اإلسالم يف العراق أو يف ينتمى إليها من حركات سواء

 والعمل من خالله للقـضاء علـى ، إعطاء الشرعية للتشيع يف لنشر التشيع ، وكلها متضى
 . حربه ضد اإلسالم يف ي اإلسالم ممثلني للنظام العامل

 لتحقيق مـصاحلهم ي أو مع النظام العامل ، ومن هنا تتحرك هذه النظم البديلة وحدها حيناً
 ي العامة ، تتجمع كلها للقضاء على اإلسالم السىن الـشرع العاملي ومصاحل النظام ، اخلاصة

 ، حتكم عالقات هذا املثلث املعادى لإلسـالم ه ،  ومن خالل منظومة العالقات اليت ومن ميثل
 وكيفية إحداث نوع من التوازن ، ضوء ما وصلت إليه منظومة الصراع يف يتم طرح اخلطط

 وتظل خيـوط اللعبـة ، حىت ال تتمدد صورة فريق  على أخرى ، بني العاملني على الساحة
 يق أكرب قدر من مصاحلها لتحق . بأيدى الصهيوصليبية

 تطـرح ـ املنتسبة لإلسـالم زوراًـ ـ إطار العلمانية يف تعمل اليت ومن مث جند احلركات
ظل يف طرح العمل ت أو ، كحكومة برمير العاملي مشروع العمل داخل حكومة يقودها النظام
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 إىل حتقيـق احلقيقـة يف دف هي كل هذا بدعوى مصاحل أهل السنة ، و ، حكومة رافضية
 والشيعة ، العاملي تقاتل كال من النظام اليت مصاحلها اخلاصة ، وإىل اختراق احلركات اجلهادية

 : إىل اجلهادي ومن مث تقسيم العمل ، حتت دعوى الوحدة الوطنية ضد الطائفية
 . ) ضوء هذا املخطط العلماين يف تعمل اليت هي و ( مقاومة شريفة أ ـ

 ومن مث حيدث الـصراع ) تعمل ضمن حتقيق اإلسالم اليت ي وه ( ومقاومة غري شريفة ب ـ
 ، مع حماوالت تشويه صورة ااهدين املستمرة ، اجلهادي بينهما لتفكيك وإفشال املشروع

 . وإلصاقها بااهدين ي الشعب العراق يف ي من خالل القتل العشوائ

 القضاء يف قتل السنة بديالً عنهم يف مليلشيات الشيعة ومن هنا جند استخدام النظام الغريب
 داخل أماكن جتمع املدنيني لتـشويه صـورة يف وكذلك القيام بعمليات تفجري ، على السنة
 لسنة إىل قيام ميليشيات عناصر من املنتسبني ل وكذلك دفع ، وصرف الناس عنهم ، ااهدين

 احلاضـنة الـشعبية وتفريـغ ، شكل الصحوات للقضاء على ااهدين واجلهاد يف ، أخرى
 بغية إحداث نوع ، مليليشيات الشيعة ي وبدعوى التصد ، كل هذا باسم اجلهاد ، للمجاهدين

 الـيت حرب احلركات اجلهادية يف استخدام كل هذه الفرق ي والغرض األساس من التوازن ،
 مـن ، وحتقيق املصاحل اخلاصة لكل فصيل من تلك الفصائل املعادية لإلسالم ، متثل اإلسالم

 . صليبية وعلمانية وشيعة

 خ السلطان وأتباعهم من املداخلة وصناع الصحوات مساسـرة ئ كل هذا بتشجيع  من مشا
 األجنيب وخدامه املخلصني ، فبعد أن أفرغت هذه الشرذمة ما يف جعبتها من كذب وخـداع

 وخيانتـهم ليربروا ا سكوم على ما جيري يف أرض الرافدين من احتالل وقتل وتشريد بل
 وعمالتهم لألجنيب ،مل جيدوا هذه املرة سوى هذه الشبهة السمجة ليضحكوا ا على عقـول
 اآلخرين ، فهم يريدون تربير والءهم للمحتل الغاشم الذي حارب الدين وهتـك العـرض
 وسلب املال واحتل األرض ، وذلك من خالل إشاعتهم لشبهة أن األمريكان مع ما يفعلونـه

 من الرافضة وعليه فإن مهادنة األمريكان ومن معهم من قوى الصليب العاملي يعد أقل ضرراً
 أن حماربة الرافضة أوىل مـن حماربـة .. يف مواجهة الرافضة أمر مطلوب ، أو بعبارة أخرى

مصاحل السنة بدعوى الوحـدة حكومة املالكى بدعوى احلفاظ على يف األمريكان أو الدخول
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 ضد ، صيال عاملى يف نا كل ألوان املكر والكيد تتجمع كلها وتصب ومن هنا يتبني ل ، الوطنية
 . 1 دولة العراق اإلسالمية يف طائفة احلق ممثلة

 بعيدا عـن اإلسـالم ، ومن هنا يتبني لنا أن هذه الطوائف تبحث عن مصاحلها اخلاصة
 العاملي اف النظام وأهد بل تغرر باألمة لكى حتقق أهدافها ، واملشروع اإلسالمى وقضايا األمة

 يف وتتفـق أسباب الـردة ، يف ختتلف فيما بينها هي و ، طوائف كفر وردة هي و ، الصليىب
 بعكـس  الكـافر ، القتل والقتال ، واملرتد ال يقر على ردته بأى حال وأحكام الردة حكم
 ري غـ ، والتعيني تقاتل كل هذه الطوائف مجلة ف ، ذمة ب و أ يقر على كفره بعهد فإنه ي األصل

 ها أحكامها اخلاصة من نزع فل التوبة وأما مسألة ألنه من باب تكليف ما ال يطاق ، ، مطلوب
 يف وهذا هو هدى صـديق األمـة ، سالح وغريه حىت يتبني للجماعة املسلمة صدق توبتها

 قُطِّعت لَهم هذَاِن خصماِن اختصموا ِفي ربِهم فَالَِّذين كَفَروا [ : يقول تعاىل .. حروب الردة
احلَِميم ُءوِسِهمِق رفَو ِمن بصاٍر ين ِمن اب19 : احلج { ] ِثي { 

 ، متثل املوج اهلـادر اليت و ، أعقاب املرحلة الثالثة من غزوة األسري يف وها حنن  اليوم نعيش
 ألمريكان حيث حمل قطعان الغدر من ا ، اجتاح بغداد الذي والتدمري الشامل ، والرعب القاتل

 دمرت فيها دولة احلق وزارات دولة اليت و وأذنام من الرافضة احلاقدين على اإلسالم وأهله  ،
 احلقيقة القائمة هي لتؤكد مبا ال يدع جماالً للوهم أو الشك أوالكذب أن دولة اإلسالم ، الباطل

 مطلقاً ، عاجزاً فقعد عن احلركة ، قد دمرت قوائمة ) وهم ( وأن ما عداها ، بالد الرافدين يف
 . كاذيبه العنان أل

 ومـا الوهم هذا أحرقت اليت ، أصابه من صواعق احلق ما يرى و ولكن من ينظر إليه يعلم
 ، محاة الدار والعقيدة ، أبطال اإلسالم ، على يد ليوث الوغى ، حوله من خيوط العنكبوت

 هللا وقدره يصيب م من يشاء ممـن وعد ا يتمثل فيهم الذي ، سبيل اهللا يف املوت ني ب ستعذ امل
 م آخرين من عبادة العباد إىل عبـادة رب ي هد وي ، خرجوا عن طاعته إىل طاعة الشيطان

. العباد

               
كتاب لفت النظر في ـ محمد أبى عبد اهللا 1
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 يف ال حقيقة هلا ) دولة ومهية ( قد قامت الشهادة على حطام ما يسمى بدولة اهلالكى أا ل
 ، وكفراً برب األرض والسماء ، الالً مبيناً وض ، باطلة بطالناً أصليا ، والسماء يف وال األرض

 . وظالً للخيانة واللصوصية والغدر وعجزا قعيداً ، وومها زائال

 األرض يف النبت ، ثابتة األركان مباركة الشجرة الطيبة ، دولة احلق هي ف دولة اإلسالم أما
 ملا ائمني على ثغورها ، الق قلوب وتشتد يأتيها رزقها رغداً من عند اهللا ، فتقوى ، والسماء

 حافظون حلدود اهللا رجاهلا ربانيون اهللا لومة الئم ، يف فال خيافون هم ، يرون من معية اهللا مع
 اهلدف هي ف واقعهم قبل قلوم يف دولة القرآن أقاموا آمرون باملعروف ، ناهني عن املنكر ،

 . بكل غال ونفيس ا سبيله يف ضحوا واملبتغى

 مل بثمن خبس وكانوا فيه من الزاهـدين ، دينهم سارعوا إىل بيع األوغاد الذين أما هؤالء
 فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ... [ قال تعاىل ) خري وعاء هلم ( ن نصيبهم إال  مذبلة التاريخ يك

 . } 17 : الرعد { ] مثَالَ ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرِض كَذَِلك يضِرب اُهللا اَأل
 العدو عندما صال على العراق كان يف خمططه ( ي يقول الشهيد ااهد أبو مصعب الرزرقاو

 ، والتمكني لدولة إسـرائيل مواصلة احلملة الصليبية للسيطرة على الشام وعلى جزيرة العرب
 قي الذي تبخر بعد سقوط النظام العراقي واجليش العرا - الكربى فكان يظن أن هذا املخطط

 سيكون سهال ميسورا، وأنه سيسري على ما وفق ما يرجون، لكن عندما قـام - يف حلظات
اهدون وجاهدوا هذا العدووجل - ا بفضل اهللا عز - استطاعوا أن يقفوا يف وجه هذا العدو 

 . ) الصائل ويبددوا أحالمه

 . يبتغيه هنا بدأ العدو يسعى حبيل أخرى حىت حياول أن يصل إىل ما

 أنظر ماذا يفعل العدو باملسلمني؟ كيف يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وينتهك أعراضـهم
 ويأخذ أمواهلم؟

 هو يفعل هذه اجلرائم مع وجود ااهدين فما بالك لو مل يكن هنالك جماهدون؟

 بفـضل اهللا – أو كاد أن يفشل - فوجود ااهدين صمام أمان وخط دفاع عن األمة أفشل
عاىل هذه املخططات، وإن مل يستطيعوا ففي أقل تقدير أخروا هذا العدو حىت تقف األمة على ت
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 أقدامها ومتتشق سالحها وتنفض غبار الذّلِّ عنها وجتاهد يف سبيل اهللا عز وجل، وهلذا فـإن
 . سقوط ااهدين أو انتهاء اجلهاد يف العراق سيترتب عليه نتائج وخيمة على األمة

 د أن ااهدين يف بالد الرافدين هم خط الدفاع األول عن هذه األمة وأن اهللا سبحانه حنن نعتق
 وتعاىل من على ااهدين يف هذا اجلهاد بأن أثخنوا يف العدو وأصابوا منه أكثر مـن مقتـل
 وأوقعوا فيه اجلراحات وهلذا فإن ااهدين صمام األمان هلذه األمة وسياجها املتني أمام هـذه

. غزوة احلملة الصليبية الرافضية ال

 . فنحن نقاتل يف العراق لذاته ولغريه

 . نقاتل يف العراق وعيوننا على بيت املقدس

 . نقاتل يف العراق وعيوننا على مكة واملدينة

 فنحن بفضل اهللا تعاىل نقاِتلُ يف العراق ونسأل اهللا أن مين علينا لندفع هذا العدو الصائل عـن
 . األمة مجيعاً

 ا أنّ اجلهاد يف العراق من ناحية إستراجتية هو جهاد كبري األمهية ويشكل خطراً عظيماً على كم
 أعداء اهللا عز وجل وبالذات هذه األنظمة الطاغوتية ومن ورائها إسرائيل، فنحن بيننا وبـني

 . فلسطني مرمى حجر، وهذا اجلهاد مهم ألنه يقع يف أخطر منطقة

 السيطرة على العراق لفعل باألمة األفاعيل وهلذا كان العـدو إن هذا العدو لو متكن من بسط
 حيث اخلطى لبسط سيطرته حىت يكمل مشواره الذي جاء من أجله، وقد من اهللا تعاىل علـى

 . املسلمني فتصدى ااهدون له واستطاعوا أن يضعوا العصا يف العجلة فيبطئوها

 استيقظت األمة من سباا، فليس من مصلحة نعتقد أنه كلما طال أمد اجلهاد يف العراق كلما
 . األمة أن ينتهي اجلهاد يف العراق

 . فكلما طال أمد اجلهاد يف العراق كلما انتفض شباب األمة وأحيي اجلهاد يف نفوسهم

 واألمة ترى بفضل اهللا عز وجل كيف أن أبناءها يصولون على العدو ويطعنونه من هنا وهناك
. خنونه باجلراحات بفضل اهللا عز وجل ويوقعون فيه اخلسائر ويث
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 وبقدر تقدم ااهدين على األرض يرفع الذل عن األمة وكلما تقدم ااهدون خطوة يرفـع
 . الذل عن األمة خطوات، وكذا كلما تأخر ااهدون أُطبق الذل على األمة وتأخرت سنوات

 ليها أن متد هؤالء ااهدين لذلك من مصلحة األمة أن يبقى اجلهاد يف العراق، ومن الواجب ع
 . وقوداً يدمي املعركة

 وعلى األمة أن تقدم من أبنائها وفلذات أكبادها حىت يستمر هذا اجلهاد ويـأذن اهللا تعـاىل
 . بوقوفها على أقدامها ومتتشق سيفها بعدها لن يستطع أحد أن يقضي على هذه األمة بإذن اهللا

 . بدأت خطوات سقوطهم - ورائها بفضل اهللا والكفر من - هذا اجلهاد مهم ألن أمريكا

 اآلن، الكفر بفضل اهللا عز وجل يف احندار ويف سقوط، واإلسالم بفضل اهللا عـز وجـل يف
 ارتفاع ويف صعود، وهذا الصعود قد يصاحبه أحياناً بعض االبتالءات وقد يكون هناك بعض

 ، السيما مع القوة العسكرية البطء يف قسٍم من املراحل وهذه مالزمة حتمية للمعارك والصراع
 الضخمة واآللة اإلعالمية الكبرية اليت ميلكها العدو، ومن هنا قد يكون هنـاك نـوع مـن
 التشويش والتضليل والتغييب للحقائق احلقيقية، ولكن يف اية األمر سيظهر عوار العدو بإذن

. ) اهللا عز وجل
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 دولة العراق اإلسالمية : أوال

 ال يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان ان منهج - 1

 العز ، احلديث عن دولة العراق اإلسالمية ، حديث ميلؤه العز والفخار ، واحلزن والعار
 مرغت اليت التاريخ احلديث يف بطال الذين سطروا بدمائهم أروع ملحمة أولئك األ ب والفخار

 الوحل ، وحزن وعار مما حدث من يف كله العاملي بل مرغت  الكفر ، التراب يف أمريكا أنف
 ، وخانت وغدرت ، االسالم دولة إنقلبت على رجال و إدعت االسالم اليت تلك اجلماعات

 وأدعت على ، كل هذا باسم اإلسالم ، ميان وفضلت الكفر على اإل ، غري اهللا يف ووالت
 ن نسل مسيلمة م ، مث بعد اخليانة خرج علينا وإرهاب اجلهاد احلق أنه مقاومة غري شريفة

 من يعطى هلذا الكفر واخليانة الشرعية ويؤصل هلا ليقول منكرا من القول وزورا ، الكذاب
 وأا دولة كرتونية ، ، مع محلة شنيعة من االامات والزور  ، إن دولة العراق غري شرعية

 بني حقيقة ا هم ن بي اخلالف و قيام الدولة ، ل شرعية لتعطى الناحية الشرعية ، ليست هلا صفة من
 ظهرت كال منهما أهدافه ، ومن هنا ، ل وبني فريقني ، وبني رايتني ، وبني عقيدتني ، منهجني

 مثَلُ الفَِريقَيِن كَاَألعمى واَألصم والبِصِري [ قال تعاىل ، حقيقة كل فريق وتبني طريقه ومنهجه
 } 24 : هود { ] رونَ والسِميِع هلْ يستِوياِن مثَلًا أَفَلَا تذَكَّ

 ، الغدر واخليانة واملكـر يف جتلت ومن مث كان اللقاء بينهما عرضا حيمل مضامينا أخرى
 ومن مث كان البد من السئصال اجلماعة الشرعية العاملة على قيام اإلسالم واملشروع اإلسالم

 كـل مترديـة فيـه خرج الذي الوقت هذا يف ، التميز بينهما ليميز اهللا اخلبيث من الطيب
 وأن ، ا متطرفـة غاليـة أ و ، وكل ناعق  ليقول أن دولة اإلسالم ليست شرعية ، ونطيحة

 ، تريد أن تفرض على األمة مشروعا خيصها من نسج حالم سنان سفهاء األ رجاهلا حدثاء األ
 ولئك ميثله أ الذي مة  هو لأل ي ، إمنا املشروع احلقيق ي ال صلة له باملشروع اإلسالم ، تطرفها
. ) املشروع العلماين ( اخلونة
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 ، وما حلقه من تأصيالت تعطى لـه الـشرعية ، ومن هنا يتبني لنا حقيقة مشروع اخليانة
 لتحقيق دولة نقطة إرتكاز ينطلق منها اإلسالم حيث مشروع أمة احلق وتسلب الشرعية عن

 - : ل الصراع  بني اإلسالم ، كما تتبني لنا حقيقة املؤامرة بطريقة أوضح  من خال
 احلقيقة حترر من اإلسـالم وإلتزاماتـه يف وهو ــ منهج يرى العلمانية طريقا للتحرر أ ـ

 ومـن مث ، وقيمة ونظما وتشريعا وإلتزام بالكفر عقيدة ومنهجا ، وقيمه ونظمه وتشريعاته
 ـ ينطلق منها إلعالء كلمة الكفر ، رتكاز ا كانت العلمانية  نقطة

 وحترير األرض كـل ، اإلسالم عقيدة  ومنهجا وطريقا إلعالء كلمة اهللا ومنهج يرى ب ـ
 من خالل مواجهة تلك احلملة الصليبية الصهيونية العاملية ، العليا هي األرض لتكون كلمة اهللا

 الدولة يف خرجت تطعن اليت والرايات والرؤى وأذناا ، لتتبني لنا حقيقة املواقف والكلمات
 هـي بـل ، الرأى يف إا ليست إجتهادات تعبريا عن اخلالف ، ان والسنان اإلسالمية باللس

 ، تعبري عن االلتزام مبنهج مغاير ملنهج اإلسالم والعمـل مـن خاللـه و حرب على االسالم
 ليسهل قطع الصلة بني األمة  وبـني مـشروعها ، القائمني عليه صورة وحماوالت  لتشويه

 . اإلسالمى احلقيقى من جذوره لصاحل املشروع الغريب احلقيقى ، ومن مث إجتثاث مشروع
 : فهناك فرق بني

 أى املشروع السياسى الغرىب للصليبية ( مشروع يرى جواز العمل من خالل العلمانية أ ـ
 اإلسالم تعطيه الشرعية مـن خـالل يف وحياول ان يبحث له عن أدلة ) والصهيونية العاملية

 الذي و ، عطوا مشروعية هلذا املشروع العلماىن العميل أ ف ، والفتوى جمموعة ممن تصدروا للعلم
 بعدما كانوا يعملون داخل املشروع وإنتكاسة للهوية اإلسالمية  ، ، ميثل إعالء للهوية الغربية

 . وسوء طويتهم اإلسالمى بدخنهم وإحنرافهم

 نه ال ميكـن أ تؤكد ليت ا ، وبني مشروع يعتمد على العقيدة اإلسالمية النقية اخلالصة ب ـ
 وذلك من خالل حركة تسعى ، أى مرحلة من مراحل الطريق يف اإللتقاء مع التصور اجلاهلى

 إىل سـعى اإلحـتالل اليت وتقويض الدولة ، بكل أشكاله املواجهة  لتقويض اإلحتالل إىل
 . فرضها على اتمع العراقى

 كـل بل تعتمـد ، تقتصر على البيان فقط ال اليت املواجهة الشاملة من كان ال بد وهلذا
سواء كانت عقدية أو سياسية ، مواجهة كل  العقبات يف شكال املواجهة الفكرية واملادية  ، أ
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 فقد كان لتطور هذه احلركة غري ذلك من انواع العقبات ،ومن مث إىل و اقتصادية أ و عسكرية أ
 - : سبيل اهللا يف ،من مجاعات جهادية تقاتل اجلهادية

 جملس شورى ااهدين إىل أـ
 دخل فيـه الذي إىل حلف املطيبني وهو ميثل مجهور أهل احلل والعقد يف هذا البلد، و ب ـ

 . جملس شورى ااهدين
 تلعـب أدوارا اليت إىل قيام دولة اإلسالم ميثل جوهر الصراع بني كل القوى والطوائف ج ـ

 . داخل الساحة العراقية

 ـ : سفر احلقيقة عن الصراع يف نصار اإلسالم أ يف يقول االخوة
 كان مفاد االتفاق بني أمريكا وتلك الفرق واجلماعات  على طرح مشروع تشكيل جبهة

 لتربير االستمرار يف عدوان أمريكا على أهل السنة ، عدا القاعدة تضم كل فصائل املقاومة ما
 ضات مباشرة ، وغري مباشرة مع القوات ، ومن مث دخول اجلبهة يف مفاو القاعدة باسم وجود

 . باعتبارها متثل املقاومة العراقية ، األمريكية

 .. بعرض املؤامرة على قيادة وأمري مجاعة األنصار ( أبا وائل وقد ألزمت القوات األمريكية
 ( أبو وائل ) علم وعندما . اجلواب بالرفض قطعياً وكلياً ومنع طرح املؤامرة مرة أخرى فكان

 قام بطرح مشروع التوحد مع اجلـيش اإلسـالمي رار القيادة ، وأا رفضت املشروع ، بق
 . موحدة جتمع كل الفصائل وجيش ااهدين وتشكيل جبهة

 ربيـع األول 21 واختذ أبو وائل وأبو سجاد قرار االنفصال عـن اجلماعـة بتـاريخ
 ماعة للدخول يف م ، وذلك بعد أن يئسوا من حماوالت جر اجل 2007 / 8 / 9 هـ ، 1428

 وبعض الفصائل داخل العراق ، عقدا عدة جلسات مع اجليش اإلسالمي وقد . شروع امل هذا
 واإلعـالن وكان آخر تلك اللقاءات والذي مت االتفاق فيه عن تشكيل اجلبهة ، وخارجه ،

 ، مؤسسات دعوية يف الدول اخلليجية حبضور جهات عربية على مستوى دولة قطر عنها يف
 . يل اجلبهة فتم تشك

ــيت ــس ال ــم األس ــة أه ــها اجلبه  : تبنت
 ، منهجاً، وعقيدة ، ومجاعة قد استباحت دمـاء قتال القاعدة باعتبارها مجاعة خوارج ـ أ

القاعدة صبغة الثأرية ، والقصاص الشرعي فأسبغت اجلبهة على قتال ، مكونات اجلبهة سابقاً
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 القاعدة ، فبدأت سلسلة هجمات يف عرب جبور ال ، وقد عبأت اجلبهة قواعدها بضرورة قت
 . وغريها دياىل ، والعامرية والغزالية و

 ة واملـشروع املقاوم قانون ( ـ االنسالخ الكلي عن مفاهيم اجلهاد، واإلميان الكامل ب ـ ب
 األمة املسلمة إىل شعوب وإضفاء القدسية على احلدود اجلغرافية ، واإلقرار بتقسيم ) الوضعى

 . ملفاهيم اإلسالم من وحدة األمة ووحدة األرض خالفاً ،
 أرض الواقـع ، وقاتلت علـى سامهت اجلبهة وبشكل فعال يف تأزمي الوضع السين  جـ

 املتـذلل ، مجاعات سنية جهادية ، فأظهرت الصف السين مبظهر اخلاوي املتفكك ، والعميل
 معادلته يف توازن وجزءاً من وما خرجت عن كوا أداة بيد قوات اإلحتالل كباقي األدوات ،

 . القـــوى

 ) جبهة اجلهاد والتحرير ( ، و ) جبهة اجلهاد والتغيري ( ومنها ، أخرى ىل ظهور جبهات ا تو مث
 بتشكيل البعض وتطور األمر عند هذه اجلبهات أفرادها من اجليش العراقي السابق ، اليت غالبية

 ) السياسي للمقاومة العراقية لس ا ( منها كيانات سياسية مثل

 وأن املنهج ، ومن هنا يتضح لنا جليا وقوف هذه اجلماعات صفا واحدا مع الصهيوصليبية
 يف مع القتـال ، ميثل ردة عن اإلسالم الذي ، إتبعته تلك اجلماعات هو املنهج العلماىن الذي

 كمـا أن ، هم للكفار وهذه ردة أخرى بوالئ ، دولة العراق يف خوة ن ضد األ يكا صف األمر
 مقاومة غـري ، تكفرييني ، خوارج ، التطرف ( مثل ألصقت بااهدين اليت كثريا من التهم

 اليت غري ذلك من املصطلحات إىل ) رهاب ، إ اخلروج على وىل األمر ، املدنيني ة قتل ، شريفة
 الـصلة وذلك لقطع ، وكانت من أدوات الصراع ، كانت من الكذب املبني ، أحلقت م

 . الفشال مشروع االسالم والقدرة على إستئصاهلم ، بينهم وبني األمة لتجفيف املنابع

 اإلسالمية قيام دولة العراق يف بيان الطريقة الشرعية ـ 2

ـ اقامة دولة اإلسالم ونصب اإلمام من أوجب الواجبات  : أ 
 من أعظم واجبات الدين بل ال جيب ان يعرف أن والية أمر الناس : يقول شيخ اإلسالم

 قيام للدين و الللدنيا إال ا، فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع حلاجة بعـضهم إىل
إذا خرج : " بعض و ال بد هلم عند االجتماع من رأس حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم
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 د و أيب هريـرة و روى رواه أبو داود من حديث أيب سـعي " ثالثة يف سفر فليؤمروا احدهم
 ال حيل لثالثة : " اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهللا بن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

 فأوجب صلى اهللا عليه و سـلم تـأمري " يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم
 ن واع االجتماع، و أل ن أ رض يف السفر تنبيهاً بذلك على سائر ا الواحد يف االجتماع القليل الع

 اهللا تعاىل أوجب األمر باملعروف و النهي عن املنكر و ال يتم ذلك إال بقوة و إمارة و كذلك
 سائر ما أوجبه من اجلهاد و العدل و إقامة احلج و اجلمع و االعياد و نصر املظلوم و إقامـة

 : و يقال " يف األرض إن السلطان ظل اهللا :" احلدود ال تتم إال بالقوة و اإلمارة و هلذا روي
 و التجربة تبني ذلك و هلذا " . ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بال سلطان "

 لو كان لنا دعوة جمابة " كالفضيل بن عياض و أمحد بن حنبل و غريمها يقولون - كان السلف
 1 " لدعونا ا للسلطان

 اهللا عليهم أمجعوا على أن نصب اإلمام بعـد اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان " قال اهليثمي
 انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسـول اهللا

 2 ". صلى اهللا عليه و سلم

 3 " أمجعوا علـى أنـه جيـب علـى املـسلمني نـصب خليفـة :" قال النووى

 " سلمني و أعظم مقاصد الدين نصب اإلمام من أمت مصاحل امل : " قال اجلرجاين
 ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى اخلَيِر [ قوله تعاىل يف سيد قطب ااهد يقول الشيخ

 } 104 : آل عمران { ] ويأْمرونَ ِباملَعروِف وينهونَ عِن املُنكَِر وأُولَِئك هم املُفِْلحونَ
 يف سلطة ال بد من . عن املنكر هي وتأمر باملعروف وتن ، ىل اخلري بد من مجاعة تدعو إ فال .

 من سلطة بد والذي يقرر أنه ال . عن املنكر هي األرض تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف وتن
 باملعروف " أمر " ولكن هناك كذلك . إىل اخلري " دعوة " فهناك . هو مدلول النص القرآين ذاته

 " األمر والنهي " فإن , إذا أمكن أن يقوم بالدعوة غري ذي سلطان و . عن املنكر " ي " وهناك .
 . . ال يقوم ما إال ذو سلطان

 على سلطة تقوم . . هي إنه ال بد من سلطة تأمر وتن . . هو تصور اإلسالم للمسألة هذا
يف األخوة سلطة تتجمع وحداا وترتبط حببل اهللا وحبل . . الدعوة إىل اخلري والنهي عن الشر
               

 . 39 ص / 28 الفتاوى ج 1
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 وحتقيق . . البشر حياة سلطة تقوم على هاتني الركيزتني جمتمعتني لتحقيق منهج اهللا يف . . اهللا
 ويقتضي سلطة . املنهج هذا إىل اخلري يعرف منها الناس حقيقة " دعوة " هذا املنهج يقتضي

 ِمن رسوٍل ِإلَّا وما أَرسلْنا [ : يقول واهللا . . فتطاع . . عن املنكر " هي وتن " باملعروف " تأمر "
 . } 64 : النساء { ] ... ِليطَاع ِبِإذِْن اِهللا

 أما الشطر اآلخر فهو . فهذا شطر . وإرشاد وبيان وعظ فمنهج اهللا يف األرض ليس جمرد
 وصيانة ، حتقيق املعروف ونفي املنكر من احلياة البشرية على ، القيام بسلطة األمر والنهي

 ، وكل ذي مصلحة ، وكل ذي شهوة ، ن يعبث ا كل ذي هوى أ من تقاليد اجلماعة اخلرية
 أن هذا هو زاعماً ، أن يقول فيها كل امرىء برأيه وبتصوره من وضمانة هذه التقاليد الصاحلة

 ) ! اخلري واملعروف والصواب

 : ب ـ ضعف الدولة ال مينع شرعيتها
 مراحلها األوىل بعد يف لة النبوية الصارم املسلول عن أن الدو يف يتحدث شيخ اإلسالم بن تيمية

 ومل يكن ذلك مانعا ، مرحلة كانت الدولة فيها ضعيفة هي و ، كانت متثل بداية العز ، بدر
 كما أنه بني أن الدولة النبوية كانت بعد فتح ، شرع اهللا وحده إىل عتبارها دولة تتحاكم ا من

 بيان معاملة رسول اهللا صـلى اهللا ضوء يف وقد بني ذلك ، مرحلة متام العز والتمكني يف مكة
 يف وكان هلا وجه آخر ، حالة الضعف يف أن املعاملة كان هلا وجه ، عليه وسلم ملنافقى املدينة

 . أقامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، دولة شرعية هي احلالتني يف و ، حالة القوة

 ملا قدم املدينة كان ا صلى اهللا عليه وسلم وذلك أن رسول اهللا ـ : يقول شيخ اإلسالم
 مشركاً، أو صاحب كتاب، فهادن : يهود كثري ومشركون، وكان أهل األرض إذ ذاك صنفني

 بالعفو .. من ا من اليهود وغريهم، وأمرهم اهللا إذ ذاك صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
 ردونكُم ِمن بعِد ِإمياِنكُم كُفَّارا ود كَِثري ِمن أَهِل الِكتاِب لَو ي [ : كما يف قوله تعاىل ، والصفح

 حسدا ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم ِمن بعِد ما تبين لَهم احلَق فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأِْتي اُهللا ِبأَمِرِه ِإنَّ اَهللا
ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش109 : البقرة { ] ع { . 

 ويعز جنده، فكان أول العز وقعة ، إىل أن يظهر اهللا دينه ، ح عنهم فأمره اهللا بالعفو الصف
. بدر، فإا أذلت رقاب أكثر الكفار الذين باملدينة، وأرهبت سائر الكفار
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 أن رسول اهللا ركب محـاراً : عن عروة عن أسامة بن زيد " الصحيحني " وقد أخرجا يف
 ن زيد، يعود سعد بن عبادة يف بين احلـارث وأردف أسامة ب ، على إكاف على قطيفة فَدِكية

 بن اخلزرج، قبل وقعة بدر، فسار حىت مر مبجلس فيه عبداهللا بن أيب بن سلول، وذلك قبل أن
 يسلم عبداهللا بن أيب، وإذا يف الس أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان واليهـود،

 عجاجة الدابة خمر ابن أُيب أنفه بردائه، مث ويف الس عبداهللا بن رواحة، فلما غشيت الس
 ، مث وقف فرتل، فدعاهم إىل اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ال تغربوا علينا، فسلم رسول اهللا : قال

 أيها املرء إنه ال أحسن مما  تقول، إن كان : وقرأ عليهم القرآن، فقال عبداهللا بن أُيب بن سلول
 ا، ارجع إىل رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبداهللا بـن حقاً فال تؤذنا به يف جمالسن

 بلى يا رسول اهللا فاغشنا به يف جمالسنا، فإنا حنب ذلك، فاستب املسلمون واملشركون : رواحة
 يخفِّضهم حىت سكتوا، صلى اهللا عليه وسلم واليهود حىت كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول اهللا

 دابته حىت دخل على سعد بن عبادة، فقال له رسول وسلم صلى اهللا عليه مث ركب رسول اهللا
 يا سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب؟ ـ يريد عبداهللا بن أُيب ـ قال : صلى اهللا عليه وسلم اهللا

 يا رسول اهللا اعف واصفح، فوالذي نزل عليك الكتاب لقد : كذا وكذا، قال سعد بن عبادة
 طلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعـصبوه جاء اهللا باحلق الذي أنزل عليك، ولقد اص

 بالِعصابة، فلما رد اهللا ذلك باحلق الذي أعطاك شِرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيـت،
 . صلى اهللا عليه وسلم فعفا عنه رسول اهللا

 وأصحابه يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا
 ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوتوا .... [ : رهم اهللا تعاىل، ويصربون على األذى، قال اهللا تعاىل أم

 الِكتاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين أَشركُوا أَذًى كَِثريا وِإنْ تصِبروا وتتقُوا فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم
 ود كَِثري ِمن أَهِل الِكتاِب لَو يردونكُم ِمن [ : عز وجل وقال اهللا } 186 : آل عمران { ] اُألموِر

 بعِد ِإمياِنكُم كُفَّارا حسدا ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم ِمن بعِد ما تبين لَهم احلَق فَاعفُوا واصفَحوا حتى
 . 109 : البقرة { ] شيٍء قَِدير يأِْتي اُهللا ِبأَمِرِه ِإنَّ اَهللا علَى كُلِّ

 يتأول يف العفو ما أمره اهللا عز وجل حىت أذن اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا
 بدراً، فَقَتل اهللا تعاىل به من قتل من صلى اهللا عليه وسلم عز وجل فيهم، فلما غزا رسول اهللا

وأصحابه منصورين غامنني معهم سلم صلى اهللا عليه و صناديد كفار قريش، وقفل رسول اهللا
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 أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش، فقال ابن أُيب بن سلول ومن معه من املشركني عبدة
 ، " على اإلسالم، فأسلموا صلى اهللا عليه وسلم هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول اهللا : األوثان

 . اللفظ للبخاري

 لَست ( ، ) وأَعِرض عِن املُشِرِكني ( : ه تعاىل وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قول
 فَاعفُوا واصفَحوا ( ، ) وِإنْ تعفُوا وتصفَحوا ( ، ) فَاعف عنهم واصفَح ( ، ) علَيِهم ِبمصيِطر

 ، وحنو هذا يف ) يام اِهللا قُلْ ِللَِّذين آمنوا يغِفروا ِللَِّذين الَ يرجونَ أ ( ، ) حتى يأِْتي اُهللا ِبأَمِرِه
 : القرآن مما أمر اهللا به املؤمنني بالعفو والصفح عن املشركني فإنه نسخ ذلك كله قوله تعاىل

) موهمدتجثُ ويح نِرِكيلُوا املُشوِم ( : ، وقوله تعاىل ) فَاقْتالَ ِباليونَ ِباِهللا وِمنؤالَ ي قَاِتلُوا الِذين 
 . ، فنسخ هذا عفوه عن املشركني ) وهم صاِغرونَ ( : إىل قوله ) اآلِخِر

 أن يعفو صلى اهللا عليه وسلم أمر اهللا نبيه : وكذلك روى اإلمام أمحد وغريه عن قتادة، قال
 عنهم ويصفح حىت يأيت اهللا بأمره وقضائه، مث أنزل اهللا عز وجل براءة فأتى اهللا بأمره وقضائه،

 لَا يؤِمنونَ ِباِهللا ولَا ِباليوِم اَآلِخِر ولَا يحرمونَ ما حرم اُهللا ورسولُه قَاِتلُوا الَِّذين [ : فقال تعاىل
 فنسخت هذه اآلية ما كان قبلها، وأمر اهللا فيها بقتال أهل : ، قال } 29 : التوبة { ] ......

 . هلم ] ونقمةً [ الكتاب حىت يسلموا أو يِقروا باجلزية صغاراً

 مل يكن يقاتل من صلى اهللا عليه وسلم سى بن عقبة عن الزهري أن النيب وكذلك ذكر مو
 فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وأَلْقَوا ِإلَيكُم السلَم فَما جعلَ .... [ : كف عن قتاله، لقوله تعاىل

 لة ذلك أنه ملا نزلت براءة ومج . إىل أن نزلت براءة ـ } 90 : النساء { ] اُهللا لَكُم علَيِهم سِبيلًا
 أُِمر أن يبتدئ مجيع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم، سواء كفوا عنه أومل يكفوا، وأن ينبذ

 جاِهِد الكُفَّار واملُناِفِقني ... [ : إليهم تلك العهود املطلقة اليت كانت بينه وبينهم، وقيل له فيها
ِهملَياغْلُظْ عبعد أن كان قد قيل له ـ } 73 : التوبة { ] .... و : ) اِفِقنياملُنو الكَاِفِرين ِطعالَ تو 

مأذَاه عد48 : األحزاب { ] و { . 
 نسخت هذه اآلية ما كان قبلها، فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان : وهلذا قال زيد بن أَسلَم

 كان يقاتل من يؤذيـه مأموراً بالصرب على أذاهم والعفو عنهم، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد
 كما فعل بابن األشرف وغريه ممن كان يؤذيه، فبدر كانت أساس عـز ، وميسك عمن سامله

الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين، فكانوا قبل بدر يسمعون األذى الظاهر ويـؤمرون
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 ليه، ويف بالصرب عليه، وبعد بدر يؤذَون يف السر من جهة املنافقني وغريهم، فيؤمرون بالصرب ع
 أذاهـم يف ] من [ تبوك أُمروا باإلغالظ للكفار واملنافقني، فلم يتمكن بعدها كافر وال منافق

 جملس خاص وال عام، بل مات بغيظه؛ لعلمه بأَنه يقتل إذا تكلم، وقد كان بعد بدر لليهـود
 عن قال حممد بن إسحاق يف حديثه ، استطالة وأذى للمسلمني إىل أن قُتل كعب بن األشرف

 فأصبحنا وقد خافت اليهود لوقعتنا بعدو اهللا؛ فليس ا يهودي إال وهو : حممد بن مسلمة قال
 باقل املدينة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدولة حتققت وقد ) خياف على نفسه

 متـام موقعة بدر، و عد قبل بداية العز ب هي مرحلة ضعف و يف مما ينطبق به االسم على مسماه
 له االسم على مـسماه مرحله من السعه ال تعرب عن اقصى ما يتسع هي العز بعد فتح مكه و

 الصليبني كان مـن يقـوم وكذلك حال االمه ايام ، يعىن االرض كلها حتت حكم اهللا الذي
 من العائالت مجعت حتت باجلهاد جتمعات صغريه وتنظيمات متوزعه فهذه قلعه حكمتها عائله

 التالميذارتضوا امامته وكان دور القاده ناس وهذا عامل انتظم معه مجاعه من امرها طائفه من ال
 تنظيم واحد حلـرب الـصليبني يف التكتالت امثال نور الدين وصالح الدين هو جتميع هذه

 فيه خليفه لكنه مل يكن قادرا على القيـام يوجد الذي الوقت يف ووحده االمه املسلمه وهذا
 لعبه بايدى االمـراء ت وظائفها حيث كان وال حتقق العامة االمامه باعباء اخلالفه فقد توجد

 حبث ، سقطت اليت لدوله العباسيه ا يف مع عدم وجود االمام و الدوله العباسيه يف حدث مثلما
 بىن العباس فولوه اخلالفه ومن خالل بيعتهم حتققت امراء املسلمني وعلمائهم عن شخص من

 يف حتقيق اهلدف منه يف حفظ التمكني العام الذي املقيد هو ،ومن هنا فالتمكني له الشوكه
 حال فقدان اخلليفة أو إمام املـسلمني فهـو يف حني كان ال يؤدى دوره بل سعى إىل إعادته

 ومن هنا فسقوط الدوله اليعـىن طريق للتمكني العام وسبيل لتحقيقه و العادته اىل الوجود
 سلمني وامامهم كما ان هذا الفهم يقفل الباب امـام امل ايه املطاف وال يعىن سقوط مجاعه

 اماكن خاصه م يستقلون ا عن الدول يف اىل تطبيق االسالم االقليات املسلمه ان ال يسعوا
 اتمعات الكافره وذلك النه يف فيها حفاظا على هويتهم من ان تذوب يعيشون اليت الكافره

 التمكني ومن هنا نعرف أنـ ذا الفهم القاصر حسب ه تتحرر البلد كلها ال جيب عليهم حىت
 كما انه ال بد من متيز الرايه كذلك البد من متيز و ، الدولة البيعه وال قيام يف التام ليس شرطا

 خيضع الكل حتت لواء الشرع ومن هنا حيدث التميز مـن الدار بتطبيق شرع اهللا فيها حبيث
اليت من خالله احلركه ال املفاهيم املنحرفه تنطلق الذي الصحيح الناحيتني النظريه اى املفهوم
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 مت الـذي املكان يف والعلمانيه ، والواقعيه وذلك من خالل تطبيق الشرع ختلط بني االسالم
 التمكني وكلما زاد متكني املسلم اال من خالل كاملة التتحقق عبوديه املسلم كمن أنه حتريره

 االرض كلما نقصت عبوديتـه يف املسلم وكلما نقص متكني االرض كلما زادت عبوديته يف
 . ة تعمل اال من خالل اجلماع قواعد اجلماعه وال هي كما ان القواعد القرانيه

 انه ما استـسلم قـوم ويشهد الواقع ، االرض يف لتحقيق االسالم ة فالتمكني ضرور
 قـدوا إذا ف اجلديده لف قيمهم اال استسلموا لقيمه وتصوراته ا لشريعه ونظام يفرض عليهم خي

 ن ال يستطيع ان يعيش بعقيده ال الن االنسا السعى لتحقيق الشريعة من خالل التمكني وذلك
 سلوكه ليتفق مع قيمه او يغري قيمه وتصوراته لتتفق مـع تلف مع سلوكه فهو ال بد ان يغري أ ت

 اعاده هي مهمه مجاعه العلماء التمكني او السعى اليهوتكون سلوكه ومن هنا كان البد من
 الشرعيه هلا ووالئها والسمع والطاعـه كني لالسالم مره اخرى ويترتب على ذلك اعطاء التم

 تطبق شـرع الذي هللا واذا توفر هلا املكان والقتال معها حىت ال تكون فتنه ويكون الدين كله
 من متام هي تطبيق الشريعه هو االسالم ، فدوله االسالم اهللا فيه فال يوجد مربر هلا لتركه الن

 تعىن موااله املؤمنني ونـصرم علـى هي الرباءه من الكفر واهله مث تعىن لتوحيد الا فهم ا
 . تطبيقها اذا سنحت الظروف يف يتمثل الذي الشريعه و

 فبعد . أقامها الشيخ حممد بن عبد الوهاب بدأت مبنطقة صغرية اليت وكذلك الدولة
 فهناك وجد الشيخ حممد بن عبـد . ية يف الدرع الشيخ ضالته وجد الطرد من حرميال مث العيينة

 الدولة تتوسع ومنذ ذاك اليوم بدأت . رمحه اهللا الوهاب عونا ونصرة يف الزعيم حممد بن سعود
 . تعاىل بفضل اهللا من مكان إىل آخر تنتشر بعزة وقوة ومتكني و

 لتمكني ولو أن ا ـ : السبيل الحباط املؤمرات يف سامة بن الدن أ يقول الشيخ ااهد
 املطلق شرط لقيام اإلمارة اإلسالمية يف هذا الزمان ملا قامت لإلسالم دولة ألن اجلميع يعلم أنه
 مع التفوق العسكري اهلائل للخصوم وأم يستطيعون أن يغزو أي دولة ويسقطوا حكومتها

 يعـين فسقوط الدولة ال ، وهذا ما رأيناه يف أفغانستان وكما أسقطوا حكومة العراق البعثية
 وإمنا جيب أن يستمر اجلهـاد ضـد ، اية املطاف واليعين سقوط مجاعة املسلمني وإمامهم

ومن تدبر كيف حالُ دولة اإلسالم ، الكفار كما هو احلال يف أفغانستان والعراق والصومال
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 األوىل يوم أحد ويوم األحزاب إذ بلغت القلوب احلناجر واقتحمت القبائل وحاصرت املدينة
 ومن رأى كيف كان حال املسلمني يوم أن ارتدت جزيـرة ، ة عاصمة اإلسالم األوىل املنور

 العرب إال قليالً  بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعِلم أن التمكني املطلق ليس شرطاً
 . النعقاد البيعة لإلمام أو لقيام دولة اإلسالم

 ية حنن ال نسمع لك وال نطيـع ألن العـدو فال يصح أن يقال ملن بويع على إمارة إسالم
 ومن العجيب إن بعض الذين يثريون مثل هذه األمور يعيشون يف ! يستطيع إسقاط حكومتك

 دول اخلليج ومنها الكويت ومل نسمع منهم مثل هذا الكالم  عندما أسقط البعثيون حكومتهم
 يعين مع حكام الكويت " ة حنن مع الشرعي : " وإمنا كان خطيبهم املفوه يقول بصوت عال ،

 . آل الصباح املعاندين لشرع اهللا تعاىل والذين مل يكونوا ميلكون من أمر الكويت شيئاً وإن قل

 إخواين املسلمني فكما أن من الواجبات العظام السعي لتوحيد الكلمة حتت كلمة التوحيد
 وال تـأمن ، ال يكون كله هللا فإن القعود عن ذلك كبرية من الكبائر العظام أيضاً فإن الدين

 السبل وال تقمع الفنت وال يستتب األمن وال تحبط املؤامرات وال ينضبط كثري ممن انضموا إىل
 اجلماعات  ااهدة من عامة أبناء األمة و إىل ما هنالك من أمور عظام إال إذا كان للمسلمني

 ولئن خلَع ربقة اإلسالم من عنقه ، قرآن وإن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بال ، مجاعة وإمام
 من فارق اجلماعة شرباً فكيف يسوغ للمسلم أن يؤخر قيام اجلماعة دهراً فيكون سبباً يف ترك

 بذلك فتنة يف في مئات املاليني من املسلمني يعيشون حتت ظل األنظمة الطاغوتية اجلاهلية وك
 وينبين عليه علو اإلسـالم وانتـصار ، خر فإن األمر مهم كبري خطري وال جيوز أن يؤ ، الدين

 . املسلمني يف الدنيا والفالح والفوز يف اآلخرة بإذن اهللا تعاىل

 هذا نسأل وبعد ( ـ : حديثه عن الدولة النبوية يف يقول الشيخ ااهد أبو محزة املهاجر و
 الدولة النبويـة كم هي مساحة : أولئك املتكلمني عن الدولة اإلسالمية مبفهوم سايكس بيكو

 بعد نقض يهود قريظة العهـد خاصة ، مث كم كانت هذه املساحة أيام األحزاب يف املدينة ؟
 وهل ميكن أن تكون هذه الصورة هـي وهل كانت الدولة اإلسالمية ما زالت باقية ؟وملاذا ؟

 بـسط و ما مقدار الدولة اإلسالمية ومساحتها ؟ احلد األدىن للقوة اليت جيب أن تكون عليها
إسالمي باعتبار ما حدث يوم أحد وأيام األحزاب حيـث النفوذ على األرض يف ظل حكم
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 وبلغ اخلوف باجليش إىل حد أنه ال يريـد , العدو اليهودي الشيء مينع النساء والذراري من
 اجلنة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟وما مقـدار املنعـة جندي القيام ولو كان نصيبه

 النيب صلى اهللا عليه وسلم على دفع ثلث مثار املدينة للمشركني وكانوا ما فاوض والسيادة بعد
 ) بتمرة بغري مثن يف زمن الشرك ؟ ال حيلمون
 ـ : والسؤال اآلن •

 الدولة من حيث املساحة والقوة وبـسط هل الدولة اإلسالمية يف العراق استوفت شروط
 آخذين يف االعتبار ما مرت عليه الدولتان مـن بوية باملقارنة مبا كانت عليه الدولة الن و النفوذ

 ؟؟ بينهما والفرق اهلائل ، حمن

 وأعلى منـار ، وكيف أذل الكفر ورايته ، إنين لن أتكلم عن األنبار وعزها .. املوحد أخي
 اإلسالم وعقيدته على أيدى رجال الدولة اإلسالمية والعدو مازال يعترف بذلك

 وكيف وصل م العز أن احتفلوا ، ومعاركهم دياىل سالم يف عن عرين اإل ولن أتكلم ـ
 . علـى آخـر سـيطرة للمرتـدين يف عمـوم بعقوبـة يومـاً بالقـضاء

 اعتراف مسؤوهلا املرتد حمافظ احلداء وال عن فحوى ، ولن أحتدث عن املوصل ورجاهلا ـ
 وأن القوة ، اصرون يف منطقة الدواسة وزمرته حم وإنه ، إم يفقدون السيطرة متاماً على املوصل

 . املوصل والكلمة للدولة اإلسالمية يف عموم
 وملاذا طلب احلكيم أن تكون الكرخ للسنة والرصافة ، أحتدث عن بغداد و نواحيها ولن ـ

 ، وملاذا أطلق األمريكان اسم مثلث املوت على الرضوانية واليوسفية واإلسـكندرية , للرافضة
 ت أتشرف يومها مبتابعة هذه املنطقة وأعرف كيف كان دخول املنطقة لألمريكـان كن فقد

 . واملرتدين حلماً بعيد املنال

 وكيف سقطت يوماً صالح ، فيهما ولن أحتدث عن كركوك وصالح الدين وِمنن اهللا ـ
 . تكريـت الدين بالكامل يف أيدى رجال الدولة اإلسالمية باسـتثناء

 ، األطـراف إمنا أحتدث اليوم عن بقعة منسية واحدة من بقاع تلك الدولة الفتية املترامية
مـن عنـد حسداً ، وخاصة قبل أن يتآمر عليها اخلائنون ارمون الكافرون من بين جلدتنا
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 دث عن عرب جبور سأحت . اهللا وكرهاً أن يكون منهج السلف هو احلاكم يف أرض ، أنفسهم
 .. وما حوهلا

 إىل أن ، سبيل اهللا ومنذ أول يوم لدخول احملتل فقد شرف اهللا هذه املنطقة بنعمة اجلهاد يف
 فبلغ عدد جنودنا يف هذه املنطقة ، الدولة اإلسالمية انضوى مجيع رجاهلا ااهدون حتت لواء

 ، ونشروا األمن وأعـالوا الفقـراء احلدود وردوا املظامل فأقاموا ، وحدها ثالثة آالف جماهد
 ، ضد احملتل وأعوانه فطهـروا األرض مـن رجـسهم وذلك بعدما خاضوا حرباً ضروساً

 اهللا عليهم أن حرموا األرض على آليام مث حرموا ولقد من ، وأخرجوهم منها خزايا خائبني
 منعوا كـل أصـناف وأخرياً ، باملروحيات مث الطائرات احلربية السماء على طائرام فبدؤوا

 . الطائرات من دخوهلا

 هذه املنطقـة : " وعلى املأل مساعد قائد القوات األمريكية ليعلنها بصراحة قائالً وهنا خرج
 فاستدعى قاصفاته االستراتيجية من أمريكا ودول اخليانة ااورة اليت ، " نطاق السيطرة خارج

 على وأعلنوا أا أرض حمروقة حمرمة ، يتآمر معها الس السياسي العميل لقصف عرب جبور
 علماً أن مساحة عرب جبور وما حوهلا تزيد بكثري عن مساحة ، كل من يدب على األرض

 . ال يوم إعالن الدولة النبوية - املدينة اليوم
 عرب جبور أمل تكن دولة حقيقيـة ؟ لو كانت الدولة اإلسالمية فحسب يف .. والسؤال

 وبالرغم من خيانة اإلخوان املسلمني بزعامـة احلـزب نبشر األمة أننا وحنن اليوم واحلمد هللا
 ما زلنا نبسط وحبول اهللا ، العراق بزعامة اجليش اإلسالمي وخيانة السروريني يف ، اإلسالمي

 وبغداد ، وكركوك ، واملوصل ، دياىل يف ، كثرية تشبه عرب جبور وقوته سيطرتنا على بقاع
 بعد عمالـة وردة اجلماعـات ، أننا خسرنا كثرياً من األماكن ونعترف ومبرارة . واألنبار ،

 ، فقد كانوا نعـم العيـون ، املشكلة للمجلس السياسي للمقاومة وحتالفه مع احملتل الصلييب
 حىت طعنونا ، وكنا نراهم إخوة يف الدين ، وخاصة أم كانوا خمتلطني بنا ، والعون للمحتل

 . كيل فحسبنا اهللا ونعم الو ، يف ظهورنا

 وكذلك  فعل النيب صلى اهللا عليـه ( كتاب إعالم االنام بقيام دولة اإلسالم جاء فيه يف و
وسلم وأصحابه الكرام، ملا أقام الدولة اإلسالمية األوىل يف املدينة وقد كانت بقعة صغرية من
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 الـذين وتوافر العدد واألنصار واألتباع ، األرض، وكان ذلك مبجرد حصول الغلبة الظاهرة
 أو ، حتصل م الشوكة والغلبة والسيطرة الشبه تامة على بقعة من األرض ولو كانت صغرية

 كانت السيطرة عليها ناقصة، فعند دراسة املرحلة اليت رافقت قيام دولة النبـوة يتـبني أـا
 تأسست جبهود طائفة من األنصار واألتباع الذين حصلت هلم الشوكة يف ديارهم بعد يئهم

 . لسالح والقوة با

 : يقول ابن القيم يف زاد املعاد
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لبث مبكة عشر سنني يتبع الناس يف منـازهلم يف : عن جابر "

 من يؤويين، من ينصرين حىت أبلغ رساالت ريب، وله اجلنـة ؟ : املواسم وجمنة، وعكاظ، يقول
 لريحل من مضر، أو الـيمن إىل ذي رمحـه فال جيد أحداً ينصره، وال يؤويه، حىت إن الرجل

 احذر غالم قريش ال يفتنك، وميشي بني رجاهلم يدعوهم إىل اهللا عز : فيأتيه قومه فيقولون له
 وجل وهم يشريون إليه باألصابع، حىت بعثنا اهللا من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه

 يبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط القرآن، فينقلب إىل أهله، فيسلمون بإسالمه، حىت مل
 حىت مىت رسول اهللا : من املسلمني يظهرون اإلسالم، وبعثنا اهللا إليه فائتمرنا، واجتمعنا، وقلنا

 يطرد يف جبال مكة، وخياف، فرحلنا حىت قدمنا عليه يف املوسم فواعدنا بيعة العقبة، فقال له
 ـ : عمه العباس

 ء القوم الذين جاؤوك ؟ إين ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا يا ابن أخي ما أدري ما هؤال
 هؤالء قوم ال نعـرفهم، هـؤالء : عنده من رجل ورجلني، فلما نظر العباس يف وجوهنا قال

 تبايعوين على السمع والطاعة، يف النشاط : عالم نبايعك ؟ قال ! يا رسول اهللا : فقلنا ! أحداث
 وعلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلـى أن والكسل، وعلى النفقة يف العسر واليسر

 تقولوا يف اهللا، التأخذكم لومة الئم، وعلى أن تنصروين إذا قدمت عليكم، ومتنعوين مما متنعون
 منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة، فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهذا

 إنا مل نضرب إليه أكباد املطي إال وحنن نعلم أنـه ! رب رويداً يا أهل يث : أصغر السبعني، فقال
 رسول اهللا، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم الـسيوف،
فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا، وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفـة
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 أمط عنا يدك، فواهللا ال نذر هذه البيعة وال ! يا سعد : فذروه، فهو أعذر لكم عند اهللا، فقالوا
 . هي ، انت " نستقيلها، فقمنا إليه رجالً رجالً، فأخذ علينا وشرط، يعطينا بذلك اجلنة

 أن الطائفة اليت ناصرت النيب صلى اهللا عليه وسلم من رضى اهللا عنه يظهر من كالم جابر
 كانت ال تتجـاوز الـسبعني رجـالً، أهل يثرب وبايعته على إقامة اإلسالم ومواالة دعوته

 وحتققت ذه الطائفة صفة الغلبة والشوكة لكوا حتمل السالح وقد تعهدت بالقتال والدفاع
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أعداء الدعوة، فتم األمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة

 ع مالحظة أم مل يكونوا من الوجهاء حلصول الشوكة له فيها ذه الطائفة من أهايل يثرب، م
 يا ابن أخي ما : املعروفني يف أغلبهم، فقد قال العباس عنهم وهو اخلبري بأهل يثرب وزعمائها

 فلما نظر العبـاس يف . . . أدري ما هؤالء القوم الذين جاؤوك ؟ إين ذو معرفة بأهل يثرب،
 شرطا أن تكون القوة والغلبة يف ، فليس ! هؤالء قوم ال نعرفهم، هؤالء أحداث : وجوهنا قال

 فالطائفة اليت أقامت الدولة اإلسالمية األوىل كان معظمها ، أناس معينني، وال وجهاء معروفني
 . من األحداث الغري معروفني كما قال العباس للنيب صلى اهللا عليه وسلم

 ضعاف أضعاف وااهدون يف العراق اليوم يسيطرون على بقاع من األرض هي بفضل اهللا أ
 البقعة اليت أقام عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم دولته األوىل، فاملناط الشرعي يف قيام الدولـة
 متحقق لوجود املعىن الذي قامت به الدولة األوىل، وهو التمكني على بقاع هي أكرب من تلك

 . اليت ترعرعت عليها الدولة األوىل

 وعن أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل إذا " ): 114 / . 1 ( قال السرخسي يف املبسوط
 أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، ألن البقعة إمنا تنسب إلينا أو إليهم
 باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة يف ذلك املوضع للمـشركني

 ) فالقوة فيه للمسلمني ، م ، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم اإلسال فكانت دار حرب

 : جملس شورى ااهدين منوذجا لالجتماع والتعاضد ج ـ
 لسنا بعيدين عن الصواب إن قلنا بأن جملس شورى ااهدين يف العراق هو املثال الـذي
 حيتذى لتناصر أهل احلل والعقد وتآلف حلمتهم، فعلى مر احلرب مع الـصليبني وأعـوام

، وتوحيد صـفوفهم ، ، كان هلذا الس سابقة متميزة يف ملّ مشل ااهدين بفصوهلا املختلفة
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ـيش موحـد  وتدعيم قرارهم، فتحول شتات ااميع واجلماعات والكتائب العسكرية إىل ج
 ومرتكزات فقهية، أخـذت بيـد ، يعمل بقيادة مركزية، وشورى منضبطة حتت أطر شرعية

 وتناغم التراتيب ، وانسجام اخلطط العسكرية ، هود الساحة حنو أفق عظيم جداً من تضافر اجل
 وضمن هيكل تنظيمي كبري، بات الس من خالله ، اإلدارية على مساحة واسعة من األرض

 ـ بفضل اهللا ـ له الكلمة األوىل على األرض يف معظم مناطق العراق وسـاحاته امللتهبـة،
 أصحاب الكلمة املسموعة، وممن فصفوف الس مجعت وجهاء كبار من أفاضل املسلمني من

 ميتلك نفوذاً وتأثرياً واسعاً يف حميط عشائره وأتباعه، إىل جانب أهل اخلربة العسكرية واحلنكة
 امليدانية، مع صف الشيوخ والقضاة وطلبة العلم والدعاة وأصحاب الكفاءات املختلفة، فكان

 وهم الذين تنتهي إليهم األمـور الس حبق صورة المعة ملا يعرف مبجلس أهل احلل والعقد،
 . من وجهاء املسلمني حلصول القوة والشوكة واملنعة هلم

 والدليل على ذلك هو فعل الصحابة رضي اهللا عنهم عند تنصيب عثمان على اخلالفة، فقد
 مت األمر عن طريق جملس معني من املتشاورين الذين انتهت إليهم معاقد األمور، اتفقوا علـى

 مث ):" 13 ( قال املاوردي يف األحكام السلطانية ، مان خليفة بعد عمر رضي اهللا عنه اختيار عث
 بايع عثمان بن عفان فكانت الشورى اليت دخل أهل اإلمامة فيها وانعقد اإلمجاع عليها أصالً
 يف انعقاد اإلمامة بالعهد ويف انعقاد البيعة بعدد يتعني يف اإلمامة ألحدهم باختيار أهل احلـل

 ". ، فال فرق بني أن جتعل شورى يف اثنني أو أكثر إذا كانوا عددا حمصورا والعقد

 ولو دققنا النظر يف أوصاف الس وحقيقته لرأيناه منسجماً مع شروط أهل احلل والعقد
 أن الس قد دعا . وأوصافهم املعتربة، إن مل نقل ال نعلم غريه أهل حلٍّ وعقد يف هذا الوقت

 وا أن يكونوا يف موضع الشورى من أهل العراق لالنـضمام والتوحـد، الوجهاء ومن يصلح
 والذي دعـا الوجهـاء ، وكان آخر اخلطوات املباركة اإلعالن عن تشكيل حلف املطيبني

 واسـتجاب مـن ، وقادة اجلهـاد ، والفضالء من أهل العراق من العلماء ورؤساء العشائر
 ه بني كتفيه ليس له من احلمـل نـصيب، استجاب وكانوا خرياً وبركة، ومن مل يفعل فوزر

 وليس له مساغ مقبول يف تأخره وانكفاءه عن االجتماع والتآلف الذي يطلبه الشرع وحيـث
 عليه بكل سبيل، مع وجود ما ميكن أن يكون رابطة يلتحم من خالهلا أهل احلل والعقد وتلتئم

. صفوفهم
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 ات اجلهادي من جمموعات ومجاعات فإعالن الدولة اإلسالمية سيكون سبباً يف مل الشت
 لتصبح ضمن إطار الدولة اجلديدة وثقلها السياسي القوة الضاربة يف املنطقة، وتتمكن بذلك
 من املسامهة يف بناء هذا الصرح املبارك وتشييد معامله، مع العلم أن التجربة أثبتت أن الوحدة

 ؤمن مظلة واسعة رحبة يأوي إليها الشاملة لن تكون دون انتهاج هذه اخلطوة املباركة اليت ست
 ... [ العدوان كل العاملني الصادقني وااهدين املخلصني، ويكون ذلك حتقيقاً لقوله تعاىل

 و بالنظر إىل ، } 2 : املائدة { ] .... وتعاونوا علَى الِبر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى اِإلثِْم والعدواِن
 ، نعلم أنه ملا كانت إقامة الدين، ورد " ا ال يتم الواجب إال به فهو واجب م " القاعدة املعروفة

 كيد الصليبني واملرتدين املعتدين على أمة اإلسالم وحوزة املسلمني ال تتم إال بإمام، فإن
 تنصيب اإلمام واجب يف الدين وهذا إمجاع املسلمني، كما أمجعوا على تنصيب الصديق بعد

 عليه وسلم إلقامة الدين، وتنظيم شئون املسلمني، والعمل لتكون كلمة رسول اهللا صلى اهللا
 اهللا هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، مث سار املسلمون على ذلك أعين تنصيب خليفة

 ِإنَّ اَهللا يأْمركُم أَنْ تؤدوا [ : وإمام جيالً بعد جيل، وقد نص اهللا على وجوب ذلك، قال تعاىل
 ، } 58 : النساء { ] ..... ِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالعدِل اَألمانا

 من مات وليس يف عنقه بيعة مات : " واألمانة هنا هي أمانة احلكم، وقال صلى اهللا عليه وسلم
 . ، رواه مسلم " ميتة جاهلية

 من عمالء احلكومة املرتدة واجب، وملا كان وال شك أن قتال الغزاة الصليبني وأعوام
 فإن تنصيب ، القتال ال يصلح إال بقائد وإمام ومجاعة تصدر عن رأي ومشورة وأمر وقرار

 إمام للجهاد واجب ال شك فيه، وال جيوز أن يقاتل الناس متفرقني خمتلفني بغري إمام ونظام،
 م ببداهة العقول، وكذلك كان من ألن هذا مدعاة للفشل واهلزمية والضياع، وهذا أمر معلو

 هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء من بعده تنصيب إمام للحج يصدر الناس عن رأيه
 كذلك الزكاة عبادة ال تصح إال بإعطائها ، ويرجعون إليه، فاحلج عبادة ال تصح إال بإمام

 ، فأمر } 103 : التوبة { ] ..... صدقَةً خذْ ِمن أَمواِلِهم [ : إلمام وتوزيعها بنظام كما قال تعاىل
 بذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكان اخللفاء ينصبون يف كل بلد من جيمع الزكاة من
أغنياء البلد ويوزعها على فقرائه، فاإلمام هو الذي يأخذ الزكاة، ويوزعها، ومل يترك الرسول
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 مث توزع ، مع لدى أمري الناحية هلم حرية توزيع الزكاة كل كما يشتهي، بل ال بد وأن جتت
 . حسب مصارفها الشرعية

 والشاهد أن الزكاة كاحلج والصالة، عبادات ال تصح إال جبماعة وإمام، وكذلك الصوم ال
 بد فيه من إمام حيدد بدء الشهور وايتها، وجيب على املسلم أن يلتزم برأي اإلمام ومجهـور

 الصوم يوم تصومون " كما قال صلى اهللا عليه وسلم الناس وأال يشذ عنهم يف فطر أو صوم،
 . ، أخرجه الترمذي عن أيب هريرة " والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون

 وهذا كله يدل على أن هذه العبادات العظيمة أركان اإلسالم ال تصح إال جبماعة والتزام
 اجلماعة يوجـب اإلمث، رأي اإلمام والعمل فيها بنظام، وأن الشذوذ يف شيء منها خروج من

 فمن شذ عن مجاعة الصالة مع قدرته عليها فال صالة له، ومن أخرج زكاتـه بعيـداً عـن
 السلطان القائم فال زكاة له، ومن شذ عن صوم الناس فصام وحده وأفطر وحده فقد شـذ

 . وأمث، ومن حج وحده فجعل لنفسه يوماً يقف فيه بعرفة دون الناس فال حج له

 ، وأنه ال لم أن اجلماعة الزمة يف هذه األركان، وال شك بلزوم اجلماعة للجهاد وهكذا نع
 ، وال شك أنه ال مجاعة إال بطاعة وإمام كما قال سبحانه . . جهاد إال بأمري وقائد، وإمام

 ى أَمٍر جاِمٍع لَم يذْهبوا حتى ِإنما املُؤِمنونَ الَِّذين َآمنوا ِباِهللا ورسوِلِه وِإذَا كَانوا معه علَ [ : وتعاىل
وهأِْذنتس62 : النور { ] ...... ي { 

 واملعىن أنه ال جيوز ملسلم إذا كان مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أمر جامع كاجلهاد
 مثالً، فإنه ال جيوز له أن يترك الرسول صلى اهللا عليه وسلم وموقفه يف اجليش إال بعد استئذان

 سول صلى اهللا عليه وسلم، وأما إذا تسلل وانفلت دون إذن فإن هذا خروج من الطاعة، الر
 قَد يعلَم اُهللا الَِّذين يتسلَّلُونَ ِمنكُم ِلواذًا ..... [ : ومدعاة لسخط اهللا وعقابه، كما قال تعاىل

 كما ، } 63 : النور { ] تنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِف
 . أن االختالف والشقاق مرفوض شرعاً

 ومن أَظْلَم ِممن منع مساِجد اِهللا أَنْ يذْكَر ِفيها اسمه [ : ذكر القرطيب يف تفسري قوله تعاىل
 املساجد إال أن يقصدوا الشقاق وال مينع بناء ): " 78 / 2 ( ، قال } 114 : البقرة { ] ....

واخلالف بأن يبنوا مسجدا إىل جنب مسجد أو قربه يريدون بذلك تفريق أهل املسجد األول
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 ال جيوز أن : وخرابه واختالف الكلمة، فإن املسجد الثاين ينقض ومينع من بنيانه، ولذلك قلنا
 . هي ، انت " اعتان يكون يف املصر جامعان وال ملسجد واحد إمامان وال يصلي يف مسجد مج

 أم متفرقون، : الثانية : " وذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتابه مسائل اجلاهلية
 ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة فأمرهم اهللا تعاىل باالجتماع واهم عن التفرقة، قال

 ا واذْكُروا ِنعمةَ اِهللا علَيكُم ِإذْ كُنتم واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تفَرقُو [ فألف بني : تعاىل
 أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرٍة ِمن الناِر فَأَنقَذَكُم ِمنها

 . هي انت " } 103 : آل عمران { ] ....

 ل عن التفرق واالختالف يف ساحات العمل اجلهادي وأخرب أنه اهللا عز وج ي وقد 
 نذير فشل وخسران، وندب مجيع املسلمني أن جيتمعوا على كلمة واحدة ومنهج واحد

 وأَِطيعوا اَهللا [ : يأطرهم على طاعة اهللا وطاعة رسوله ويعصمهم من الشقاق والرتاع، قال تعاىل
فْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو اِبِرينالص عوا ِإنَّ اَهللا مِبراصو كُمِرحي بذْهت46 : األنفال { ] لُوا و { . 

 ومعلوم أن تسلط العدو على املسلمني وإذالَلَه هلم هو بسبب تفرقهم واختالفهم، كما يف
 لَيِهم عدوا وأَنْ ال أُسلِّطَ ع : ( حديث ثوبان مرفوعا أن اهللا تعاىل قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

ِلكهي مهضعكُونَ بى يتا حِبأَقْطَاِره نم ِهملَيع عمتلَِو اجو مهتضيب ِبيحتسفَي فُِسِهمى أَنِسو ِمن 
 ، وال يتم اخلالص من هذا الوضع املهني إال بعالج سببه، وذلك باجتماع املسلمني، " بعضا

 فهو نفسه نشأ ألسباب أخرى جيب عالجها، ومنها ، لتسلط العدو والتفرق كما أنه سبب
 التهاون بأحكام الدين وإغفال العمل ببعضها، هذا يؤدي إىل االختالف والتفرق كعقوبة

 ] ... فَنسوا حظا ِمما ذُكِّروا ِبِه فَأَغْرينا بينهم العداوةَ والبغضاَء .... [ فنسوا : قدرية، قال تعاىل
 ] فَتقَطَّعوا أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ [ : وقال تعاىل } 14 : املائدة {
 وعالج هذا يكون باالعتصام بالكتاب والسنة حىت يؤلف اهللا تعاىل بني ، } 53 : املؤمنون {

 وأَلَّف بين قُلُوِبِهم لَو * ِرِه وِباملُؤِمِنني هو الَِّذي أَيدك ِبنص .... [ : القلوب، كما قال تعاىل
مهنيب اَهللا أَلَّف لَِكنو قُلُوِبِهم نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض جا ِفي اَألرم فَقْت63:62 األنفال { ] .. أَن 

{ .
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 } 119:118 هود { ] ..... ِحم ربك ِإلَّا من ر * ولَا يزالُونَ مختِلِفني ... [ : وهلذا قال سبحانه
 إال قوماً قد هداهم اهللا تعاىل : إال من رحم ربك " ): 248 / 4 ( ، قال أبو السعود يف تفسريه

 . " بفضله إىل احلق فاتفقوا عليه ومل خيتلفوا فيه

 ويف هذا دليل على أن القوم اتمعني البعيدين عن اخلالف هم قوم مرحومون مقبولون عند
 من إخواننا يف جملس شورى ااهدين، فقد وفقهم اهللا - واهللا شهيد - وهذا ما شهدناه اهللا،

 وال ملـت ، ودعوة املسلمني لذلك، فما كلت عـزائمهم ، وتوحيد الكلمة ، للم الشتات
 وهم يقطعون أشواط احملاورات والنقاش والتفاوض مع إخوام املسلمني من العشائر ، مهمهم

 ل واجلماعات، مما حدا بالكثري من ااميع والكتائب املقاتلـة أن تبـايع والوجاهات والفصائ
 الس وتقفوا أثره، وهو أمي اهللا عالمة الرضا والرمحة اليت تكلؤهم من فوق سبع مسـاوات،
 وهذه اَألمارة وحدها كافية يف دفعنا حنو التبشري مبيالد الدولة اإلسالمية، فقوام جملس الشورى

 كاً، ورعاياه أصبحوا أكثر عدداً وعدة، وجنوده كـل يـوم يف ازديـاد، أضحى أكثر متاس
 . ) السبيل واهللا اهلادي إىل سواء ، عطاء و وأعماهلم ومشاريعهم يف منو

 ومن هنا يتبني لنا مبا ال يدع جماال للشك أن قيام الدولة ضرورة شرعية مقدمة على غريها
 مقدمة على ما سواها من املـصاحل ، هي دنامها ف من الضرورات بتقدمي أعلى املصلحتني على أ

 سـبيل يف والنه يعىن أيضا دفع أعلى املفسدتيت بإحتمال أدنامها ومن مث كان كل ما حيدث
 . دولة احلق مفاسد غري معتربة

 ) العراق جملِس شورى ااهدين يف ( د ـ  أهذاف تأسيس
 . الكفّار الصائلني وأذنام من املرتدين املُواجهة، لدفِْع قيادةُ الصراع يف معركِة : أوالً
 ااهدين ورص صفوفهم، حتقيقاً لواجِب االعتصام حببل اهللا، استجابة مجع كلمة : ثانياً

 ونبذ الفُرقة ، } 103 : آل عمران { ] .... واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تفَرقُوا [ لقوله تعاىل
 ] ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم ... [ : ة، امتثاال لقوله تعاىل واالختالف ِحلفْظ الشوك

 . } 46 : األنفال {
 الكفّار، والذي ال يلقي السالح حىت اإلعالنُ عن منهج اإلسالم الواضح يف جهاِد : ثالثاًً

 ] .... نةٌ ويكُونَ الدين ِهللا وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفت [ : يحقّق مقتضى قول اهللا تعاىل
. } 193 : البقرة {
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 مجعاً متراصا متبعا هلدي النيب صلّى اهللا عليه وسلّم يف اجلهاد؛ إلعالء كلمة الوقوف : رابعاً
ائلني ِمـنين ودحِض راية املشركني، وقطْع الطّريق على أذناب الكفّار الصالعلمـانيني الد 

 اهللا تعاىل، حيثُ وعى هاد، وِنتاج جهود الباذلني ألنفسهم يف سبيل وغريهم، يف جني ِثمار اجل
 كلّ من يقفز إىل الواجهـِة يف ااهدون دروس التأريخ جيدا، وسيستفرغون جهدهم ملقاتلة

 للمسلمني، فااهدون يعلمون حقيقة ما احلُكم وغريه، للحيلولِة دون حتكيم الشرع والتمكني
 طاغوٍت عريب أو أعجمي، فالطّاغوت هو هو أياً كدون على عدم التفريق بني يدبر لألمة، ويؤ

 . انتماؤه كانت جنسيته ومهما كان

 أعين الناس، وال حتديد موقٍف واضٍح من األحداث والنوازل، لكي يرفع الغبش عن : خامساً
 . باطل أتباعا مناصرين لل يلتبس احلق بالباطل، ويعرف أنّ للحق رجاالً جماهدين مثلما أنّ

 ااهدين إىل االجتماع والتكاتف، ورص ننبه إىل أنّ هذا الس يدعو إخوانه : سادساً
 واالنظمام إليه مفتوح لكلّ طالب لنصرة الدين ونيل الصفوف، ونذكّر بأن باب اللّحاق به

 قَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفا كَأَنهم بنيانٌ ِإنَّ اَهللا يِحب الَِّذين ي [ : قال تعاىل حمبة رب العاملني،
وصصرف { ] ملس املسلمني يف بالد الرافدين وخارجها، . ، } 4 : الصللّحاق كما ويدعو ا 

 لدار اإلسالم بركب اجلهاد يف بالد الرافدين نصرةً لدينهم ودفعاً عن املُستضعفني وإقامة
 الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي اَألرِض أَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا [ : اىل وحتكيِم شرع اهللا على أرضه قال تع

 . } 41 : احلج { ] .... الزكَاةَ وأَمروا ِباملَعروِف

 أعقبـت الـيت يتضح من خالل كالم أهل احلق بل من خالل إصدارام وهذا األمر ال
 العمالة واخليانة وطريق واحد للقـضاء يف بينت بلسام أم صف واحد اليت و ، االنشقاقات

 . ونصرة للعلمانية ومشروعها الغرىب ، ودولة اإلسالم ، على اإلسالم

 دولة العراق اإلسالمية وعالقتها باملنهج اإلسالمى وتطبيقـه علـى أرض اعالن قيام - 3
 ـ : الواقع

: أـ  فقه الواقع ضرورة شرعية
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 احلركـة الناشـئة ) مجاعة احلق ( ضوء يف هناك فرق كبري بني فهم املنهج اإلسالمى •
 ضوء الصراع مـع يف حتكم بشرع اهللا من جديد اليت تسعى إىل إنشاء دولة احلق اليت الوليدة

 فال ميكن أبدا أن حناكم .. وبني النظر إليها من خالل فقه األوراق ، العاملية من حوهلا اجلاهلية
 تبسط سلطاا على أجـزاء اليت ضوء الفقه املستند إىل دولة اإلسالم يف تلك احلركة الوليدة

 وحناول تطبيقها على احلركـة ، كبرية من العامل ، فال ميكن أبدا أن نتكلم عن والية املتغلب
 بنـاء يف فهذا خمالف للواقع وللفقه وللمنهج اإلسالمى ، ومن هنا فهم فقه احلركة ، وليدة ال

 هنا نستطيع ، ضوء حركة تلك الطائفة ال من خالل فقه األوراق يف دولة اإلسالم أمر مطلوب
 لتزام املنهج ضرورى ا ف ، منهج غري منهج اإلسالم يف ونبتعد عن الدخول ، أن نتجنب اخلالف

 بل نعىن أن لكل واقع ما يناسبه مـن ، ننا ننكر فقه األوراق أ وال يعىن هذا ( العقيدة لتزام ا ك
 جزء مـن يف مواجهة قوى الكفر لتحقيق التمكني يف ظل حركة اجلماعة املسلمة يف ، الفقه

 ) األرض كل األرض يف حىت تتمكن من حتقيقه بإذن اهللا ، األرض

 هذا اإلعالن العـام لتحريـر إن ( املعامل يف ب يقول شهيد األمة الشيخ ااهد سيد قط •
 ألوهية اهللا وحده وربوبيتـه بإعالن ، من كل سلطان غري سلطان اهللا " األرض " يف " اإلنسان "

 إعالناً . . إمنا كان إعالناً حركياً واقعياً إجيابياً . . مل يكن إعالناً نظرياً فلسفياً سلبياً ، للعاملني
 وخيرجهم بالفعل من العبودية ؛ صورة نظام حيكم البشر بشريعة اهللا يف يراد له التحقيق العملي

 " احلركة " ومن مث مل يكن بد من أن يتخذ شكل . . هللا وحده بال شريك العبودية للعباد إىل
 البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل " الواقع " ذلك ليواجه " . . البيان " شكل جانب إىل

 . جوانبه

 لتحريـر بوصفه إعالناً عاماً - يواجه هذا الدين ، أمس واليوم وغداً ، نساين اإل والواقع
 وعقبات . بعقبات اعتقادية تصورية - من كل سلطان غري سلطان اهللا " األرض " يف " اإلنسان "

 عقبات جانب إىل ، عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . . مادية واقعية
 معقـدة بـصورة وختتلط هذه بتلك وتتفاعل معها . . تصورات الباطلة العقائد املنحرفة وال

. . شديدة التعقيد
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 املاديـة تواجه العقبـات " احلركة " فإن ، يواجه العقائد والتصورات " البيان " كان وإذا
 , التـصورية ويف مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامـل االعتقاديـة - األخرى

 البيـان - معـاً ومهـا . . واالجتماعية واالقتصادية املعقدة املتشابكة ، طبقية والعنصرية وال
 ومها معاً ال . . مكوناته بوسائل مكافئة لكل ، جبملته " الواقع البشري " يواجهان - واحلركة

 وبالتاىل فـاخلروج عـن املنـهج . .) بد منهما النطالق حركة التحرير لإلنسان يف األرض
 . حتقيق اإلسالم إىل كالمها لن يصل بنا كاخلروج عن العقيدة
 : بـ  فقه املواجهة

 حيث احلكم هللا وحده ومنهج اإلسالم ، ، وهذه احلركة قامت على أساس عقيدة اإلسالم •
 األرض كل األرض يف كثري ، يف قليل وال يف احلياة كلها  ال يف ال شريك له ، فال حيكم سواه

 الصائل على أرض اإلسالم العاملي خرجت لتواجه الكفر العليا ، ومن مث هي لتكون كلمة اهللا
 ال الذي ومن خالل املنهج اإلسالمى ، تعرب عن ذاتية املسلم اليت بعقيدة اإلسالم الصحيحة ،

 أى مرحلة من مراحل الطريق ،مـع االسـتعالء بعقيـدة يف يسمح باإللتقاء باملنهج العلماىن
 نزعت من قلوب اليت أى صورة من الصور و يف أبداً ال تلتقى مع عقيدة اجلاهلية اليت اإلسالم

 راد األعداء تثبيتها لتحقيق االستسالم الكامل لعقيـدم أ اليت ، اهلزمية النفسية الوهن و الناس
 عداء اهللا بينوا حقيقة هذا ومنهجهم الكفرى ، مث من خالل املواجهة الشاملة بالبيان واجلهاد أل

 فقامت االمة معهم تذود عن حياضها وحتقق . عيون الناس منه ونزعوا اهليبة من قلوب و ، احملتل
 فيهم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم أمة من االمة ترتبط ا عقيدة ومنهجا وهـدفا

 كاد يقعد االمة عن جهاد أعدائها فتحطمت نظريـة الـصدمة الذي فكسروا احلاجز النفسى
 املعركـة مث يف لعسكرى الغرىب بتقنياته العالية فهزم والترويع على أيديهم ومن مث حتطم النظام ا

 نظامهم االمىن قد حتطم على أيدى دولة احلق من خالل جهاز أمىن عاىل املستوى وكـذلك
 يصنع الرأى العام ويعيد صياغة العقول وفق ما يريد مـن الذي حتطم النظام االعالمى الغرىب

 عـن طريـق ض قية وما جيرى علـى االر خالل جهاز إعالمى سعى إىل بيان املعلومة احلقي
 عالما إ تقيم أن استطاعت ، من أحداث وما حيدث على األرض ، تصويرهم للعمليات اجلهادية

 يشوه احلقائق ويعيد صياغة العقول وفق ما يريد ، الذي ، ي إسالميا بديال عن اإلعالم اجلاهل
ا حيدث لالعداء من هـزائم على األرض مم تلك احلقيقة الواقعة العاملي بل فرض على اإلعالم
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 تريد أمريكا تثبيتها عن طريق ضـرب اليت حتطيم هياكل الدولة يف سعى كما وإنتكاسات ،
 وإقامة بديال عنها من األجهـزة العـسكرية وأذرعها املختلفة أجهزا العسكرية والسياسية

 ، واستطاعت أن السالم متثل دولة ا اليت تقوم على اإلسالم اليت واألمنية واالقتصادية والتعليمية
 الـيت بديال عن الدولة االسالم دولة راق ومن مث كان ال بد من إنشاء حترر كثريا من مدن الع

 ، فلم يكن مبقدور اإلسـالم أن ضوء املواجهة الواقعية وفق منهج االسالم يف أقامتها أمريكا
 له هدفا وقصدا يتحقق من خالل دعوة فقط أو جهاد فقط بال هدف ، بل البد من أن يكون

 هو إعالء كلمة اهللا حىت ، واضحا  من وراء ذلك ،وقد بني اهللا لنا اهلدف من الدعوة واجلهاد
 . ال من خالل دولة اإلسالم إ ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، ولن يتحقق ذلك

 واقع وواقعا على األرض ب ، ومنهجا مبنهج ، وحربا حبرب ، عقيدة ب عقيدة تواجه وهكذا
 مواجهة النظم اجلاهلية العلمانيـة يف وإعالم بإعالم وأمن بأمن ونظم إسالمية ، ودولة بدولة ،

 يتحقـق بـه الذي لتتم عملية املواجهة الشاملة على كل األصعدة وهذا هو املنهج اإلسالمى
 وال بأى طريق آخر ، ومن هنا كان قيام الدولـة لتحكـيم ، ال بأى منهج آخر ، اإلسالم

 تتحقق ا مقاصـد اليت أعلى الضروريات هي الم على أرض العراق ضرورة شرعية بل اإلس
 كان هذا هو السعى الـدائم قد و ، األرض يف الشريعة العليا  حلفظ الدين ولتحقيق إلوهية اهللا

 مـن ( حيث كان  يعرض نفسه على القبائـل ، مكة يف لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ، وضرورة منهجية ال يتحقق من غريها اإلسالم ـ ) أبلغ رسالة رىب ينصرىن من يأويىن حىت

 فكالمها رباىن املصدر ومـن مث ال ، منهجه أيضا يف فهو متفرد ، عقيدته يف فكما أنه متفرد
 وكذلك كان علماء االمة يسعون إىل تطبيق االسالم من خالل قيام الدولة ينبغى العدول عنهما

 . حىت تتحقق مقاصد الشريعة

 يف وعد اهللا هلذه الطائفة بالظهور كما من خالله يتحقق أمرا ضروريا كان قيام الدولة لقد
 وقوله تعاىل } 33 : التوبة { ] ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره املُشِركُونَ ..... [ : قوله تعاىل

] .... أَكْثَر لَِكنِرِه ولَى أَمع اُهللا غَاِلبونَ ولَمعاِس لَا ي21 : يوسف { ] الن { 

 ) طائفة من أمىت ظاهرين على احلق ال تزال ( : وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،
. والظهور يقتضى التمكني
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 أن خطوة الدولة اإلسالمية هـي كما ( كتاب إعالم األنام مبيالد دولة اإلسالم جاء يف و
 رجة للعدو، بعد سنوات من احلملة على اإلسالم، وإعالن الدولة من قبيل املواجهة السياسية احمل

 سيكلف العدو خسارة سياسية باهظة، وذلك أدعى لتقهقر مسريته العـسكرية علـى أرض
 العراق، وانكسار شوكته بإذن اهللا، وهو ما ميكن أن يعجل من خروجه مـن هـذه األرض

 حمصوراً حتت ضـغط ه واحلالة هذ الطيبة، مبكاسب جهادية وإسالمية عظيمة وسيكون موقفه
 الدولة وسياستها العسكرية، ولو فرض تأخري قيام الدولة، فسيكون ذلك مساحة زائدة مـن
 الوقت يستخدمها الصليبيون يف رسم اخلطط وتدبري األمور وتسيريها وفق راحتهم وما يناسب

 قيام دولة إسـالمية وسيكون يف اعتبارهم يف املقام األول الكيد واحلفر الحتمال ، مصلحتهم
 بعد خروجهم، أي أم لن خيرجوا قبل أن حيكموا مؤامرة تذهب بثمار أي حصاد إسـالمي
 مبارك، وانتظارنا إىل ذلك احلني سيعطي الفرصة للعدو أن خيطط ويدبر براحة وهدوء، وهذا

 . ) ما فوتته الدولة املعلنة يف هذا الشهر الكرمي متم اهللا بنياا ووطد أركاا بقوته

 مام الطائفـة املواجهـة أ كل خططه يف ومن هنا يتبني لنا أن مشروع اإلحتالل قد فشل
 حرب العمالء تنقذ الـصليبية والـصهيونية هي و ، فكان ال بد من حرب جديدة ، ااهدة

 ومن مث كان اختراق الصف ومتزيقه للوصول ، العاملية من قبضات ااهدين املدمرة بفضل اهللا
 ضـوء مـشروع يف فضال عن جتزئة املنطقة ، أرض اإلسالم يف ىل هدفه من حتكيم العلمانية إ

 . املشروع الصهيوصليىب الشرق أوسطية  اجلديد

 ـ : نتائج املواجهة الشاملة ج ـ
 : املواجهة  وتطبيق منهج اإلسالم نتائج على األرض نذكر منها يف قد كان للشمول ل

 قامت على خطة الصدمة اليت ة السترتيجية قوات اإلحتالل األمريكية مفاجاة ومباغت : أوال
 ومـن مث ، فكان بدء املقاومة بشكل منظم قوى صدمة وترويع لقوات اإلحتالل ، والترويع

 ناهيك ، ومعدالت األمراض النفسية ) االنتحار ( املوت إىل ارتفعت معدالت الفرار من املوت
 وعدم التقاط قوات اإلحـتالل ، عنوية لدى جنود العدو وذهاب الروح امل ، عداد القتلى أ عن

 جنود العدو يف فزرع ااهدون  حالة من اليأس ، لينعم باالنتصار على نظام صدام ، أنفاسها
 . العامل اإلسالمى كلـه يف بل ، العراق يف زرعها حاول العدو اليت مقابل  رفع حالة اليأس ،

الصليبيني ال يستطيعون عبورها من خالل املواجهة فتحققت هوة حضارية بني ااهدين وبني
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 ففقدوا اهلدف من الضربات االستباقية بل فقدوها  وكانت من حظ ااهدين مـن خـالل
 معسكرام وسكنام يف غزوهم

 تقوم على عقيدة اإلسالم ومنـهج اإلسـالم اليت جندة داخل اتمع العراقى أ فرض : ثانياً
 جندة اإلحتالل األمريكى ومن مضى معه ، أ بديال عن ، والعمالء واخلونة ومواجهة اإلحتالل

 والتخلص من نظام صدام ، تدعى العدل واحلرية وحقوق اإلنسان اليت القائمة على العلمانية
 وقتل شعب ، باحتالل أرض ، للقضاء على اإلسالم ، وذلك بارتكاب أكرب جرمية ، وجرائمه

 كل هذا باسم العلمانية والتقدم واحلريـة ، وب ثرواته ، ه عراض رجاله  ونسائ أ وانتهاك ،
 كربت كلمـة مـن ( وحوار احلضارات ، وحقوق اإلنسان ، واحلضارة والتعايش السلمى
 وذلـك الجتثـاث ، تقوم على العقيدة ، حرب صليبية هي ف ) أفواههم أن يقولون إال كذبا

 . وقيام مملكتهم املزعومة ، اإلسالم من جذوره

 وحرب كل ، عن طريق ضرب مراكز الشرطة ، فشال خطة بناء جهاز دولة عراقى إ : لثاً ثا
 نابيـب أ سياسية وعسكرية واقتـصادية بـضرب أجهزة من ، شكال ورموز الدولة العميلة أ

 بدأت أوىل خطواتـه مبجلـس شـورى ، بناء جهاز دولة إسالمى يف مع السعى ، البترول
 . العراق يف يام الدوله اإلسالمية مث ق ، مث حلف املطيبني ، ااهدين

 بـل ، من بلدان أخرى أخرى جنبية أ استطاعت احلركة أن متنع من وصول قوات : رابعا
 الداخل واخلارج يف عن طريق ضرب مصاحل هذه الدول ، العراق يف انسحاب قوات موجودة

 يف جهة مل تكن فاملوا ، ومنعت من دخول قوات تركية ، وغريمها .. سبانيا والسلفادور أ ك ،
 ، حرب عامليـة شـاملة ، الداخل واخلارج على كل األصعدة يف بل كانت ، الداخل فقط

 . واستطاعت احلركة اجلهادية  أن تكسر أذرع اإلحتالل

 هذه املواجهة الشاملة وتطورها أن تتطور احلركة لتواجه يف وقد كان من الطبيعى : خامساً
 كان قيام الدولة تطورا يفرضه اإلسـالم أوال، وكـذلك ومن مث ، الواقع بوسائل مكافئة له

 ، تفرضه طبيعة املواجهة على األرض بني مشروعني كال منهما حياول أن يهدم املشروع اآلخر
 إىل حلـف ، ومن مث كان االنتقال من مجاعات كل منها تقاتل إىل جملس شورى ااهـدين

واقعا يتحرك علـى ال اهللا إ له إ عات لتحقيق ال ذابت فيها كل اجلما اليت إىل الدولة ، املطيبني
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 وذلك بأن يكون الدين كله هللا ضرورة يتطلبها اإلسالم ، وتتطلبها طبيعة املنـهج ، االرض
 ومن مث كـان وتقتضيها مقاصد الشريعة ، ، وطبيعة املواجهة الشاملة مع األعداء ، اإلسالمى

 وكـذلك ، وكشف العقائد املخالفة ، م حتقيق املواجهة الشاملة من خالل بيان عقيدة اإلسال
 استطاعت أن تبسط سيادا على كثري من مدن اليت ، املواجهة املادية من خالل دولة اإلسالم

 يسعى اليت لتحطيم الدولة العلمانية ، تتحاكم كلها إىل شرع اهللا وحده ال شريك له ، العراق
 االرض كلها يف ومن مث حتطيم دولة الكفر . العراق يف الغرب إىل أقامتها

 خري أ وأا تقبل االجتهاد  حول قيام الدولة أو تـ ، لة خالفية أ فهل مثة معىن للقول أن املس
 وشـرع االسـالم ، ، ومنهج اإلسالم ، م أن األمر مرجعه لتحقيق عقيدة اإلسالم أ ، عالا إ

 إىل التمكني ، جيب أن تسعى بعقيدة اإلسالم من خالل منهج اإلسالم اليت ، ومجاعة اإلسالم
 . األرض يف لدين اهللا

 وتلك احلركات املرتدة ، حدث على أرض الواقع بني دولة اإلسالم الذي التمييز : سادساً
 ، وقاتلـت فضلت أن تنفصل عن املشروع اإلسالمى حلساب املشروع الغرىب اليت ، اخلبيثة

 وكل ما سطرته احلضارة ، يا يانة للدين واألرض والعرض والتاريخ واجلغراف اخل متلبسة بوصف
 . تارخيها العريض املرتكزة على أساس ال إله إال اهللا يف اإلسالمية

 : د ـ  غاية اجلماعة املسلمة اعالء كلمة اهللا وسبيلها اجلهاد
 . يتحرك ابتداء أن من حق اإلسالم إن .. " ( يقول شهيد األمة الشيخ ااهد سيد قطب

 ومن حقـه أن . . عامل ونظام ، ولكنه منهج إله ، وال نظام وطن ، فاإلسالم ليس حنلة قوم
 . يف االختيـار " اإلنسان " يتحرك ليحطم احلواجز من األنظمة واألوضاع اليت تغل من حرية

 يهاجم األنظمة واألوضـاع إمنا . وحسبه أنه ال يهاجم األفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته
 املفسدة للفطرة ، ليحرر األفراد من التأثريات الفاسدة

 . املقيدة حلرية االختيار و

 أو " اجلماعة اإلسالمية " يصري عضواً يف ، فكل من آمن ذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن
 . والفقري أو بني الغين منهم ، ال فرق يف ذلك بني األمحر منهم واألسود " احلزب اإلسالمي "

 وبـذلك . أو لطبقة على أخـرى . لى أمة ال فضل ألمة ع . كلهم سواسية كأسنان املشط
. بلسان الوحي " حزب اهللا " الذي مسي ، يتكون ذلك احلزب العاملي أو األممي
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 فمن . وما إن يتكون هذا احلزب حىت يبدأ باجلهاد يف سبيل الغاية اليت أنشئ ألجلها "
 بنياا أسس م اليت أن ال يألو جهداً يف القضاء على نظم احلك ، وما يستدعيه وجوده ، طبيعته

 ا نظاماً يستبدل وأن يستنفد جمهوده يف أن ، واستئصال شأفتها ، على غري قواعد اإلسالم
 الذي يسميه العدل مؤسساً على قواعد ذلك القانون الوسط ، للعمران واالجتماع معتدالً

 سعيه وراء تغيري يسع ومل , فإن مل يبذل هذا احلزب اجلهد املستطاع . كلمة اهللا : القرآن الكرمي
 ومل جياهد حق . . على قواعد اإلسالم املؤسس نظام احلكم . . نظم احلكم وإقامة نظام احلق

 فإنه ما أنشئ . عن حتقيق البغية اليت أنشئ ألجلها وقصر . فاتته غايته ، جهاده يف هذه السبيل
 وال غاية له . . والعدل بغية إقامة نظام احلق . . هذه البغية وحتقيق ، إال إلدراك هذه الغاية

 وهذه الغاية الوحيدة اليت بينها اهللا تعاىل يف كتابه العزيز . يف هذه السبيل اجلهاد وال عمل إال
 كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِباملَعروِف وتنهونَ عِن املُنكَِر [ تنهون عن : بقوله

 . } 110 : آل عمران { ] .... وتؤِمنونَ ِباِهللا

 جمرد مجاعة من الوعاظ . . لسان الوحي ) حزب اهللا . . ( وال يظن أحد أن هذا احلزب "
 واملقاالت ويدعوم إىل مذاهبهم ومسالكهم باخلطب ، يعظون الناس يف املساجد , املبشرين
 ، بيده والعدل وإمنا هو حزب أنشأه اهللا ليحمل لواء احلق ! ليس األمر كذلك ! ليس إال

 يقضي على أن ومن مهمته اليت ألقيت على كاهله من أول يوم ؛ ويكون شهيداً على الناس
 وأن ; املمقوت ويقطع دابر اجلور والفساد يف األرض واالستغالل ، منابع الشر والعدوان

 با من أنفسهم أربا وجعلوا ؛ الذين تكربوا يف أرض اهللا بغري احلق . يكبح مجاح اآلهلة الكاذبة
 صاحلا يتفيأ ظالله والعمران ويقيم نظاما للحكم . ويستأصل شأفة ألوهيتهم ؛ دون اهللا

 اهللا تعاىل يف غري واحدة من آي الذكر أشار وإىل هذا املعىن . . القاصي والداين والغين والفقري
 . } 39 : األنفال { ] كُلُّه ِهللا وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين [ وقاتلوهم : احلكيم
 هو الَِّذي أَرسلَ [ } 73 : األنفال { ] ِإلَّا تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي اَألرِض وفَساد كَِبري .... [ فساد

 . } 33 : التوبة { ] رسولَه ِباهلُدى وِديِن احلَق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره املُشِركُونَ

 من وال مندوحة له ؛ فتبني من كل ذلك أن هذا احلزب ال بد له من امتالك ناصية األمر "
 مؤسسة ألن نظام العمران الفاسد ال يقوم إال على أساس حكومة ؛ القبض على زمام احلكم

للحكـم وكذلك ليس من املمكن أن يقوم نظام ؛ على قواعد العدوان والفساد يف األرض
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 ويأخـذه . إال بعدما ينتزع زمام األمر من أيدى الطغـاة املفـسدين ، أكله ويؤيت ، صاحل
 . فساداً وال يريدون علواً يف األرض وال ؛ بأيدىهم رجال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر

 ؛ صالح العـامل إ بصرف النظر عما يرمي إليه من ؛ وأضف إىل ذلك أن هذا احلزب "
 متمـسكاً ، ال يقدر أن يبقى ثابتاً على خطته ، رض كافة والفضيلة يف أحناء األ اخلري وبث

 منهاج سائراً على ، عامالً وفق مقتضياته ما دام نظام احلكم قائماً على أساس آخر , مبنهاجه
 يعـيش أن ال ميكن ، وذلك أن حزباً مؤمناً مببدأ ونظام للحياة واحلكم خاص . غري منهاجه

 غري ظل نظام للحكم مؤسس على مبادئ وغايات متمسكاً مببدئه عامالً حسب مقتضاه يف
 مببـادئ فإن رجالً يـؤمن . ويريد السري على منهاجها ، املبادىء والغايات اليت يؤمن ا

 يف حياتـه علـى سائراً ، متمسكاً مببدئه ، إن أراد أن يعيش يف بريطانيا أو أملانيا ، الشيوعية
 اليت تقررها الرأمساليـة النظم ألن ، ذلك أبداً فلن يتمكن من ، الربنامج الذي تقرره الشيوعية
 فال ميكنه أن يـتخلص مـن , سلطان قاهرة مبا أوتيت من ، أو الناتسية تكون مهيمنة عليه

 . . براثنها أصال

 مستظالً بنظام للحكم مناقض ملبـادئ اإلسـالم حياته وكذلك إن أراد املسلم أن يقضي
 فلن ، سائراً وفق مقتضاه يف أعماله اليومية ، اإلسالم بادئ مب اخلالدة وبوده أن يبقى مستمسكاً

 ، ألن القوانني اليت يراهـا باطلـة . أن ينجح يف بغيته هذه أبداً ميكنه وال ، يتسىن له ذلك
 اليت حيسبها جائرة عـن احلـق والقضايا ، يعتقدها غرماً وبا ألموال الناس اليت والضرائب

 ومناهج التعليم الـيت ، الفساد يف األرض مبعث اليت يعرف أا والنظم ، وافتئاتاً على العدل
 ، جيد كل هذه مهيمنة عليه . . فيها هالكاً لألمة ويرى ، جيزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها

 حبيث ال ميكنه أن يتخلص من قيودها وينجـو بنفـسه , وأوالده ومسيطرة على بيئته وأهله
 مضطر بطبيعة - فرداً كان أو مجاعة - يؤمن بعقيدة ونظام فالذي . وأهله من أثرها ونفوذها

 ، سعيه يف القضاء على نظم احلكم القائمة على فكرة غري فكرته يسعى عقيدته وإميانه ا أن
 ويعتقد أن فيها ؛ يف إقامة نظام للحكم مستند إىل الفكرة اليت يؤمن ا املستطاع ويبذل اجلهد

 . الطريق ه العمل مبوجب عقيدته والسري على منهاجه إال ذا ألنه ال يتسىن ل . للبشر سعادة
 يف كـاذب فاعلم أنـه ، أو يغفل عن هذا الواجب ، وإذا رأيت رجال ال يسعى وراء غايته

) . وملا يدخل اإلميان يف قلبه . دعواه
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 رنا ينبغي أن يدرك اجلميع كما قر : الشيخ أبو محزة املهاجرعن أسباب قيام الدولة يقول
 فإنـشاء , وال يكون ذلك إال حبكم و إمارة ، ذلك مراراً أننا نقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا

 وحلم ظل ، وأعوانه دولة إسالمية يف العراق هدف لنا مجيعاً منذ أول طلقة أطلقناها على احملتل
 . الغزيرة وسكبنا الدماء فأنفقنا له األموال ، يراود نفوسنا وكنا نعمل له بكل جد واجتهاد

 وعلت أصوات فيلـق بـدٍر , استقل األكراد بدولة يف الشمال : ومن الناحية السياسية
 الفيدرالية يف الربملـان وكان هلم ذلك بأن يقر مشروع ، وحلفائه بفيدرالية الوسط واجلنوب

 فكانت ، عندهم مشروع والرافضة ، فاملشهد السياسي أن األكراد عندهم مشروع ، الشركي
 . إلســالمية هــي مــشروعنا ألهــل الــسنة الدولــة ا

 ورمينا بكـل مـا يف ، فقد كثفنا عملنا يف كل مناطق أهل السنة : العسكرية ومن الناحية
 فاختل توازن احملتل وأعوانه ، وذلك بعدما أعلن املالكي مزهـواً ، هلذا اهلدف جعبتنا عسكرياً

 من املقاومـة وال % 80 أنه قضى على - هللا رمحه ا - الشيخ الشهيد أيب مصعب عند مقتل
 فبدأ حتت ضربات رجال جملس شورى ااهدين ، وهذا مسجل معلوم ، معهم حاجة للتفاوض

 مث بدأ ينكمش ويتقهقر تاركاً معظم ، ويهوي ، وأعطانا ظهره ننال منه كيف شئنا يترنح املارد
 ، أن الوضع صعب يف العـراق وحينها اعترف جمرم البيت األبيض ، السنة إلدارتنا مناطق أهل

 إىل النقطة احلرجة يف املعادلة ، واليت طاملا سعينا إليها ، وهي أن يكـون العـدو يف ووصلنا
 وهو ماكان ، وحنن يف أحسن أحوالنا عسكرياً واقتصادياً ، أحواله عسكرياً وسياسياً أضعف

 الدولة اإلسالمية نعلن فيها مما جعلنا يف نفس النقطة اليت ينبغي أن ، بإمجاع ااهدين يف العراق
 واحد وعشرين من شهر رمضان املبـارك لعـام ألـف (( فكان ذلك يف ، وننصب أمريها

 . )) وأربعمائة وسبعة وعشرين من اهلجرة

 لقيام دولة اإلسـالم واملنهجية والواقعية ومن هنا يتبني لنا إجتماع الضرورات الشرعية
. تمرارها واحلرص والتأكيد على قيامها وإس
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 مواجهة دولة و المجتمع اإلسالمى في النظم واألحالف العلمانية : ثانيًا
 العراق اإلسالمية

 اتمعات اإلسالمية يف ـ مهام العلمانية 1
 احلقيقـة متثـل إمتـدادا للمـشروع يف هي حتكم العامل اإلسالمى اليت الدول العلمانية

 إستمرار السيطرة علـى أرض يف ومتثل إحدى الطرق ، مية اتمعات اإلسال يف الصهيوصليىب
 ما وضعت إبتداءأ هي ف على اإلسالم واملشروع اإلسالمى ، من سبل القضاء وسبيال ، اإلسالم

 ) 1 ( إال للقضاء على هذا املشروع

 وبـني التوجـه ، ال تنقطع بني تلك الدول العلمانيـة اليت ومن هنا جند احلرب املستمرة
 وذلك من أجل عدم متكينه مـن الوصـول إىل أهدافـه ، اتمعات اإلسالمية يف ى اإلسالم
 يف ويـسعون ، هم ميثلوا اليت والقضاء على عبودية العباد ، حتكيم اإلسالم هي و ، احلقيقية

 أدوات احملتل متثل الدفاع عنها بكل وسيلة ، ومن هنا ليس من املستغرب أن جند تلك الدول
 وفـق ، لكى يعيد صياغة املنطقة اإلسالمية ، إحتالله لتلك الديار مرة أخرى إعادة يف الغرىب

 وإعادة توزيعها من جديد وفق ما حيقـق مـصاحل ، تفتيت املنطقة ه مشروع جديد يعيد في
 . املنطقة يف ويضمن إستمراره ، املشروع الغرىب

 قتـال أهـل يف كريا ومن هنا ال نستغرب مشاركة هذه النظم العلمانية معهم أمنيا وعس
 يتحركون من خالهلا اليت ومنحهم األرض ، رور سفنهم احململة بالعتاد والسماح مب ، اإلسالم

 الن بقاء املشروع الغرىب هو بقاء لسلطام ، أمـا وجـود ، حددوه الذي الحتالل املوقع
ضد رب احل يف ومن هنا كان إشتراك تلك النظم املشروع اإلسالمى فهو يعىن القضاء عليهم ،

               
 تح رر نف سها م ن س يطرة ـ علي ان كل هذه البالد الت ي نجح ت ف ي أن : ـ   يقول تونبي المؤرخ الغربي الشهير 1

 الغرب السياسية فقد استغلت حريتها علي نحو غير متوقع علي اإلطالق فقد ناضلت ه ذه ال بالد بعن ف ش ديد ض د
 . السيطرة السياسية للغرب ويمكن القول بأن كفاحها هذا كلل بالنجاح في كل الحاالت حتي اآلن

 ا م ن الغ رب أن ت ستخدم ه ذه الحري ة الجدي دة الت ي ولقد كان من المتوقع بع د أن تمكن ت م ن ان تتح رر سياس ي
 اكت سبتها ف ي الن ضال ض د المدني ة الغربي ة بوج ه ع  ام ٬ أي ان ه ك ان م ن المتوق ع أن ت ستخدم ه ذه ال بالد حريته  ا
 المكتسبة حديثًا لكي ترجع إلي أس لوبها التقلي دي ف ي الحي اة ٬ وه و األس لوب ال ذي ك ان س ائدا ف ي حياته ا قب ل أن

 ا الغرب ولكن الذي حدث في جميع الحاالت تقريبا كما نعل م ٬ ه و أن ال بالد الت ي تح ررت ح ديثًا ق د يسيطر عليه
 . استخدمت حريتها لتقتبس بمحض اختيارها عناصر المدنية الغربية أعني أسلوب الحياة الحديثة
 عل ي ان يفرض وا ب ه وقد فعلت ذلك بحماسة وبلغت حماستها هذه حدا لم يكن الحكام الغربي ون ال سابقون يج رؤن

 المدنية الغربية عليهم ٬ ذلك أن نظام الحكم األجنبي يتعين عليه دائما ان يكون أكثر حذرا من نظام الحكم الق ومي
. ٬ وهناك أمور ال يجرؤ النظام األجنبي علي فعلها مطلقا ومع ذلك يجرؤ عليها النظام القومي
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 كل ذلك جلرفهم بعيدا عـن ، وبذل املال لشراء الضمائر ا واملكر هلا والكيد الفئة املؤمنة ،
 كل أشكاله حرب علـى اإلسـالم يف ميثل الذي ، املشروع اإلسالمى إىل املشروع العلماىن

 . واملسلمني
 : راق من عرب احلرب على الع يف كتاب لفت النظر إىل ما يف عبد اهللا الشيخ حممد أيب يقول

 ـ
 لعلّ التاريخ مل يشهد منذ فجر اإلسالم إىل اليوم ردة أعظم و أخطر و أمشل من جممـوع

 فاحلرب األخرية على العراق و قبلها على أفغانستان أثبتت مبا ال . ردة حكّام العرب و املسلمني
ك أنّّّ حكّّام املسلمني مجيعهم ليسوا سوى نوابا للرفلـم ". بوش " ئيس األمريكي يدع جماال للش 

 يعد أحد يطمع أن يصل إىل السلطة أو يستمر فيها إالّ إذا أثبت براءته من دين اإلسالم وأهل
 فليس هلؤالء احلكّام مـن . وأظهر والءه الكامل لليهود والنصارى وسائر املشركني ، اإلسالم

 : مهام سوى اثنتني
 . التوحيد و يطارد الدعاة إىل اهللا الّذي حيارب عقيدة " الشرطي اجلالّد " مهمة أ ـ

 الّذي يرعى مصاحل الغـرب الـسياسية و الدينيـة والثّقافيـة " كلب احلراسة " مهمة ب ـ
 . واإلقتصادية  والعسكرية يف البالد اإلسالمية

 والغرب يدرك جيدا أنّ وجود مثل هؤالء احلكّام أمر حيوي إذا أرادوا أن يستمر هلم هذا
 فهم وحدهم السياج القادر على محايتهم و . ادي و يدوم هلم هذا التفوق العسكري الرخاء امل

 و لذلك وجدناهم ال يشترطون يف حكام املـسلمني مـا ". خطر اإلسالم " محاية مصاحلهم من
 " باملبـادىء و القـيم العامليـة " فال يشترطون االلتـزام ، يشترطونه يف حكامهم و ساستهم

 الّيت ترتكز عليها أنظمة " الثّوابت " ان واحلرية والعدالة وغريها من كالدميقراطية و حقوق اإلنس
 ، فهؤالء األذناب واألتباع ال يصلون إىل احلكم يف غالب األحوال إالّ بالتزوير . احلكم عندهم

 وهم مع ذلك أشد الناس عداوة ، و ال يستمرون يف احلكم إالّ يف ظلّ حالة الطّوارئ الدائمة
 . أعظمهم انتهاكا حلقوق اإلنسان وأكثرهم فسادا و إفسادا للعباد و ، للدميقراطية

 " العامل احلر " كلّ ذلك بتواطئ و تشجيع ومباركة من رؤوس الدميقراطية وأئمتها ودعاا يف
 لضرب العراق و " بوش األب " لقد شاركوا جهارا ارا يف التحالف الصلييب الكفري على عهد

إالّ أنّ معاونتـهم " بوش االبن " اركتهم يف هذا التحالف الّذي يقوده هم و إن مل يصرحوا مبش
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 فدول اخللـيج . ألمريكا  و تأييدهم هلا و رضاهم مبا تصنع يف العراق أمر ال ينكره إالّ مكابر
 كلّها فتحت أراضيها وقواعدها العسكرية ومطاراا وموانئها للقوات األمريكية وشـاركت

 وربما كان عليها النصيب األوفر من نفقات احلرب وأما باقي ، ريب بنصيب وافر يف اهود احل
 ، ومل تعترض على هذه احلرب إالّ دولة أو دولتني ؛ الدول فبني مؤيد يف السر ومؤيد يف العلن

 وهذا ، ولكن ليس غرية على اإلسالم أو العراق والعراقيني وإنما نصحا ألمريكا وإشفاقا عليها
ـ حبكم إطالعه على أحوال املسلمني ومعرفته حبقيقة الدين ـ ما مل الصنف أخبث أل  نه علم 

 وإن ، علم أنّ عدوانا على شعب من شعوب اإلسالم وغزو أرض من أراضـيه ، تعلمه أمريكا
 وسـيترك ـ علـيهم ، حقّّق ألمريكا أهدافا جزئية وحمدودة فسوف تكون له نتائج عكسية

ـ آثارا سلبية  فكم يحزن هؤالء اخلونة رؤية . م أضرارا ال يعلم مداها إالّ اهللا ويسبب هل ، مجيعا 
 وكم خييفهم أن تتحول عاصمة اجلهاد ، األمة وهي ثائرة تدافع عن دينها وأرضها وكرامتها

 ، وكم يؤذيهم أن تفتح هلم جبهة جديدة قريبة من دورهم وقصورهم ، من كابول إىل بغداد
 إنه ألمر رهيب ـ بالنسبة هلم ـ . كاجلزائر وأفغانستان وهم كانوا يطمعون يف غلق جبهات

 ألنّ شرارة اجلهاد لن تتأخر طويال حـىت ، أن تعقد ألوية اجلهاد وترفع رايات النفري يف العراق
 . تطري إىل الشام واحلجاز و مصر واليمن وسائر البلدان

 عقوهلم وضرب األمة يف أعز وهؤالء اخلونة الغدر مل يكتفوا بإفساد قلوب األجيال وختريب
 فعمدوا ، بل راحوا يعبثون خبريات الشعوب يفسدوا ويبددوا ويرهنوا ، مقوماا الروحية

 إىل الشركات العمومية فباعوها للشركات متعددة اجلنسيات حتت غطاء اخلوصصة وحبجـة
 التجارية ومرافق اخلدمات وكـلّ ومل يكتفوا ببيع الشركات الصناعية و ، رأس املال األجنيب

 خريات البالد الباطنية بل باعوا حتى األراضي الزراعية ـ كما حدث يف املغرب ـ و هـذا
 أيظن عاقل أن ترد هذه الشركات األجنبية يف يـوم . لعمر اهللا هو اإلحتالل  واالستعمار بعينه

 كالّ واهللا فلن تسترجع األمة ؟ شراء من األيام ما اشترته من متاع املسلمني يف سوق البيع وال
 . ما ضاع منها على أيدى اخلونة إالّ يف ساحات الوغى

 إن احلرب على العراق كشفت عن اهلوة الواسعة بني األمة وحكامها وفضحت هـؤالء
فعرف الناس أن هؤالء الطواغيت هم توطئـة اإلسـتعمار ، املرتدين وأبانتهم على حقيقتهم
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 مكلفون مبهمة حتطيم قدرات األمة املادية حىت إذا تقدم ، الل ومتهيد كل غزو ومقدمة اإلحت
 .) باردة وجدها غنيمة ، حنوها التحالف اليهودي الصلييب

 العلمانيون وخدعة املصاحلة الوطنية ـ 2
 عوام من غزو حتالف الكفر ألرض أ فبعد ما يزيد على الثالث ( يقول الشيخ أبو محزة

 املبارك الذي وإعالم ملشروعهم الصلييب لتغيري خارطة املنطقة، وبعد مسرية اجلهاد الرافدين،
 املسلمني أهـل الـسنة رفعت رايته واضحةً بينةً يف أرض الرافدين، وانطلقت ألويته من ديار

 صبح خيوض أ له؛ فجيشهم واجلماعة، وجد الصليبيون أنفسهم وقد غرقوا يف مستنقعٍ ال قعر
 وانكـشف زيفـه، ومل للمنطقة بان عواره " الدميقراطي " ف يومية، ومشروعهم حرب استرتا

 ... تفلح محالت التجميل اإلعالمية يف مللمة شتاته

 الكافرة، يف جتميل وجة الصليبيني الكاحل بـالقوانني " امللحدة " منظمة األمم وبعد فشل
 فـشل االستباقية حبمـد اهللا، و بفعل ضربات ااهدين " اإلنسانية " ، وباملنظمات " الدولية "

 مرورا " حكومة املالكي " إىل " جملس احلكم " حكومات الردة اليت أوجدها الصليبيون من
 عنهم، رافق يف حقن دماء اسيادهم وإدارة البالد بالوكالة " اجلعفري " و " عالوي " حبكوميت

 حثاالت شعوب يكا من ذلك كلّه تفلّت حلفاء الشتات من ِرخاص املرتزقة الذين مجعتهم أمر
 أمر أمريكـا اليـوم فأصبح ... الكفر وأزباهلا، بعد أن تبينت هلم حقائق األمور على األرض

 كلّما ازداد ِحراكا، وبعـد أن كاحلمار الساقط لوحِده يف وحل الرمال، يزداد غرقاً وابتالعاً
 ل حىت مع بعض أطـراف املطاع من التعام كان الصلف والِكبر األمريكي، مينع إدارة األمحق

 مصاحلهم يف االستئثار مبكاسب وثروات البالد معسكر الكفر كفرنسا وروسيا، ممن تضاربت
 الصلييب اليوم وبفضل اهللا ومنه، أصبح يستجدي العون بعد غزوها، بعد هذا كله، أصبح العدو

 حيفظوا له بعـض هذه األمة، علّهم ينقذون جيشه الغارق، أو من أراذل قومه وحثالة منافقي
. ماء وجه

 إدارة األمحق املُطاع يف هذه املرحلة، خرياً من ِحلف الدناءة القدمي، من صنائعهم ومل جتد
 ... وجاِمعتــــهم " العــــرب " يف املنطقــــة، عمــــالء " كرازايــــام و "

يف القـاهرة وبرعايـة جامعـة " وطنيـة " يسمى مبؤمتراملصاحلة الـ ا فكان يف العام املاضي م
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 اليت كُرست حدود التمزيق لبالد املسلمني، وباعت أرض " اجلامعة " حلكومات العربية، تلك ا
 وثُبتت حكم الطواغيت على رقاب املسلمني، و كان يراد هلذا املشروع أن فلسطني رخيصة،

 السيد األمريكي من أوحال اهلزمية اليت غاصت ا أقدامه، وحتطمت فيها أحالمه يسري إلنقاذ
 الذين هالَتهم د الرافدين؛ فكان صفقةٌ للبيع، دبرا بليل أنظمة الردة والعمالة يف املنطقة بال يف

 على أيدى الشعث روح اجلهاد اليت سرت يف جسد األمة، وأرعبهم ما آل إليه حال أسيادهم
 . الغرب من أبناء اإلسالم

 والفتنة الكربى سلول ـ آل 3
 يف بالد احلرمني فتارخيهم مثقـل " آل سلول " لدور لـ وبعد تعثر هذا املشروع جاء ا

 ، فقبل عقود خلت كانوا املتكأ الذي استند خدمة الصليب بأدوار اخليانة واملواقف الريادية يف
 وطعنوا املسلمني بأعز ، ، وقد خانوا األمة يف أقدس مقدساا املسلمني إليه اإلنكليز لغزو بالد

 وقاعـدة النطـالق ، الوحي نزالً إلخوة القردة واخلنازير جعلوا من أرض ما ميلكون، يوم
 إىل ، على أراضي املسلمني، فأبوا إال املشاركة يف تسليم دار اخلالفة بغداد احلمالت الصليبية

 املسلمني األوىل أمريكا، فكان الدور السلويل يف ذلك الوقت بالذات أقبح دور، فحيث عدوة
 وبصره، ينكرها إال من طمس اهللا على قلبه ب اهلزمية اليت ال أحيط باألمريكان وباتوا على أعتا

 ؛ وقـع األمريكان مبا عرف عنهم من حقد، يف إدارة احلرب لصاحل " العلقميني " وبعد فشل
 القبيحة حينها من خالل ، فكانت اللعبة ليخرجوها من حمنتها " السلوليني " اختيار أمريكا على

 ليأيت بعد ، عن التدخل اإليراين السنة يف العراق والكالم التباكي على ابناء عمومتهم من اهل
 حملاولـة " اللعبة الدميقراطيـة " السياسية و ذلك إعطاء دور للمحسوبني على السنة يف العملية

 . االلتفاف على ااهدين

 وكما أغوى حكَّام الرياض قادةَ محاس فكذلك يسعون ـ : يقول الشيخ ااهد  أسامة
 ء اجلماعات ااهدة يف العراق ، فيغضوا طرفهم عن أعضاء بعض اجلماعات لتتحرك يف إلغوا

 دول اخلليج باطمئنان لتأخذ الدعم ولكن ليس بشكل رمسي فهذا ما ترفضه اجلماعات ، وإمنا
 وكثري منهم يف ، يتم مترير الدعم باسم مجع التربعات من بعض العلماء و الدعاة غري الرمسيني

 ال موالون للدولة يسعون يف حتقيق سياستها يف العراق ، بسحب البساط مـن حقيقتهم رج
حتت أقدام ااهدين الصادقني ، فمهمةُ هؤالء العلماء و الدعاة إقناع قادة هذه اجلماعـات
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 وهو الرضا حبكومة وحدة وطنية ، فضالً عن حثهم لبث الـدعايات ، بنفس الشرط السابق
 وهذا من أسرار احلملة الشرسة عليهـا ، المية وقتاهلا إن أمكن املغرضة ضد دولة العراق اإلس

 . عسكرياً وإعالمياً

 وذهبت ، وإن املرء ليعجب أشد العجب كيف ضيعت هذه الزعامات األمانة اليت يف أعناقها
 تضع يدها يف يد أحد أَلَد أعدائها حاكِم الرياض ، وهو الذي ثبتت نصرته وتواطـؤه مـع

 اليوم على فتيان املسلمني فضالً عن علمـائهم وشـيوخهم في راق ، وهل خي أمريكا لغزو الع
 وقد أخذ علـى عاتقـه ، وقادة ااهدين أن هذا احلاكم هو كبري وكالء أمريكا يف املنطقة

 مراودة وترويض كل حر عفيف أمني شريف جبره إىل سبيل الغي و الغواية ؟ ذلك الطريـق
 د التاسع من عمره ، طريق اخليانة للملة واألمة واخلـضوع الذي ارتضاه لنفسه وهو يف العق
فبئس السبيل سبيلهم ، ولكن أىن رجع العلماء واألمنـاء ، إلرادة التحالف الصلييب الصهيوين

 . املرشدون إىل سبيل الرشد فهذا ما نتمناه

 ؤوا من أن يترب ، اإلسالمي وتلك الفصائل املقاتلة فيجب على أعضاء احلزب ... مث يقول
 فليعتزلوا هذه القيادات املنافقة ، فإن تعذر ذلك ، ويصححوا مسار أحزام ومجاعام قادم

 كبرية من قبـل ولقد بذلت أمريكا جهوداً ، وليلتحقوا بااهدين الصادقني بأرض الرافدين
 ة ، وطني بواسطة حكوميت الرياض وإسالم آباد للدخول يف حكومة وحدة إلقناع قادة األفغان

 واستعانت الرياض ببعض رجاهلا من ، الغرب أي مع الشيوعني والعلمانيني الذين جاؤوا من
 كانوا من اخلطباء وهؤالء , العلماء غري الرمسيني ، حىت يتيسر هلم اختراق صفوف ااهدين
 قت لقادة ااهدين ، ويف الو املؤثرين احملرضني للناس على اجلهاد ، وحيضرون األموال الطائلة

 والعلمانيني ، حتت مسمى دولة الوحدة األفغان أن يتحدوا مع الشيوعيني احملدد طلبوا من قادة
 فقاموا بتعطيـل , سوء ورجال الطاغوت بأم علماء الوطنية وعندها ظهروا على حقيقتهم

 ووعدوه أن ، أغروا أحدهم بأمواٍل طائلة وذلك عندما ، مشروع الوحدة بني قادة ااهدين
 مبا وعدوه ، ولكنه من أجل هذا الوعد لكرسي له رئيساً ألفغانستان مث مل يفوا وه ليكون يدعم

 كان قد رهن قـراره كما اتضح لنا يف اية املطاف أنه ، الرئاسة ماطلنا يف أمر الوحدة كثرياً
 الذي جاء بنفسه إىل بيشاور ملتابعة األمر بالتعـاون مـع ، عند رئيس استخبارات الرياض

رسوله إىل هذا القائد عاِملين غري معروفني من العلماء غـري ارات الباكستانية ، وكان االستخب
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 ذلك نتيجة لضغوط الرياض وإسالم آباد ، معظم القادة قد وافق على العلم أن مع ، الرمسيني
 . للتفصيل واملقام ال يتسع .. إلفساد هذا األمر وعندها بذلت جهود

 حكومة الرياض ما زالت إىل اليوم تقوم بنفس أدوارهـا فإن ، حة وما أشبه الليلة بالبار
 علـيهم ، ااهدين يف أمتنا فحسبنا اهللا مع كثري من زعماء العمل اإلسالمي وقادة ، اخلبيثة

 هم ي بأيد الوحدة كان ولقد كان من أسباب فشل حماوالت مجع كلمة قادة األفغان ، أن قرار
 طرفاً يف تلـك دروا مصلحة اجلهاد و األمة إذا كانوا هم كثري من الناس أن يقَ ويصعب على

 على القائد أو األمري األمور العامة باخلاصة ،ويعتقد أنه هو وحزبه أفضل من املعادلة ، فتتلبس
 متسكه باإلمارة وتتضخم عنده أخطـاء ومن هنا يزداد ، يقود عموم ااهدين لنصرة الدين
 . وحزبه يرى أخطاء نفسه غريه من القادة واألحزاب ، وال

 يستطيع أن القاضي فال فبمثل هذه احلالة يكون هو املدعى عليه ، ويف نفس الوقت هو
 عليـه معظـم بوجوب اعتزال اإلمارة والتنازل لصاحل أمري آخر قد جيتمع حيكم على نفسه

 لتـدبر يف ا امللوك والرؤسـاء يف بالدنـا وعنـد املسلمني ، وحاهلم يف هذه املصيبة كحال
 معظمها تدور حـول وإن , اعتراضام وأعذارهم يتبني أا ال تنهض لتأخري اجتماع الكلمة

 وأمههـا الـدين حتسينية لإلمارة لكن إصرارهم على ذلك أدى إىل ضياع الضروريات أمور
 الـدماء فظهر الكفر يف كابل وساد الفساد وقطعت الطـرق وسـفكت والنفس والعرض

اهدين وكانت الكلمة العليا بت وانتهكت األعراض وحقيقـة يف األموال وذهبت ريح ا 
 حكام كابل يومهون أعضاء أحزام أم هم كابل للرئيس السابق جنيب بينما قادة األحزاب

 األكاذيب ولكن يتقبلون هذه وبقي كثري من أعضاء أحزام ، وأم سيقيمون شريعة اإلسالم
 عوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ورفضواأن يعطلوا ما مييـز من الصادقني رفضوا أن يبي عدداً

 أ هـ . يساق القطيع األنام عن األنعام وأن يساقوا كما

 ونلحظ ذلك من خالل مؤمترات لدول اجلوار كلها تقوم على كيفيـة قطـع الطـرق
 مـن معلومـات مع تقدمي كل طرف ما لدية ، للمجاهدين حىت ال يصلوا إىل أرض العراق

وحرب وقتل وأسر ااهدين . إستخباراتية عن ااهدين
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 : الصفقة بني الصليبيني والروافض ـ 4
 وبسبب شدة املأزق الذي وصـل إليـه ، فشل كل هذه املؤامرات السابقة واليوم وبعد

 املنطقة، جاء الدور هذه املرة لدولة إيران الرافضية لتكمل فصول ومشاهد املشروع الصلييب يف
 مة عرب التاريخ من خـالل وقوفهـا مـع كرب دور خياين لأل أ فهي صاحبة ، املؤامرات هذه

 والتحالف معهم، كما حدث أيام الدولة الصفوية اإليرانية الرافضية، اليت شايعت كل األعداء،
 األعداء على الدولة العثمانية، وأخرياً وليس آخراً ـ اخلنوع واخلـضوع والركـوع أمـام

 أمريكا ـ ليقفز من فوق ظهورهم إىل حرمات املسلمني يف أفغانستان ـ ) الشيطان األكرب (
 ) حممد علي أبطحي، نائب الرئيس اإليـراين ( والعراق، وهو ما تباهوا به مؤخراً على لسان

 احتالل لوال التعاون اإليراين، ملا استطاعت أمريكا من : " الذي قال يف مؤمتر عقد يف أبو ظيب
 ... " العراق وافغانستان

 والذي بات يهدد املصاحل األمريكيـة، ، ن ظهر ألمريكا العمق اإليراين يف العراق أ فبعد
 " زملـاي " وتصرحيات سفري الكفر " املالكي " وبعد تعثر حكومة الردة الرافضية اجلديدة بقيادة

 عراق، بالنهاية إىل تقليص النفوذ اإليراين يف ال و اليت ستؤول " حل امليليشيات " حول ضرورة
 حيقق كل طـرف فيهـا ، والصفويني إىل عقد صفقة جديدة كل هذا وذاك دفع بالصليبيني

 عانة حكومة الردة الرافـضية اجلديـدة يف إ إيران يريدون ، فالصفويون يف ه وطموحات أهدافه
 " بروتوكوالت آيات قم واخلطة اخلمسينية " التارخيية من خالل تطبيق العراق لتحقيق أحالمهم

 يف املنطقة مع النصريية وحـزب " اهلالل الشيعي " السنة يف العراق وإقامة هل أ ى للقضاء عل
 . " برناجمهم النووي املزعوم " الشام، وسبيلهم إىل ذلك هو مساومة الصليبيني على االت يف

 الصليبيون فرييدون حقن دماء جنودهم عن طريق أجهزة الردة الرافـضية واسـتتباب ما أ
 يف املنطقة اخلضراء بدعم من إيران وترميم مشروعهم السياسي " مة العبيد حكو " لصاحل األمن
 من خالل ) الصفوي - الصلييب ( املتهرء على أرض الرافدين، فتالقى املشروعان " الدميقراطي "

 الذي عقد يف إيران مؤخراً والذي اسـتدرجوا فيـه " مؤمتر دول جوار العراق " مايسمى بـ
 بالكفار سنة من املستغفلني الذين ردوا كتاب ربهم فظنوا كذلك بعض احملسوبني على أهل ال

 ورسوله واعتنقوا ديـن ارمني إنصافاً وإحساناً، وأنى هلم ذلك؛ واألدعياء الذين خانوا اهللا
إال لغة البكاء واالستنكار، واننا ، هؤالء الذين مل يجيدوا يف يوم من األيام " الدميقراطي " الكفر
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 يف املنطقة هلو دليل ختبطهم " أقزامهم الصغار " الصليبيني للمساعدة من لعلى يقني أن تسول
 املشروع الصلييب يف املنطقة بفضل اهللا على أيدى أولياءه من وفشلهم واا واهللا لبوادر ايار

 ) ااهدين الصادقني

 اجتماع الطواغيت ـ 5
 جتمع الكُفـر علـى لقد ( ري أبعاد مؤمتر شرم الشيخ األخ ويقول الشيخ أبو محزة  حول

 الباطلة من أجل واجتمع الطواغيت على اختالف كفرهم ومللهم وعقائدهم ، لوانه أ اختالف
 الفئة ااهدة الـيت وحماربة ، وهو حماربة هذا الدين القومي ، أن يتفقوا كلهم على شئ واحد

 . تقوم بأمر را من أجل نصرة دينه تبارك وتعاىل

 وحيشدون جنودهم املأجورين ، اهلم ويبذلون جهدهم ويستنفدون كيدهم مو أ ينفقون م إ
 ومنهم من يذود عن طاغوته ، فمنهم من يذود عن طاغوته بسالحه ( وظائفهم على اختالف

 ، وقد ألبسوا أنفسهم لباس الدين زوراً وتاناً ) يذود عن طاغوته بلسانه ومنهم من ، بقلمه
 الصد عن سبيل اهللا وإقامة العقبات يف وجه أجل ل ذلك من يفعلون ك ، منهم براء واإلسالم
 . ومن أجل حرب ااهدين يف كل وقٍت ويف كل حني هذا الدين

 مير فيه اجلهاد يف العراق بأوقاٍت حامسٍة من النواحي العسكرية فجاء هذا املؤمتر يف وقٍت
 بعد اإلنقسامات يف أجنحـة و - واحلركية ، فجيش اإلحتالل الصلييب والسياسية والشرعية

 يـار يريد ترميم مشروعه يف العراق بشىت الوسائل إلنقاذ جيشه من اال  اإلدارة األمريكية
 صلييب يف املنطقة ، فلجأ إىل اإلستعانة باللصوص وقطاع الطـرق - الصهيو وإلجناح املشروع

 الكي الصفوية فتسعى إىل مليشياٍت قَِبلية يف األنبار حلرب ااهدين ، أما حكومة امل لتكوين
 تثبيت أركاا ودعائمها على أكتاف خونة أهل السنة من احلزب العراقي وجبهة التخاذل ،

 باجلهـاد نتخابات التشريعية املتمسحني ودعاة اال " العلمانية - الوطنية " أما أصحاب املشاريع
 البعيد ، اهلزيل شروعهم وغريهم ليطرحوا م " السلفية الربملانية " فتقاربوا وحتالفوا مع أصحاب

 تكون كلمة اهللا هي كل البعد عن حتقيق مقاصد الشريعة يف تشريع اجلهاد يف سبيل اهللا حىت
 املزعوم لتِحل احلـرام وكلمة الطاغوت هي السفلى ، فخرجت مقررات هذا املؤمتر ، العليا

وحـرم ، صفويني العلقمي والـ بن ا وتحرم احلالل ، فدعى إىل املصاحلة واملؤاخاة مع أحفاد
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 الصفوية العميلة ، و إلقاء السالح دماءهم وقتاهلم ، ودعى إىل تثبيت دعائم حكومة املالكي
 ... اهللا وإيقاف عجلة اجلهاد يف سبيل

 لتقـت ا الصلييب و وجامعتهم مع احملتل ، فتحالفت حكومات الدول العربية اخلائنة العميلة
 املتصاعد لدى شعوب املنطقة ى إيقاف املد اجلهادي مصاحل اجلميع يف العمل بشىت الوسائل عل

 واحليلولـة دون أن يقطـف ، " املشاريع اجلهاديـة " ، وتوافقت رؤاهم على عرقلة مجيع
 وبدالً عن ذلك تخدع الشعوب ااهدون مثار جهادهم وحيكموا شرع اهللا يف البالد والعباد ،

 تنحي حاكميـة الـشريعة " إستسالمية وطنيٍة " مبشاريع - كما خدعت من قبل - اإلسالمية
 . جانباً

 : الكفر يف اخلائنون  يسارعون ـ 6
 يف العـراق يف ) الرمسية ( كادت أمريكا أن تعلن عن هزميتها ( خ أسد اجلهاد أل ويقول ا

 وقد ذكر ذلك أكثر من واحد من قادة اجلهاد ، بـل ، مقابل انتصار دولة العراق اإلسالمية
 م يقرون بأن دولة العراق اإلسالمية يف بداية إعالا كانت تـسيطر علـى حىت أعداء اإلسال

 وكانت تطبق الشريعة يف العديد من املناطق ، و لكن عبيد أمريكا ، أغلب مناطق أهل السنة
 قد أخذ - الفاقدة للشرعية - املنطقة الذين يهدد انتصار دولة العراق اإلسالمية أنظمتهم يف

 مشروعاً إلنقاذ أمريكا من اهلزمية ، و ذلك حبرب شرسة ضد ااهدين كل واحد منهم يقدم
 و دولة العراق اإلسالمية ، فقتلوا الكثري من املسلمني وااهدين وقادم و أسروا الكثري ، و

 و حسبنا اهللا ونعم !! انتهكت أعراض الكثريات ، كل ذلك من أجل إنقاذ أمريكا من هزميتها
 . الوكيل

 رضاء أمريكا بتقدمي أفضل احللول حىت ينعم نظام من هذه األنظمة سعى جاهداً إل و كل
 كل مشروع يف صراع ضد اآلخر طمعاً يف - بتدبري اهللا جل جالله – برضاها عليه ، فأصبح

 . !! الفوز برضا أسيادهم الصهيوصليبيني

 اخلاص يف العراق و لقد ظهرت صراعام على السطح ، فطواغيت قطر هلم مشروعهم
 و انعكس صراعهم على النفـوذ يف العـراق علـى !! و السعودية هلا مشروعها اخلاص !!

. وخرج الكثري من ذلك يف وسائل اإلعالم كما سيأيت ، عالقام
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 إال بسبب ، وما اخنفاض ظاهرة السباب بني قطر والسعودية يف اإلعالم يف األعوام األخرية
 ن عبد العزيز وابنه حممد لطواغيت قطر آل ثاين ، و ذلك من أجل أن تقرب الطاغوت نايف ب

 . !! من أجل الوصول لكرسي احلكم كما سيأيت !! يتقوى م لزيادة نفوذه يف املنطقة

 نظم مرتدة عن اإلسالم  حماربـة هللا هي النظم العلمانية تأكد لكل ذى عينني أن ي وهكذا
 ، حوال وال جيوز تكثري سوادهم بأى حال من األ ، طاعة ورسوله ال شرعية هلا وال مسع وال

مرتدٍة قاتلون كطائفٍة كما أم ي ، وال والئهم



 

51

 

 اإلسالم ودور العلماء الخونة ي تدع التي األحالف والحركات : ثالثًا

 الصراع السعودى والتحالف مع قطر ـ 1
 " متصارعان على احلكم بسبب وجود منصب و السعودية نفسها فيها جناحان متضادان

 و كل واحد من أولئك العبيد يسعى جاهداً ألرضاء األمريكان بكل مـا !! ألحدمها " شاغر
 . !! يستطيعه من قوة ، حىت حيوز على رضاهم عليه مث يتقلّد املنصب

 بن فمع مرض الطاغوت سلطان بن عبد العزيز ازداد الصراع بني جناح الطاغوت نايف
 عبد العزيز وابنه حممد من جهة ، و بني جناح الطاغوت سلمان بن عبد العزيز من جهة أخرى

!! . 

 رضاء أربام األمريكان كل منهم يريد الفوز مبنصب كرسي سلطان بن عبد فتسابقوا إل
 العزيز ، وبكل تأكيد لن جيلس على هذا الكرسي إال من ترضى عنه أمريكا ويكـون أكثـر

 ) الرمسي ( ن بن عبد العزيز هو صاحب املشروع فسلما !! و خيانة من اآلخر عمالة
 ) عـشائري ( على أسـاس ) الصحوات ( للسعودية يف العراق ، و هو صاحب مشروع

 و قد قام بإحضار الكثري من رؤساء العشائر إىل الرياض !! للقضاء على دولة العراق اإلسالمية
 عطاهم أمواالً طائلةً جداً لشراء ذممهم ليقاتلوا تنفيذاً ألوامره من أجـل و قابلهم شخصياً وأ

 و قد جنح مشروعه بشكل كبري يف بادئ األمر ، مث ضعف كـثرياً !!! وصوله لكرسي احلكم
 . بفضل اهللا عز وجل مث جبهاد دولة العراق اإلسالمية ، ومل ينتهي مشروعه إىل اآلن

 األخطر ( آلخر ملنافسته على أرضاء أمريكا ، و هو املشروع فخرج يف مقابله املشروع ا
 و الذي تولّى ِكبر اخليانة فيه طواغيت آل ثاين يف قطر و انضم إليهم الطاغية نايف بن عبد )

 و مشروع هؤالء ألرضاء أمريكا بالقضاء على دولة العـراق !! العزيز و ابنه حممد بن نايف
 الس السياسي للمقاومة ( مث ) جبهة اجلهاد و األصالح ( ين اإلسالمية كان يف البداية بتكو

 ممن استطاعوا ضـمه ) إسالمي ( مث توسع ليشمل كل مجاعة و فصيل حيمل اسم ) العراقية
 لتنفيذ مطالب عبيد أمريكا ألجل ) مرتزقة ( إليهم ، و جعلوا من جماهديهم كأم جمموعات

 األمريكان ، و مل ينج من هذه اجلماعات إال من احلصول على النفوذ األكرب من أجل أرضاء
. جنّاه اهللا تعاىل و هم قلّة قليلة كما سيأيت
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 وأول خطوة عملية اختـذوها !! هو األخطر و األخبث ) نايف – آل ثاين ( ومشروع
 و أبرزوا الوجـه !! أيضاً ) تركياً ( و يف " اسطنبول " ضد مشروع سلمان هي إقامة مؤمتر

 ، ووظّفوا معهم علماء السرورية جعل اهللا كيدهم يف " إبراهيم الشمري " قي لعدو اهللا احلقي
 . حنورهم

 أما اآلن على األرض فإن الطاغية نايف بن عبد العزيز قاتله اهللا هو األقرب إىل احلكم من
 ة ذكـاء ، ألن نايف وابنه خبثهم فيـه حملـ مجيعا اهللا م الطاغية سلمان بن عبد العزيز قاتله

 باستغالل توجه الناس حنو الدين واستغالل مشايخ السرورية ، إضافة إىل حتالفهم القوي مـع
 آل ثاين ، أما سلمان فهو األبعد اآلن عن الكرسي الشاغر ألنه مع خبثه إال أن فيه حملة غبـاء

 . !! يعرفها من جيالسه

 يف اجليل الثاين بعد أبنـاء ) امللك ( وأما الطاغية حممد بن نايف الذي يعده أبوه ليكون
 - بالنسبة ألسياده األمريكـان – عبد العزيز فهو املَرِضي عنه اآلن من قبل األمريكان ، ألنه

 البلد من الداخل ومحاية املصايف النفطية و غريها من مصاحل ، وهو بنظرهم القادر على تأمني
 بيان توحده حتت قيادة واحدة قويـة و قد أخرج التنظيم – القادر على كبح تنظيم القاعدة

 ومزكّاة يف تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب األمر الذي زلزل خمططات نايف وابنه مـن
 ، و حممد بن نايف بنظر أسياده هو القادر على بث نفوذه يف الدول األخرى ، و - أساساا

 حظ من متابعة ما جيري على هذا ما يصفه األمريكان يف تقاريرهم ودراسام ، وكما هو مال
 . الساحة

 فقطر ونايف وابنه يستخدمون الدين والنفاق الذي على أشده ، وعندهم األموالٌ لدعم
 وقد قلت يف اجلزء األول أن كـل – " قناة اجلزيرة " تلك الفصائل و اجلماعات ، إضافة إىل
 فكانت القناة و ما زالت تقـيم – ملال قناة اجلزيرة وا : القوة اليت متلكها قطر تكمن يف أمرين

 باسم جبهتهم ، و مل - الكاذب – الناطق " إبراهيم الشمري " املقابالت مع عدو اهللا املدعو
 يستحوا من تكرار استضافته وقد كذب هو يف برنامج بال حدود خالل عام كذبة فاضـحة

ال لطرحها هنا ، و مع ذلك وليس ا ، متناقضة بني املقابلتني وسيعرفها كل من تابع احللقتني



 

53

 

 وأنه ال وجود جلماعتـه علـى األرض ما زالوا يستضيفونه إىل يومنا هذا لتنفيذ مشروعهم ،
 . سوى يف اخليانات مع من حتالفوا معه

 الصراع الشرس بني أحالف الطواغيت ـ 2
 إعالم فهو الذي ميتلك شبكة !! إن عدو اهللا األمري سلمان توجهه علماين وعلى املكشوف ..

 ووسائل ، ، وميتلك الصحف واألقالم الليربالية كالراشد وإخوانه " العربية " كبرية منها قناة
 إعالمهم وصحفهم وجمالم ، فقام بإظهار نفسه أمام األمريكان على أنه صـاحب التـأثري

 و !! وهو الذي سيغير يف املستقبل من التوجه اإلسالمي يف املنطقـة ، الكبري على الرأي العام
 كما يسموم – يف نفس الوقت ما يسبب له نقطة ضعف أن أساليبه ال تؤثر على املتشددين

 . ، و هذه قد برع ا حممد بن نايف قاتلهم اهللا أمجعني

 - قطر ( فقام سلمان مبحاولة شق صف حلف !! فازداد الصراع بني أحالف الطواغيت
 مي كما هو معروف ، و استقطب سلمان إىل ، فحدثت انقسامات يف اجليش اإلسال ) نايف

 " . أبو عزام التميمي " و " أبو العبد " حلفه بعض قيادات اجليش اإلسالمي مثل

 وللداللة على صراعهم على النفوذ واستخدامهم لإلعالم املأجور ، فإن قنـاة اجلزيـرة
 ن آل ثـاين ، و حتارب مشروع الصحوات ، ألنه مشروع سلمان و ليس مشروع أسيادها م

 ، ) ومن يدافع عنهم ( ترفع من شأن اجلماعات األخرى كاجليش اإلسالمي و جبهته وجملسه
 . !! يف حني أن قناة العربية حتارب اجلماعات اجلهادية بشكل عام و ترفع من شأن الصحوات

 ، ألمريكـان رضاء أسيادهم ا أيضاً أُعطي مثاالً للداللة أكثر على املنافسة على النفوذ إل
 وحماربة دولة اإلسالم باستخدام اإلعالم املأجور، ففي أول األمر استقبلت قناة اجلزيرة اـرم

 مث حينمـا !! ساكتة سعيدة باللقاء " اجليش اإلسالمي " ، وكانت قيادة ما يسمى أبو العبد
 وتربأ ممـا ، ة على قناة العربي - طاعةً لسلمان – استمالَـه سلمان إىل حلفه خرج أبو العبد

 و أيضاً !!! بياناً تتربأ منه " اجليش اإلسالمي " فأخرجت قيادة " !! اجليش اإلسالمي " يسمى
 " أبو عزام التميمـي " و هو " اجليش اإلسالمي " بعدما استمال سلمان أحد قادة ما يسمى

 تصفه بأنه رفضت قناة اجلزيرة أن ) مشروع سلمان ( وبعد اشتهاره بأنه من قادة الصحوات
و لكن حينمـا !! ألن ذلك يعترب نكبة يف حلف أسيادها ، كان أحد قادة اجليش اإلسالمي
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 و ذلك من أجـل ) !! القائد السابق يف اجليش اإلسالمي ( قابلته قناة العربية علّقوا عليه بأنه
 قناة فأخرج اجليش اإلسالمي بياناً شديد اللهجة يهاجم فيه !! النكاية يف حلف قطر و نايف

 . و طبعاً ليس بسبب الفضيحة إمنا نكايةً يف سلمان و قنواته اإلعالمية !! العربية

 حينما جيدها تـدعوا إىل " املقاومة " رمبا يستغرب املتابعون من تصرحيات بعض الفصائل
 وأا ليست مجيعها خائنة بزعمهم ، التفريق بني الصحوات وعدم وضعها كلها يف سلة واحدة

 الـس " نايف يف – أكثر هذه الفصائل اليت تدعوا لذلك هي اليت شكّلت حلف قطر و !!
 ومن يدافع عن هذه الفصائل يف ذلك الس من مجاعـات مل تنـضم " السياسي للمقاومة

 و يعنون أن اليت شكلوها هـم و !! نايف – ولكنها يف نفس حلف قطر ، للمجلس حتديداً
 و خائنـة ، واليت يسيطر عليها سلمان غري حممـودة ، ة هم فصائل حممود يسيطرون عليها

 . !! فيوجبون التفريق من أجل ذلك

 و بيانام الرمسية لإلخـوة املهـتمني " املقاومة " وأترك متابعة التصرحيات لقادة الفصائل
 ، لريجعوا إليها بعد أن كشفت عن خمططهم اخلبيث هذا ، وسيجدون فيها عجبـاً عجابـاً

 الصورة جلياً ملعرفة الوضع يف - إن شاء اهللا – باملعلومات اليت كتبتها و ستتضح وليقارنوها
 . العراق

 فليكيدوا و ليخونوا بأقصى مـا !! حنن أم هم ، وسنرى بعدها أي الفريقني أحق باألمن
 . يستطيعونه، فإن اهللا ناصر دينه وناصرنا ما دمنا ننصره، واهللا موالنا وال موىل هلم

 رضـاء وتـصارع األحـالف إل ، ن قادة دولة اإلسالم مل خيف عليهم هذا املخطـط وإ
 أن يرجعوا إىل ، الصهيوصليبية ، و كما أسلفت فإن على اإلخوة بعد استيعاب هذا املخطط

 وسـبب ، وستتضح هلم أمور كثرية عن حزب اهللا السعودي ، دولة اإلسالم خطابات قادة
 وغريهـا مـن " عميل " يطالب حبل دولة العراق اإلسالمية إال قول األمري البغدادي أنه ال

 . إشارات إىل قنوام اإلعالمية ، شرح لقضية صحوام وفصائلهم ، واهللا املستعان

 فالصراع بني سلمان و نايف و ابنه شديد وشرس على الكرسي ، واألقرب إليه كما هو
 ن جيعل بأسهم بينهم وأن ال ميكـن ألي منـهم ظاهر للمتابعني هو نايف و ابنه ، أسأل اهللا أ

. احلكم ، وأن يولّي على املسلمني خيارهم وأعوذ باهللا من أن يولّي على املسلمني شرارهم
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 و الضحية إزهـاق أرواح !! رضاء أمريكا إ كل ذلك التطاحن على النفوذ كان من أجل
 اض املسلمات ، وتأخر النصر املسلمني واملسلمات واألطفال والشيوخ والعجائز وهتك ألعر

 وحتكيم شريعة اهللا على األرض، وأسر املوحدين واملوحدات وإهانتهم وتعذيبهم ،واستشهاد
 خرية ااهدين وقادم، وتسلّط الرافضة وأراذل الناس على رقاب أهل الـسنة واجلماعـة،

 و كل ذلك قرابني وتأخر هروب األمريكان من العراق، وتأخري املواجهة الشاملة مع اليهود،
 . و حسبنا اهللا و نعم الوكيل ألمريكا ، والتنفيذ بأيٍد عراقية استغلّتها األحزاب واألحالف

 " ورمبا يتعجب بعض اإلخوة من بعض الفصائل حينما ال جيد موقفاً واضحاً منهم جتـاه
 ن ذلـك و لكن حينما يعلمون بأن ما جيري إمنا كله يف حلف واحـد، فـإ " !! الصحوات

 . العجب يزول

 مـن " املقاومة " واألخطر من ذلك أن يعتقد بعض أنصار اجلهاد بأن هناك من الفصائل
 فيكيل املديح هلـذه الفـصائل و يـصحح !! يقاتل الصحوات من أجل أم مشروع خائن

 و ال يدري بأن هؤالء هم األخطر على اجلهاد وعلى دولة العراق اإلسالمية حىت !! منهجهم
و ما قتاهلم للصحوات إال صراع بني األحالف اخلائنـة تنفيـذاً ألوامـر !! ن الصحوات م

 . نايف - أسيادهم يف حلف قطر

 و ) و هو تابع للحلف القطري ( وها قد ظهرت حروب بني ما يسمى احلزب اإلسالمي
 سـعود و هكذا يتقاتل آل ثاين و آل !! بني الصحوات اليت من حلف سلمان بن عبد العزيز

 من أجل أرضاء أسيادهم األمريكان ، ولكن ليس جبنود سعوديني وال قطريني ، و لكن مبرتزقة
 عراقيني وهبوا أنفسهم وأعراضهم ألولئك الطواغيت ليتالعبوا م ، فما أرخصهم وما أذلّهم

 . من أحالف

 الفنت اليت ويف خضم هذه األهوال كنت ممسكاً عن احلديث و اخلوض يف مسألة العراق و
 فيها حىت ال يقال بأننا حنايب جهة و نعادي أخرى من غري بينة ، إىل أن جاء الوقت و خرج ما

 نايف – صالح اليت شكّلها حلف قطر مما يسمى جبهة اجلهاد واإل " جيش ااهدين " يسمى
 عز وجل قد فشل فشالً ذريعاً ، بفضل اهللا " نايف - آل ثاين " ، وحينها عِلمت بأن مشروع

مث بفضل ثبات وجهاد وقوة دولة العراق اإلسالمية اليت واجهت خصوماً على أطراف متعددة
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 كلٌ منها يريد التقرب إىل أربابه األمريكان بإاء دولة العراق اإلسالمية ، وأنا مل أتطـرق إىل
 . كل اخلصوم هنا ، وإمنا لتنافس األحالف على النفوذ يف الدول واجلماعات

 وَ تبقـى دولَـةُ ( مقاالً بعنوان " هدين جيش اا " تبت مباشرة بعد خروج ما يسمى فك
، و " جمموعة األنـصار الربيديـة " و نشرته 8 .. 2 آب / يف أغسطس ) اإلسالم شاِمخة

 وضعت ضوابطنا الشرعية لنصرة أهل احلق يف دولة العراق اإلسالمية وغريها من نقـاط ، و
 دولة العراق اإلسالمية و من يشاء االستزادة ألمهيته " نصرة " مهتم لقضية لريجع إليه من هو

 . يف هذا الباب

 هـو " اخليانيـة " إن مشاريعهم قد فشلت واحداً تلو اآلخر ، وكان آخر مـشاريعهم
 الذي جياهد يف " الطاهر " من جبهتهم و إظهاره مبظهر الفصيل " جيش ااهدين " بانسحاب
 إن قادة أولئك الفـصائل يلعبـون " !! نايف – آل ثاين " بعد أن أوغل يف حلف سبيل اهللا

 ما زال مغيبا عما يفعلونه لعبات كبرية من أجل مصاحلهم الشخصية ، والبعض من جنودهم
 بعـد – و لقد وقفـت ، و ال حول وال قوة إال باهللا ، ونسأل اهللا هلم اهلداية و التبصر !!

 مع إخويت يف منتدياتنا وقفات صارمة يف وجه خمطـط - ين من حلفهم خروج جيش ااهد
 ولكننا مل نقبل تربيرام وخمادعتـهم لألمـة ، جيش ااهدين و مل نصرح مبخططهم القادم

 هـو " جيش ااهـدين " بتناقضام الفاضحة اليت أخرجوها ببيانام ، و الذي يكاد يكون
 . !! أكثر الفصائل تناقضاً يف بياناته

 لعمليات ااهدين " سرقام " مث قد فضحوا أنفسهم بأنفسهم ببعض بيانام التالية و
 عليهم بأن قتيالً قد حرمـه في وإصرارهم على الكذب، و يا للعجب إم يدعون التقوى وخي

 . !! هاد غلّها و سرقها من اجل " بردة " اهللا من الشهادة بل حرمه من اجلنة وأدخله النار يف

 وأولئك الطواغيت ال يعنيهم مشّري لقد كان البد من إجياد البديل ملشاريعهم اليت فشلت،
 بقدر ما يعنـيهم ، وال حىت شعب العراق بأكمله ، و ال مقاتلني فيها ، و ال غريه من فصائل

 بون اإلخوان بل سوف يضربوم يف النهاية و ينص !! رضا أسيادهم األمريكان واليهود عليهم
 فاخلونة أُِعدوا لالستخدام مرة واحدة فقط مث يرمـوم !! املسلمني كما سأشرحه بعد قليل

. كما رموا غريهم و كما سريمي أسياد الطواغيت عبيده أنفسهم بعد ذلك أيضاً
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 أخبث املخططات ـ 3
 دولـة " نايف هو بث الفتنة بني – كان آخر خمططات العدو وأخطرها من حلف قطر

 ليتقاتلوا فيما بينهم مع تطور الفتنة و دحرجتها ) أنصار اإلسالم ( و بني " العراق اإلسالمية
 و ذلك عن طريق إخراج ما يسمى جيش ااهـدين و !! و أسأل اهللا أن يعصمهم منها !!

 ولـة و حماولة التأثري عليهم و تأليب قيـادام علـى الد ) أنصار اإلسالم ( تقربه إىل مجاعة
 أنـصار " و لقد الحظت خروج بعضا من بوادر تلك الفتنة يف بعض بيانـات !! اإلسالمية
 يف بداية انفصال جيش ااهدين عن جبهة الضرار و جملسهم السياسي و مل أحتدث " اإلسالم

 نصرهم اهللا ، " أنصار اإلسالم " بذلك أيضاً بل لقد كنت وما زلت أُطري وأثين على مجاعة
 وليس مثلي من ، وهم أهل لذلك ، وهذا ما أدين اهللا به فيهم ، ائي عليهم إال طاعةً هللا و ما ثن

 . يزكّيهم و اهللا املستعان

 حىت أن بعض املقربني إيلّ يف املنتديات كانوا يسألونين مستغربني من بعض تلك البيانات
 ال يفزعوا من مؤامرات و ما يراد من ورائها مما خرج وكنت أطمئنهم وأصرف املوضوع حىت

 ولكنين أحسب بعد ذلك أن اهللا عز وجل قد عصم أهل العلم والورع و اإليثار يف !! األعداء
 من الوقوع يف فتنتهم ، ولعل اهللا جل جالله قد كشف بعضا مـن " أنصار اإلسالم " مجاعة

 م اإلخـوة يف ببيانام أنفسهم ومواقفهم حىت يعص " جيش ااهدين " خبث قيادة ما يسمى
 كانوا أحد أهم أركـان " جيش ااهدين " ، كيف ال وما يسمى " أنصار اإلسالم " مجاعة

 وما قاموا به من نكبات يف مـسرية اجلهـاد يف ، جبهة الضرار يف مشروع آل ثاين و نايف
 العراق ، ولقد كُِتـبت حتليالت كثرية تبني كذب و تناقض بيانات جيش ااهدين ، فلريجع

 . إليها من شاء التثبت واالستزادة

 بل احلسرة على بعـض " املقاومة " إن األسى و احلسرة ليست على قادة تلك الفصائل
 جنودهم الذين تستغلّهم قيادام من أجل مصاحل آل ثاين وسلمان ونايف وابنه وغريهم مـن

 . حتالفات ، وال حول وال قوة إال باهللا

 ين كانوا وما زالوا ينصحون ويوجهون لالبتعاد عن حماربة اإلسالم ودولة وإن قادة ااهد
. العراق اإلسالمية ، ألم يعلمون خمططات أعداء اهللا من أمريكان و طواغيت عرب وعجم
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 أهم أهداف تلك التحالفات اخلائنة ـ 4
 أو ) إعالم قطر ( ، سواًء بواسطة " دولة العراق اإلسالمية " صد الناس عن فكرة إقامة أ ـ

 و معهم فصائل كثرية خائنة كان ) !! علماء و مشايخ حممد بن نايف ( أو ) إعالم سلمان (
 وإيهام الناس بأن دولة اإلسالم ال ميكن أن تتحقق ، مهّها األكرب صرف الناس عن هذه الفكرة

 وساروا يف هذا الوهم " احلقيقية " و بسبب شراسة اهلجمة صدقت بعض الفصائل ااهدة !!
 واستعظموا أمر إقامـة – فيما خيص مشروع الدولة اإلسالمية على األقل – ركب العاجزين

 . دولة اإلسالم على أرض العراق

 ومن أهم أهدافهم أيضاً استرتاف قوة دولة العراق اإلسالمية ومقاتلتها وإضـعافها ب ـ
 وصد دولة اإلسالم عن النكايـة وتكثري خصومها ، ومن أهم أهدافهم أيضاً محاية األمريكان

 . م بإاكهم باقتتال بينهم و بني الدولة

 ومن أهم أهدافهم أيضاً تقوية أحالفهم حىت يمكنهم استالم زمام األمور بعد هروب ج ـ
 األمريكان من العراق ، و كل حلف يستبق لنفسه نفوذاً أكثر للحكم يف العراق بواسطة هذه

 " . صحوات العشائر " أو من خالل " مقاومة " األحالف من فصائل

 بواسـطة " دولة العـراق اإلسـالمية " ومن أهم أهدافهم أيضاً هو تشويه صورة د ـ
 من حمللـني و ) تبعاً ( إعالمهم و علماء السرورية و فصائل املقاومة ، و تكثري من يصدقهم

 ء من أهـل اخلـري أسـأل اهللا أن مفكّرين و بعض أعضاء املنتديات و عوام املسلمني و علما
 . يعصمهم من الفنت ، و ذلك عن طريق كثرة الروايات و من عدة جهات

 و رفع شأا حىت لو مل " املقاومة " ومن أهم أهدافهم أيضاً تضخيم تلك الفصائل هـ ـ
 . يكن هلا أثر يف العراق

 حركـة الـشباب " ربـة وكل هذه األهداف السابقة الذكر تظهر واضحة جلية يف حما
 و " دة يف جزيرة العرب ع تنظيم القا " و " تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي " و " ااهدين
دولـة العـراق " ، و بالطبع " و حركة طالبان " " دة يف أفغانستان و باكستان ع تنظيم القا
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 أهل احلق أينمـا و غريهم من أصحاب احلق ، فتلك األهداف يقومون ا حملاربة " اإلسالمية
 . كانوا ووِجدوا

 تتنقل من حلف إىل آخـر ، و " املقاومة " ولقد الحظ املتابعون أنه كانت بعض الفصائل
 وذات تصرحيات متناقضة ) مبهمة األهداف ( من جبهة إىل أخرى وتقوم بانشقاقات عديدة و

 " حميـر " ق غري واضح و وجعل الوضع العام يف العرا ، ، وكل ذلك من أجل إاك املتابعني
 للمتابعني ، فيضيع أصحاب احلق يف دولة اإلسالم يف خضم كل تلك املشاغبات ، و يف هذه
 األثناء تتم حماربة الدولة على األرض بشراسة من كل األطراف اليت اجتمعت علـى حماربـة

 .. اإلسالم و املسلمني ولوأد مشروع الدولة اإلسالمية

 ئ الكرمي على أنين مل أتطرق للوضع يف العراق ووضع دولـة العـراق وإنين أؤكد للقار
 رضـاء إ صراع النفوذ بني طواغيت املنطقة من أجل ( اإلسالمية وأعدائها ، وإمنا تطرقت إىل

 حىت أُسهل على القارئ الكرمي الفكرة ملعرفة كيفية إدارة النفوذ اآلخر من ) أربام األمريكان
 أسيادهم اليهود والصليبيني يف قضية حرب غزة وأهلها ، وهـو مـا رضاء إ التنافس يف سبيل

 صراعهم على .. رضاء أسيادهم بالتغلغل يف لبنان ، وأيضاً وهو خطري ينطبق أيضاً بصراعهم إل
 ، وقد أشرت إىل ذلك مسبقاً يف أحد ) حركة الشباب ااهدين ( النفوذ يف الصومال حلرب

 وأن حكومات قطـر والـسعودية وغريهـا ، الصومال مقااليت عند احلديث عن احلرب يف
 ودعم اخلائن ، بدعم حكومة الردة ، مشاركة يف حرب اإلخوة يف حركة الشباب ااهدين

 بعدما أغضبنا ما حصل ألهلنا يف غزة ، و حـسبنا ، ومل أتوسع فيها إال اليوم ، شريف أمحد
 . اهللا ونعم الوكيل

 ة إجياد موطئ قدم رضاء أسيادهم مبحاو إ راعهم على ص - بشكل أقل - ظهر " وأيضاً قد
 يف أفغانستان لوال أن اهللا عز وخل من عليهم بتماسـك داخلـي قـوي يف أفغانـستان ،

 حلف مشروعه اخلاص به ، وهكذا خيانات تتلوها خيانات لألمة اإلسالمية ولشعوم " ولكل
 . وأراضيهم

 فاجلزيرة تمثّل ! على قنايت اجلزيرة والعربية ، لقد ظهر صراعهم يف اخليانة واضحاً ملموساً
و قد أشرت إىل ذلك بشيء من التفصيل يف مقابلة سابقة يل مع غريي مـن – حكومة قطر
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 من اإلجابات بان ل إخوة كرام قام ا مركز اليقني اإلعالمي ، و كما ذكرت يف اجلزء األو
 ، والعربية متثّل عدو اهللا سلمان بن عبد - وبعض املال فقط ، قوة حكومة قطر يف قناة اجلزيرة

 ، " بشكل عـام " العزيز ، فالعربية كما أسلفت تلمع الصحوات واجم اجلماعات اجلهادية
 . واجلزيرة تسمح باهلجوم على الصحوات

 وما سبق ال ينطبق على قنايت اجلزيرة و العربية فقط بل على كل وسائل إعالمهم ، فـبني
 و حني آخر من سعودية و هكذا ، و أحياناً ، خر خترج الطعنات من جرائد قطرية احلني و اآل

 وطبعاً ليس هؤالء كل األعداء فهناك أعداء !! وأحياناً من غريه ، من مشايخ يف هذا احللف
 داخليون وخارجيون ورافضة وعبدة الشيطان والكثري من أصناف األداء ، ولكنين أؤكد بأنين

 . نفوذ حىت يستوعب القارئ الكرمي صراع النفوذ تطرقت إىل صراع ال

 نايف و ابنه على منتدى – ومع اشتداد احلرب بني احللفني ، فقد استحوذ حلف آل ثاين
 و قد الحظ أنصار اجلهاد يف فترة من الفترات خمططا كبريا يقوم به ذلك املنتدى ) أنا املسلم (

 ئحها والسماح يف املنتدى بالطعن بدولة اإلسالم واليت خرجت فضا ، لتلميع الفصائل املقاومة
 والتضييق على املدافعني عنها ، فقام اإلخوة جر املنتدى مما شـكّل شـلالً يف ، و تشويهها

 املنتدى ، فتدارك القائمون عليه فخفّفوا من أسلوم ليمرروا خمططهم من خالله ، و استطاعوا
 . أن يعيدوا بعضا ممن هجرهم ذا األسلوب

 و سخروه لتلميـع الفـصائل " حنني " نايف أيضاً على منتدى – واستحوذ حلف قطر
 و السماح بسب و تشويه دولة اإلسالم كما هو املنتدى األول السابق ، ) و نفخها ( املقاومة

 قد يرى بعض املتابعني أن تلك املنتديات تسمح بالطعن يف الصحوات و لكن لـيس ألـم و
 . !! سلمان م ميثّلون احللف اآلخر ملشروع بل أل !! عمالء

 وهنا أحب أن أشري إىل أن هذا يدل على أمهية املنتديات يف احلرب و يف املسرية اجلهادية ،
 فنحن عندنا املنتديات اليت اعتمدها مركز الفجر لإلعالم ومعها بعض املنتـديات األخـرى

 اجلهاد أن يضعوا كل طاقام ا للعمـل على مناصري ) جيب ( املوثوقة ، و هذه املنتديات
 فيها و نصرة الدين من خالهلا ، لعظم دور هذه املنتديات يف احلرب القائمة بني أهل اإلسالم
وبني أهل الكفر والنفاق ، وما التضييق على منتدياتنا يف الفترة األخرية إال أحد أدلـة قـوة
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 اهللا عز وجل ، وأذكّر اإلخوة مجيعهم بأنه وتأثريهم يف أعداء – من خالل أعضائها – نكايتها
 ولتكن هلم صوالم وجوالم كما عهدناهم بـذلك ، وكمـا ) !! اآلن حِمي الوِطيس (

 . تعاهدوا هم مع من يف امليدان جياهد بأن ال يقيلوا وال يستقيلوا لنصرة هذا الـدين
 وإن مشاريعهم اليت ذكرا كلها بفضل اهللا عز وجل مث بثبات وقوة دولة العراق اإلسالمية

 ولكنها مل تنته، و اآلن هم يف طور البحث عن تطـوير هلـا أو ، و من يناصرها قد فشلت
 . تغيريها ، جعل اهللا كيدهم يف حنورهم

ـ حامد العلى ودو 5  اخليانة يف ره الكبري 
 " مع قادة ما يـسمى ) نايف – آل ثاين ( الذي خدم حلف " حامد العلي " وقد اجتمع

 مث و يف وقت حمدد طعن وافترى على دولة العـراق !! يف الكويت كثرياً " اجليش اإلسالمي
 اءاته وسبابه مث خرج مباشرة بيان ما يسمى اجليش اإلسالمي بافتر !! اإلسالمية وطالب حبلّها

 و ( صل طعنه يف الدولة اإلسـالمية ا وطعنه وإفكه ، فكان يتبادل األدوار معهم ، مث كرر وو
 املقاومة " مع قادة اجليش اإلسالمي وقادة الفصائل " بنفسه " ، مث اجتمع ) كل من يناصرها

 قيقـة و كما أذكر فإن بيان سـفر احل ، ) قطر ( صالح يف اليت شكّلت جبهة اجلهاد و اإل "
 ومت اإلعالن عن جبهة اجلهاد – جلماعة أنصار اإلسالم قد أشار إىل اجتماعهم يف قطر أيضاً

 " و يف قطر أيضاً مث أعلنوا ما يسمى " شخصياً " مث اجتمع معهم !! صالح من دولة قطر واإل
 ه قنـاة استقبلت - ببضعة أيام كما أذكر – و بعد إعالم " الس السياسي للمقاومة العراقية

 . !! وأعلن مباركته هلذه اجلبهة " دخوله احللف فقط " اجلزيرة اليت أصبحت راضية عنه بعد

 وخيانة ما يسمى اجليش !! فال يظنن ساذج بأنه كان خمدوعاً إمنا هو يعلم ما يفعله جيداً
 ومل " !! ن ألسرى جوانتانامو الذين مل خيرجوا إىل اآل " اإلسالمي أصبحت مكشوفة رمبا حىت

 يبق من يعتد بقوله بل وال صغري وال كبري إال وعلم بأن اجليش اإلسالمي خـائن وحيـارب
 نصائح و ذكّـرم أن ااهدين ، حىت أنين راسلت سابقاً بعض اإلخوة ليكتبوا حلامد العلي

 نوا ذلـك ولو شاء اإلخوة الناصحون فليعل ، و مل أتكلم ذا األمر من قبل – يتلطّفوا ا معه
 وأنين مل أتكلّم يف أمره إال بعد أن ليعلموا أنين كنت أسدد و أقارب ما استطعت ، أمام الناس

 و قد فعلوا ونصحوا بأجود مـا يكـون ، – فكنت آخر املتكلّمني فيه ، استكرب على احلق
ونصحه غريهم من قادة وعلماء و إخوة يف األيام اليت كنا حنسن الظن به ، ولقـد أشـغل
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 - اهدين وأشغل قادة اجلهاد بفتنه ، و مع تكرار نصحه إال أنه أىب إال البقاء يف حلف قطر ا
 ستتضح له أمور ، ومن يرجع إىل مواقف حامد العلي بعد أن يتدبر كالمي هذا جيداً نايف ،

 حىت يف غري موضوع العراق من أفغانستان و اجلزائر وفلسطني و مؤخراً الصومال ، كثرية جداً
!! . 

 وكل مـن ، بل و أكثر من ذلك ، فقبل أيام خيرج حامد العلي لريد على كل الناصحني
 مع إصدارهم املرئي املزعوم لقناصهم ، ) العميل ( أحسن الظن به ليثين على اجليش اإلسالمي

 : بعيد عيد األضحى املبارك الفائت بأبيات شعرية وفيها
 !! فأنتم اجليش لإلسالم حيتكم *** " غري خافيةً " خذوا التحية مني

 فاجليش اإلسالمي العميل بالنسبة حلامد العلي هو من ميثّل حتكيم الشريعة وهو من يتحاكم
 غري خافية " ويعلن لكل من ناصحه رده وبيان موقفه وعقيدته !! إليها ، و هل يريدنا تصديقه

 ممن يقول إنه رمبا سـكت ، هذا اجلانب كما يقول حىت ال يدع جماالً إلحسان الظن به يف "
 " لفترة عن طعناته مستدركاً على نفسه ، فأعلنها وهي مواالته للجيش اإلسالمي وغري خافيةً

 . ! عرض احلائط - ممن استغفلهم – ، وضرب بكل أنصار احلق

 ن ويدعو ، ولقد كان حامد العلي واجليش اإلسالمي يفترون على دولة العراق اإلسالمية
 مث !! وغريها من االفتراءات ، وأنا اليوم سأقول لكم ملاذا فعلـوا ذلـك وتنطّعاً أن فيها غلواً
 لقد كانوا يظنون أحد اإلخوة بأنه هو الشيخ الفاضل الـصابر أبـو عمـر !! غيروا تهمهم

 فأرادوا تـشويهه !! البغدادي أمري دولة العراق اإلسالمية حفظه اهللا وسدده الذي يكيدون له
 مث حينما مت اعتقال ذلك !! والطعن يف الدولة ككل من خالل الطعن فيه لظنهم أنه هو األمري

 وخرجت األخبار بأن أمري الدولة قد اعتقل ، و بعدها بفترة خرجت كلمـة ألمـري ، األخ
 املؤمنني يف دولة العراق اإلسالمية والشيِخ الفاضِل أيب عمر البغدادي حفظه اهللا وجعله غصة

 فما كان منهم إال أن يغيروا افتـراءام و مهـم و ) !! صدموا و صِعقوا ( وقهم ، يف حل
 سبام إىل فرية وشبهة أن األمري جمهول من شدة غيظهم عليه ، و أن من يناصـره جمهـول

 وحسبنا اهللا عليهم و نعم !! وإىل يومنا هذا ، مث أصبحوا يدندنون حوهلا !! وشبح و خفّاش
.. ... !! الوكيل
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 فريفعون من قدر مجاعات مل يسمع ا غالـب ، ونراهم اآلن خيوضون يف شأن الصومال
 واليت تسيطر على أكثر من ثلثـي ) حركة الشباب ااهدين ( ويصغرون من حجم ، الناس

 . الصومال، فاجتّهوا بفتنتهم إىل الصومال، وحسبنا اهللا عليهم ونعم الوكيل

 ل أبو محزة املهاجر أنه بسبب فتوى حامد العلي هتكـت أعـراض لقد قال الشيخ البط
 ممـا – وغريهـا – وقُتل املوحدون وأُصيبوا باجلراحات وتأخر النصر ، وهـذه ، املؤمنات

 وما ختفـي ، سنخاصمه ا أمام رب العزة واجلربوت املنتقم اجلبار الذي يعلم خائنة األعني
 .... . لظاملون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار والذي ال يغفل عما يفعل ا ، الصدور

 واستخدم آل ثاين ونايف وبشكل أخص ابنه حممد بن نايف غريه من دعـاة ومـشايخ
 . السرورية و لكن كان تأثريهم أقل من تأثري حامد العلي

 املهم ، وعلى جانب آخر ، كانت احلرب على األرض ضد دولة اإلسالم على أشـدها
 ، املنضمة هلذا احللف واليت كانت تقاتل بفتوى حامد العلي أيضاً " املقاومة " اسطة الفصائل بو

 قاتلهم اهللا ، و ظهر تنافسهم ضـد عظيماً وقد غدروا بالدولة غدراً ! وهذا معروف منشور
 نـايف - فتوسع حلف قطر !! ومشروعه صحوات العشائر ، حلف سلمان بن عبد العزيز

 ". إسالمية " اليت حتمل شعارات " املقاومة " قي اجلماعات وضموا إليهم با

 : اخليانة يف اجلربا دور احلميدى ـ 6
 اليت يسعى إليها أعداء اهللا طواغيت آل ثاين حليازة أكـرب .... ) اجلديدة ( ومن املشاريع

 ة سنوات الرضا من أسيادهم األمريكان مبحاربة دولة العراق اإلسالمية ، أم استقبلوا منذ عد
 !! فيها " أمري " وجعلوه يعيش يف قطر و كأنه !! و أغدقوا عليه األموال " مشّر " أحد مشايخ

 و أعطوه منطقة كاملة !! بل أعطوه صالحيات ليعطي من شاء من العراقيني اجلنسية القطرية
 م وباالً و بإذن اهللا تعاىل ستنقلب أمواهلم وخمططا !! ليحكمها يف قطر و يوطّن فيها من يشاء

 . عليهم

 من خـالل قنـاة 2009 كانون الثاين / يناير 6 وهو الذي خرج أيام حرب غزة يف
اجلزيرة اليت تقوم بعمل لقاءات دورية معه لتنفيذ خمطط قطر حلرب اإلسالم واملسلمني ودولة
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 اإلسالم يف العراق وكسب ود األمريكان ، فكال لبشار بن حافظ املديح وأبـدى إعجابـه
 ولقد قال يف عدو اهللا اخلائن بشار بـن حـافظ كالمـاً !! وانبهاره مبوقفه من أحداث غزة

 . !! مضحكاً

 والذي ينخدع به الكثري من العـراقيني " !! احلميدي بن دهام اجلربا " ومن أقصده هو
 القاعـدة " ة وغري العراقيني ، وهو الذي يراد منه أن يكون من احملاربني لدولة العراق اإلسالمي

 ويدافع عنها " القاعدة " واحلميدي اجلربا يف اإلعالم ميدح !! يف املستقبل " كما يسميها هو
 وهو له يد يف تأسيس عشائر !! مث ويف اإلعالم أيضاً يطعن ا يف أمور أخرى !! وعن جهادها

 . !! يف املوصل " مشّر "

 ؤساء العشائر حوله الدخارهم للمخطـط من ر " كبرياً " لقد مجع احلميدي اجلربا عدداً
 و طبعاً يقول ذلك ألنه تابع ملشروع !! و هو يصرح بأن الصحوات عميلة و خائنة !! القادم

 . آل ثاين و نايف و ابنه

 مشروعه حىت اآلن فاشل ، وهو مشروع خمتص باملوصل أكثر من غريها ، واحلميدي يقول
 ال ميـانع أن – واستغفاالً لعقول أتباعـه – يكان ولكنه بأنه يرفض أن يأخذ أمواالً من األمر

 . !! مدعياً أنه من حقوق العراقيني " العميلة لألمريكان " يأخذه من احلكومة العراقية

 و ليس ذلك ألنه يراهم على احلق و لكن سبب ذلك هو " القاعدة " وهو يرفض مقاتلة
 : ( دولة العراق اإلسالمية ، فمما يقولـه أن شباب املوصل وجماهديها وعشائرها منضمة إىل

 . ) !! كيف نقاتلهم اآلن وغالب أبنائنا يف صفوفهم

 ال يستغرب أحد إن علم بأن زوج ابنة احلميدي اجلربا هو اخلائن رئيس صحوة املوصـل
 وقد دعمه بشكل كبري حىت يصل إىل منصب رئيس صحوة املوصل، ولكـن !!! فواز اجلربا

 . !! ت إشكالية يف املخطط بعد ذلك حدث

 فهو كان يريد من زوج ابنته رئيس صحوة املوصل اخلائن فواز اجلربا أن يكـون ذراعـه
ومجع له ، العسكري يف املوصل لينفّذ خمططه يف الوقت املناسب ، فدعمه وأبرزه على الساحة
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 ه حلف اـرم إن !! العشائر لتقف معه ، مث بعد ذلك استحوذ عليه طرف آخر و قوي أيضاً
 . !! سلمان بن عبد العزيز

 واحلميدي اجلربا مل يكن يريد من فواز اجلربا أن يصل هلذه املكانة ، ومل يكن يريد منه أن
 و قـد قـال !! يكون له دورا إعالميا وتصرحيات سياسية ألن خطّته خمتلفة وحلفه خمتلف

 ) ن اآل من حنن حىت حنارب القاعدة : ( احلميدي اجلربا يف أحد تصرحياته رداً على زوج ابنته
 فاحلميدي اجلربا يف احلقيقة يرى حتييد القتال ضد دولة اإلسالم حىت يرتب صفوفه و ينظّم !! ؟

 قواته ، وهو ال يريد من جنود الدولة أن يواجهوه حالياً إىل أن تقوى شوكته ، ومشروع قطر
 من ، الذي يرى املواجهة املباشرة ، ونايف واحلميدي يعملون خببث أكثر من حلف سلمان

 وبث الفنت بينـهم ، خالل الصحوات ضد دولة العراق اإلسالمية ، و مشروعهم هو التغلغل
 . حىت يشقّوا الصفوف كما فعل مشايخ السرورية

 وأحب أن ينظر القارئ الكرمي إىل خيانة هؤالء من أجل !! فتصادم املشروعان مرة أخرى
 وال أرامل العراق ، وال أيتام العراق ، ، فال يهمهم دم عراقي وال عرض عراقية رضاء أمريكا إ
 وال الذي يتسلّط عليهم ، وكل ما يشغلهم هو أن حيوزوا على رضا أمريكا ، ومن بعـده ،

 . لعنهم اهللا أنا يؤفكون !! سوف تقلّدهم أمريكا املناصب اليت ترضاها هلم

 ى هذه األحداث من أجل االختصار، و سأترك ذلك لإلخـوة ولن أتوقّف كثرياً للتعليق عل
 ليقوموا به ، فتصادم املشروعان كما أسلفت ، فقام الطاغية سلمان بن عبد العزيز اهللا وفّقهم

 ) صحوة املوصل ( أو ) خنوة املوصل ( مشروعه مبحاولة استمالة احلميدي اجلربا إىل حلفه و
 ز اجلربا و أصبح احلميدي يف حرية من أمره ، فهو ال و قام بذلك عن طريق زوج ابنته فوا !!

 بل و ) !! إن األمري سلمان ال يؤمن جانبه : ( يثق يف سلمان بل يقول عنه يف جمالسه اخلاصة
 ( : و لكنه أضاف )!! ن حاول شرائي األمري سلما : ( قال عنه أيضاً مما هو مؤكد من مصادرنا

 . ) !!! أنا والئي اآلن لقطر

 دي اجلربا يعلم بأن نايف هو األقرب من سلمان للكرسي ، فهو ال يريد العمل مع واحلمي
 وهـو ، وهو يعيش فيها وكأنه أمري ، و أيضاً فإن أمالكه و مصاحله كلها يف قطر !! سلمان

. فاملخطط الذي يعمل عليه كبري جداً وخطري أيضاً !! حيكم منطقة كاملة فيها
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 ه باحلرية هو أن زوج ابنته الذي أصبح له نفوذ قـوي يف ولكن يف نفس الوقت ما يصيب
 خنوة " دخل يف حلف قوي مع األمري سلمان ، و هو يسعى لتدخل قطر يف مشروع ، العراق
 حىت ال يستويل األمري سلمان عليها : ( خدمةً ألسياده من آل ثاين و كما يقول هو " املوصل

 . عنه هنا ، و أحتداه أن ينكر حرفاً مما نقلته ) كلها

 بني موقف قطر وعـشريته وزوج ابنتـه و ، فأصبح مشتتاً حمتاراً يف موقفه من اخليانات
 و سبحان اهللا العظيم ، كل أولئك اخلونة الذين اجتمعوا على حرب دولة العـراق !! سلمان

 ه يقول ريب سبحان !! واخليانات بينهم وبني أنفسهم ؟ ، اإلسالمية تصيبهم كل هذه اخلالفات
 ). وأَنَّ اَهللا ال يهِدي كَيد اخلاِئِنني : (

 مركزهـا ( ألن القاعدة حسب قولـه " القاعدة كما يسميها " احلميدي ال يرى اآلن مقاتلة
 و هو يريد أن يكسب ثقة أبناء ) !! من مشّر - حتديداً – املوصل و غالب جنودها يف املوصل

 . مبشروعه حملاربة دولة العراق اإلسالمية مشّر إىل أن يصل ملرحلة التمكني مث خيرج

 أبناء مشر الذين أذاقوا أعداء اهللا و هاتكي أستار أخوام الويـل ، فقـد أما : و أنا أقول
 كانوا و ما زالوا رجاالً أصحاب مروءات ، ال ينامون على الضيم و ال خيونون عهـدهم و

 . أمانتهم

 بل هـم ااهـدون ، يعين أن أبناء مشّر خونة فإن ذلك ال ، وحىت لو خرج منهم خونة
 املدافعون عن دينهم وأعراضهم ، أما من هو من أمثال فواز اجلربا فإنه سيفتضح أمره ، و لقد

 ) . الدولة اإلسالمية جيب أن تسقط :( أنطقه اهللا عز وجل فقال بلسانه

 قول عن دولة إسالمية حتكم كلمة عظيمة ، كيف يستطيع أحد أن يتلفّظها ، ي إا و اهللا
 ، ال إله إال اهللا ، ربنا ال جيب أن تسقط بشرع اهللا و سنة نبيه صلى اهللا عليه و آله وسلم أا

 . تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا

 طرف ال ميكن إبعاده عن قـضايا ( واحلميدي اجلربا يعلن على املأل أنه سيزور إيران ألا
 !! إيران والسعودية وقطر هم الذين سيحددون مـستقبل العـراق إن : " ويقول ) !! العراق

: وأنـا أقـول !!! حسب قوله " ) وعليهم أن يتفامهوا فيما بينهم وإال فالقاعدة هي املنتصر
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 سبحانك هذا تان عظيم ، عندما ننصر حنن أخواتنا و إخواننا يف العراق يقال لنا إن العراقيني
 مع أن الغالبية الساحقة من جنود !! ن تدخل غريهم يف أمرهم وال يريدو ، يعرفون ما يريدونه

 أما أهل اخليانات من طواغيت العرب والعجم . و قادة دولة العراق اإلسالمية هم من العراقيني
 . !! وحتديد مستقبلهم ، فمرحب م لقتل العراقيني

 و احلميـدي " !! حممد عياش الكبيـسي " يقف مع احلميدي اجلربا يف مشروعه املدعو
 : ( اجلربا يكره الشيخ حارث الضاري كرهاً شديداً ، و لقد قال عنـه يف إحـدى املـرات

 حارث الضاري اآلن عنده مصانع يف األردن و يعمل لصاحل األردن و ما عليكم منه و مـن
 . ) !! كالمه

 ورية كما إن خمطط قطر من أخبث املخططات ، و هو باختصار ضرب ااهدين بالسر
 و خصوصاً يف جزيرة – كما يصفوا - " نفس احلاضنة السلفية " تقدم ، ألم ينتمون إىل

 ( لـصاحل " املقاومة " العرب ، مث بعد أن تتحقق أهدافهم سيغدرون بالسرورية و مجاعام
 قي احلزب اإلسالمي العرا " ليضعوهم يف السلطة بزعامة ما يسمى ) مجاعة اإلخوان املسلمني

 فهذا احلزب و زعيمة طارق اهلامشي هم من حلف قطر و لكن قطر ال تظهـر ذلـك ألن !!
 يف حلفها بقتال دولة " املقاومة " مسعته اآلن سيئة جداً، و لكنها تدخره إىل أن تنهك فصائل

 . !! العراق اإلسالمية مث خترج احلزب اإلسالمي على أنه الطاهر الطيب

 جولة الطاغية طارق اهلامشي يف اية العام املنصرم على عدد من الدول في وباملناسبة ف ..
 العربية ، كان أحد ااهدين االستشهاديني متربصاً به ، و مل يكن من جماهدي دولة العـراق

 فلقد استطاع األخ بتوفيـق اهللا و فـضله !! م فقط . 2 اإلسالمية ، و كانت املسافة بينهما
 وكاد أن ينفذ أوامر الشيخ ، امشي العميل أثناء تنقله يف ذاك البلد اختراق خط سري موكب اهل

 الفاضل أيب عمر البغدادي حفظه اهللا و سدده يف القضاء على هذا العميل ، لوال أمر أراده اهللا
 . عز وجل ، واحلمد هللا على كل حال

 من أن السعودية خلوفهم !! والعجيب أن طواغيت قطر ال يأمنون حىت لنايف و ابنه أيضاً
 وأن والء السرورية للسعودية أكثر من ، تستطيع أن تؤثّر فيما بعد على السرورية بعد التمكني

" مجاعة اإلخوان املسلمني " وعليه فالبد من الغدر م يف حلظة خاطفة لتمكني وإبراز !! قطر
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 العراق و يف كـل أفضل منهم يف ، الذين لن جيد أسيادهم األمريكان وال حكّام دول اخلليج
 . !! مكان

 و مدى غدرهم بأمة اإلسالم ، وللمتابع أن يتصور مدى خيانات هؤالء احلكّام الطواغيت
 ) تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب ( مث بعد ذلك ال يلومن أحد ! وإفسادهم يف األرض ،

 أوضاعها ويقيم لإلسـالم ويرتب ، عندما يأيت لتحرير هذه اجلزيرة من رجس احلكّام اخلونة
 . !! فيها دولته

 : اخليانة يف حارث الضارى ودوره ـ 7
 وهو احللف األردين فعدو اهللا ورسوله واملؤمنني عبد اهللا بن ، هناك حلف ثالث أقل تأثرياً

 رضاء أسياده األمريكان ، و حلفه تمثّلـه إ احلسني مل يستطع الوقوف من دون املنافسة على
 حلكومة املالكي مثـل مطلوباً فال يعقل أن تستضيف األردن شخصاً ! سلمني هيئة علماء امل

 " و " كتائب ثورة العـشرين " وميثّل هذا احللف ! من دون مقابل ، الشيخ حارث الضاري
 وميكن مالحظة التهميش يف الفترة األخرية من قبل قناة اجلزيرة هليئة ، " جبهة اجلهاد و التغيري
 ذلك ألن هذا احللف أصبح و ده بشكل ملفت مقارنة مع الفترة املاضية ، حارث الضاري وإبعا

 . نايف - يف خالف مع احللف القطري

 أراد أن ) القذايف ( عدو اهللا و رسوله واملؤمنني ) نون العرب جم ( ال أنسى أن أذكر هنا أن و •
 لت ليبيا اخلط عن ولكنه مل جيد لنفسه حلفاً مستقالً ، فدخ ، حيوز على رضا األمريكان أيضاً

 ألم مل !! طريق دعم شخصيات عراقية منها الشيخ حارث الضاري و لكن بطريق غري مباشر
 اليت بدأت يف الفتـرة " عائشة القذايف " يتمكّنوا من إيصال األموال إليهم إال عن طريق ابنته

 ثىن عليها أحـد و هي اليت أ !! مع الدعاة و املشايخ " نايف – ثاين " األخرية تنتهج ج آل
 إليصاهلا إىل داخل " عينية " ، فأعطت هيئة علماء املسلمني معونات إنسانية 1 الدعاة املغفّلني

 . !! أيضاً " مالية " و أعطتهم هبات !! العراق و ليوزعوها بأنفسهم

 إن كان عندهم أكثر من هذا اإلجرام فليفعلوه ولنحرقن !! فأين سيذهب الطواغيت منا ؟
عليهم خمططام قبل أن يكملوها ، و سنسكت عنها حىت ينفقوا كل ما عندهم و يوقعوا يف

               
طواغيت جزءا من دعوته أصبح مدح ال الذي ـ المقصود هنا هو محمد حسان 1



 

69

 

 شراكهم من يستطيعون عليه و لكننا بعون الواحد األحد سنحرق عليهم خمططام قبـل أن
 . 1 !! تكتمل ، و اهللا غالب على أمره

 موقف بعض ينقضى من وأعجب عجبا ال : مصعب الزرقاوي رمحه اهللا أبو ااهد قال الشيخ
 وعلى رأسـهم املنهزمني من أصحاب اخلور واجلنب الذين أماتوا علينا ديننا ورضوا باهلوان

 العام هليئة علماء املسلمني يف العراق الذي صرح يف بعـض جمالـسه األمني الضاري حارث
 أقول له يستطيع يرفع رأسه بسبب ذبح األمريكي واملنصر الكوري اجلنويب ف اخلاصة أنه ماعاد

 قربا وتنام فيه حىت يأتيك املوت خجال عـن مناصـرة لقد كنت أظن من قبل أنك ستحفر :
 أعراضهن يف سجن أىب غريب الذي يقع على بعد مئـات أخواتك املسلمات اللوايت انتهكت

 تلبس عقاال على رأسك ولن تذوق طعاما ولن يغمض األمتار من بيتك أو أنك تقسم أنك لن
 ذلك ولكن لألسف مل حيصل شيئا من ذلـك قذ أخواتك أو لك دون لك جفن حىت تستن

 تذكر مواقف اخلزي والعار اليت ذللتك إىل يوم غاية جهادك أن متد حبال الود مع الرافضة أال
 جواد اخلالصي فخاطبته قائال كنت أمسع عن صـربك القيامة حني مجعتكم لقاءات الشر مع

 مبـادرا قبل رأسك وحان وقت الوفاء مث قمـت فآليت على نفسي إن لقيتك أن أ وجالدك
 حممـد فقبلت رأسا ملئت باحلقد على اإلسالم رأس اليفتر لسانه عن الطعن يف عرض نبيك

 ضاريا على أهل لقد كنت فقلى بربك بأي وجه تقابل نبيك يوم احلشر صلى اهللا عليه وسلم
 مع الرافضة فتربعت هلـم محال وديعا لكنك كنت اإلسالم حني امت رموز اجلهاد بالعمالة

 فإىل اهللا نشكوكم وبني يديه سـنوقفكم مبساجدنا بزعمك أا حجارة وميكن أن يبىن غريها
 . ونسألكم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 ي احللف السور دور ـ 8
 جبهة اجلهاد ( و هو حلف قومي بعثي متثّله ) !! السوري ( وهناك حلف رابع و هو احللف

جيش الطريقة النقشبندية ( ، وأبرز اجلماعات فيه هو ) عزة الدوري ( ها و يقود ) و التحرير

               
 ال شيخ ح  ارث ) ش خص ( و أح ب أن أن ّوه هن ا إل ى أن ق ّوة هيئ ة علم اء الم سلمين تكم ن ف ي .. 2 يق ول األخ أس د الجه اد 1

 ٬ وأنا هنا أؤكد على عدم تخوينه و العياذ باهللا ٬ ولكن الهيئة من غير حارث الضاري ليس لها أي قوة و ال اعتبار ٬ الضاري
 س يعرف معن ى الحل ف األردن ي باس تخدام " مثنّ ى " تصريحات باقي أعضاء الهيئة وعلى رأس هم ابن ه ال سفيه و الناظر إلى

 مشروع علمانى مضاد للم شروع في الحقيقة إن من يمضى في وأقول . الهيئة ٬ وجبهتها لمحاربة دولة العراق اإلسالمية
) عالمية الكافرة يعتبر خائن لإلسالم والمشروع اإلسالمى واألمة يد النظم العلمانية ٬ والنظم ال في اإلسالمى ٬ واضعا  يده
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 أن هنـاك مـن " و تبقى دولة اإلسالم شاخمة " ، و قد ذكرت يف موضوعي الذي بعنوان )
 . يدخر هذه اجلبهة لوقٍت ما ، وها قد جاء وقتها اآلن للظهور

 إن دولـة ( : ال أن أقول للقارئ الكرمي وإننا إذ كشفنا خمطط أعداء اهللا هذا، ال يسعين إ •
 ومن غري ، وإن أغلب هذه املشاريع قد مت التعامل معها وإفشاهلا دوء .. ) اإلسالم باقــية

 إعالن تفاصيل هذه التحالفات من قبل ، وإمنا كان بتلميحات من القادة حفظهم اهللا ، أمـا
 استأِمنت عليها ، وبإذن اهللا ستفرح أنصار اليوم فإنين أبشر أنصار اجلهاد عامة ببشارة طيبة قد

 وكل من حيب اخلري ألهل العراق ، أسأل اهللا أن يعجل ا و جيعل فيها خرياً و بركة ، اجلهاد
 . و متكيناً

 وإن دولة العراق اإلسالمية قد ثبتت يف أيام عز األمريكان و مل تهزم ، و حري ـا أن ال
 إال وتكون فيه أقوى من سابقه بتوفيق اهللا تبارك و تعاىل ، و أحب أن ، يأيت عليها اآلن يوم

 ما كنـا ، أطمئن املسلمني عامة على دولة اإلسالم ، فإا قد اكتسبت خربات يف بضع سنني
 وذلك من فضل اهللا تعاىل علينا ، وإن دولـة العـراق ، نظن أن نكسبها يف عشرات السنني
 ة ومغايرة ملا سبق من أجل املرحلة القادمـة ، وإن جـيالً اإلسالمية قد جهزت خططاً كثري

 و أترك تفاصيل البشارات لتخرج مع األيام بـإذن اهللا !! جديداً من ااهدين قد انضم إليها
ـَاِمخة (( وأؤكد على أنه . تعاىل  )) . َستبقى دولَـة اإلسالم ش

 رضاء أسيادهم و إنقاذهم من مستنقع العـراق كما بينت آنفاً كيفية تسابق الطواغيت إل و
 و عدو ، فهذا ينطبق على قضية احلرب على غزة ، فحلف يدعم عباس و حلف يدعم محاس

 عبد اهللا بن عبد العزيز السعود ( اهللا و رسوله و املؤمنني و حامل لواء اخليانة امللك الطاغوت
 ة يف خضم األحالف السابقة حلرب يدعم اليهود مباشرة ، كما كان يدعم األمريكان مباشر )

 . دولة اإلسالم

 والكيفية اليت يراد ا استقطاب حركة محاس وغريها، ، ولن أخوض يف تفاصيل األحالف
 ) . واهللا املستعان على ما يصفون ( وأترك ذلك لإلخوة بعد أن بينت الكثري من األمور،
 الداخلي رتيبات هامة على املسرح العراقي ومن جانب آخر حماوالت األمريكيني القيام بت

، اهليكل احلكومي والتـشريعي للدولـة ضمن ، ، تفضي إىل دمج املغضوب عليهم باألمس
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 تطعيم .. وإقناع احلكومة العراقية ـ ذات الغالبية الشيعية ـ أن ما من حل آخر لبقائها سوى
 على أن تكون هذه , قية الشريفة مبا يسمى باملقاومة العرا بنيتها بشخصيات بعثية أو ذات صلة

 . أي طـرف الشخصيات ذات ثقل ومكانة لدى السنة لكي ال ينقسم أو يعتـرض عليهـا
ـ الـيت لالنضمام للتركيبة الوطنية احلكومية ، والشخصيات أو اهليئات املرشحة  العراقيـة 

 سـالمية العراق اإل يعكف األمريكان على صياغتها لتكون حائال دون سقوط البالد بيد دولة
ـثرية  : كـاآليت و إمنـا هـي ثالثـة أطـراف وهـي .. ــ ليـست ك

ــة علمــاء ـ أ  . املــسلمني هيئ
 . الـدوري و تنظيماتـه عـزت إبـراهيم ـ ب
 . العراقيـة س الـسياسي للمقاومـة الـ ـ ج

 األمريكان ـ ميكن التفـاوض معهـا و أيديولوجيا ـ بنظر هذه األطراف الثالثة املقبولة
 لتقوية ركـائز النظـام ، الداخل العراقي الوصول معها أيضا إىل نتيجة سياسية على مستوى

 . القائم يف العراق مبا يرضي السنة

 دعياء سقوط األ ـ 9

 وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك ـ أ
 املقاومة ) التجارية ( الفصائل لقد سقط أدعياء اجلهاد من ( 2 يقول الشيخ أسد اجلهاد

 مث اجتماع بعـض الفـصائل " اإلسالمي اجليش " واحدةً تلو األخرى، بدءاً من ما يسمى
 الـس الـسياسي " و " صالح اجلهاد واإل جبهة " األخرى معه ومواالا له يف ما يسمى

 حينما خسروا ومل يرحبوا من تآمرام على اجلهاد ، الذين سقطوا معه يف شراكه، مث " للمقاومة
 . البيانات اليت تفضحهم بأنفسهم بدؤوا باالنفضاض من جتمعهم، وأخرجوا

 لبعض الفصائل املقاومة، أعلنت عن وهي عبارة عن جتمع آخر "" ويف الساحة أيضاً •
 حتكيم شرع اهللا عز وجل، وهنـاك جبهـة منهجها وبرناجمها وهو أقرب إىل الوطنية منه إىل

 وتأثريهـا - ومنهجها فاسد – تذكر وهذه ال تكاد " جبهة اجلهاد والتحرير " أخرى وهي
 الفضل والسبق، أهل وبقيت مجاعة أنصار اإلسالم، ! بسيط ولعل هناك من يدخرها لوقت ما

. ويرضى أهل املدد والسند، نصرهم اهللا ووفقهم ملا حيب
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 فكشفت أموراً عديدة وأحرقت أوراقاً ألدعياء اجلهاد، " احلقيقة سفر " وقد أخرجت بيان
 بأسـلوبه املتنـاقض - ااهدين ببيان آخر فضحه وكل من يف جبهتـه وخرج بعده جيش

 مث بيان اهليئة الشرعية التافهة للشخصني والـذين زادوا " متايزوا " بكتاب  وحججه الواهية
 .. أنفسهم من فضائح

 أو الورقة األوىل قبل أن تدخل الثانيـة يف – احتراق ورقة الصحوات وإنين أرى أنه بعد
 وبيان جيش ااهدين واهليئة التافهة، أن ، بيان أنصار اإلسالم نصرهم اهللا وخروج – اخلدمة
 مراحل اجلهاد قد انتهت بتمايز ااهدين عن غريهم أمام الناس يف داخل العراق من مرحلة

 . اآلن ، وإين أعتربها إعالن عن مرحلة جديدة يف مسرية اجلهاد يف العراق وقد بدأت وخارجه

 املراحل يف احلرب الصهيوصليبية العاملية ضد املسلمني يف العراق، بعد أن انتهت مرحلة من
 متعب للمسرية اجلهادية فيه، أرهقت ااهدين واختلطت فيه التيارات اجلهادية متحيص حدث

 تلـك بالوطنية باخلائنة، ووقف املتأمل للوضع العراقي مندهشاً، وأصبح احلليم حرياناً وسط
 إىل حىت خنلُـص - حسب رأيي – األمواج املتالطمة من اإلرهاصات واليت كان البد منها

 . ة اليت سوف ينصرها اهللا عز وجل النخبة الصادق

 اليت " دولة العراق اإلسالمية " ومن بني كل تلك اإلرهاصات بقيت دولة اإلسالم شاخمة،
 صلى اهللا عليه وآله وسـلّم، حتكُـم أعلنت أا دولة قائمة على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا

 ضدها، ضد - ال من رحم اهللا إ – كله بشرعهما ال بديل هلا عنه، وهلذا السبب وقف العامل
 لنفسها وهو منهج األنبياء والرسل علـيهم دينها، ضد منهجها منهج التوحيد الذي ارتضته

 ) الصالة والسالم

 : جمرد قتال األعداء ليس دليال على شرعية احلركة ب ـ
 ودخول البعض اآلخر العملية ، عداء أل هذه احلركات واجلماعات بالرغم من قتال بعضها ل

 والعمل ، النهاية تقوم على املشروع الغرىب بالرغم من إدعائها اإلسالم يف ال أا ، إ السياسية
 ، تقوم على املنهج اإلسـالمى اليت صلة بينها وبني اجلماعات ا ومن هنا تتم املف مصلحته ، يف

 قـام اليت تلك النقطة املفصلية ، ومن مث كان السعى لتطبيق اإلسالم من خالل دولة اإلسالم
. بني تلك احلركات واحلركة اإلسالمية ، صلة ا على أساسها القتال واملف
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 ، توقيت إعالن الدولة يف ومن هنا يتبني لنا أن اخلالف واحلرب مل تكن راجعة إىل اجتهاد
 ووالء لغري ، وعمالة ، ولكن األمر راجع إىل ردة ، تقبل االجتهاد اليت مور أو أى أمر من األ

 ومـن مث فهـذه ، صف املشروع العلماىن الغرىب ضد املشروع اإلسالمى يف لوقوف با ، اهللا
 بل ال بد من ، ال جيوز االجتماع معها ، ا خارجة عن سبيل املؤمنني أ حقيقتها ، طوائف ردة

 مواجهتها للجاهلية يف تتعلق بواقع احلركة املسلمة اليت قتاهلا مع القدرة وفق السياسة الشرعية
 . املسلمة ا يتفق مع صاحل اإلسالم واحلركة مب ، املواجهة يف ولويات ووفق فقه األ ، من حوهلا

 : ) حسدا من عند أنفسهم ( الوقوف ضد دولة العراق اإلسالمية ج ـ
 سبق وأكدنا أن السبب احلقيقي وراء مشروع الصحوات هو : يقول الشيخ أبو محزة املهاجر

 فبعد إعـالن الدولـة ، أ يطفو على السطح يف هذه األيام وهو ما بد ، الدولة اإلسالمية قيام
 تقريباً تضارب املشروع اإلسالمي مع املشروع الوطين الذي تتبناه كل ألوان الطيف يف العراق

 مـن وليس ، اليت أُعلنت وشكلت ، وهو ما تصرح به مراراً وجهاراً كل جبهات الضرار ،
 فإمنـا ، ل بعد إعالن الدولـة اإلسـالمية العجب وال من الغريب أن تتشكل مجيع هذه الكت

 سـلول فلقد اشتعل احلقد واحلسد يف قلب محلة راية ابن ، تشكلت حقيقة حلرا سراً وجهراً
 دماءنا وتيقنوا أن ، بعدما ضاعت من أيدىهم الكعكة و حتطم أملهم يف احلكم الوطين القومي

 شـريعة ق مرة أخـرى بغـري وأشالءنا سنقطعها رخيصة وال تضيع مثرة اجلهاد وحتكم العرا
 وألن حقيقة جيوشهم الكذب وخاصة بعدما حلق املخلصون يف صفوفهم بنا كـان ، الرمحن

 نظّروا له فإن املشروع الوطين الذي ، خيارهم الوحيد الوقوف مع احملتل ضد الدولة اإلسالمية
 ما قدموه وهو ، هو نفس ما يريد احملتل فقط شرط العمالة ، وحتالفوا عليه ، ومجعوا ألجله ،

 احملتل وأعوانـه يف وأمن بدأ ، اللهم إال دراهم معدودة ، مسبقاً ودون مقابل من الكافر احملتل
 أ هـ . ) حرمام منه

 وإن أصحاب هذا املنهج يربرون تعاوم مع أعداء األمة من : أسامة ااهد ويقول الشيخ
 ، بت أهل اإلسالم على يد جيش الـصدر حكام املنطقة وموكليهم  بشدة األهوال اليت أصا

 وكذا فيالق الغدر بقيادة عبد العزيز احلكيم ، و منتسيب حزب الدعوة داخل حكومة املالكي
 وما يفعلونه بأهل اإلسـالم ال ، وخارجها ، فأقول إن جرائم هؤالء قد جتاوزت كل احلدود

هناك يف العراق ، وهؤالء ولكنها حقائق على أرض الواقع يذوقها إخواننا ، يصدقه اإلنسان
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 القوم هلم أطماع وكذا أهداف يف توسيع جرائمهم خارج العراق ، ومع هـذا كلـه فإنـه
 مث بتوحيد ، باإلعتماد على اهللا تعاىل ، باإلمكان إيقاف جرائم هذه املليشيات ومدها بإذن اهللا

 للمجاهدين بكل ما جهود ااهدين للقتال ضد الغزاة وأعوام هؤالء ، ودعم عامة املسلمني
 . حيتاجونه

 وإخوانـه قـصب - عليه رمحة اهللا - وقد حاز األمري أمحد اخلاليلة أبو مصعب الزرقاوي
 السبق يف رفع اللواء لفضح هؤالء ارمني وقتاهلم وإيقاف مدهم ، وبدالً من أن تنـصروهم

 فقتال األمريكان ، مني وقسمتم القتال إىل قس ، خذلتموهم وثبطتم ااهدين عن قتال هؤالء
 وهم أنـصار ـ وأعضاء اجليش والشرطة ، فقط مقاومة شريفة ، وأما قتال املليشيات املرتدة

 فهي عندكم مقاومة غري شريفة تتربؤون ــ وأدواا الحتالل العراق وقتل أحراره ، أمريكا
 صـلى اهللا وقد كان رسول اهللا ، فهذه تقسيمات ما أنزل اهللا ا من سلطان ، من أصحاا

 عليه وسلم يقاتل أبناء عمومته من قريش ، فالدين هو الذي يعصم الدم وليس العرق أو الوطن
 ، وقد وافقكم يف هذا املنهج املعوج عشرات من أصحابكم من أولياء وعلماء السلطان غـري

 تتمادى يف وهذا مما أعطى فرصةً كبريةً هلذه املليشيات أن ، الرمسيني يف بالد احلرمني وغريها
 . إهالك احلرث والنسل

 إن السفينةَ ال جتري على اليبِس *** ترجو النجاةَ ومل تسلك مسالكها

 مث إن كان حرصكم على دفع شر هؤالء هو الذي دفعكم ملواالة الكفـار واحلكومـات
 وكم املرتدة ،  أَما كان من الواجب عليكم أن تصارحوا إخوانكم الذين ائتمنـوكم وأطـاع

 ، لتقيموا دولةً إسالمية ؟ أليس من الواجب أن تبلغوهم أنكم قد عجزمت عن األمر املتفق عليه
 الكلمة العليا فيها ليست هللا تعاىل ، ورضيتم بدولة وحدة وطنية ، وحقيقتها دولة وحدة وثنية

 هم وأال وإين أدعو  من زلت أقدامهم أن يتقوا اهللا يف أنفسهم ويف أمتـ ، وإمنا للوطن وكاهنه
ـتمكني لدولـة  يضيعوا مثرة هذه الدماء الزكية الطاهرة اليت أريقت من أجل قيام الـدين وال

 . وأن يرجعوا إىل احلق فالرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل ، املسلمني
 اهللا القومي أن الدخول واملشاركة يف إن من الثابت يف دين : حفظه اهللا مث يقول
 الوضعية هو كفر ناقل عن ملة اإلسالم ، اليت تتحاكم إىل القوانني ، لطاغوتية احلكومات ا

أو وطنية أو قومية وغريها من املذاهب ، ال سواء كانت هذه احلكومات ذات ِصبغٍة دميقراطية
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 العلمانية الكفرية اليت تقوم على أساس تنحية فرق يف ذلك مادامت هذه املذاهب تعود إىل
 والتحاكم إىل شريعة الطاغوت والدساتري الشركية اليت ، ن حياة املسلمني حاكمية الشريعة م

 أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم َآمنوا ِبما أُنِزلَ [ : ا ، قال تعاىل أمر اهللا املسلمني أن يكفروا
 ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا

 ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن [ : وقال } 60 : النساء { ] الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضلَالًا بِعيدا
 وِمنهم من حقَّت علَيِه الضلَالَةُ فَِسريوا ِفي اُعبدوا اَهللا واجتِنبوا الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اُهللا

ةُ املُكَذِِّبنياِقبكَانَ ع فوا كَيظُرِض فَان36 : النحل { ] اَألر { . 

 إىل أهل السنة مـن ويف ساحة اجلهاد على أرض الرافدين وبسبب وجود بعض املنتسبني
 ، هذه احلكومات العميلة هؤالء لفكرة الدخول يف أصحاب املناهج اإلزامية املنحرفة ، روج

 السنة من خمـاطر املـشروع حبجة محاية أهل ، وحتت ظل اإلحتالل الصلييب لديار املسلمني
 الشعارات اليت رفعتـها مـا وإرجاع احلقوق وإطالق سراح املعتقلني وغريها من ، الصفوي

 الـصفوية ، فكـان دخـوهلم ي لتربر مشاركتها يف حكومة املالك " جبهة التخاذل " يسمى
 هم املمثلني احلقيقـيني ألهـل دعائهم بأم ا و ، ومشاركتهم يف اإلنتخابات التشريعية الثانية

 وينافح عن قضاياهم ، فصدق بعض وأم من يدافع عن حقوقهم ، السنة واجلماعة يف البلد
 ت ااهـدون التنافر ، بينمـا ثبـ وساروا خلف أوهام جبهة ، أهل السنة هذه الشعارات

 جتنبـوا طـاغوت ا عبـدوا اهللا و ا أن " الصادقون على مواقفهم الشرعية وصاحوا يف الناس
 أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم َآمنوا ِبما أُنِزلَ [ : قال تعاىل " اإلنتخابات والدميقراطية الزائفة
 نَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدو
 . } 60 : النساء { ] الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضلَالًا بِعيدا

 " اهلامشي " و " سالم الزكم " ومرت األيام وأظهر اهللا حقيقة أدعياء أهل السنة من أمثال
 أمام أهل السنة ، وبانت حقيقتهم وغريهم من اخلونة ، وأنكشفت سوءم " ان خلف العلي " و

 بدماء املسلمني وأعراضهم من أجل مقاعد يف املرة ، إذ ظهر جلياً أن هؤالء اخلونة يتاجرون
 ... يف فنادق عمان وقصور جدة املنطقة اخلضراء أو تزلفاً لطواغيت العرب

: اجلهادي لى املشروع ضرر أدعياء أهل السنة وخطرهم ع د ـ
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 – حكومة املالكي الـصفوية – إستخدمهم الصليبيون لتثبيت حكومة الردة والعمالة ـ 1
 السنة وشتتوا مواقفهم من فكانوا طوق جناة للجيش الصلييب ، وشقوا من خالهلم صف أهل

 . بإمجاٍع بني أهل السنة ى ظ قضية اجلهاد العيين ودفع العدو الصائل اليت كانت حت

 مصطلحاٍت بدعية جديدة يف اجلهاد ، ألول مرة يف التاريخ اإلسالمي املعاصر يتم تبين ـ 2
 مصطلح املقاومة إىل املقاومة الشريفة حيث قسم أصحاب املنهج املنحرف من احلزب العراقي

 غري الشريفة اليت تؤمن بقتال وجهاد املرتـدين اليت تستهدف احملتل الصلييب فقط ، واملقاومة
 التقسيم البدعي يهدف إىل إسقاط جهاد املرتدين ، وهـذا ا أياً كان إنتمائهم ، وهذ املمتنعني

 األمة ، إضافةً إىل األبعاد اخلطرية اليت حيملها من خالل مساسه كله من التلبيس والتدليس على
 . صلة بني املسلمني والكفار ا والرباء اليت فيها املف بعقيدة الوالء

 ريعة مقابل اجللوس حتت قبة الربملانات الشركية ، وأستعملوا الش ختليهم عن حاكمية ــ 3
 . الشرعية الواهية لتسويق زيغهم وضالهلم على السذج من أهل السنة لذلك بعض التربيرات

 خالل تغلغل أصحاب املناهج املنحرفة من أتباع احلزب العراقي يف بعض الفصائل من ـ 4
 الفصائل اجلهادية عن ثوابت املنهج اجلهـادي يف حرف هذه – وإىل درجٍة كبرية – سامهوا

 حىت دفعوا م إىل أن يشارك بعض ممن كان حمسوباً عليهم القـوات الـصليبية يف السليم ،
 ، كما دفعوهم إىل القيام بدور التجسس دياىل الفاشلة األخرية على ااهدين يف والية محلتها

 األمريكية ق املشترك واملباشر مع القوات وتعقب ااهدين وأماكن تواجدهم من خالل التنسي
 الغرباء ، ع غرب وجنوب والية بغداد حتت ذريعة محاية املناطق من سيطرة طا كما حدث يف ق

 اجلـيش الـصلييب إضافةًً إىل مشاركتهم العلنية يف التطوع يف األفواج واأللوية اليت يشكلها
 حلكومـة املـالكي كر الشرك املثبتني وعسا ، وجنداً من جنود الطواغيت ، ليكونوا أعواناً له

 . حبجة محاية مناطق أهل السنة من اخلطر الرافضي ، الصفوية

 لشعارام الرباقة مع كان دخوهلم يف اإلنتخابات الثانية وتعبأم ألهل السنة وتروجيهم ـ 5
 الواقع الرهيب علـى أهـل مع ضغط – ما أوجدوه من تأويالٍت شرعيٍة زائفٍة لتربير أفعاهلم

 كل ذلك وغريها من – الفترة السنة بسبب جرائم الرافضة وإيغاهلم بدماء أهل السنة يف تلك
مناهج بعض الفصائل اجلهادية حنرافات والتعديالت على األسباب أدت إىل أن جتري بعض اال
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 السنة واجلماعة ، مما حدى اليت كانت يف بداية اجلهاد ترفع شعار السلفية وتقتدىبمنهج أهل
 – وبالتنسيق مع جبهـة التخـاذل – اإلنتخابات الفصائل اجلهادية أن تشارك يف هذه ه ذ

 ويسامهوا يف سن القوانني الوضعية ، الربملان الشركي لترشح بعض أفرادها ليجلسوا حتت قبة
 من التهميش على العاملني ، وحتت ذريعة محاية أهل السنة بعيداً عن التحاكم إىل شريعة رب

 وإعادة التوازن الطائفي كما يدعون ، وهي نفـس التـأويالت أيدى الروافض ورد احلقوق
 . صحاب املناهج املنحرفة أ يستعملها الشرعية الباطلة اليت

 : ثوابت اجلهاد الشرعية وهي فجمعت جبهة التخاذل ثالث تياراٍت منحرفة عن •
 الدميقراطية واملـشاركة مـع ياسي الذي يتبىن منهج اإلسالم الس " تيار مايعرف ب : أوالً

 " احلكومات الطاغوتية يف سائر البالد اإلسالمية
 العلمانية على غرار سعد زغلول وأمحد بن بال وغريهم - أصحاب الدعاوى الوطنية : ثانياً

 . العلمانيني من

 لكنـه جيـوز - وتاناً راً زو – أصحاب التيار اجلهادي الذي يرفع شعار السلفية : ثالثاً
 الدخول يف اإلنتخابات الشركية ، وهذا التيار األخري هو األخطرلكونه خفي عن كثري مـن

 . املسلمني

 لتوحيـد " العراق اإلسالمية وإمـارة املـؤمنني دولة " عندما طرح ااهدون مشروع ـ 6
 ريع املشبوهة الـذين وقطع الطريق على أصحاب املشا صفوف ااهدين وأهل السنة يف البلد

 مشاريع وطنية ضيقة ، وإلجياد كياٍن إسالمي مـن رحـم يريدون تقزمي اجلهاد وإختزاله يف
 فيها شرع اهللا وتكون كلمة اهللا هي العليا ، ساهم هـؤالء اجلهاد لتكون دياراً لإلسالم يطبق

 اإلسـالم ام رجال دولـة إ دولة العراق اإلسالمية من خالل بترويج األكاذيب على رجال
 وإجبار الناس على بيعة أمري ، إخوام من باقي اجلماعات اجلهادية بتكفري عموم الناس وتكفري

 وإستباحة أموال الناس وغريها من األكاذيب واإلفتراءات لتنفري الناس مـن ، املؤمنني بالقوة
 . ااهدين

 األمنية العميلة حبجـة الدعوات املستمرة جلبهة التخاذل لتطويع أهل السنة يف األجهزة ـ 7
التخاذل الدور الكبري يف محاية تلك املناطق من هجمات الروافض احلاقدين ، كما كان جلبهة
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 الضالة حـول ااهـدين من خالل بث الفتاوى " جملس إنقاذ األنبار " إنشاء ما يسمى ب
 يبيني يف ومـساندة الـصل وإسباغ الشرعية على تطويع أهل السنة يف أجهزة احلكومة املرتدة

 عنـدما أسـبغوا : اإلرجـاء حرب ااهدين، فجمع هؤالء بني عقيدتني متناقضتني ، عقيدة
 قتال وجهاد املرتدين من الشرعية على مشاركتهم يف حكومة املالكي الصفوية ، وصدوا عن

 كفروا ااهدين الصادقني وأطلقوا عندما : أبناء هذا البلد ، كما تلبس هؤالء بعقيدة اخلوارج
 وجتسسوا عليهم ودعـوا النـاس لقتـاهلم ، ودلوا على عورام " التكفرييني " ليهم لقب ع

 . حـرم وشـاركوا يف بعـض املنـاطق مـع الـصليبيني يف

 ، الفترة املاضية فهذا جزٌء من احلصاد املر جلبهة التخاذل ومن دخل يف مشروعها خالل
 اإلسـالمي علـى أرض وملشروع اجلهاد ، هل السنة يف البلد والضرر الكبري الذي سببوه أل

 والعار الذي حلقهم يف الـدنيا الرافدين ، أما اليوم وبعد اخلذالن الكبري الذي أصام واخلزي
 ومناورام السياسية ، فبني فترة وأخـرى قبل اآلخرة ، فتراهم اليوم مستمرون يف أالعيبهم

 من رصيدهم أمام أهل السنة الذين ما عادت كي لريفعوا يهددون باإلنسحاب من حكومة املال
 فالذي ساهم يف تثبيت حكم املـالكي الـصفوي تنطلي عليهم هذه املناورات واألكاذيب ،

 أعراضهم وأهني رجاهلم وشيوخهم ، لـيس نتهكت ا وخذل أهل السنة وتفرج عليهم عندما
 ل الذي ضحى طوال هذه السنوات مسهم ، ب ا ب جديراً بتمثيل أهل السنة واجلماعة وال التحدث

 وخرية الشهداء من أبناء هذه األمة ، دفاعاً عن ديار وقدم الغايل والنفيس من الرجال واألموال
 . الصفوية ، وذباً عن أهل السنة يف هذا البلد – اإلسالم وصداً للحملة الصليبية

 غري اإللتفـاف - والتوكل عليه بعد اإلميان باهللا – لكم فيا أهل السنة أعلموا أن ال سبيل
 نه هو السبيل والثبات على درب اجلهاد ، أل ، الصرب واملصابرة خلف أبناءكم ااهدين ، مع

 الصفوية على دياركم ، ولقد بانت لكم خيانة من وثقتم م – الصليبية الوحيد لصد احلملة
 سياسية ، فهي إن دلت علـى فإياكم أن تصدقوا أالعيبهم ومؤامرام ال " التنافر جبهة " من

 لتدل على إفالسهم وخورهم وجبنهم وعجزهم عن مواجهتكم حبقيقة حصادهم املـر شيء
 الفترة ، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس اليعلمون ، ومـن اهللا العـون طوال هذه

 . والسداد
استراتيجيات مجاعات ما يسمى باملقاومة ـ . 1
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 وهؤالء مبحاولتهم املزعومة للتقارب بـني : سفر احلقيقة يف نصار األ يف خوة ويقول اإل
 مفهوم اجلهاد ومفهوم املقاومة الدستورية مههم احلقيقي أن يتخذوا اجلهاد سـتاراً وجـسراً

 يعربون عليه إىل قلوب وضمائر العامة من أهل السنة، والذين اغتروا مبا رأوه من احترام أهل
 . السنة للجهاد وااهدين

 الفصائل اليت يسمون أنفسهم باملقاومة تنقسم إىل جمموعات رئيسية، وهم ليسوا على إن
 ن هناك درجة واحدة، ورمبا يساعدنا هذا التقسيم على أن نتعرف على منهجهم ورايام، أل

 مسائل وقضايا اختلط األمر فيها على بعض املسلمني، فسووا بني املقاومة وبـني اجلهـاد يف
وقد دلت الشواهد يف ، رضة وختفي على الرائي حقائق كثرية ا ا متضادة ومتع سبيل اهللا مع أ 

 : العديد من اجلماعات والتيارات املقاومة أن لديهم طريقتني لتحقيق مفهومهم اخلاص م

 الطريقة اخلفية؛ أي املقاومة اخلفية وميكن إجيازها مبحاولة إعادة احلكومة البعثية السابقة، ـ 1
 يف أيد غريبة غري وطنية، واألمر ) كما يقولون ( ؤسسات اهلامة يف العراق اآلن ومبا أن أغلب امل

 الطبيعي والواجب القومي يقضي بأن تعود هذه املؤسسات إىل أصحاا والبد مـن إرجـاع
 الناس إىل طبيعتهم اليت كانوا عليها ويتخلصوا من احملتل والعمالء والعودة إىل وضعهم الـذي

 لى أساس جديد يف سبيل الوطن وبأمساء خمتلفة، وقد برجموا أعماهلم مع كانوا عليه، والعمل ع
 األخذ يف االعتبار الصرب على مجيع املشاكل اليت تواجههم عند تنفيذ خمططام على نطـاق

 . واسع إىل أن تتم السيطرة على األمور ويعود احلكم إليهم

 قد احتضن هؤالء هـذا النـوع مـن الطريقة العلنية؛ أما فيما يتعلق بربناجمهم املقاوم و ـ 2
 املقاومة، وهو االقتصار على ضرب احملتل فقط حيث صرحوا يف بيانام بأم لن يـدخلوا يف
 صراع مسلح مع العراقيني مهما كانت املربرات، مناقضني ألعماهلم املستهدفة لكل شـرائح

 ). مسعتهم الوطنية ( اتمع باسم ااهدين ليحافظوا كما يدعون على

 القيادة ( وقد ضم هذا التيار املقاوم الضباط السابقني وبأمساء خمتلفة منها على سبيل املثال؛
 ، فهؤالء أصبحوا يستضيئون بنار ااهدين ومنهجهم اجلهـادي، يف ) العامة للقوات املسلحة

 حني هم بعيدون كل البعد عن املفاهيم اجلهادية واإلسالمية، ويرفعون شعار نصرة العـراق
باملبادئ أو اخلطط أو األساليب اليت وضعتها هلم األمم املتحدة، وقد احتضن هـؤالء هـذه
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 املقاومة وعملوا على نشرها وترتب على أثرها اضطراب كبري نتيجة للجهل الذريع الذي خيم
 على بعض مناطقنا ولغياب العلماء الربانيني الذين ينريون لألمة درا، ويأخـذون بزمامهـا

 ستقيم وقد كان هؤالء على جانب كبري من القوة املادية، والواقع األليم الذي كان للطريق امل
 . يعيشه املسلمون اليت طغى عليها سيل اإلعالم اجلارف املضلل، ختفي على الرائي حقائق كثرية

 معوقات أخرى على طريق اجلهاد ـ 11
 إىل بعض املعوقات الرئيسية بعد هذا االستعراض املوجز ملا ورد يف هذه الرسالة من إشارة

 يف طريق اجلهاد يف سبيل اهللا، ميكننا استخالص مجلة من املعوقات األخرى سببتها الفـصائل
 اليت مست نفسها باملقاومة، وقد يكون من الصعب إحصاؤها تفصيالً، ولكن هناك معوقـات

 فريق لتربير بارزة ال ختطئها عني الفاحص، وبصرف النظـر عن املربرات اليت يقدمهـا كل
 مسلكه، فنحن هنا نتحدث عن اآلثـار اليت جنمت عن أعماهلم حني دخلوا يف لعبة املقاومة،

 الفكـر اإلرجـائي ( ومن أبرز تلك املعوقات فتنة الشبهات اليت أثريت من قبـل أصـحاب
 لضرب مفاهيم اجلهاد القتايل، وحماولة ) وأصحاب األفكـار املنحرفة وأخرى برؤية إخوانية

 : البديل هلا باسم املقاومة، واعتمدوا يف خمططهم هذا على حمورين رسم

 حمور التفكيك الداخلي للجماعات اجلهادية باسم وحدة الفصائل واجلماعـات : األول
 . حتت مسمى اجلبهات

 فهو حتجيم اجلهاد القتايل من اجلهاد يف سبيل اهللا، ورفع راية التوحيـد : أما احملور الثاين
 ادة احلاكمية هللا والتمكني للدين، إىل إعادا خمتلطة بقضايا الوطنية والقوميـة بــاسم وإع

 ، وهؤالء خليط من اجتاهات خمتلفة بعضهم ذا منهج وطين، وبعضهم قبلي، ) وحدة أهل السنة (
 بالفوضى والعشوائية وغياب الرؤية الشرعية ( وهؤالء يف احلقيقة أصابوا بذلك الساحة اجلهادية

 أي هم يف تناقض شديد بني ما يعلنونه للناس عقيدة هلم وما ميارسونه يف الواقـع، ) ة السليم
 ودون أن يتربؤوا من تناقضام، بل ينتسبون إليه وإىل ما يناقضه يف الوقت نفسه ويفتخـرون
 بذلك، وهم حياولون ترويج ذلك بني املسلمني حتت ما أمسوه من اآلراء واالصطالحات اليت

 ستند من شريعة اهللا، وابتعدوا عن منهج اإلسالم احلقيقي املستمد من كتاب اهللا وضعوها بال م
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فدل أن ما يدعونه من منهج هو باطل بعينه ألنه مقتـبس
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 من القوانني اليت وضعها الكفار احملاربني هللا ورسوله، وهذا ليس املنهج الصحيح، بل الصحيح
 ق بأمسائها، فمما ال شك فيه أن من أعرض عن حتكيم شريعة اهللا فال شرعية هو تسمية احلقائ

 له يف دين اهللا، ولو حصل على احلكم، ويتضاعف القبح حني ينتسبون إىل السلف أو السنة،
 . والسلف والسنة من أمثال هؤالء براء

 اهـدين، ومنها دخول بعض هذه الفصائل يف صراع مسلح مع ا .. وأما فتنة الشهوات
 وبسبب هذا الصراع صاروا يقولون بأن الفصائل اجلهادية اآلن تقاتل بعضها البعض، والصراع

 . بينهم صراع مطامع وأهواء شخصية
 واألمر اآلخر أم حاولوا قطع الصلة ذه التصرفات بني قلوب املسلمني وبني هذا اجلهاد،

 . ذا تقدم دمك وأموالك هلؤالء وكف اهلجرة إليها، ليقولوا أنت أيها املهاجر ملا

 فقد قام هؤالء يف مناطق أهل السنة نيابة عن األمريكان بالعديد من الـتفجريات الـيت
 استهدفت املدنيني ونشروا الرعب يف ربوعها، واغتيال الكثريين باسم ااهـدين، وكثـرت

 نهب، ويف احلقيقة أن االعتداءات الداخلية بني الناس، وتعرضت النفوس للهالك، واألموال لل
 هؤالء كانوا مسخرين تسخرياً بارعاً حمكماً من قبل احملتل الصلييب املاكر اخلبيث، واهلدف من
 وراء ذلك زعزعة العقيدة اجلهادية يف نفوس املسلمني، وإبعاد اإلسالم اجلهادي عن واقع حياة

 بار مث باقي املناطق الـسنية ممـا املسلمني، ولذلك بدأوا بتنفيذ مؤامرام إبتداءاً يف مناطق األن
 يؤكد وجود توافق سري على عدة قضايا، وإن كان كل طرف يسعى للحصول على أكـرب
 قدر ممكن من املكاسب، وقد كان للبعثيني أيضاً دور يف تشويه صورة اجلهاد املبارك واملشرق

 ه مسعة اجلهـاد يف العراق، عن طريق اختراق بعض اجلماعات العاملة، ومن مث القيام مبا يشو
 . ليمهدوا ألنفسهم الطريق كي يطرحوا منهجهم بديالً وحيداً الستالم مثرة اجلهاد

 وإن ) كما وصل إليه احملتل يف امليدان ( ومل يكن إلغاء حالة اجلهاد يف سبيل اهللا باألمر اهلني
 ئهم صـورة وإعطا ) األبطال املزيفني ( األمريكان عرفوا أن ذلك ال ميكن أن يتم دون اصطناع

 عظيمة، وإظهار هالة حوهلم، وتصويرهم كأم يغامرون ويضحون بأنفسهم الستعادة جمـد
العراق، وكانت اللعبة منذ البداية للقضاء على ااهدين تستدعي اصطناع وطنيني مث حماولـة
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 فاحملتل نفسه هو من صنع القالقل وطلب من هؤالء ] 1 [ ربطهم باألمة ليكونوا أملها الكبري،
 هم، واالنتصارات الزائفة ألهل السنة، وعندها قـام ي إمخادها وكأن الكرامات جتري على أيد

 هم للمجاهدين، واقترحوا اسم الصحوات لتلك املهمة ليصبح حمط ي احملتل بتوجيه الطعنة بأيد
 آمال الناس وموضع تقدير، وتنحط مسعة اجلهاد يف أعني الناس، وبدأ احملتل الصلييب بتطـوير

 لصحوات يف مناطق أهل السنة، وحث اجلماهري على االنفصال عن ااهدين، واحلرص فكرة ا
 على االخنراط يف األجهزة العسكرية واألمنية واختاذها مراكز للتوجيه والتحـرك لنـشاطام
 العسكرية، وقد سيطرت هذه التجمعات على مناطق أهل السنة بقوة احملتل، ووقع مجهور من

 يف بغـداد، ) الصحوات ( م بدأ عمل 2008 - م 2007 بني سنوات املسلمني يف أسرها و
 . حتت رعاية أمريكا

 وكان مفاد االتفاق بني أمريكا وتلك الفرق واجلماعات  على طرح مـشروع تـشكيل (
 عدا القاعدة لتربير االستمرار يف عدوان أمريكا على أهل ما ، جبهة تضم كل فصائل املقاومة

 ، ومن مث دخول اجلبهة يف مفاوضات مباشرة ، وغري مباشرة مـع القاعدة السنة باسم وجود
. ) األمريكية باعتبارها متثل املقاومة العراقية القوات

 

 ، العربية املرتدة وعلى رأسهم حاكم القاهرة طواغيت احلكومات ( ويقول الشيخ أبو محزة
 العوارات وتنكشف فيه الذي تظهر فيه ولقد جاء اليوم . وحاكم عمان ، وحاكم الرياض

 العلقمي واخلائن عبد اهللا بعد اجتماعهم سابقاً السوءات حيث اجتمع عدو اهللا اهلامشي مع ابن
 مم املتحدة األ ( استنجد بقوى الكفر فيما يسمى بــ سراً وعلناً حبارث الضاري الذي

 خواننا إ مث ب ، الكافرة ومل يستنجد باهللا القوي العزيز وقوانينها ) وجامعة الدول العربية
 واعلم إن [ ) : صلى اهللا عليه وسلم ( هو اهللا ونسي قول النيب ن احلافظ أ ااهدين ومل يدرك

] ال مبا كتبه اهللا عليك إ يضروك بشيء لن يضروك ن أ لو اجتمعت على ة م األ
               

 وه ي مق سمة إل ي ثالث ة مراح ل  وف ق نظري ات .. ـ وهذه طريقة االستعمار الحديث حيث يعتم د عل ى المرحلي ة 1
 يحق ق له م بع ض ) م صر وغيره ا ف ي كم ا ح دث ( ق ومي ال بط ل ال ص ناعة المرحل ة األول ى االستعمار الحديثة ـ

 وه ي مرحل ة التبعي ة  وت ستمر للمرحلة التالي ة ال تضر بالمستعمر والتي تمهد بطريقة أو بأخري التي ات الطموح
 ٬ وق د س رقت  ثورت ه وض اعت هذه المرحلة إلي  أن يفيق الشعب الذي يجد نف سه مكت وف األي دي م شلول الفك ر

 المرحل ة اآلخي رة ي ستكين وه ي وتذهب  أي محاولة له للتقدم والنه وض س دي في سكن و جهوده وتضحياته وآماله
 وال ح ول وال ق وة إال ] ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خي ر الم اكريين [ وصدق اهللا إذ يقول !! . الرضا باألمر الواقع

. باهللا
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 والولوغ ) هدين قطف مثار اا ( مسرحية هزلية مكشوفه امسها وكأن التاريخ يعيد نفسه يف
 لتحسني الصورة ) نعي سعد زغلول ( ااهدين املعوقني يف مسرحية بدمائهم واملتاجرة بأطراف

 ومن حيث ـ } 53 : الذاريات { ] أَتواصوا ِبِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ [ : تعاىل كما قال ، وغريها
 شيطان وحزبه يقاتلون األردن إم اليوم صاروا يف حلف ال يدرك أو ال يدرك خونة اجتماعات

 الَِّذين َآمنوا يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا والَِّذين كَفَروا يقَاِتلُونَ ِفي [ : أولياء الرمحن كما قال تعاىل
 . } 76 : النساء { ] ... سِبيِل الطَّاغُوِت

 بوعد إننا نقول حلارث الضاري عد لصف اخوانك وعد إىل صف ااهدين وال تثق
 ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ اَألرض [ يف : شيطان فإن وعد اهللا نافذ قال تعاىل ال

 تذكر بأن كل املؤامرات السابقة اليت دبرها .. } 105 : األنبياء { ] يِرثُها ِعباِدي الصاِلحونَ
 وأن العدو قد استنفذ كل ، شيء ال العدو ضد ااهدين من انتخابات وغريها قد انتهت إىل

 ، بواب فلم يفلح وبقي أمامه باب واحد هو باب حارث الضاري حماوالته وطرق كل األ
. قاموا دولتهم اإلسالمية أ يطرقه عساه حيبط له مشروع ااهدين الذين فجاء

 م يدورون يف فلك الكفر حيـث إ اهلالك طارق وزمرته فال بواكي عليهم ف وأما   
 ن ندعو كل من خـدع أ ال إ وال يسعنا ، عدوا اهللا املسيئ حمسن عبد احلميد ومن قبله ، دار

 لنا الذين انطلى عليهم خديعة هؤالء املرتدين نقول هلم أه احلزب العراقي من كاذيب أ وغرر ب
 . س املصري ئ ن هذا احلزب حادي إىل جهنم وب إ ف ، احلزب اهللا ودعوا هذا اتقوا

 نكم قد ساميت جدك اخلائن عبـد اهللا إ صرب قليالً ف إ : له عبد اهللا فنقول ما اهلالك أ
 ن أ حراره من املوحدين أ ردن و ننا ندعوا اسود األ إ و . باذن اهللا قريباً كمصريه بالفعل ومصريك

 ننـا إ و ، يتركوك تعبث بدينهم ودنيـاهم ال أ نا ن خوا إ ن ب ظ وحنن حنسن ال ، له باملرصاد يقفوا
 والوقوف إىل مرها أ متام إ عاء لدولة العراق اإلسالمية الفتية ب الد ، ندعواألمة يف الداخل واخلارج

 ونعم الوكيـل واهللا والعاقبة للمتقني واهللا حسبنا ، جانبها من مكر املاكرين وخيانة اخلائنني
. كثر الناس ال يعلمون أ مره ولكن أ غالب على
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 الحركات هل يجوز االجتماع مع هذه : رابعاً 
 : نجاة ومعامل ال ـ أحاديث الفرقة 1

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أُمته ستفترق على أزيد من سبعني فرقة علـى روي ــ
 اختالف يف الروايات يف عدد الزيادات على السبعني، وأن مجيع تلك الفرق يف النار إال فرقـة
 واحدة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم، كما روى عن عبد

 وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني " : عمرو قال؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا بن
 ومـن : وسبعني ملة، وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة قالوا

 . رواه الترمذي " ما أنا عليه وأصحايب : هي يا رسول اهللا؟ قال

 إن بين :" ؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف رواية أخرى، عن أنس بن مالك قال ــ
 إسرائيل افترقت على إحدى وسبعني فرقة وإن أميت ستفترق على ثنتني وسبعني فرقة كلها يف

 . 3983 رواه ابن ماجه " اجلماعة هي النار إال واحدة و

 ل عصابة ال تزا ( : عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عن عقبة بن عامر فال ــ
 وهم أميت يقاتلون على أمر اهللا، قاهرين لعدوهم، ال يضرهم من خالفهم حىت تأيت الساعة من

 } رواه مسلم { . ) على ذلك

 لن يربح ( : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال ــ
 } رواه مسلم { ). هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصبة من املسلمني حيت تقوم الساعة

 إن عالمة الفرقة الناجية اليت تنجوا يوم القيامة من جهنم هي متابعة رسول اهللا صـلى اهللا
 عليه وسلم ولزوم طريق املسلمني من صحابته رضوان اهللا عليهم ومن تبعهم وتابعهم بإحسان

 . إىل يوم الدين

 على العلمانية وتقاتل عليها ، ال تعترب جتتمع اليت متثلها هذه اجلماعات اليت ومن هنا فالفرق
 منا الفرقـة هنـا إ راجعة إىل االجتماع على بدعة اختلف العلماء على تكفري صاحبها ، فرقاً

 حكام  من علمانية األ يف واالنتساب إىل غري الشرع ، راجعة إىل االجتماع على غري اإلسالم
 ، وال اإلسـالم ، يعطيهم ال الشرعية وهذا ال ، للجاهلية من جديد حياًء ، إ ووطنية ممجوجة

ومن مث ال ينبغى تكثري وال مسع وال طاعة وال شرعية االجتماع على هذا الكفر ، ، وال الوالء
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 بـل ، نه اجتماع غري شرعى ال تتحقق به مقاصد اإلسالم إجتماعهم أل يف سوادهم بالدخول
 . العاملي تتحقق به مقاصد الكفر

 حدثنا حممد بن املـثين ) مجاعة باب كيف األمر إذا مل تكن ( جاء يف صحيح البخاري ــ
 حـدثين ) عبد الرمحن بن يزيد بن جابر يف مسلم و ( حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر

 كان : اخلوالين أنه مسع حذيفة بن اليمان يقول يسر بن عبيد اهللا احلضرمي أنه مسع أبا إدريس
 وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الـشر خمافـة أن ه الناس يسألون رسول اهللا صلي اهللا علي

 فهل بعد هـذا ] 1 [ اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنا اهللا ذا اخلري يا رسول يدركين فقلت
 نعم وفيه دخن ، : من خري ؟ قال وهل بعد ذلك الشر : نعم قلت ] 3 [ قال ] 2 [ اخلري من شر ؟

 فهل بعـد : قلت ] 5 [ وتنكر منهم يهدون بغري هديي تعرف ] 4 [ قوم : وما دخنه ؟ قال : قلت
 نعم دعاة علي أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها ، قلت يا : شر ؟ قال ذلك اخلري من

 فمـا تـأمرين إن : ويتكلمون بألسنتنا قلت ] 6 [ هم من جلدتن : صفهم لنا ، قال رسول اهللا
 يكن هلم مجاعة فان مل : ] 9 [ قلت ] 8 [ وأمامهم ] 7 [ املسلمني تلزم مجاعة : ادركين ذلك ؟ قال

 الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حـيت يـدركك تلك ] 10 [ فاعتزل : أمام ؟ قال وال
 . " ذلك املوت وأنت علي

 نقطاع مجاعة اخلالفه ،أمر اهللا ا و ) مجاعة احلق ( ستمرار مجاعة العلماء ا فباجلمع بني أحاديث
 وصـفها لنـا اليت عن احلق رجة جتناب اجلماعات والفرق اخلا ا وترك و ، بالتزام مجاعة احلق

وهم ، من أجام قذفوه فيها م دعاة على أبواب جهنم أ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ب
               

 ". فنحن فيه " زاد مسلم في رواية أبي مسعود عن حذيفة 1
 ". فتنة " في رواية نصر بن عاصم 2
 قال فهل بعد السيف من ". قال السيف " د عن حذيفة عن أبي شيبه فما العصمة منه في رواية ربيع بن خال 3

 ". نعم هدنة " تقية قال
 ". يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي " في البخاري 4
 ". فمن أنكر بريء ومن كره سلم " وفي حديث أم سلمة عند مسلم 5
 ". ب الشياطين في جثمان إنس فيهم رجال قلوبهم قلو " في رواية أبي األسود 6
 ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك " وفي رواية أبي األسود / 7
 ". تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " زاد في رواية أبي األسود / 8
 فان رأيت خليفه فالزمه وان ضرب ظهرك فان لم يكن خليفة " وكذا في رواية خالد بن سميع عند الطبراني / 9

 . طبراني ال " فالهرب
 فلئن تومت وأنت عاض علي جزل خير لك من " في رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه / 10

). ابن ماجه ( عود ينضد تتحدث به اإلبل : والجزل " أن تتبع أحدًا منهم
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 ولو أن تعض على أصل شجرة حىت والتأكيد على ذلك ، من بىن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
 النجـاة ، ، مما يدل على ضرورة لزوم مجاعة احلق مجاعـة نت على ذلك أ يدركك املوت و

 تكثري سوادها وااللتزام عدم و ، لتزامها ا وعدم ، والتباعد عنها والفرار من اجلماعات األخرى
 . ذلك نت على أ بذلك حىت يدركك املوت و

 فكيف ، وجتتمع على بدعة ، عن  السنة خترج اليت الفرق كل ومن هنا خيرج عن اجلماعة
 مبن يدعى أن سعيه لتحقيق الكافرة ، فكيف انية جتتمع على كفر كالوطنية والعلم اليت بالفرق

 ، والوقوف معه فظ  سبيل الكفر والدفاع عنه وهو يقوم حب ، ) وهو اإلسالم ( سبيل املؤمنني
 . وجه الفئة الراشدة يف

 وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال ـ 2
 كنا خنطط هلـا وصلنا إىل نفس النقطة اليت .. لقد ـ : الشيخ أبو محزة املهاجر يقول
 ودعاة الوطنية كانوا قد وصـلوا إىل ، والغريب أن أصحاب املناهج الفاسدة ، بعيد منذ أمد

 ا ، مثرة جهاد رويناه بدمائنا وحفظنـاه بأرواحنـ ، فأرادوا أن يقطفوا الثمرة ، النتيجة نفس
 اومـة فوردت إلينا أنباء مؤكدة عن مؤامرة كان حييكها احلزب اإلسالمي مع طرف يف املق

 سيكون إلعالن إقليم السنة حتت دولة الرافضة بدعوى أن حكمه ، على حد قوهلم " الشريفة "
 دافعني بل ، وقد كان األمريكان راضني ، وسيحافظون فيه على حقوق أهل السنة ، مستقالً

 ، األوىل إال أا أقل خطورة مـن ، وكانت هناك حماولة أخرى لطرف آخر ، ، يف هذا االجتاه
 . وهو ما كان ، بد من قرار حاسم فكان ال

وهو ما تيقنـا ، أثبتت جتربة أفغانستان أنه أسوأ توقيت مث إن توقيت خروج احملتل توقيت 
 وجتهز اموعات األمنية لليوم الذي خيرج ، ختزن السالح فقد كان هناك أطراف ، منه جيداً
 من تاب اهللا عليه وبايعنـا وعلمنا هذا من بعض ، وتدخر عشرة فتضرب صاروخاً ، فيه احملتل

 وبعضهم كان أكثر ظرافـة ، يصرحون أن يوم القتال معنا قد اقترب بل كانوا أحياناً ، منهم
 : فبعد خروج احملتل إذاً تكون املعادلة هي ! لن ننسى دماءكم : فيقول

 والبعثيني مل تجهد نفسها يف قتال حقيقي متتلـك املـال جمموعة من العلمانيني والوطنيني
خرجوا منهكني باجلراح أنفقوا ما ااهدين الصادقني وقد ) مواجهة يف ( والسالح والرجال
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 وإبعـاد .. حكم وطين علماين = يف هذه احلالة ونتيجة املعادلة .. يف جعبتهم من مال وسالح
 . للدين وأهله

 أي مثـرة - حدثت يف العصر احلديث وسقطت مثرته كان يف كل الصراعات اليت وهو ما
 فأفسد مـشروع ، ) ومصر واملغرب وباكستان يف اجلزائر حدث كما ( يف أياٍد خبيثة - هاد اجل

 أ هـ ) .. الدولة اإلسالمية حبمد اهللا مجيع خمططام ورداهللا مكرهم وكيدهم يف حنورهم

 ومن هنا يتبني لنا أن أصحاب املشروع العلماىن قد أسفروا عـن وجههـم احلقيقـى
 كان يروجونه من قبل أم يريدون الذي وظهر الزيف والكذب ، كاذبة فانكشفت الالفتات ال

 : ومن مث أصبح الواقع مييز بني فريقني وطريقني ومنهجني ، اإلسالم
 . ومنهج إسالمى ب ـ منهج علماىن أـ

 ومن مث فليس بينهما ، وكالمها ال يلتقيان أبدا إال باإلسالم والتوبة واخلروج من ملل الكفر
 كفرنا بكم وبدا وبيننا وبينكم { نقول هلم بل ، أول الطريق أو وسطه أو آخره يف ى لقاء ال أ

 أمـر ، وهـو خطاب القرآن والسنة وهذا .. } العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده
 . مقطوع به

 : خطة الكرامة دولة اإلسالم بني أحالف الردة و ـ 3
 وبالتحديـد ، ف هو القضاء على اجلهاد وااهـدين توحدت اجلبهات وكان اهلد فقد

 كرب عمليـة أ ومتيزت الصفوف وبدأ املشروع املقاوم يقوم بـ ، صحاب املشروع اإلسالمى أ
 : فتكونت ، ساحقة للقضاء على اجلهاد وااهدين

 . وجمالس اإلنقاذ واإلسناد الصحوات أ ـ
 . الصفوية امليليشيات ب ـ
 ح صال جبهة اجلهاد و اإل ج ـ
 الس السياسي للمقاومة العراقية د ـ

 . اجليش اإلسالمي هـ ـ
 " جيش ااهدين وـ

. زـ احلزب اإلسالمى
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 . ح ـ حكومة املالكى الصفوية
 . ط ـ حتالف الدول العلمانية واحلكومات اخلائنة مع الصليبيني

 إقامـة ، وعلى كل من يريد اإلسالم لقضاء على سبيل ا يف كل هذا ميثل الكتيبة املتقدمة
 ظل كمون احلركة اجلهادية ظهرت هذه العمالة بارزة تعلـن يف ومن مث ، املشروع اإلسالمى
 وبعد قتل ، حلاد ضد املشروع اإلسالمى الطاهر إ كرب محلة خيانة وكفر و أ عن نفسها يقودون

 ، فـال ط وقتـل األ ، واغتصاب حرائر ، الف ورجوع أرض حكمت باإلسالم إىل الكفر اآل
 ت دولة العراق من خالل مرحلة الكمون هجوم أ مث بد ، الف سر اآل أ و ، والشباب ، والشيوخ

 ومن وقف معهم ، كانت متثل الكتيبة املتقدمة من الصحوات اليت مضاد يقطف رؤوس اخليانة
 . من احلزب اإلسالمى وغريه من اجلبهات األخرى

 يف من رؤوس اخليانـة الهلا الدولة كثرياً حصدت خ اليت وبعد االنتهاء من خطة الكرامة
 تقـوم الـيت ول ما حصدت األسس أ حصدت اليت و ، انتقلت إىل حصاد اخلري ، الصحوات

 وقد كان ، فدمرت وزارات تلك الدولة العميلة ، دولة اوس ، عليها دولة العمالة واخليانة
 زمة فتعدت األ ، سابق عهدها فقد عادت من جديد دولة العراق إىل ثاره الكبريه آ هلذا احلدث

 . طريق حتقيق اإلسالم من جديد يف ت تسري أ وبد ، مرت ا اليت الطاحنة

 ، ومكـراً خداعاً مع ااهدين مرة أخرى لالجتماع ومن مث كانت دعوة رؤوس اخليانة
 والعـودة ، ظهـرت الـيت وقطف الثمار ، لقضاء على ما حتقق مرة أخرى خبيثة ل حماولة و

 يصدق فكيف ، ولكن هيهات ، و إىل نقطة الالعودة ، أ إىل نقطة الصفر اجلهادي ع باملشرو
 فاإلسالم والكفـر ( ، املباين واملعادى لإلسالم وبان واتضح طريقه شيء مس كل من باع باأل

 ) نقيضان ال جيتمعان ال شرعا وال واقعا

 ـ : اخلونة وحنن نقول هلؤالء
 ؟ ماذا صنعتم خالل تلك الفترة •
 ؟ هل كنتم جتاهدون لتحقيق املشروع اإلسالمى •
 ؟ نكم كنتم تبحثون عن حتقيق مشروعكم العلماين أ م أ •
؟ يد من استباح الدين واألرض والعرض يف نا ي ن نضع أيد أ هل ميكن •
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 ؟ ن األمر غري ذلك أ م أ ؟ دلة الشرعية هل هذا هو ما تتطلبه األ •

 ذا كان القعود عن رسول اهللا إ ف ، ة راء الباطل واآل هواء حيكمنا هو شرع اهللا ال األ الذي ن إ
 فما بالكم من خان وغدر وكفر ) بدا أ لن خترجوا معى ( صلى اهللا عليه وسلم جرمية جزاءها

 كمـا أن هـذه ، ن خيرج معنا مرة ثانية أ هل ميكن ، املسلمني ضد صف األعداء يف بوقوفه
 فكيف ميكـن ، وا من مواقفهم السابقة ومل يتوب ، من قبل الدولة اإلسالمية قاتلت احلركات

 . الصف بدون أى ضابط يف قبوهلم
 الطوائف املمتنعة التعامل مع يف احلكم الشرعى ـ 4

 فهو ال خيلو مـن ، وتكثري سوادهم ، من يدعوا إىل االجتماع معهم إن كل احلقيقة يف و
 : مرين أ
 ، نه حمـض ضـاللة أل ، منا حكمه وال يلز ، مره أ يعنينا وهذا ال ، ن يكون جاهالً أ ما ـ إ أ

 فكيف بنا نذهب ، واهللا سبحانه وتعاىل جعل شرعه نورا يضىء لنا الطريق ، عماية يف ورمى
 . إىل العمى

 ، واألمر شديد ، نفسهم مرة ثانية أ ن خيدع املسلمني ليمكنوه من أ ماكر خمادع يريد ـ ب
 بل مع ، ول اليا من االجتماع األ وقد دفعت الثمن غ ، وليس ذه السهولة ختدع طائفة احلق

 إىل غري ذلك مـن بـالد .. وفلسطني ، والصومال ، فغانستان أ يف كما ، كل اجتماع معهم
 . اإلسالم

 ذا كان املرتـدين إ ف ، بو بكر خري شاهد على معاملة املرتدين عن دينهم أ سرية الصديق إن
 ى اإلسالم فكيف مبن خيتار الكفر عل ، منهم من منع الزكاة بتأويل ـ
 حديث طارق بن شهاب عـن وفـد : مانعي الزكاة وحكمهم يف هدى أبو بكر الصديق •

 فخريهم بني احلرب اليـة ، بزاحة من أسد وغطفان يسألون أبا بكر رضي اهللا عنه الصلح
 : فقال هلم !! فقالوا هذه الية قد عرفناها فما املخزية ، والسلم املخزية

 . الكراع تنـزع منكم احللقة و - 1
 . ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا - 2
. ويدون قتالنا وتكون قتالكم يف النار - 3
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 وتتركون أقواماً يتتبعون أذناب اإلبل حىت يرى اهللا خليفة رسول اهللا واملهاجرين واألنصار - 4
 . أمراً يعذرونكم به

 رواه الربقاين " لى اهللا ليس هلا ديات فإن قتالنا قتلت على أمر اهللا أجورها ع : فقال عمر
 " على شرط البخاري
 إن ذلك جيرى يف شأن كل املمتنعني عن الشرائع بعد توبتهم والقـدرة : وقال ابن تيمية

 . عليهم حىت يتأكد انقيادهم للشرع، وقد أشار للحديث املاوردي يف الكالم عن الردة

 وامتناعاً عن التـسليم فهـذه ردة ، وتركاً للقبول ، هذا فيمن منعها رداً ألمر اهللا عليه
 أما من منعها ، وقد أوضح العلماء ذلك يف باب قتل من أىب الفرائض ، صرحية يقتل ا كفراً

 ، باء من قبول الفرائض إ أو ، بغياً على اإلمام مينعه حقه يف استيفائها من غري رد ألمر اهللا عليه
 : فهؤالء بغاة مثل من قال شاعرهم

 ا ندري ـــ ملنايانا قريب وم جر ــ بل نائرة الف ــ أال أصبحينا ق
 ياعجبا مابال شأن أيب بكر أطعنا رسول اهللا ما كان وسطنا

 ر ــ لى إليهم من التم ـ وأح كامت ــ فإن الذي يسألكم فمنعتم ل
 يف ساعة العسر يل القراء سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام

 ففي اآلثار أنه قد يعاقب بأخذ شطر .. خبالً ورباً من غري قتال وال بغي - أما من منعها
 أجرى علـيهم ، واالمتناع عن التسليم ، وملا كان الغالب هو اإلباء من قبول الفرائض ، ماله

 من غري حتقيق ، ن واستعمل فيهم ما يستعمل يف املرتدي ، أبو بكر رضي اهللا عنهم حكم الدار
 ويف ، ألن ذلك فيه توقيف األحكام الشرعية وجرياا على مستحيالت ، ملواقفهم فردا فرداً

 صـلى اهللا وهذا هو هدي رسول اهللا ، ذلك تعطيل هلا، مث بعد اإلسار تبني اختالف مواقفهم
 1 . يف الفرق بني وضع الدار ووضع األفراد عليه وسلم

 طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتـواترة كل [ يقول شيخ اإلسالم
 ... فإنه جيب قتاهلا باتفاق أئمة املسلمني وإن تكلمت بالشهادتني

 ــ فإذا أقروا بالشهادتني وامتنعوا عن الصلوات اخلمس ، وجب قتاهلم حىت يصلوا   ــ
. وإن امتنعوا عن الزكاة ، وجب قتاهلم حىت يؤدوا الزكاة

               
حفظه اهللا عبد المجيد الشاذلي فضيلة الشيخ  285 حد اإلسالم ص / 1 9
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 . ذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ــ وك
 ــ وكذلك أن امتنعوا عن حترمي الفواحش أو الزنا أو امليسر أو اخلمر أو غري ذلـك مـن

 . حمرمات الشريعة
 ــ وكذلك إن امتنعوا عن احلكم يف الدماء واألموال واألعراض واإلبضاع وحنوها حبكـم

 . الكتاب والسنة
 متنعوا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار إيل أن يسلموا ــ وكذلك إن ا

 . ويؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون
 ــ وكذلك إن أظهروا البدع املخالفة للكتاب والسنة وإتباع سلف األمة وأئمتها  ، مثل أن

 و التكـذيب بقـدره يظهروا اإلحلاد يف أمساء اهللا وآياته ، أو التكذيب بأمساء اهللا وصفاته ، أ
 وقضائه ، و التكذيب مبا كان عليه مجاعة املسلمني علي عهد اخللفاء الراشدين ، أو الطعن يف
 السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين أتبعوهم بإحسان ، أو مقاتلة املسلمني حـىت

 1 ] مور يدخلوا يف طاعتهم اليت توجب  اخلروج عن شريعة اإلسالم ، وأمثال هذه األ

 جاء وفد بزاخة  من أسد إىل أيب بكر يسألونه الصلح فخريهم بني :" عن طارق بن شهاب قال
ـنكم : احلرب الية و السلم املخزية،فقالوا هذه الية قد عرفناها  فما املخزية ؟فقال  نرتع م

 قتالنـا و احللقة  و الكراع  و نغنم ما أصبنا منكم  و تردون علينا  ما أصبتم منا ،و تـدون
 تكون قتالكم يف النار و تتركون أقواما يتبعون أذناب اإلبل حتى يري اهللا خليفة رسـوله  و

 فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمـر بـن . املهاجرين و األنصار  أمرا يعذرونكم به
 لم قد رأيت رأيا  و سنشري عليك ،أما ما ذكرت  من احلرب الية  و الـس : اخلطاب  فقال

 املخزية  ،فنعم ما ذكرت ،و أما ما ذكرت  نغنم ما أصبنا منهم و تردون ما أصبتم منا فنعم ما
 ذكرت  و أما ما ذكرت تدون قتالنا  و تكون قتالكم يف النار  فإن قتالنا قاتلت فقتلت على

 . 2 " أمر اهللا أجورها على اهللا  ليس هلا ديات  فتبايع القوم على ما قال عمر
... معناها  اخلروج عن مجيع املال : املفرقة ألهلها لشدة وقعها وتأثريها ،و قال احلافظ : لية ا 

 القرار على الذل و الصغار ،و احللقة الـسالح ،و : ،و املخزية مأخوذة من اخلزي  و معناها
الكراع مجيع اخليل ،و فائدة  نزع ذلك منهم أن ال يبقى هلم شوكة  ليأمن الناس من جهتهم

               
 511 : . 51 ص 28 مجموع الفتاوى ج / 1 4
 على شرط البخاري  و اخرج بعضه البخاري اين رواه الربق 2
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 عون أذناب اإلبل أي يف رعايتها هلم إذا نزعت منهم آلة احلرب رجعوا أعرابا  يف البوادي يتب ..
 كـانوا ارتـدوا مث تـابوا : ال عيش هلم  إال ما يعود عليهم  من منافع إبلهم ،قال ابن بطال

 فأحب أبو بكر أن ال يقضي بينـهم  إال بعـد . فأوفدوا  رسلهم إىل أيب بكر  يعتذرون إليه
 و الـذي . " اهـ " ة يف أمرهم  فقال هلم  ارجعوا و اتبعوا  أذناب البقر  يف الصحاري املشاور

 1 " يظهر أن املراد بالغاية  اليت نظهرهم إليها أن تظهر توبتهم و صالحهم  حبسن إسـالمهم
 و قد استدل  باألثر أنه جيوز مصاحلة  الكفار املرتدين  على أخذ أسلحتهم :" ،قال الشوكاين

 . 2 " رد ما أصابوه من املسلمني و خيلهم و

 : فوائد ما سبق

 و مـضى رضي اهللا عنه اختلف الصحابة  يف قتال املرتدين  مث ترجح قول أيب بكر . 1
 . القوم عليه

 تضمنت رسالة البالغ العام ألهل الردة أن ال يقبل منهم إال اإلسـالم  أو القتـل و . 2
 . القتال ال غري

 الصلح  خيرهم صلى اهللا عليه وسلم ل اهللا حني جاء وفد بزاخة يسألون خليفة رسو . 3
 . بني احلرب الية أو السلم املخزية

 الصلح و ختيريه هلـم بـني صلى اهللا عليه وسلم جميء الوفد يسأل خليفة رسول اهللا . 4
 احلرب الية أو السلم املخزية يدل على أن احلرب حقّقت  هدفها ،فغاية احلرب أن

 كون الدين كله هللا إذالل للكفر و أهله ،و ال يناقض هذا يكون الدين كله هللا  و من
 إال ترك الكفار على عزهم  و إقامة دينهم  كما حيبون  حبيث تكون هلم الشوكة  و

 . الكلمة
 يف احلديث ال يستلزم بقاؤهم على الردة ،بل جاؤوا  تائبني كما " الصلح " ورود كلمة . 5

 و يوضحه ..." تابوا  فأوفدوا رسلهم كانوا ارتدوا مث :" وضح ذلك ابن بطال بقوله
" بل ملا قاتال أهل الردة  و أعادوهم إىل اإلسالم :" ابن تيمية بقوله

               
 211 - . 21 / 13 فتح الباري 1
 22 / 8 نيل األوطار 2
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 استنبط اإلمام الشوكاين من األثر  جواز مصاحلة  املرتدين على أخذ أسـلحتهم  و . 6
 خيلهم  و رد ما أصابوه من املسلمني و قد يفهم البعض من ذلك أن اإلمام يقـول

 احلة املرتدين  بكف القتال  عنهم   و الدخول يف حكمهـم كمـا هـو جبواز مص
 : مطروح اليوم يف الساحة،و هذا الفهم  مردود مبا يلي

 ما سبق ذكره  من رسالة أيب بكر ألهل الردة و أن ال يقبل منهم إال اإلسالم  أو القتل -
 صلح  يبقـيهم علـى و القتال ،و كالم ابن بطال  و ابن تيمية  ما يلزم أن ال يعقد هلم

 . ردم

 هذا ما قاضى عليه :" لبين حنيفة رضي اهللا عنه ما ورد يف نص مصاحلة خالد بن الوليد -
 خالد بن الوليد  ابن جماعة مرارة و سلمة بن عمري و فالن ،قاضاهم علـى الـصفراء  و
 البيضاء و نصف السيب و احللقة و الكراع  و حائط من كل قرية و مزرعـة علـى أن

 1 " سلموا  مث أنتم آمنون بأمان  اهللا ي

 و دعاهم خالد إىل اإلسالم  فأسلموا مجيعا  و رجعوا إىل :" و قال ابن كثري يف البداية و النهاية
 . 2 " احلق

 اإلمام الشوكاين أورد األثر يف آخر أبواب  أحكام الردة  و اإلسالم ،حتت باب حكم أموال -
 و أورد فيه حـديث " باب قتل املرتد " أول األبواب املرتدين و جنايام و كان قد وضع يف

 ،مما يدل على  حكم الشوكاين يف املرتد هو القتـل  أو اإلسـالم ،و " من بدل دينه فاقتلوه "
 .. استنباطه املشار إليه إمنا هو بعد إسالمهم

 ر يف سرية أيب بكر الصديق  مع املرتدين  حملّ إمجاع الصحابة ،فقد تبايعوا على رأي أيب بكـ
 حرم ،و على قراره فيهم حني جاءوا يسألون الصلح بعد املشورة  و قول عمر

 : سواء كانت وجوب قتال املرتدين ـ 5
. ردة عن أصل الدين ، وتكون باالنتساب إىل دين أخر ـ أ

               
 298 / 3 تاريخ الطربي 1
 325 / 6 البداية و النهاية 2
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 أو ردة عن الشرائع كمانعي الزكاة وقد اتفق الصحابة واألئمة بعدهم على قتال مانعي ـ ب
 اة وإن كانوا يصلون اخلمس ويصومون رمضان وهؤالء مل تكن هلم شبهة سائغة ، فلهذا الزك

 . كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها،وإن أقروا بالوجوب كما أمر اهللا
 يقول بن تيمية عن أهـل .. كالنصريية والفاطمية  والبهائية : أو ردة إيل بدعة مكفرة ـ ج

 .. 1 ] جيب قتاهلم بإمجاع املسلمني كل هؤالء كفار [ البدع املكفرة
 .. ومن مث حناول أن نتبني الطريق

 ، متتنع عن إقامة أى شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة اليت البداية اجلماعات يف : أوالً
 جيب قتاهلا بإمجاع األمة لتركها شريعة من شرائع اإلسالم ، هذه ومن بينها ترك جهاد العدو

 . } تكون فتنة ويكون الدين كله هللا حىت ال { الظاهرة

 مـن القتال مع الطائفة املسلمة ضد أعداء األمـة يف ذا كان من ال يشترك إ : ثانياً
 خلروجه عن شريعة من شرائع االسـالم قاتل وهو سىن العقيدة واملنهج ي ، الطوائف االخرى

 ليها إ واالنتساب !! نية باالجتماع على العلما ، فكيف مبن خرج عن سبيل املؤمنني ، الظاهرة
 !! صف الصليبية والصهيونية العاملية ضد املسلمني يف والقتال ! واملواالة عليها ! حكام األ يف

 رتـدت ا مث ، صف املسلمني لقتـال األعـداء يف ذا كانت هذه احلركات قد وقفت إ : ثالثاَ
 ية من أجل دعـاوى فخرجت على مجاعة املسلمني فقاتلتهم جبانب الصليبية والصهيونية العامل

 . علمانية  فاألمر هنا أشد

 وملا أطلقوه من أكاذيب ، هؤالء قتاهلم أوجب وألزم لتخليص األمة من شرهم : رابعاَ
 وذلك ، وهو مشروع احلق مشروع األمة ، فشال مشروع اجلهاد ، إل لتشويه صف ااهدين

 . صلى حيث قتال املرتد آكد من قتال الكافر األ ، ملنعه من الوجود

 املكر يف وما زالوا ، وال تركوا السالح ، ال تابوا مما هم عليه اخلونة هؤالء : خامساَ
 جهاض احلركة اجلهادية علـى والسعى إل ، التشويه يف زيادة ، والكيد ضد اجلماعة املسلمة

. مذاحبهم

               
475 ص 28 مجموع الفتاوى ج / 1 1
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 يف ملا وجد هؤالء ان احلركة اجلهادية قد عادت مرة أخرى إىل سابق عهدها : سابعاَ
 أرادوا أن يكيدوا هلا مرة ثانية .. تسديد الضربات الكبرية للنظام اوسى واألمريكى يف القوة

 عن طريق دعوة بعـضهم لالجتمـاع ، وذلك إىل بداية الطريق إرجاعها و ، أ للقضاء عليها
 . وتأباها مجاعة احلق املرفوضة شرعاً وواقعا ، إىل غري ذلك من الدعوات معهم ،

 مث خـضوعهم ، مجاعة املسلمني يف ن الردة البد من التوبة منها  والدخول ا : ثامناً
 مث نتحدث عن االجتماع ، وتبىن قضايا العلمانية ، ال االجتماع مع املمانعة ، حلكم اإلسالم

. عافانا اهللا منه ومن أهله !!! أليس هذا هو الكذب والتلبيس واخلداع ، ضوء اإلسالم يف
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 الجهاد و تدعى اإلسالم التي موقف علماء الحركات : خامساً 

 ـ : دولة العراق اإلسالمية من

 ـ حرب الدين بالدين 1

 : أ ـ تشات قلوم
 ما زال كثري من الطواغيت الذين ينتسبون إىل العلم والعلماء ، ينـافحون ويـدافعون عـن

 مل اإلسالمى الذين يعطون العا يف قامت العطاء الشرعية لطواغيت احلكم اليت مجاعات الضرار
 استمرار احلرب الـصليبية واحـتالل العـامل يف العامل الغرىب يف الشرعية لطواغيت احلكم

 . اإلسالمى والقضاء على املشروع اإلسالمى للتمكني للمشروع الغرىب

ما زال طواغيت العلماء يعطون الشرعية لطواغيت احلكام وهؤالء يعطـون الـشرعية و
 يف متشى كل منها ، وتظل احللقة املفرغة تدور حول صور الباطل املختلفة ، أمثاهلم لطواغيت
 ميثل الذي مشروعهم الكفرى يف صل واالستمرار ا ليتم التعاضد والتناصر والتو ، ى خر فلك األ

 شـكال هذه احلرب يتخـذون كـل األ يف و ، ضد املشروع اإلسالمى مطلقةً وعداوةً حرباً
 ستخدام ا هو ، ومن أحدث هذه الوسائل ، د باإلسالم والقضاء عليه والوسائل والطرق للكي

 وهكذا ، إعطائهم الشرعية من خالل حرب الدين بالدين يف طواغيت العلماء كوسيلة فعالة
 ، وهكذا تتشابه الشياطني ، الكيد باإلسالم والعصف به يف ختلفت الطرق ا تتشابه القلوب وإن

 فكلهم مردة على منهج اهللا ودينـه ، مع شياطني اجلن ، نس من العلماء واحلكام شياطني اإل
 . ما أشبه الشيطان بالشيطان ، وعباده الصاحلني

 م حياول بكل سبيل تـزيني الـدين ويقف الطاغوت العاِل ( يقول الشيخ حممد أىب عبد اهللا
 جرميـة هي و ، وإظهاره على أنه اإلسالم ، كل زمن يف و ، كل بلد يف الباطل دين الفراعنة

 يف ال ، ال تقل عن جرمية أبيهم إبليس ، فهم ال ينتسبون إىل سيدنا آدم عليه السالم ، كربى
 ولذا كان ، ه ودين أتباع ، يدافعون عن دينه ، بل ينتسبون إىل إبليس ، املنهج يف وال ، الدين

 أو ، الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ساء مثل القـوم الكـافرين .. مثلهم مثل
 أو ممن جعل اهللا علـى قلـوم ، فهم ال يفقهون عمى بكم أو صم ، مار حيمل أسفاراً كاحل

الضاللة يف وال يعملون به ، وهلم أتباع ، وال يفهمونه ، قفال فال يتدبرون معىن كالم اهللا األ
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 ، ثوب اإلسالم يف يظهرونه الذي ميضون خلفهم ، مل يتبينوا االلتباس والتزيني للباطل ، كثري
 يف وال ينكرون منكرا ، فهم يتحدثون باإلسالم ، ال يعرفون معروفا ، ضون خلفهم عمياناً مي

 قتـل يف حرب اإلسالم واعطاء الشرعية للكفر والكافرين ، وهم يستخدمون سيف اإلسالم
 سفل الدرك األ يف ولذا جعل اهللا املنافقني ، اإلسالم ، ردة مستترة خفيت على كثري من الناس

 حقهم القتل تابوا يف بل الواجب ، مما دفع بعض العلماء إىل القول بأنه ال توبة هلم ، من النار
 . أو مل يتوبوا

 حياولون إضفاء الشرعية على الباطل من خالل احلـديث عـن ، واآلن أصبحت سافرة
 وكذلك ، عطاء الشرعية لتلك احلركات يعطى الشرعية للعلمانية إ ن أل ، الوحدة واالجتماع

 ومن مث يبطل الصراع بني احلركة ااهدة وبـني ، ى الشرعية للصليبية والصهيونية العاملية يعط
 نفـس الوقـت يعطـوا يف ومن مث فال شرعية هلذا الصراع واجلهاد ، و ، سيادها أ العلمانية و

 يف احلركة اجلهادية و يف الشرعية هلذه احلركات ومن معها من النظم العلمانية والعاملية ان تفعل
 حقيقة هذه الدعاوى هي القضاء عليهم مبا شاءت ، هذه يف ملسلمني  ما شاءت وان تستعني ا

 ريد به باطال فأصبح باطال بـالتبع وإن أ نه حق أ ال إ ن يكون فيها بعض احلق أ من املمكن اليت
 . ذاته يف كان حقا

 : تلبيس الكهنة وحتمية املواجهة ب ـ
 نفد صرب ااهدين وانقطع رجاؤهم ومسعوا قول اهللا تعاىل فلما ( ويقول الشيخ أبو محزة

 و } 148 : النساء { ] لَا يِحب اُهللا اجلَهر ِبالسوِء ِمن القَوِل ِإلَّا من ظُِلم وكَانَ اهللاُ سِميعا عِليما [
 أدركوا أنه } 41 : الشورى { ] ِبيٍل ولَمِن انتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن س [ مسعوا قوله

 فالشر بالشر ، حق هلم أن يدفعوا عن أنفسهم و يردوا صيال هؤالء الظلمة حبسب طاقتهم
 وأي ظلم أعظم من مواالة . والبادئ أظلم وهؤالء هم الظاملون وال عدوان إالّ عليهم

 واإلفتاء بوجوب ، ااهدين ومعاداة املؤمنني ؟ و أي ظلم أكرب من استحالل دماء ، الكافرين
 ، هم بأخبس األلقاب ذ ونب ، قتلهم وقتاهلم؟ وأي ظلم أقبح من اإلستطالة على أعراضهم

. ونعتهم بأبشع األوصاف ؟
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 أما يف حرب احللفاء على أفغانستان مث على العراق فقد أتى هؤالء العمالء اخلونة بالعجائب
 حـىت ، توا جبواز االستعانة بالكفار على املسلمني أف ، فعوض أن يفتوا بوجوب جهاد الكفار

 إن الـذي يؤيـد ، بلغوا درجة متقدمة من الزندقة مل يسبقهم إليها إالّ القليل عرب التـاريخ
 ويساعدهم على قتـل ، وميدهم باملال ، ويفتح أرضه جليوشهم ، الصلييب - التحالف اليهودي

 فضال عن أن نعده مـن ، ه من املسلمني ال ميكن أن نعد ، وإذالل شعب من شعوب اإلسالم
 ). علماء املسلمني

 مـاذا أوالً البد أن نعلم ماذا حياك من مكٍر جتاه شرائح األمة حىت نعلم ( أيضاً يقول و
 فهم ، الصادقني منهم العلماء هم هدف العدو األول فسعوا إىل تكميم أفواه .. ، جيب عليهم

 واهلـدف ، مدار الساعة فهو يراقب على ، ن ال يزالُ حراً و به حياة وم ، بني سجٍني وطريد
 ، يهدم محاة الدين هذا الدين ن وأ ، احلقيقي وراء هذه احلملة أن يقف علماء األمة ضد األمة

 ولن يقبـل الـصليب ، معاول هدم إىل ، وأن يتحولوا من بناة لعقيدة التوحيد ، أو يشوهوه
 ولبنـان حيـث وقـف يوسـف ، قطر ام بِه قطيب اإلخوان املسلمني يف واليهود بأقلّ مما ق

 خطبة اجلمعة يف سابقٍة ال مثيل هلا القرضاوي على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و يف
 وعلى أهم ثغر من ، يطالب األمة أن يكون اجلنرال ميشيل رئيساً وأمرياً على ساحل املسلمني

 . فعل فتحي يكن وكذلك ، بنان ثغورهم يف بالد الشام يف ل

 اليوم فقد جتاوزوها إىل أما ، لقد كان الكهنة يرقعون حلكام يتسمون بأمساء املسلمني
 . الطّاهرين هم ملطّخة بدماء ي طلِب تعيني حكّام صليبيين حاقدين أيد

 أثبتت التجارب اجلنرال ميشيل ولقد ادعى الرجل يف خطبته اليت نقلتها فضائيته املشهورة أن
 } 269 : البقرة { ] .... ومن يؤت اِحلكْمةَ فَقَد أُوِتي خيرا كَِثريا ... [ : قال اهللا تعاىل ، حكمته

. 
 أما عندما ينحرف ، الدين والسنة وإصابة الشرع واحلكمة كما قال أهل العلم هي الفقه يف

 ومع أن الرجل خالف الشرع ، ر البارد ذبح املسلمني يف أنه صلييب ، العلماء تكون احلكمة
 ، إمجاع األمة يف حكم اإلمامة من عامل به أعالها رده ، كثرية يف هذه احلادثة من وجوٍه

 كفر ومن قال للظامل أنه عادل يكفر السادة األحناف أنه من مسى اجلور عدال وأدناها ما قاله
. ضاللِه مل أمسع من قام ليضع حداً ل ، مع األسف ، ولكن
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 على املستضعفني يف غزة أصدر علماء السعودية فتـوى واليوم ويف ظلّ املذحبة الرهيبة
 وقال أحدهم وهو ما فيتء يتشدق أنه يدافع عن ، نصرةً إلخوام حترم على املسلمني التظاهر

 وخوفا علـى ، أن نفوت الفرصة على الذين يريدون أن يثريوا الشغب نريد ، قضايا اجلهاد
 فقد خافوا بالفعل على عروشهم يف ظلّ غضب األمة ، يف بالد املسلمني مراكز شرطة اليهود

 ربعـات لعـالج املـسكينة وناشد الرجل وحزبه جبمع الت ، ومحام يف بالدنا ، على اليهود
 . املغتصبة

 : امجاع العلماء على وجوب دفع الصائل بدون شروط ج ـ
 وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمـة والـدين : ( م شيخ اإلسال يقول

 واجب إمجاعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه
 بل يدفع حبسب اإلمكان ونص على ذلك العلماء - كالزاد والراحلة - ، فال يشترط له شرط

 ). أصحابنا وغريهم
 وأنتم تقولـون ياعلمـاء ، ال يشترط له شرط ، اإلسالم يقول بأن جهاد الدفع فهذا شيخ

 . فأي الفريقني أحق ، بوجود راية ، البالط
 علـى فإنه يصري دفعه واجبـاً ، فأما إذا أراد العدو اهلجوم على املسلمني : ( وكذلك قال

 ) وعلى غري املقصودين ، املقصودين كلهم

 لصد األمة وأفراد احلركات اإلسالمية مـن ، التأصيل الباطل يف جهدا فهؤالء مل يدخروا
 الـيت العراق والدول العلمانية يف وذلك لتمكني املشروع العلماىن ، دفع الصائل يف املشاركة

 ومـن مث ، وكذلك متكني املـشروع الـصهيوصليىب ، حتكم اتمع اإلسالمى حول العراق
 يف يقـاع الـشك وكذبا إل أدوات يستخدمها زوراً ، قيقة احل يف هي اليت إنطلقت تأصيالم

 . وتثبيط الناس عن نصرة اإلسالم ودولته ، القلوب

: أباطيل املخذلني عن اجلهاد ـ 2
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 فإننا لو قلنا مبثل 1 .. مام أو إىل الراية كقول الشيخ الفوزان وغريه يفتقر إىل اإل ـ أن اجلهاد 1
 نه من املعلوم أل ، بطلنا اجلهاد الذي هو ذروة سنام اإلسالم أل ، ووافقناه على رأيه ، قال به ما

 يف حديث حذيفـة يف لدى اجلميع أن دولة اإلسالم قد سقطت بسقوط الدولة العثمانية كما
 تكذيب رسول اهللا صلى اهللا ، ولوقعنا يف ) باب  كيف األمر اذا مل تكن مجاعة يف ( البخارى

 وأنه ال تزال عصابة من النـاس ، ماض إىل يوم القيامة الذي أخربنا بأن اجلهاد ، عليه وسلم
 ويف ، اجلهاد بـني دفـيت املـصحف ، ولبقي اسم يقاتلون على هذا الدين حىت يظهره اهللا

 هذا الزمن يقاتـل يف ظلـها صفحات الكتب اسم بدون مسمى، وألبطلنا كل راية ترفع يف
 أفغانستان ضـد الـشيوعية أو يف نعترف بأي جهاد كان، كاجلهاد ااهدون، مما جيعلنا ال

 وجتمع ، ينادي هلما يف وقتهما البوسنة واهلرسك ضد الصرب والكروات وغريمها، وقد كان
 أن جياهد فيهما، فتغريت هلجـة ويسمح ملن أراد ، وحتمل إليهما املساعدات ، هلما التربعات

 فيه يف هذه السنوات يفكر و ، وشنع على من يذهب إىل اجلهاد ، وأساليب النداء ، اخلطاب
 . فقط األخرية، ولعل املقصود من ذلك هو التحول السياسي

 يكون إن اإلمام، ال : ( 2 " فتاوى األئمة النجدية حول قضايا األمة املصريية " كتاب قال صاحب
 ويستحيل أن يـسقط إماماً  إال باجلهاد، ألنه ماضي إىل قيام الساعة، والدين ال يقوم إال به،

 . متوقف وقائم عليه ة، ألن قيامها بالعمل املناط بنشأا وعلة وجودها، فرضه على األم

 اهللا بقدر ما تستطيع، إما باللسان، وعليه؛ فأي طائفة، جمتمعة، وهلا منعة، فعليها جهاد أعداء
 . وال يسقط عنها فرضها حبال وإما باليد، وإما بالقلب، وإما م مجيعاً ، بل

 يف رده على أحد املثبطني عن اجلهاد ، ن بن حسن رمحهما اهللا تعاىل قال الشيخ عبد الرمح
 هذا من الفرية يف ! حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام متبع؟ بأي كتاب، أم بأية : ويقال (

 املؤمنني واألدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، من ذلك الدين، والعدول عن سبيل
ولَولَا دفْع اِهللا الناس .... [ : يب فيه، والوعيد يف تركه، قال تعاىل والترغ عموم األمر باجلهاد،

               
 ٬ ار قتال صدام حسين من أكب ر الجه اد والشيخ الفوزان منها لها فتوى صريحة في اعتب ٬ أن هيئة كبار العلماء ـ 1

 م ع أن ٬ واعتب رت هيئ ة كب ار العلم اء الراي ة حينئ ذ راي ة يمك ن القت ال تحته ا ٬ وهذا في دفعه عند احتالله الكويت
 ب ل أع الم ل دول عربي ة ٬ عالم المرفوعة من قبل الق وات متع ددة الجن سيات كان ت منه ا أع الم يعلوه ا ال صليب األ

 ببنم ا ٬ فلماذا كان قتال صدام لدفعه عن الكويت جه ادا ب ل م ن أكب ر الجه اد . . . لبنان وسوريا علمانية كافرة مثل
 ؟؟؟ ليس له راية قتال األمريكان لدفعهم عن العراق قتال فتنة

157 ص 4 ج 2
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ضِت اَألردٍض لَفَسعِبب مهضع[ : وقال يف سورة احلج } 251 : البقرة { ] ... ب .... فْعلَا دلَوو 
اِمعوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اسقام باجلهاد يف وكل من ـ } 40 : احلج { ] .... اِهللا الن 

 وال يكون اإلمام إماماً  إال باجلهاد، ألنه ال يكون سبيل اهللا فقد أطاع اهللا وأدى ما فرضه اهللا،
 قُلْ ِإنما أَِعظُكُم ِبواِحدٍة أَنْ [ : يا رجل، وقد قال تعاىل جهاد بإمام، واحلق عكس ما قلته
فَكَّرتت ى ثُمادفُرى وثْنوا ِهللا مقُومت يدي نيب لَكُم ِذيرِإلَّا ن وٍة ِإنْ هِجن ِمن اِحِبكُما ِبصوا م 

 ] ... ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه [ ومن { قال و .. } 46 : سبأ { ] عذَاٍب شِديٍد
. } 6 : العنكبوت {

 دة جمتمعة على والطائفة حبمد اهللا موجو ، احلديث ) ... ال تزال طائفة : ( ويف احلديث  
 يا أَيها الَِّذين َآمنوا من يرتد [ : الئم، قال تعاىل احلق، جياهدون يف سبيل اهللا، ال خيافون لومة

 ِرين ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اُهللا ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى املُؤِمِنني أَِعزٍة علَى الكَاِف
 واسع الفضل أي ـ } 54 : املائدة { ] ..... يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اِهللا ولَا يخافُونَ لَومةَ لَاِئٍم

 . والعطاء، عليم مبن يصلح للجهاد

 ألفته، كثري يف الكتاب والسنة والسري واألخبار، وأقـوال والعرب واألدلة على بطالن ما
 على البليد إذا علم بقصة أيب بصري، ملا جاء مهاجراً  في ال تكاد خت أهل العلم باألدلة واآلثار،

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرده إليهم، بالشرط الذي كان بينهم يف فطلبت قريش من
 فرجع إىل الساحل ملا . احلديبية، فانفلت منهم حني قتل املشركني، اللذين أتيا يف طلبة صلح

 ، " ويل أمه مسعر حرب، لو كان معـه غـريه : " عليه وسلم يقول مسع رسول اهللا صلى اهللا
 يأخذ ويقتل، فاستقل حبرم دون رسـول اهللا - إذا أقبلت من الشام - فتعرض لعري قريش

 فهل قال رسول اهللا صلى - القصة بطوهلا - صلى اهللا عليه وسلم ألم كانوا معه يف صلح
 . ستم مع إمام؟ اهللا عليه وسلم أخطأمت يف قتال قريش، ألنكم ل

 ، وأما من قـال بالرايـة ( نقول راية عمية هي ف ، أما اآلن يفتقر إىل الراية أن اجلهاد : 2
 إال إذا قـال . بني حق وباطل ، حرب بني كفار ومسلمني ، فاحلرب بني طرفني ال ثالث هلما

 ق يف طلـب فعندئِذ هلم احل ، فغانستان ليسوا مبسلمني أ علماء البالط بأن أهل العراق أو حىت
. الراية
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 ، وأما القول بأنه ال بد من إذن اإلمام والوالدين يف جهاد الدفع فقول مل أعرف له سـلفا
فكما بينت سابقا بأقوال العلماء بوجوب جهاد العدو الصائل ومنابذته بدون أخذ اإلذن من

 م ابن تيميـة كما قال شيخ اإلسال ، بل ال يشترط له شرطا ، أو حىت زوج ، أو والد ، إمام
 كالصالة ، وفروض األعيان ليس فيها إستئذان من أحد . وغريه من األقوال ، وقد سبق ذكره

 وأما من استشهد بأحاديث اإلستئذان كما جاء يف الصحيحني . والزكاة وغري ذلك ، املكتوبة
 ي أحـ : " عن عبد اهللا بن عمرو أن رجال استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال

 ، وروى اإلمام أمحد وأبو داود وابن حبان عن " ففيهما فجاهد : نعم ، قال : والداك ؟ قال
 : قال لـه " أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد رجال هاجر من اليمن لوالديه ،

 " . ارجع إليهما فاستأذما فإن أذنا لك فجاهد وإال فربمها : ال ، قال : أذنا لك ؟ قال

 وليس يف جهاد الدفع الـذي ، والذي هو فرض كفاية ، فهذه أحاديث يف جهاد الطلب
 . ويل أعناق النصوص والتالعب باأللفـاظ ، وهذا من إسقاط األدلة يف غري حملها . حنن فيه

 . والنصوص

 ذلك يف وال مصلحة لقاء بالنفس إىل التهلكة لعدم القدرة ـ أن اجلهاد هذه األيام إ 3
 وخاصة جهاد الدفع قولٌ  أعظم من فعلة ، إن القول بأنه ال مصلحة يف اجلهاد قيقة واحل ..

 وتسهيل ومشاركة يف أهداف العدو وتقوية . ألن يف ذلك هدم للدين وسنامه . مانعي الزكاة
 ـ يف التعدي على حدود اهللا وحرماته وهذا القول من أسوأ األقوال وأكثرها وضوحاً . سهامه

 وأَنِفقُوا ِفي [ : اىل بني أن التهلكة يف عدم اإلنفاق يف اجلهاد يف قوله تعاىل إن اهللا سبحانه وتع
 فكيف مبن ترك اجلهاد املتعني ، } 195 : البقرة { ] ... سِبيِل اِهللا ولَا تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة

 !!. وقال عنه بأنه لكة

 وأَنِفقُوا ِفي سِبيِل اِهللا [ : يف قوله تعاىل : نه جاء يف البخاري من حديث حذيفة رضي اهللا ع
 عن " مسنده " وروى اإلمام أمحد يف . نزلت يف النفقة : قال ] ... ولَا تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة
 الرجل حيمل على املشركني أهو ممن ألقى بيده إىل التهلكة ؟ : الرباء بن عازب وقد سئل عن

 فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اِهللا لَا [ : فقال : عز وجل بعث رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال؛ ألن اهللا : قال
كفْسِإلَّا ن كَلَّفإمنا ذاك يف النفقة ، } 84 : النساء { ] ..... ت .
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 غزونا من املدينة : وعند أيب داود و الترمذي وغريمها، من طريق أسلم أيب عمران ، قال
 والروم ملصقو ظهـورهم ، اجلماعة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد نريد القسطنطينية، وعلى

 ال إله إال اهللا، يلقي بيديـه إىل !! مه مه : حبائط املدينة، فحمل رجل على العدو، فقال الناس
 إمنا نزلت هذه اآلية فينا معشر األنصار؛ ملا نصر اهللا نبيه، وأظهـر : التهلكة، فقال أبو أيوب

 وأَنِفقُوا ِفي سِبيِل اِهللا ولَا تلْقُوا : قيم يف أموالنا ونصلحها، فأنزل اهللا تعاىل هلم ن : اإلسالم، قلنا
 فاإللقاء باأليدى إىل التهلكة أن نقيم يف أموالنـا } 195 : البقرة { ] ... ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة

جياهد يف سبيل قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب رضي اهللا عنه .. وندع اجلهاد ، ونصلحها
 . اهللا حىت دفن بالقسطنطينية؛ فكانت التهلكة يف اإلقامة يف األهل واملال وترك اجلهاد

 وبأم جمانني وغري ذلك من أقوال ال ، بل زاد بعضهم ووصف ااهدين بأنه مغرر م
 قال شيخ ، فما أشبه الليلة بالبارحة ، ميكن تصنيفها إال أا يف صف بوش الصلييب ومن معه

 وقد ! وتارة يقولون؛ أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو؟ : ( اإلسالم ابن تيمية
 ِإذْ يقُولُ املُناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض غَر هؤلَاِء [ غر : كما قال تعاىل ! غركم دينكم

 ، وتارة يقولون؛ أنتم جمانني } 49 : األنفال { ] علَى اِهللا فَِإنَّ اَهللا عِزيز حِكيم ِدينهم ومن يتوكَّلْ
 !)... ال عقل لكم، تريدون أن لكوا أنفسكم والناس معكم

 خيرجون عن سـلطة وىل األمـر ، تكفرييني ، متطرفني ، خوارج ، هؤالء إرهابيني ـ 4
 فااهدون مل ااهدين بالغلو هي كذبة مفضوحة ، إنّ رمي ( يقول الشيخ حممد أىب عبد اهللا .

 وقاتل دونه ،أما عامة ، ونشره ونصره ، يكفّروا أحدا من املسلمني بل كفّروا من أظهر الكفر
 وعرضـهم  و ، املسلمني  فااهدون مل حيملوا السالح إال غرية على دين هـؤالء العامـة

 لك، و لذلك فهم ال ينقمون منا لظنهم أننا نكفّر و هؤالء املفترون هم أول من يعلم ذ . أرضهم
 وهذا أمر ال خيـدم ، املسلمني،و لكن ألننا  نكفّر اليهود والنصارى ومن واالهم من املرتدين

 – بزعمهم – لتجنب صراع احلضارات ، مشروعهم الطموح يف إحداث مصاحلة بني األديان
 ذير الناس من عداوم ومكـرهم يفـسد وحت ، وذكرهم بالسوء ، فتكفري اليهود والنصارى

". صالحه إ " عليهم ما حاولوا
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 كآيات ويضيقون ا ذرعاً ، تروا كيف أنّ آيات كثرية من كتاب اهللا صارت تزعجهم مل أ
 و لوال أنّ هذه اآليات بينـها اهللا للنـاس يف ! القتال واآليات اليت فيها ذم لليهود و النصارى

 . ا كتابه ألخفوها و كتموه

 ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَلَا يكُن [ يف صدرك صلى اهللا عليه وسلم لقد قال اهللا تعاىل خماطبا نبيه
ِمِننيؤى ِللْمِذكْرِبِه و ِذرنِلت هِمن جرح ِركدفاسألوا هؤالء الدجالني ، } 2 : األعراف { ] ِفي ص 

 و اسألوهم كم آية يف كتاب اهللا ؟ منها كم آية يف كتاب اهللا جيدون يف صدورهم  حرجا
 و يبدون و كم آية خيفون تفسريها ؟ و درساً و يعرضون عنها شرحاً ، ميرون عليها قراءة

 . وحيرفون كلمها عن مواضعه؟ ، تأويلها

 ، كما جاء يف األثر " دعا لظامل بالبقاء فقد أحب أن يعصى اهللا يف أرضه " فإذا كان من
 بّ  من دعا بالبقاء للمبدلني لشريعة اإلسالم احلاكمني بغري ما أنزل اهللا ؟ و ما فما عسى أن حي

 و ما .. عسى أن حيب من جادل عن الفاسقني الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ؟
 . عسى أن يكون حال من نصر الطواغيت الذين يصدون عن سبيل اهللا و يبغوا عوجا ؟

 إنّ الناس إذا رأوا الظامل ومل يأخذوا علـى « : صلى اهللا عليه وسلم اهللا لقد قال رسول
 . وأنتم رأيتم الظامل مث أخذمت على يدي املظلوم » يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

 وهو ف رضي اهللا عنهم عدم مساكنتهم هو مذهب علماء السل و ، أليس هجر العاصني
 1 . قصة أصحاب السبت ؟ حكم من كان قبلنا من األمم كما يف

 وال ، وال دين له ، أى عهد مع من ال عهد له ، أن هؤالء معاهدين دماؤهم معصومة ـ 5
 خائن الدين واألمة عبد لبوش وأمثاله يتلقى دينه منهم يدور حيـث داروا مث مـن ، أمانه له

. ومن املعاهد فيهم سبحانك هذا تان عظيم ، من يدفع ملن ، الذمى فيهم

               
الحرب على العراق من دروس وعبر في لفت النظر إلى ما في أبى عبد اهللا محمد ـ 1
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 عالء كلمة اهللا واالجتماع إل الراشدة الحركة اإلسالمية : سادسًا
 : يف حمكم تنـزيله - سبحانه وتعاىل - يقول ( يقول الشهيد ااهد أبو مصعب الزرقاوى

 صلى اهللا - ويقول النيب ، } 103 : آل عمران { ] ... واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تفَرقُوا [
 أوصيكم بأصحايب مث الذين يلوم، مث يفْشو الكذب حىت يحِلف الرجلُ وال :" - وسلم عليه

 يستحلَف، ويشهد الشاهد وال يستشهد، أال ال يخلُونَّ رجلٌ بامرأٍة إال كان ثالثهما الشيطان،
 ن أراد عليكم باجلماعة وإياكم والفرقةَ؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد، م

 . 1 " بحبوحة اجلنة فليلزِم اجلماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم املؤمن

 ، ويف 2 " فعليكم باجلماعة؛ فإمنا يأكل الـذئب القاصـيةَ : " - عليه الصالة والسالم - وقال
 إن :" - صلى اهللا عليه وسـلم - ، قال رسول اهللا - رضي اهللا عنه - صحيح مسلم عن أيب هريرة

 ضى لكم ثالثاً، ويسخط لكم ثالثاً؛ يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شـيئا، وأن اهللا ير
 تعتصموا حببل اهللا مجيعاً، وأن تناصحوا من ولّى اُهللا أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة

 ". املال، وكثرة السؤال

 إليهمـا عنـد علينا التمسك بكتابه وسنة نبيـه والرجـوع - تعاىل - فقد أوجب اهللا (
 وذلك سـبب ... االختالف، وأمرنا باالجتماع على االعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعمالً

 ... اتفاق الكلمة وانتظام الشتات، الذي يتم به مصاحل الدنيا والدين والسالمة من االخـتالف
3 ) عن االفتراق الذي حصل ألهل الكتابني ي وأمر باالجتماع و . 

 بأم اإلخوان الذين يكونون على مـذهٍب : معىن اجلماعة - رمحه اهللا - وقد حدد القرطيب
 واإلخوان مجع أخ؛ ومسي أخاً ألنه يتوخى مذهب : " واحد؛ أي يف منهج العمل والدعوة، فقال

 يا حنفي اجلماعةَ اجلماعةَ، فإمنا هلكت األمـم : وقال ابن عباس لسماك احلنفي " أخيه، يقْصده
 ] ... واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تفَرقُوا [ : - عز وجل - ما مسعت قول اهللا اخلالية لتفرقها؛ أ

. } 103 : آل عمران {

               
 . حديث حسن صحيح غريب : ي وأحمد وقال الترمذي رواه الترمذي والنسائ  1
 " صحيح النسائي " حسن  في : رواه النسائي وأبو داود وأحمد ٬ واللفظ للنسائي ٬ وقال األلباني  2
. القرطبي  3
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 فالداعية البد له من التزود مع إخوانه أخذاً وعطاًء، فال يجمل التزود إال مع الرفقاء، وال
 الدنيا مع اجلماعة؛ فإن منو األجر يف ينمو الفضل إال مع األتقياء، فكما أن بركة الطعام يف سفر

 . القول والعمل ال يكون إال مع ركب املؤمنني، وزيادة الفضل ال تربو إال مبسرية العاملني

 - علمت أن اجلماعة ال تتحقق إال بأمٍري أو قائٍد، وقد جرت سـنة اهللا .. إذا علمت هذا
 شية لرآها تنقاد خلف واحٍد منها، يف كل خلقه بذلك، فلو نظر اإلنسان إىل قطعان املا - تعاىل

 ارتـضاًء ] أي مجاعـات [ ولو أبصر أسراب األمساك يف املاء والطيور يف اهلواء لرآها زرافَاٍت
 ... ؛ ألن مصاحلها ال تتم إال ذا االجتماع - تعاىل - لتطبيق حكمة اهللا

 أمٍر وي، وال وكل بشٍر على وجه األرض فال بد له من : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 لكان يأمر نفسه وينهاها إما مبعروٍف وإما مبنكٍر، .. ، حىت ولو كان وحده هي بد له أن يأمر وين

 ، وبنو آدم ال } 53 : يوسف { ] ... ِإنَّ النفْس لَأَمارةٌ ِبالسوِء ... [ ان : تعاىل – كما قال
 اً فال بد أن يكون بينهما ائتمار يعيشون إال باجتماٍع بعضهم ببعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعد

 االثنان فما فوق : " بأمٍر وتناٍه عن أمٍر، وهلذا كان أقلُّ اجلماعة يف الصالة اثنني، كما قيل
 . 1 " مجاعة

 ال حيل لثالثٍة يكونون : " قال - صلى اهللا عليه وسلم - وأما األمور العادية ففي السنن أنه
 عةَ ألمرائهم مث أوجب اهللا على املؤمنني السمع والطا . 2 " يف سفٍر إال أَمروا أحدهم عليهم

 يا أَيها الَِّذين َآمنوا أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي اَألمِر [ واويل األمر تعاىل باملعروف قال
كُمرين هم السالطني واألمراُء، وقال بعض املفس " أولو األمر " و .. } 59 : النساء { ] .... ِمن : 

 . هم أهل العلم والفقه

 فقد ثبـت يف .. والطاعةُ ال تكون إال يف املعروف، إذ ال طاعةَ ملخلوٍق يف معصية اخلالق
يا أَيها الَِّذين َآمنوا [ نـزل قوله تعاىل : بري عن ابن عباس قال الصحيحني من حديث سعيد بن ج

               
 ٬ واستعمله البخاري ترجمًة٬ " ضعيف ابن ماجة " ضعيف : ٬ وقال األلباني " اثنان فما فوقهما جماعة " رواه ابن ماجة بلفظ 1
 ِإذا حَ َضَرت : ورد في الباب ما يؤدي معناه حيث روى بسنده إلى مالك ب ن الح ويرث أن النب ي ص لى اهللا علي ه وس لم ق ال وأ

 . الصَّالة َفَأذَِّنا َوَأِقيَما ثمَّ ِلَيُؤمَُّكَما َأْكَبُرُكَما
" صحيح أبو داود " حسن صحيح : ٬ وقال األلباني " ْم ِإَذا َكاَن َثَلاَثٌة ِفي َسَفٍر َفْلُيَؤمُِّروا َأَحَدُه : " رواه أبو داود بلفظ  2
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 يف عبد اهللا بِن حذافـةَ } 59 : النساء { ] .... َألمِر ِمنكُم أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي ا
 . السهمي، بعثَه رسولُ اِهللا يف سِرية

 وثبت يف الصحيحني أيضاً يف حديث األعمش عن سعيد بن عبيدةَ عن أيب عبد الـرمحن
لَّمي عن عليالناس ما يف لو يع : " - صلى اهللا عليه وسلم - قال : قال - رضي اهللا عنه - الس لم 

 الراكـب : " - صلى اهللا عليه وسلم - وقال أيضاً 1 " الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليٍل وحده
 . 2 " شيطان والراكبان شيطانان والثالثة رهط

 فكيف بالـسفر املعنـوي كـاألمر .. فإذا كان هذا هو األمر يف عمٍل دنيوي كالسفر
 والقيام حبقوق النـاس، ، والسعي للعمل ، يف سبيل اهللا باملعروف والنهي عن املنكر، والعمل

 . ففي كل هذه األمور قد ينفرد الشيطان باإلنسان وحده ، واجلهاد يف سبيل اهللا
وكلما ازداد عدد اجلماعة كان فضح الشيطان أسهل وسد املنافذ عليه أيسر، فقد ورد يف

 مع الواحد وهو من االثنني أبعد، من عليكم باجلماعة وإياكم والفرقةَ، فإن الشيطان : " احلديث
 . 3 " أراد بحبوحة اجلنةَ فليلزِم اجلماعة

 والتعاون على الرب والتقوى يكون بوجوه؛ فواجـب : " قال ابن خويز منداد يف أحكامه
على العامل أن يعني الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغين مباله، والشجاع بشجاعته يف سبيل اهللا،

 املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بِذمِتهم أدناهم " يكون املسلمون متظاهرين كاليد الواحدة وأن
 .. عراض عن املتعدي وترك النصرة له ورده عما هو عليه وجيب اإل ".. وهم يد على من سواهم

 للهجرة، حيث نوه 469 كالماً ألحد وعاظ مصر عام - رمحه اهللا - ولقد نقل القرطيب
 إن من أحب أهـل :" الواعظ كيف نال كلب أهِل الكهف فضلَ ذكِره يف القرآن الكرمي فقال

 ؛ مث ".. كلب أحب أهلَ الفضِل وصِحبهم فذكره اهللا يف حمكم تنـزيله - اخلري نال من بركتهم
إذا كان بعض الكالب قد نال هذه الدرجة العالية بصحبة وخمالطة الصلحاء األولياء حىت : " قال

               
 . رواه البخاري ـ 3
 : ٬ وقال الترمذي " الرَّاِكُب َشْيَطاٌن َوالرَّاِكَباِن َشْيَطاَناِن َوالثََّلاَثُة َرْكٌب : " رواه الترمذي وأحمد ومالك ٬ بلفظ  4

 . حديث حسن
. يح غريب حديث حسن صح : رواه الترمذي والنسائي وأحمد وقال الترمذي  1
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 ني لـص املوحـدين املخ ، فما ظنك باملؤمنني - جل وعال - بذلك يف كتابه - تعاىل - اهللا أخرب
 . 1 ولياء والصاحلني، بل هذا تسليةٌ للمؤمنني املقصرين عن درجات الكمال احملبني لأل

 أن وغريها ، العراق وفلسطني يف احلركات ذات املفهوم الصحيح وبناء على ما سبق فعلى
 لتحقيق أعلى وأمشـل قـدر مـن ، ومجاعة واحدة ، إلسالم حتت إمارة واحدة جتتمع على ا

. وذلك لتحقيق التمكني ، وجه األعداء يف ، املواجهة الراشدة

               
. القرطبي  2
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 ضوء القواعد الشرعية في العالقة بين الحركات الراشدة : سابعًا

 - : أ ـ االجتماع ضرورة شرعية من أول الطريق
 الكتب الشرعية لبيـان حقيقـة يف بني النظر أن هناك فرقاً نؤكد مرة أخرى حيسن بنا أن

 وبني أن ننظر إىل األمر مـن ، دولة اإلسالم وشروطها إىل غري ذلك من الشروط والضوابط
 ظل يف ، حبركة ناشئة تسعى للتمكني لإلسالم تكوين الدولة املسلمة يف خالل منهج اإلسالم

 تكوين الدولة يف ة ، فال ميكن أن خنلط ونساوى بني املراحل األوىل الصراع مع اجلاهلية العاملي
 جيب على احلركة املسلمة اليت و ـ ضوء الصراع القائم بينها وبني اجلاهلية العاملية يف املسلمة

 وأن نقارنه مبا وصلت إليه األمة من توسع للدولة حىت ـ أن تضع قدمها على أول الطريق فيه
 كانت عليها الدولة املـسلمة اليت أو حىت باحلالة ، رض حبكم اإلسالم أصبحت خالفة متأل األ

 حتـض وتؤكـد علـى اليت ، نا قطعيات الشريعة ت ولو نظرنا إىل املنهج لكف بعد فتح مكة ،
 إىل ، و مـام يلزم فيها اإل اليت إىل إقامة شعائر اإلسالم ، الطريق يف االجتماع من بداية الرفقة

 ال بعض ، املنوط ا حتقيق اإلسالم ككل هي ا أل بشرع اهللا ، االلتزام يتأكد فيها اليت الدولة
 فكيف فيما ، اجلزئى من أجزاء الشريعة يف ذا كان اهللا ورسوله أوجبوا االجتماع إ ف ، جزئياته

 . األرض يف متثل املظهر العملى واحلقيقى للتمكني لإلسالم اليت و ، هو منوط بتطبيق الشريعة

 ئ تتكاف ة د ــ واح ة املسلمون أم ( ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن هنا يق
 ودين ، ة واحد ة جتمعهم رابط ) وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، دماؤهم

 وجسد ، واحد ومنهج ، واحد وطريق ، واحدة وقبلةٌ ، واحد ورب ، وانتماء واحد ، واحد
 ضرورة من ضروريات هذا هنا كان التوحد واالجتماع ومن ة، واحد ةٌ وغاي ةٌ ومصلح ، واحد
 وقوله ، } 13 : الشورى { ] ... أَنْ أَِقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا ... [ قوله تعاىل يف كما .. الدين
 ِإلَى اِهللا ثُم ينبئُهم ِإنَّ الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا لَست ِمنهم ِفي شيٍء ِإنما أَمرهم [ تعاىل

 ولَا تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن ... [ : وقوله تعاىل ، } 159 : األنعام { ] ِبما كَانوا يفْعلُونَ
 ] ... واعتِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تفَرقُوا [ : وقوله تعاىل ، } 153 : األنعام { ] ... سِبيِلِه

 . } 103 : آل عمران {
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 - : ساسيتني أ و ركيزتني أ جانبني يف تتمثل ة م هذه األ ة قو ب ـ
 من خـالل ، لتزام الديىن أو الشعور الديىن النابعة من حمبة اهللا ووالئه قوة  اإل ـ : األوىل

 اليت و ، لتحقيق اإلسالم ة اجلاهلي ة تتحقق من خالل مواجه اليت و ، لإلسالم ة املفاهيم الصحيح
 . لتزام احلقيقى باإلسالم ني من خالهلا قوة اإل يتب

 واالفتراق ) البدع ( تتأكد من خالل عدم االفتراق الديىن اليت و .. االجتماع ة قو ـ : الثانية
 ة مواجهـ يف تتحدد من خالهلا قوه الدفع احلركـى اليت و ) ة امللك والسلط ( الدنيوى حول

 وما تآكلت ، ويتحقق الدفع من ناحية اجلاهلية ، ومن خالل االفتراق يضعف الدفع ، ة اجلاهلي
 زدادت قوة ا وما ، من خالل االفتراق الديىن والدنيوى إال نتهت ا رقعة الدولة اإلسالمية بل و

 وكل أشكال عبادة العبـاد ، الدفع حىت تصبح كالسيل جيرف أمامه كل اجلاهليات املوجودة
 ساسـيني تتحقـق هذين الركنني األ ومن خالل ، ال من خالل االجتماع الديىن والدنيوى إ
 . ويتم القضاء على االفتراق الديىن والدنيوى ، ساسيات اتمع املسلم الراشد أ

 : ة يتحقق هلذه اجلماع وهكذا
 . قطارها أ ولو اجتمع عليها من ب ة النصر ـ 1
 . فال جتتمع على باطل ة والعصم ـ 2
 . فال يقتل بعضها بعضا ة والرمح ـ 3

 ة والرمحـ ة من النـصر بقدر ما ينقص ، االجتماع ة لتزام وقو ما ينقص من قوه اإل وبقدر
 . ة والعصم

 - : مجاعتان اجلماعة ـ ج

 حيث اخلالفة والسلطان واتمع املسلم وحتكيم شـرع اهللا ومـن : التمكني مجاعة - 1
 : خصائصها أا

 . فيها التعدد ال جيوز - ب . االنقطاع ممكنة - أ
 غـريه مـن يف وتوجد ، اتمع املسلم حيث حتكيم الشرع يف توجد - : لماء الع مجاعة - 2

 : ومن خصائصها أا ، اتمعات حيث سقوط دولة اإلسالم
) .. ال تزال طائفة ( البقاء حلديث ثوبان السابق مكفولة - ا



 

111

 

 : يكون عملها و
ـتمكني حتقيـق - 1  . االفتـراق حـسم - 3 . األعـداء دفـع - 2 . ال
 راية اإلسالم والتوحيد لتكون كلمة اهللا هي العليا رفع - 5 . كلمة األمة مجع - 4

 وهكذا تظل مجاعه العلماء مستمره مع التمكني وعملهم هو الشورى واحلسبه واالختيار ،
 اسيه وشوراهم ملزمه ، واحلسبه ان يكونوا رقباء على عمل االمري وتصرفاته املاليـه والـسي

 العداله هي والدينيه وغري ذلك ،  واالختيار فبهم تنعقد البيعه وهلم حق العزل  ، وهلم شروط و
 بو بكر وعمـر ميـثالن أ نصار و حياء األ إ والكفاءه والتمثيل كما كان السعود اخلمسه ميثلون

 ا حق العلماء كذلك مع عدم التمكني هل ة وتظل مجاع ، ة راشد ة تكون اخلالف املهاجرين  وذا
 . ويكون عملها كما قدمنا ، و االجتماع معها والسمع والطاعة هلا ، الوالء

 : ـ  االجتماع والتوحد أوجب الواجبات د
 ومن هنا وجب على مجاعات العمل اإلسالمى ذات املفهوم الصحيح أن تتوحد لتحقيـق

 ة لـشدائد الـشديد هذه ا يف و .. وذلك لتحقيق التمكني وحتكيم شرع اهللا ، وعد اهللا للطائفة
 جارفة الستئصال اإلسالم ة واحد ة محل يف طيافه أ لوانه و أ حيث اجتمع الكفر بكل ، ة الصعوب

 يعيـشها اليت نفس الظروف يف و ، ة التاريخ بنفس الكيفي يف مل حتدث ة سابق يف واملسلمني ،
 . املسلمون اليوم

 حـىت ال ، وقت مضى أى كثر من أ تارخينا كله إىل قوه االجتماع يف حوج ما نكون أ إننا
 حوج ما نكون أ األرض ، وحنن يف تسعى إىل حتكيم اهللا وشرعه اليت احلق ة يقضى على عصاب

 املفهوم يـؤدى إىل قيـام يف حيث االحنراف ، كثر من أى وقت مضى أ لتزام اإل ة فيه إىل قو
 التدخل ة سلم بدوره لشرعي الذي على النظام العلماىن ، ة سباغ الشرعي إ حركات منحرفة تقوم ب

 وتذويب هويتها حىت ال تبقى هلـا ، بالد اإلسالم حلكمها وب ثرواا يف الصليىب الصهيوىن
 فرق كبري بني احنـراف ة مع الصليبية والصهيونية العاملية ، ومث املواجهة يف حقيقة ترتكز عليها

 وإن كان خطأ يؤدى إىل إضعاف أساسـيات ، و مبتدع أ لنظام إسالمى ظامل ة يعطى شرعي
 القضاء علـى اإلسـالم يف العاملي للكفر احمللى و ة اتمع املسلم ، وبني احنراف يعطى شرعي

. واملسلمني
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 لألصل فضالً ن يكون الفرع مساوياً أ وال ينبغى ، لى الفروع ع ة صول مقدم وكما أن األ
 كذلك الوالء العام والـوالء ، وهذا شأن الكليات مع جزئياا ، عليه ن يكون متقدماً عن أ

 أن يتقدم الوالء اخلاص على جيوز ن يتقدم الوالء العام على الوالء اخلاص وال أ اخلاص فيجب
 إىل التفرق ، عن السبيل ا ًَ وخروج ، قلبا للحقائق ، و وتعصباً ، وإال كان حتيزاً ، الوالء العام

 ، والكلـى ، نه األصل ومن مث جيب على مجاعات العمل اإلسالمى االجتماع أل ، عنه هي املن
 : والفرقان بني والتميز ة صل ا ، ومن خالل االجتماع تتم املف والوالء العام

 اإلسالم والكفر ـ 1
 لمانية اإلسالم والع ـ 2
 . العاملي للكفر احمللى و ة تعطى الشرعي اليت ة ركات اإلسالمي ـ الطائفة الراشدة واحل 3

 يتحقق من خـالل ، عتزال وهجر أهل الباطل ا صلة والرباءة و ا فقوه احلسم والتميز واملف
 وهو حتقيـق لقولـه تعـاىل ، ة يعطى معىن الشرعي الذي واالجتماع عليه ، املفهوم الصحيح

] قُوا وفَرلَا تا وِميعِل اِهللا جبوا ِبحِصمتوجب االجتماع أ حيث ـ } 103 : آل عمران { ] ... اع 
 ، ال جمرد وجود ة وجوب اجلماع يف على احلق ، وأكده بعدم التفرق لريفع أى توهم أو التباس

 فكـل ، ة أو اجتماع على مفاهيم غري صحيح ، ة فراد أو مجاعات متفرق أ مفهوم صحيح عند
 ، فالبد من اجتماع علـى مفهـوم ة وما يترتب عليها من حقوق شرعي ة هذا يفتقد الشرعي

 يف بتطبيق شرع اهللا ، وهو حتقيق التمكني لدين اهللا ، صحيح لتحقيق أهداف العمل اإلسالمى
 . كل األرض ، األرض

 ة مـ األ عند حيث الفرقان بني الكفر واإلسالم ، كان األمر واضحاً : اجلانب األول في ف
 وما حيدث من تلبيس حتت ما يسمى ، والتغريب ة اإلسالمي ة مع سقوط اهلوي األمر تغري ولكن

 والسالم ، وحوار احلضارات ، خر والتعامل مع اآل ، والتعايش السلمى ، ديان بالتقارب بني األ
 ث حي ، وبني املسلم والكافر ، تسوى بني اإلسالم والكفر اليت إىل غري ذلك من الدعاوى ..

 يف ودخل بعض من يـسمى بالعلمـاء ، تنتسب لإلسالم معهم اليت دخلت بعض احلركات
. ومفىت السعودية وغريه ، لذلك كالقرضاوى ة عطاء الشرعي إ
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 ة احلركـ جعلت اليت وجود املفاهيم املنحرفة إىل أدى عدم احلسم فيه : اجلانب الثاىن يف و
 وحتارب ا من خالفها  مما صعب املهمة علـى ، سريه للعلمانية تستغلها لصاحلها أ ة اإلسالمي

 . لتحقيق اإلسالم ة الصحيح ة التوجهات الشرعي

 ضرب التوجـه الـصحيح ل ة عطائها الفرص إ دى عدم احلسم فيه إىل أ : اجلانب الثالث يف و
 . أو غريها من البالد ، أو العراق ، فغانستان أ يف سواء ، ة والصليبي ة العلماني ة ملصلح

 ، والركن العظيم ، صيل األصل األ ة تى جانب االجتماع على املفاهيم الصحيح أ نا ي ومن ه
 حق احلركات يف الدين وعدم التفرق فيه ، هو الواجب ة قام إ حيث ، ة ميثل الشرعي الذي

 ، أوجب الواجبات ، والوقوف على كل الثغور ، لسد كل الثغرات ، ة والتوجهات الصحيح
 مواجهة يف ال ا إ حيث لن يتحقق التوحيد ، عز وجل على الضرورات بعد توحيد اهللا أ و

 يف فال بد من اجتماع الصف كما بني ربنا ، ة صعد على كل املستويات واأل ة احلرب املستعر
 ] ِإنَّ اَهللا يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص [ كتابه العظيم

 . } 4 : الصف {

 مره وكذلك املؤمنون أ ة ال بطاع إ اهللا ورسوله ال تتم ة مواال ( ة يقول شيخ اإلسالم بن تيمي
 . 1 ) متفقا مراً أ مرهم أ ذا كان إ ال إ مرهم وهذا ال يكون أ ة البطاع إ ال تتم مواالم

 هم ذا بدلوا دينـ إ مم قبلنا ن من كان من األ أل ة تقوم مقام النبو ة م األ ة عصم ( يضا أ ويقول
 . 2 ) ال نىب بعد نبيها ة م وهذه األ ، يبني احلق بعث اهللا نبياً

 التوحـد م من شىت طوائف احلق يلزمك ، العراق وغري العراق يف مجاعات اإلسالم احلقة فيا
 : مـام الـشاطىب اإل قـال عنـها الـيت واجلماعـة

 هل امللـل أ مر فواجب على غريهم من أ مجعوا على أ ذا إ اإلسالم ة مجاع هي ة ن اجلماع أ
 فـان ، ة ن ال جيمعهم على ضالل أ ضمن اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم الذي وهو ، اتباعهم

. وقع فيهم اختالف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه

               
 4 منهاج السنه ج 1
3 منهاج السنه ج 2
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 ، وال قياس ، ة وال سن ، عن معىن كتاب اهللا ة ال تكون فيها غفل ة اجلماع : قال الشافعى و
 ) ة الناجي ة ذن الفرق إ فهم .... ة الفرق يف ة منا تكون الغفل إ و

 يف ة ن الفرقـ أ ينـا أ وكم ر ، االفتراق يف والشر كل الشر ، االجتماع يف فاخلري كل اخلري
 اإلسالم مـن ة ضاعت دول أ حىت ، ة ضاعت من دول وممالك إسالمي أ التاريخ اإلسالمى كم

 ، إىل ضحى اإلسالم املنري فلنسعى مجيعاً ، بواب فجر جديد أ ن على وحنن اآل ، الوجود كله
 ن أ ة الـصغري ة والنبت ، حاجه ماسة إىل هذا الضوء الوليد يف فنحن مجيعاً ، احلق ة ظالل دول يف

 . نرعاها لتنموا وتكرب بفضل اهللا تعاىل

 : الرجال هـ ـ الثبات على احلق ومواقف
 ااهدين أن يتدبر فينبغي على كل أخ من األخوة : قال الشيخ ااهد أسامة بن الدن

 حسن الظن بالقادة وبني أن يكون كَيساً فطناً يزن وأن يفرق بني ، ويعمل عقله وال يعطله
 فالذين ، بصرية ويترفع عن أن يكون إمعة يتبع القادة على غري األمور والرجال مبيزان اإلسالم

 يناصروم ضد املسلمني بعد كل الذي حصل هؤالء كسياف ورباين يف كابل القادة بقوا مع
 بعذر هلم حسن ظنهم قد ظاهرواالكفار على املسلمني وذلك ناقض من نواقض الدين وليس

 عليهم أن يفتشوا قلوم ويتربؤوا من الشرك وأهله ويدخلوا يف اإلسالم من فيجب بالقادة
 وكربائهم بغري هدى فكم من الناس ضلوا عن سواء السبيل لتعصبهم لقادم , جديد

 ] وقَالُوا ربنا ِإنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السِبيلَا [ : اهللا تعاىل وليتدبروا قول
 . } 67 : األحزاب {

 كان أبـرز قـادة فهذا سياف ، أو بقادا الِعبر أال ينخدع اإلخوة بأمساء األحزاب ومن
 أمريكا على أعان مث ، حزبه االحتاد اإلسالمي واسم ، وكان ِملء السمع والبصر ، ااهدين
 وهـذا ، وحاله كذلك وهذا رباين وحزبه اجلمعية اإلسالمية ، وذلك كفر بواح ، املسلمني

 املـأل ليكـون أداة نفسه على الذي ذهب عند الصليبيني يف أوروبا يعرض أمحد شاه مسعود
 ولئن زلَّ بعض قادة , يزعم بعض املضلني أنه شهيد مث ، إلسقاط إمارة أفغانستان اإلسالمية

حنـسبهم واهللا - خملـصني بفضل اهللا قد ثبت البعض اآلخر فكانوا صـادقني األفغان فإنه



 

115

 

 حفظه – ين الدين حقا والشيخ جالل  عليه رمحة اهللا - منهم الشيخ يونس خالص - حسيبهم
 كما رأت ، ألفغانستان وسامها فيه وكالمها قد أفىت بوجوب اجلهاد ضد الغزو األمريكي - اهللا

 وعدم ، عمر يف قتال حتالف الكفر العاملي حممد وثبات األمري ااهد املال الدنيا بأسرها صدق
 مـن يم أو تـسل ، برفضه التخلي عن الشريعة وذلك ، الرضوخ واخلضوع هلم بتضييع أمانته

 اإلمـارة لـو ذهبـت ، و إخوانه يف الدين ألم ، دخلوا يف جواره من العرب املهاجرين
 واهللا حسيبهم وال أزكي على اهللا حنسبهم - عظيمة تنبئ عن رجال عظام ، فاملواقف ال وكرسيها

 . أحداً

 املنافقني الذين تعـاونوا مـع مواقف احلكام املسلم وبني ففرق هائل بني موقف احلاكم
 فاألول ضحى مبلكه من أجل دينه واآلخرون يضحون ، اإلسالم أمريكا يف احلرب العاملية ضد

 فشتان شتان بني مواقف ، الفرق بني اإلميان والكفر هو من أجل ملكهم فالفرق بينهم بدينهم
 يقول بعض الناس عن بعض قادة وقد ، املنافقني أشباه الرجال وبني مواقف ، املؤمنني الرجال

 اجلهاد مبكراً ضـد الذين زلت أقدامهم كانت هلم سابقة فقد رفعوا راية هاد يف أفغانستان اجل
 جيب التفريق بني العثرة اليت ينبغي إقالتها لـذوي : فأقول ، تقال عثرام الروس فينبغي أن

 جيب أن تقام وال يستثىن منها أحد فاملرأة اليت سرقت يف وبني ارتكاب احلدود اليت ، اهليئات
 عليها ومع ذلك أقيم احلد ، واهلجرة عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلا سابقة يف اإلسالم

.! لتجنيب األمة طريق اهلالك فتدبر

 على األخوة ااهدين والسيما يف جمالس الـشورى أال خالصة القول يف هذا األمر جيب
 فقـد يكـون عنـدهم ، الجتمـاع وا يستسلموا ألعذار أمراء اجلماعات لتعطيل الوحدة

 فال يستقيم , ولكنها ال تنهض حبال للحيلولة دون الوحدة واالعتصام حببل اهللا ، أعذارحقيقية
 األصل صر املرء على التمسك بالفرع وإن أدى هذا إىل ضياع أن ي هي والن عند أويل األلباب

 . وعندها يضيع اجلميع

 تفـنت و هيئات فيها شيوخ كبار تنتمي إىل أمتنـا فصائل فكيف وأنتم ترون أحزاب أو
 قد تكون عند بعض , الوحدة ومن أسباب ذلك تأخر ، وتتساقط عند أبواب سالطني جند

للرجال أو نتعصب األمراء شهوة خفية يف احلرص على اإلمارة هي املانع احلقيقي فال ينبغي أن
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 ومن ، وإن أمرنا أطعنا ، عناه ولكن نتعصب للحق فمن متسك به أ ، اجلماعات األحزاب أو
 مقتـدياً فاحلق أحق أن يتبع ومن كـان حاد عن اجلادة قومناه ، وأمرناه أن يكون للحق تبع

 ، تعرف أهلـه واعرف احلق ، فليقتدي مبن مات من القدوات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة
 . ق بالرجال وإمنا يعرف الرجال باحل فاحلق اليعرف

 فلقـد ، واالجتماع مبا هم أهلٌ له الفضل السابقني يف باب الوحدة ذكر أهل وهنا ينبغي
شيوخ العشائر من أمراء اجلماعات املقاتلة يف سبيل اهللا مع عدد مع ر املسلمني تسابق عدد س 

 البغدادي أبا عمر فبايعوا الشيخ الفاضل ، لتوحيد الكلمة حتت كلمة التوحيد املرابطة ااهدة
 . اإلسالمية دولة العراق على اً أمري

 مجيعاً هو مؤشر علـى صـدقهم عن اإلمارة لالعتصام حببل اهللا إن تنازل هؤالء األمراء
 حنسبهم - املسلمني وحرصهم على مصلحة ، وعدهلم وإنصافهم وجتردهم من حظوظ أنفسهم

 باركة حنو عظيمة م واجتماعهم هذا خطوة ، فجزاهم اهللا خري اجلزاء - كذلك واهللا حسبيهم
 املسلمون بأن بعض األخـوة مسع توحيد باقي اجلهود يف تكوين مجاعة املسلمني الكربى فقد

 أنفسهم إذ أبـرم األمـر ومل األمراء والعلماء يف بعض اجلماعات ااهدة قد وجدوا يف من
 وإن مل يغضبوا فذاك السبيل ، حرج فيه فأقول إن وجد هؤالء ال حيضروه وقضي ومل يشهدوه

 واالتصال بني اإلخوة مع العلم إن إخوانكم بسبب األوضاع األمنية الصعبة مما يعسر احلركة
 يربم األمر إال حبضوركم من شهرين حىت ال تقرب أم راسلوكم وانتظروكم ملدة قد ذكروا

 قضي األمر يـوم الصحابة قد وجدوا يف أنفسهم عندما وإن بعض خيار ، فما تيسر جميئكم
 . اهللا عنهم ساعدة دون مشاورم رضي سقيفة بين

 يف أنفسهم بسبب عدم مشاورم إن كان هلم مهة ورغبة إن الذين وجدوا : مث إين أقول
 و أما إن كانوا يصرحون ، ذكره توحيد كلمة املسلمني فوجدهم الحرج فيه كما سبق يف

 سوله صلى اهللا عليـه وسـلم ويأخرون حكم اهللا تعاىل وحكم ر ، الوقت غري مناسب بأن
 وما ينبغي انتظارهم وتعطيل أمـور ، غري مربر فهؤالء وجدهم ، طيلة هذه السنوات بآرائهم

 منهم ومل ولكن ملا نشأ الناس وعاشوا بعيداً عن ظل الدولة املسلمة تبلد حس الكثري ، الدين
أمهيـة ورغم ، يف ذلك فينبغي أن يناصح األخوة ، لتأخري قيامها يعودوا يشعرون حبرج كبري
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 ال يف ذلك - رضي اهللا عنه - والنصوص يف ذلك واضحة بينة وقول عمر اإلمارة الشورى يف
 املعنيني مجيع عليها إذا تعذر استيفاؤها من إال أن أمر اجتماع الكلمة على األمري مقدم في خي
 يف مثل ذلـك م ال تت اإلمارة ولو أن ، كما لو تكررت ظروف شبيهة بظروف السقيفة ، ا

 بكر دون استيفاء مبايعة أيب احلال إال بعد مشاورة مجيع من يعنيهم األمر ملا أقدم عمر على
 جلُّ الصحابة على مبايعتـه وملا أقدم ، وملا قبل أبو بكر أن يبسط يده لقبول البيعة ، املشاورة

 . اهللا عنهم أمجعني رضي

 و احمللي يرى أا تستهدف بالدرجة األوىل دولـة العاملي وإن من يراقب محالت الكفر
 ومرات تكرر على املدينة الواحدة مرات فأمريكا تسير محالت إثر محالت ، العراق اإلسالمية

 ، الدين املوصل وصالح وكذا على ، كلها دياىل بل هناك محلة مستمرة منذ ستة أشهر على ،
 ومحالت أخرى من مليشيات الصدرواحلكيم ، اجليش واحلرس الوطين والشرطة ومحالت من

 ناهيك عـن ، استثناء لدولة العراق اإلسـالمية فضالً عن استهداف مجيع دول اجلوار بدون ،
 ، اهلـامشي واألمة طارق وأحزاب ومجاعات الضرار بقيادة من خان امللة ، صحوات الضرار

 كربها حكـام ليت يتوىل وا ، وتلك محالت إعالمية لتشويه دولة العراق اإلسالمية وبعد هذه
 يف ااهـدين هذه احلمالت الشرسة على وما أحسب كل ، الرياض وعلماؤهم وإعالمهم

 والتزاماً مبنهج رسول اهللا صلى إال ألم من أكثر الناس متسكاً باحلق ، دولة العراق اإلسالمية
 أ ) إال عودي رجل قط مبثل ما جئت به ماجاء : والذي قال له ورقة ابن نوفل ، عليه وسلم

هـ
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 دولة العراق اإلسالمية والشيعة : ثامنًا

 ـ احلقائق اخلافية 1
 اتسمت هذه احلقبة من عمر األمة جبملـة مـن ( يقول الشيخ  حممد بن زيد املهاجرى

 تلعبـه الذي حداث من خالل الدور املعطيات أمهها بروز الرافضة كقوة مؤثرة يف حركة األ
 ر تيارات فكرية حمسوبة على أهل السنة تطرح أفكارا تفضي مبجملها إىل إيران ، وكذلك ظهو

 . وإجياد مربرات اإلحتالل وذرائع اإلرمتاء يف أحضان األجنيب ، تضليل األمة

 جاءت حرب العراق لتكشف الغطاء عن حقائق كثرية ظلت خافية عن الكثري ممن خدعوا
 هاقنة الرافضة يف التصريح بأم أعانوا الصليبيني على بالرافضة وأحسنوا الظن م ، ومل يتردد د

 ( إحتالل العراق فهذا أبطحي مستشار خامتي الرئيس السابق إليران وغريه قالوا وبكل وضوح
 ، بل إن عـصابات القتـل ) ولوال إيران ملا سقطت أفغانستان ، لوال إيران ملا سقط العراق

 جاؤوا على ظهر الدبابة األمريكية قـادمني ، ي الشيعية من ما يسمى بفيلق بدر وجيش املهد
 من إيران ، وأن قرار شن احلرب جرى بعد لقاء أتباع إيران أولئك مع األمريكان يف واشنطن
 ولندن ، ومع الوقت راحت تتكشف للقاصي والداين خطة هذه احلرب اليت شـارك فيهـا

 . كومة رافضية عميلة إليران وتسليمه حل ، الرافضة والصليبيون مع اليهود يف إحتالل العراق

 وإجبارهم على القبول باألمر الواقـع املتمثـل ، وبغية كبت روح اجلهاد لدى العراقيني
 وراحوا ميعنون يف ، بإحتالل أمريكي وحكومة رافضية ، لعب أعداء اهللا بورقة الطائفية اخلبيثة

 عضهم بعضا ، وجنحوا يف تنحية متزيق بنية الشعب العراقي وتفتيته إىل طوائف وأعراق يكره ب
 األكراد من املعادلة السنية إلضعاف دور أهل السنة يف العراق وجعلهم أقلية ، وكلما أوشك
 ااهدون على إقتطاف مثرة النصر أطلقوا العنان لفرق املوت الرافضية واملدربة يف إيران وعلى

 لقتل العشوائي لألبرياء وتفجـري أيدى املوساد اإلسرائيلي لبث الرعب بني الناس من خالل ا
 وتـزرع اخلـوف ، األسواق والتجمعات املدنية كي تلحق األذى بسمعة ااهدين الغيارى

 ، وجتربهم على الرضوخ خلطـط احملتـل األمريكـي واإليـراين ، والفزع يف نفوس العامة
 ثن احملتـل واإلنفضاض من حول ااهدين ممن ضحى بأغلى ما ميلك لتحرير هذا البلد من برا

. الغاشم وإقامة شرع اهللا فيه
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 ومن خططهم املاكرة اليت أشرف عليها بنفسه القائـد العـسكري األمريكـي املـدعو
 هي جتربة الصحوات واملدعومة مباشرة من ما يسمى كذبا باحلزب اإلسالمي الذي ) بترايوس (

 كـانوا وراء إنـشاء أعلن على لسان زعيمه ومن غري أدىن خجل أو حياء بأم هـم مـن
 والعاطلني ، ومن كـان الصحوات ، واملنتمون هلذه الصحوات هم خليط من قطاع الطرق ،

 عوانه ، وبعض ممـن كـان أ وهو يرى حرمات اهللا تنتهك على أيدى احملتل و يقف متفرجاً
 منخرطا يوما يف صفوف ااهدين أغواهم الشيطان وأولياؤه ، فباعوا دينهم بدنياهم من أجل

 . ن خبس ، خسروا الدنيا واآلخرة ، وذلك هو اخلسران املبني مث

 أدرك األعداء بأن خري من خيدمهم يف تنفيذ خمططام هلدم اإلسالم هم الرافضة : مث يقول
 لتقاء مصاحلهم يف معاداة أهل اإلسالم من جهة ولتشابه عقائدهم من جهة أخرى ، وبعـد ال

 إجتثاث اإلسالم وصلوا إىل نتيجة أوحى ا شـياطينهم بـأن حماوالم احلثيثة والفاشلة يف
 : ستبداله بدين الرافضة القائم على فسادين ا الوسيلة املثلى للقضاء على اإلسالم هو

 ومعاداة الصحابة والقول ، هو الفساد العقائدي املتمثل بالشرك وعبادة األموات : األول
 . بتحريف القرآن

 وسرقة ، د اخللقي الذي يدعو إليه الرافضة من إباحة للزنا باسم املتعة الفسا : والثاين
 وما جيمعونه من أموال القرابني والنذور اليت تقدم ، أموال الناس بالباطل بإسم اخلمس

 يسع ذكره ، فضال على أن الرافضة يطيعون سادم وكرباءهم لقبورهم وغريها الكثري مما ال
 اإلسالم مع املرجعيات الشيعية سواء يف قم أو النجف يوفر عليهم طاعة عمياء ، وتعامل أعداء

 عناء اإلتصال بشرائح اتمع الشيعي ، فإذا جاء األمر من املرجعية العليا وإن كان كفراً بواحا
 أو ِشركاً أكرب بادر عامة الشيعة إىل السمع والطاعة من غري أن حيكموا به عقوهلم ، وذا

 توجيه الشيعة من خالل مرجعيام وهذا ال ميكن أن جيدوه لدى أهل تسهل مهمة األعداء يف
 السنة الذين حيكمهم كتاب اهللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم ، ولنا يف مثال نكوص الشيعة

 بل والتعاون معه بناء على فتوى مرجعيتهم السيستاين ، عن مقاتلة احملتل األمريكي يف العراق
 اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن [ ويصدق فيهم قول اهللا تعاىل أوضح دليل على ذلك ،

 دوِن اِهللا واملَِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإلَها واِحدا لَا ِإلَه ِإلَّا هو سبحانه عما
. } 31 : التوبة { ] يشِركُونَ
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 وأقرب ، هو أفضل منوذج بزعمهم ميكن التعامل معه ) الشيعة ( إن دين الرافضة وعليه ف
 الذي ، إليهم من دين اإلسالم احلق املتمثل بأهل السنة واجلماعة الذي يعتربونه اخلطر األكرب

 وسـلب ، ومينعهم من حتقيق مآرم وغايام يف احتالل العامل اإلسـالمي ، يهدد وجودهم
 وجعلوا أنفـسهم ، وانتحل الرافضة صفة أهل البيت ، على دين املسلمني والقضاء ، ثرواته

 واعتربوه ، يؤمن مبا يؤمنون به من شرك وبدعة وكالء عنهم ، وأخرجوا من دينهم كل من ال
 هل الـسنة ولكم مبا جرى أل ( وناصبيا يستحق القتل والسلب والتشريد ، عدواً ألهل البيت

 ، واستخدمت كلمة الشيعة خلداع اآلخرين علـى أـم ) ثال على أيدى الرافضة يف العراق م
 وأهل البيت منهم براء ، أما الكلمة الدقيقة اليت تناسبهم فهي الرافضة بعد ، شيعة أهل البيت

 وليس فقـط ، أن رفضوا كل ما جاء به النيب صلى اهللا عيه وسلم من وحيي الكتاب والسنة
 هم أمجعني ، فال القرآن قرآم وال السنة سنتهم ، والية الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا عن

 وتكفـري ، والطعن بأمهات املؤمنني ، واإلستغاثة باألموات ، وقام دينهم على عبادة القبور
 . والقول بتحريف كتاب رب األنام ، صحابة النيب عليه الصالة والسالم

 } فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم { ـ 2
 فإن عالمات النصر املبني بادية يف أفق مساء هذا البلد العظيم ، فلم تكـن ومع كل ماسبق

 حتالل نزهة هلذا احملتل الكافر وألعوانه املرتدين ، ولقـد أذاقهـم اال السنني السابقة من عمر
 وجعلوهم عربة ملن يعترب ، وهذا هو اجليش األمريكي الـذي ، ااهدون الصادقون الويالت

 صار خردة مهترأة ، غري قادر على الدخول يف حرب أخرى ، وخسائره يعد األول يف العامل
 ةً من اهللكى بلغت عشرات اآلالف وجرحاه أكثر وأكثر ، وأصبح هذا اجليش بعمومه مصح

 جنوده من أثر ما أصام من هول وصدمة ذهبت بعقوهلم حىت بات اإلنتحار ا يعاجل فيه ةً نفسي
 ن شوكة هذا اجليش قد كسرت على ثرى العراق األيب ، احلل األمثل ألمراضهم ، وباختصار إ

 . ولن يعود إىل سابق عهده لسنني طويلة يكون حينها ااهدون قد أكملوا مهمتهم

 وأحالوا ، قد أدوا غالب املهمة ، وأختم بالقول بأن ااهدين وبالرغم من كل املؤامرات
 ال ) العظمى ( وباتت أمريكا تلك الدولة ، ار جيشه إىل ركام وأوصلوا إقتصاده إىل حافة اإلي

 ودأبت تستجدي األوربيني املساعدة يف أفغانستان ، تستطيع القتال يف أكثر من جبهة واحدة
. لتخليصهم من ورطتهم واملستنقع الذي غرقوا فيه
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 نته بعد إال أننا نقوهلا وبكل إعتزاز أن فصالً من املهمة مل يكتمل بعد ، نعم إن املهمة مل ت
 وعندئذ سينعم الناس ، ، فلن يتوقف ااهدون حىت يروا راية اإلسالم مرفوعة يف كل مكان

 ، فجزا اهللا عنا وعن ويسعدوا يف ظل هذا الدين الذي أراده اهللا للناس كافة ، باألمن واألمان
 . مجيع املسلمني أهلنا يف العراق وأثام فتحا قريبا ونصرا مؤزرا

 سالت دماُء الصحابة لرفع راية التوحيد بلد مسلم فالعراق ( يخ أبو محزة املهاجر يقول الش
 ولقد أقدمت أمريكـا ، المرباطورية اوسية الفارسية وكان فتحه بداية االيار الكبري ، عليِه

 لتحقيق ، ة على احتالل العراِق مدفوعة بأوهام عقدية يهودية صليبي تقود حتالفاً صليبياً كبرياً
 فنهض رجال اإلسالم وشباب األمة يذودون ، الكربى من النيل إىل الفرات حلم دولة إسرائيل

 الدين عاقدين العزم أن يفتحه اهللا على أيدىهم كما فتحه أجدادهم الصحابة وكان عن ِحمى
 إىل حيـل فأعلن الصليب هزميته وخسارته ملعركته و بدالً من املواجهة جلأ ، ما عزموا هلم

 إيران ويف صفقة خسيسة خبيثة مع جموس ، إبليس فكلما انقطع حبلٌ ألقى الشيطان إليه آخر
 . سلّم العراق مرةً أخرى إليهم

 كما أنهم ، على أهل السنة هم الروافض اوس فقد أدرك اليهود أن أشد الناس حقداً
 آل { ] مكَروا ومكَر اُهللا واُهللا خير املَاِكِرين و [ خري أهله خري امللل عوناً هلم على اإلسالم و

 } 54 : عمران
 : ـ كلمة للخائنني

 خونـة وذه املناسبة نقول للروافض اوس وأعوام من احلزب اإلسالمي والصحوات
 لن يهدأ وتاهللا فباهللا ، لن تحكم بغداد من ِقبل الروافض اوس مادام فينا عرق ينبض : اجلهاد
 أشياعه من كـأس و ، وأتباعه ، جنوده و ، ولن يقر لنا قرار حىت نذيق املالكي ارم ، لنا بال

 وسوف ، وستار الريشاوي ، باقراحلكيم و ، منها اهلالك عبد الزهرة حسني الّردى الّيت شرب
 األرض كلها من رجسهم ، لن تنفـع نطارد عباد الصليب األمريكان وعمالءهم حىت نطهر

 . . ) على يقني بالنصر التام للدين وجنده ولن تثنينا حتصينام وإنا ، معنا بعون اهللا خدعهم

 قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برَآُء [ : قال تعاىل
ونَ ِمندبعا تِممو كُمى ِمنتا حداُء أَبضغالبةُ واودالع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اِهللا كَفَرد 

تؤِمنوا ِباِهللا وحده ِإلَّا قَولَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه لَأَستغِفرنَّ لَك وما أَمِلك لَك ِمن اِهللا ِمن شيٍء ربنا
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وت كلَيع املَِصري كِإلَيا ونبأَن كِإلَيا وِإنَّ [ : وقال ، } 4 : املمتحنة { ] كَّلْن اسالن مقَالَ لَه الَِّذين 
 آل { ] الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإميانا وقَالُوا حسبنا اُهللا وِنعم الوِكيلُ

 . } 173 : عمران

 لتمايز ـ املفاصلة وا 3
 منشغلني بدفع العدو منذ بداية الغزو الصلييب لبلدنا العراق وخيار أهل السنة من ااهدين
 احملتل ، إىل أن ظهـر الصائل عن بالدهم ، وقد تركزت سهام ااهدين ضد العدو الصلييب

 كانـت ضد أهل السنة ، ف وبان إىل العيان احلقد الصفوي األسود لطائفة الرافضة يف العراق
 الصليبية الغازية ، إضافةً إىل هذه الطائفة هي رأس احلربة يف قتال ااهدين إىل جانب القوات

 احلكومية العميلة ، فأعاد حقدهم إىل جرائمها ضد عوام أهل السنة عرب ميليشياا وأجهزا
 ومكـٍر بأهـل عرف عنهم من غدر وما األذهان أقوال علماء السلف يف حق هؤالء القوم

 وكـذلك إذا صـار : ( رمحه اهللا إلسالم عرب العصور ، حيث قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ا
 أعوام فهم دائما يوالون الكفـار مـن لليهود دولة بالعراق وغريه تكون الرافضة من أعظم
 . ) املسلمني ومعادام املشركني واليهود والنصارى ويعاونوم على قتال

 سلفهم الصاحل إال أن طبقوا علـى دقني الذين وِرثوا العلم عن فما كان من ااهدين الصا
 كطائفٍة ممتنعٍة فأحيوا بذلك فقه سـلفنا هؤالء القوم حكم اهللا تعاىل يف كيفية التعامل معهم

 أمجـع علمـاء : ( اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا الصاحل يف قتال الروافض املمتنعني ، قال شيخ
 شريعه من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة فإنه جيـب تنعة عن املسلمني على أن كل طائفة مم
 . ) والرافضة أحق بالقتال من اخلوارج : ( وقال رمحه اهللا ) قتاهلا حىت يكون الدين كله هللا

 سباٍت طويل حقيقة الروافض بعد أن كان غائباً عن ذاكرا خطر هذه وأدركت األمة بعد
 هاد املبارك على أرض الرافدين أن أحيا اهللا تعـاىل علـى أيـدى مثار اجل الطائفة ، فكان من

 الروافض املمتنعني فلم حيصل هذا احلجم من القتال واملقاتلة للروافض منذ فترة ااهدين قتال
 والقتال الذي دار بني اخلالفة ، دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا النجدية ظهور

 الـدين ، اآلن فاحلمد هللا رب العاملني على هذا الفتح املبني وظهور العثمانية والصفويني وإىل
 رافـضية إىل من أقلية - بسبب غفلة علماء أهل السنة واوم - خصوصاً وأن العراق حتول

الزمان بسبب غلبية ، حيث تشيعت أغلب عشائر أهل اجلنوب العربية قبل حوال القرنني من أ
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 رافـضية يف زمـن بعد حتول إيران من دولة سنية إىل دولة دعاة التشيع القادمني من إيران ،
 . إمساعيل الصفوي الذي أجرى أاراً من دماء أهل السنة هناك

 صلة اليت حصلت بني أهل السنة والروافض املشركني هلا ما بعدها إن ا ن هذه املف إ ف واليوم
 ، ة يف القرن اخلامس اهلجـري اهللا ، وإن هذه األحداث لتذكرنا بالفترة اليت مرت ا األم شاء

 ، األمة الذي شهد نشاط احلمالت الصليبية على ديار اإلسالم ورافقة إنتشار التشيع يف جسد
 البـاطين يف والقضاء على الزحف ، مث قيام الناصر صالح الدين بالتصدي للمشروع الصلييب

 يف ذلك الوقت جلماعة وإحياء عقيدة أهل السنة وا ، الشام ومصرعن طريق اجلهاد يف سبيل اهللا
 اليوم مع الـروافض ، فيجب على أهل السنة يف العراق أن يدركوا أن ال قواسم مشتركة بعد

 وسـحقهم إال وال خالص هلم من عجلة املشروع الصفوي القادم الذي يستهدف إبـادم
 اظ أقيمت إال للحفـ باإللتفاف خلف أبناءهم ااهدين ودعم دولة العراق اإلسالمية اليت ما

 . على بيضة أهل السنة وحتكيم الشرع احلنيف وإقامة الدين

 " الوطنية الوحدة " وحنن يف هذا املقام لنستغرب أشد اإلستغراب من دعوات ما يسمى ب
 املناهج اإلزامية صحاب أ هل السنة من أ اليت تطلقها بعض اهليئات واألحزاب اليت تدعي متثيل

 اإلستنكار ، هذه اهليئات ، الذين ال حيسنون سوى بيانات املتميعة ومسك العصا من املنتصف
 الوالء والرباء على حساب الروابط اليت لبست على أهل السنة دينهم ، من خالل متييِع عقيدة

 لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباِهللا [ : وقوميةٍ ، قال تعاىل اجلاهلية النتنة اليت نبذها اإلسالم من وطنيٍة
 اَآلِخِر يوادونَ من حاد اَهللا ورسولَه ولَو كَانوا َآباَءهم أَو أَبناَءهم أَو ِإخوانهم أَو واليوِم

 عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم اِإلميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها
ماِهللا ه باِهللا أَلَا ِإنَّ ِحز بِحز أُولَِئك هنوا عضرو مهناُهللا ع ِضيا رِفيه اِلِدينخ ارهاَألن 

 . } 22 : اادلة { ] املُفِْلحونَ

 بني إسالم وكفٍر ، وهي معركـة إن معركتنا مع الروافض الصفويني هي معركة فأصلة
 اإلسالمي ككل ، وإننا لن نسمح أبداً يف العراق فحسب بل للعامل مصريية ليس ألهل السنة

 دم وحترق فيها مساجد التوحيد ، ويدعى فيها بأن تكون بغداد دار اخلالفة مدينةًً صفويةًً ،
 مأساة أهل السنة يف إيران مرة ثانية ولو أجري مـن إىل الشرك والزندقة ، ولن نسمح بتكرار

املعارك بيننا عشرات السنني ، وإن جنود دولة العراق اإلسالمية تمرت دماءنا أاراً ، ولو إس
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 على تطهري املدينة من كل رموز ورؤوس الصفويني احلاقدين وميليشيام  بعون اهللا - عازمون
 اإلجرامية ، فليس هلم لدينا إال السيف البتار، وأن املساجد اليت هدمت وأحرقت وعصابام

 والغزالية م أحياء يف احلرية ، وما جرى ألهلنا يف األعظمية والفضل واملصلني الذين أحرقوا وه
 .) أنذر وغريها سيدفع مثنها الروافض أضعافاً مضاعفة ، وقد أعذر من

 نفعـي مذهب فلسفي " الذرائعية أو الربمجاتية " يقول الباحثون أن ( يقول الشيخ أبو محزة
 النظري البعيد عن ال يف الفكر : التجربة اإلنسانية قدمي ، يقوم على أن احلقيقة توجد يف مجلة

 يف املنطقة ، فأعداء األمس قد الواقع ، وقد أصبحت الربمجاتية طابعاً مميزاً للسياسة األمريكية
 - يف لقاء سفريي الكفر الـصفوي يصبحون بني ليلٍة وضحاها حلفاء اليوم ، وهذا ما حصل

 أولياءه ليتآمروا على أهل اإلسالم بعد ان األكرب مع الصلييب يف املنطقة اخلضراء ، فجلس الشيط
 مث - بفـضل اهللا تعـاىل - طريٍق مزدوٍد إىل ) الصلييب والصفوي ( أن وصل كال املشروعان

 . بسبب إحياء فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا لتحريراألرض وتطبيق الشرع

 انيٍة مواليـٍة حتـارب علم فمشروع الغزو الصلييب للمنطقة كان يهدف إىل إقامة حكومٍة
 ومتّكن للصليبيني من ثروات املسلمني اإلسالم وتدور يف فلك العملية اإلستسالمية مع اليهود ،

 النفوذ الرافضي يف العراق عن طريق دعم ، أما املشروع اإليراين الصفوي فيهدف إىل إحكام
 اضهم بإسم القانون ودم مساجدهم وتنتهك أعر امليليشيات الرافضية اليت تفتك بأهل السنة

 يف املنطقة مروراً ببالد الشام وجزيرة " اهلالل الشيعي " واحملافظة على األمن ، وصوال إىل إقامة
 الطرفني ، ووجد كل طرفٍ يف اآلخر جسراً ميكن العبـور عليـه العرب ، فتالقت مصاحل

 اضية علـى بعد ما أُك طوال السنوات امل - فالغزو الصلييب لتحقيق أهدافهم ومصاحلهم ،
 وجد يف الروافض الصفويني مطايا رخيصة ليحقن م - ااهدين أيدى خيار أهل السنة من

 وليثّبت من خالهلم حكومة الطاغوت الداعمه ملـشروعه الـصلييب يف دماءه اليت تراق يومياً
 . العراق واملنطقة

 السنة نادرة للقضاء على أهل إيران الرافضية فوجدت يف الغزو األمريكي فرصةًً تارخييةًً أما
 الرفض املنحرفة واجلماعة يف البلد وتكرار سيناريو ومأساة أهل السنة يف إيران ، ونشر عقائد

 املشروعان يف كثٍري من اجلوانب يف املنطقة وإعادة أجماد األمرباطورية الفارسية القدمية ، فتالقا
ين يف حكومة املالكي وامللف النـووي اإليرا وأختلفا على بعض األمور وامللفات مثل النفوذ
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 الطرفني طوال هذه املدة مبنية على النفاق ومايسمى الدعائي إليران وغريه ، وقد ظلت سياسة
 الروافض إستغالهلا ، أما اليوم وبعد اهلزمية الذي حلت بـاجليش اليت جييد " املتعة السياسية " ب

 د وصول السياسة األمريكية يف العـراق السنيني من اجلهاد املبارك ، وبع األمريكي طوال هذه
 - يف غباٍء منقطع الـنظري - مزدود ، وبعد أن إستفاق املارد األمريكي يف العراق إىل طريٍق

 وهي غارقة يف وحل النفوذ والسيطرة اإليرانية ، مما يعين - حكومة املالكي - صنيعته ليجد
 مبـادىء حسب - ، فال بد حينئٍذ ديد حلفاءه وأصدقاءه القدميني من ملوك وأمراء اخلليج

 الرحيـل من التقارب واجللوس مع أعداء األمس لترتيب وترميم األوضاع قبـل - الربمجاتية
 على ورقة واألنسحاب من املستنقع الذي دخلوا فيه يف مناطق أهل السنة ، وستكون املساومة

 التـأثري علـى ، وعلى " النفوذ اإليراين يف العراق " امللف النووي مقابل اإلعتراف الرمسي ب
 جـل أتباعهـا يف اليت تتالعب ا إيران يف مقابل إخنراط " ميليشيا جيش الدجال التكفريية "

 املـالكي وحكومتـه أجهزة األمن ليكون القتل بأهل السنة شرعياً وقانونياً ولرفع احلرج عن
 . املتهمه بدعم هذه امليليشيات

 ، " الثـورة اإلسـالمية " عن كلمة " فيلق بدٍر " يسمى ولقد سبق هذا اللقاء تراجع ما
 ، ورمبا سنشهد بعد أيـام " الربمجاتية الصفوية املاكرة " وتطبيقاً ل أرضاءأً لشيطام األكرب ،

 تطبيقـاً ل مبـدأ " اإلسالمي " النوع للحزب األستسالمي العراقي برفع كلمة حتوالً من نفس
 ذه اجلماعة املنحرفة عقدياًعن ثوابت اإلسالم الذي تؤمن به ه " اإلسالمي والوسطية اإلعتدال "
. 

 مـن ويف احلقيقة فإن املتأمل لألحداث اجلارية ال جيد صعوبة يف الربط بني ما يـشاع
 املناهج حوارات بني احلكومة أو قوات التحالف الصلييب وبعض املدعني للمقاومة من أصحاب

 ، فرؤية هـذه الصفوي األخري - اء الصلييب املنحرفة بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، وبني اللق
 : تقوم من خالل - اليت ال وزن هلا على امليدان - الفئات
 الصليبني جبدوٍل لإلنسحاب يف مقابل وقف العمليـات املـسلحة ودعـوم مطالبة أ ـ

 . للتفاوض
 ن حبجة محاية مدم مـ ، عوام أهل السنة إىل التطوع يف أجهزة األمن الطاغوتية دعوة ب ـ

. امليليشيات الرافضية هجمات
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 إليقاف دعم تلك امليليشيات، يف يف مقابل ذلك تقوم اإلدارة األمريكية بالضغط على إيران ..
 . اإليراين وإعطائه الصبغة القانونية مقابل تنازل الصليبيني واإلعتراف الرمسي بالتدخل

 ريكان بإعتبارهم طرفاً بعد رحيل األم واجهة ألهل السنة ك إعطائهم دور سياسي كبري ج ـ
 ااهدين الصادقني الساعني لتكون كلمة اهللا معتدالً ومقبوالً ، وإستخدامهم كورقة لضرب

 . هي العليا
 دولة " كبرية يف وسط أهل السنة تروج لوجود إرتباطاٍت وتنسيٍق بني القيام حبملة دعائية د ـ

 جلديدة أُم ا ااهدون الصادقون و إيران الرافضية ، وهي مة ليست با " العراق اإلسالمية
 اجلهاد ، وأول من روج هلا هم دهاقنة احلزب العراقي اإلستسالمي الضال وبعـض منذ بداية
 . لتنفري الناس عن ااهدين الدجالني

 ورد من تقارير عن وآخرها ما ، اإلعالم وهذه األكاذيب تروج هذه األيام بكثرة يف وسائل
 الرافضية ، وكل هذه احلملة هي جزء من ودولة إيران ، بني ااهدين صفقات سالٍح وتعاون

 وعزهلا عن قاعدا الشعبية ، وهي يف احلقيقـة ، احلملة الكبرية لتشويه دولة اإلسالم يف العراق
 وهم من تبنوا قتال ، ااهدون الصادقون عمالء إليران كذبة مفضوحة للعيان ، فكيف يكون

 يف - بعد فضل اهللا تعاىل - وسامهت عمليام اجلهاد املبارك ، إنطالق الرافضة يف العراق منذ
 والتصدي ألشرس محلٍة صفويٍة على أهل السنة يف العراق منذ ثالثـة عرقلة الزحف الرافضي

 . عاقل أفيقول ذلك ! قرون ؟

ــزة ــو مح ــشيخ أب ــول ال ــارئ أل يف ( يق ــاع ط ــت اجتم ــل البي ــاع أه  تب
 وحضر كافة قادة املليـشيات الـشيعية هـذا ، ئتالف الشيعي اال ضم االجتماع أعضاء من

 . هنـاك وجـوه غـري معروفـه لـدينا ودار يف االجتمـاع التـايل االجتماع وكانت
 ) املليـشيات الـشيعية ( الفرصة أصبحت مواتيه جداً بقيام ااهدين أنه مت االتفاق على أن

 وعلى أن تقدم قيادة الدولة بتحريـك ، كافة املناطق السنية وبدون استثناء جوم واسع على
 الداخلية والدفاع تارة وفتح اال هلذه املليشيات تارة أخرى إلسنادها إذا تطلـب قطاعات

 . األمر وتسخري القوات األمريكية مبا ينسجم ومحاية هذه املليشيات

 ا نبـار وكمـا مت تـسميته ق اجلميع أن صحوة إنقـاذ األ ا اع اتف االجتم وكما دار يف
مطلوب منهم من إشغال القاعدة هو حققوا ما ) نبار كالب األ ( استهزاء باالجتماع وبصورة
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 ) اجليش اإلسـالمي ( وكما دار يف االجتماع أن جيش اإلرهاب اإلسالمي ـ مبعارك جانبية
 وتعترب هـذه ، ووفق ما خطط له ، القاعدة منشغلون بالقتال فيما بينهم وعصابات إرهاب

 نشغال هذه القوات فيما بينهم على مجيع جيوش ااهدين من شـيعة علـي با ة الفرصة ذهبي
 كرب عدد ممكـن قبـل أ وجري ، كرب عدد من السنة الكفرة أ باهلجوم للقضاء على واحلسني

 ، وقد حضر االجتماع أعضاء من احلرس الثوري والـسفري اإليـراين ، طارئ حصول أي
 أمام أنظار ، رة اخلالف الظاهر بني الكتل الشيعية واتفقوا بضرو ، نعلمهم وآخرون إيرانيون ال

 ، ن هنالك خالف حاد أ ب ، ن يعطى صورة أ وب ، طراف املوجودة يف العراق األ اإلعالم وباقي
 . صورة هادئ ومنسقة يف حىت يستطاع التحرك

 الشيعة اإلثنا عشرية يف حكم علماء اإلسالم وفتاويهم ـ 4
 يف عقيدا كل شر واحنراف موجود يف مجعت اليت ل إن الشيعة اإلثنا عشرية من فرق الضال

 . باقى الفرق والنحل وهلذا حكم مجهور العلماء بكفرهم وزندقتهم

 عن عمرو بن غائب أن رجال نال من عائـشة : قول عمار بن ياسر رضى اهللا عنه
 اهللا رضى اهللا عنها عند عمار رضى اهللا عنه فقال اغرب مقبوحا أتؤذى حبيبة رسول اهللا صلى

 . عليه وسلم رواه الترمذى بإسناد حسن

 رجل سب أا بكـر يف قلت ألىب ما تقول : عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى قال
 . رجل سب عمر قال يقتل يف قال يقتل قلت ما تقل

 بن أىب فعن سامل بن ، قول جعفر بن حممد بن على بن احلسني بن على بن أىب طالب
 . ا عن أىب بكر وعمر ؟ ت أبا جعفر وابنه جعفر سأل : حفصة وهو شيعى قال

 فقال يا سامل توهلما وابرأ من عدومها فإما كانا إمامى هدى مث قال جعفر يا سامل أيـسب
 الرجل جده أبو بكر جدى ال نالتىن شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة إن مل أكن

 . عنه برئ اهللا ممن تربأ من أىب بكر وعمر وقال أيضا رضى اهللا ـ اتوالمها وابرأ من عدومها
 والكالم واحليل ألهل الرأى ، الدين ألهل احلديث : رمحه اهللا تعاىل عبد اهللا بن املبارك قال

. والكذب للرافضة ،
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 عن ابراهيم بن املنغرية قال سألت الثورى يصلى خلـف مـن : قول سفيان الثورى
 . يسب أبا بكر وعمر قال ال

 مام الزهرى ما رأيت قوما أسبه بالنصارى من السبئية قال أمحد بن يونس هم قال اإل و
 . الرافضة

 ال تصلوا خلف الرافضى يعىن الشيعى وال خلف اجلهمى وال : قول سفيان بن عيينة
 . خلف القدرى وال املرجئى

 على رضى اهللا يف لقد غلت هذه الشيعة : قول علقمة بن قيس النخعى رمحه اهللا تعاىل
 . عيسى بن مرمي يف عنه كما غلت النصارى

 عت يزيد بن هارون يقـول قال مؤمل بن إهاب مس : قول يزيد بن هارون الواسطى
 . يكتب عن كل مبتدع إذا مل يكن داعية إال الرافضة يكذبون

 الفئ والغنيمة وقال كذلك يف ال حظ للرافضى يعىن الشيعى : قول أبو عبيد القاسن بن سالم
 عاشرت الناس وكلمت أهل الكالم فما رأيت أوسخ وسخا وال أقـذر قـذرا وال رمحه اهللا

 . أضعف حجة وال أمحق من الرافضة

 مث هنالـك ( : يقول الشيخ الشهيد ااهد العظيم فخر األمة وعزها  أبو مصعب الزرقاوي
 ألن - من الناحية الـشرعية - أن بعض الروافض أبرياء ، و هذا غري صحيح : من يقول لك

 هؤالء الروافض هم طوائف ممتنعة بشوكة، وكلما قام اإلخوة بتصفية عدد من فيلـق غـدر
 ويرسل لنا من مناطق الرافـضة - مباشرة - واجليش الرافضي املدعوم رمسيا ، يأيت السيستاين

 ) . ا وهكذ متطوعني جدداً

 لوية األخرى كلـها فهذا احلرس الوثين ، وهذه الشرطة الذين تروم ، ولواء الذئب واأل
 رافضية ، وهؤالء مادة احلكومة ومقومات هذا النظام اخلبيث ، فهي حكومة رافضية حبتـة ،
 وأعظم الشواهد على حقدهم الرافضي أم عندما دخلوا الفلوجة ، فعلوا بأهـل الـسـنة

 قرض ، األفاعيل ، انتبه إىل أن الشيعة اليوم كلهم روافض ، بل حىت املذهب الزيدي درس وان
. ويف اليمن أصبحوا روافض اثين عشرية
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 أما إذا أتيتين بأناس ال يسبون أبا بكر وعمر وال يتهمون عائشة بالزىن ، فإن احلكم عليهم
 سيكون خمتلفا، لكن حىت هذا ال يعفيهم من الرد على تعديهم ألن الطائفة املمتنعة بـشوكة

]. ن تقاتل ، ولو كانت ذا بدعة ليست بناقضة لإلميا
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 العالمي دولة العراق اإلسالمية والكفر : تاسعًا

 فإن املتتبع للتاريخ القدمي واحلـديث ( فك اهللا أسره يقول الشيخ محد بن ناصر الفهد
 جيد أن عداوة الكفار من يهود أو نصارى أو غريهم مل تنقطع عن املسلمني ، فخالل القرون

 محالت صليبية ، وبعد أن توقفت تلك احلمالت تلتـها محـالت املاضية شن النصارى سبع
 استعمارية ، فاحتلوا غالب أراضي املسلمني سنني طويلة ، وأفسدوا فيها ، وملا توقفت تلـك

 أو االستعمار كما أمسوه ظلماً وزوراً وهـو يف احلقيقـة هـدم ( احلمالت الصليبية احلديثة
 فضربوا املسلمني يف كل – ت مظلة األمم املتحدة حت – ) األممية ( ، بدأت احلمالت !!) ودمار

 ، فضربوا العراق وحاصروها أكثر من - تنفيذاً لقرارات األمم املتحدة – مكان وحاصروهم
 عشر سنوات أهلكوا خالهلا احلرث والنسل وزرعوا إسرائيل يف أراضي فلسطني وأهلكوا من

 وليبيا ولبنان والصومال واألفغـان خالهلا اآلالف من املسلمني ، وهكذا صنعوا يف السودان
 والبوسنة وكوسوفا ومقدونيا والشيشان وكشمري وفطاين وتيمور وجزر امللوك وغريها مـن
 أراضي املسلمني ، فشردوا املاليني منهم ، وقتلوا املاليني ، هذا كله غري محالت التنصري اليت

 مسلمني أبداً ، وخبثهم وإن تشنها كنائسهم على أراضي املسلمني ، فلم يكفوا عن عدائهم لل
 .) كان قد يقل أحياناً لكنه ال ينعدم

فهم العاملي من صنع الكفر هي حتيط باألمة املسلمة اليت احلقيقة أن كل هذه العداوات يف
 بداية الطريق وماضني إىل ايتهم إن شاء اهللا فقضية الصراع بني اإلسالم والصليبية والصهيونية

 ( كتاب اهللا سبحانه وتعاىل كما أخـرب يف التاريخ والواقع وقبل هذا يف تقرة العاملية قضية مس
 يف ال يرقبـون ( وقوله تعـاىل ) وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن إستطاعوا

 . ) مؤمن إالً وال ذمة

 د وق شيء ومن هنا جند ان تاريخ الصراع كله ملىء بالدماء والغدر والبطش وإستباحة كل
 أرض اإلسالم ومـع يف للمسلمني أن يهيئوا النفسهم قدما يف إستطاعوا عن طريق الغزو الثقا

 إحتالهلم ألرض اإلسالم وتغيري هوية الدور من دار إسالم إىل دار كفر مع محلة شديدة لتغيري
 يف هوية األمة عن طريق عمالئها ومع تطور أساليب الصراع واتساع رقعة املعركة مل يقصروا

املعركة ضد اإلسالم فحاربوا اإلسالم باإلسـالم وحـاربوا اإلسـالم يف شيء خدام أى است
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 عصفت بكل مـا اليت قيم اإلسالم وأحكامه يف باالباحية فضال عن محلة التشويه والتشكيك
 ، توىل كربها طواغيت من العلماء ينصرون الكفر على اإلسالم الذي يتصل باحكام اإلسالم و

 من بني املسلمني من يعطيهم شرعية إحتالل أرض املـسلمني وقتلـهم ومن العجيب أن جند
 وكذلك جواز القتال معهم ضد املسلمني واإلسالم وعـصمة ، للمسلمني وحرم لإلسالم

 إعطائهم صفة اإلسـالم يف بل سعوا ، رهاب دمائهم مع إستباحة دماء املسلمني بدعوى اإل
 القائم بني احلق ، نسخ الصراع القائم بيننا وبينهم و ، ديان أو التقارب بني األ ، ديان حبوار األ
 كل هذا ، خر ال اهللا بدعوى التعايش السلمى واحلوار مع اآل إ له إ هو أساس ال الذي ، والباطل

 ظـل يف ، شيء ويستبيحون منهم كل ، كل مكان يف ني يقتلون فيه املسلم الذي الوقت يف
 وأقامت فيـه مقتـضيات ، ألرض إال دخلته محلة عاملية ضد اإلسالم ال تستثىن مكانا على ا

 واالسـتهانة ، أو االستهانة بدينهم ومقدسـام ، أو قتلهم ، من أذى املسلمني ، الصراع
. برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 دولة العراق اإلسالمية واستراتيجية التظاهر بالموت : عاشرًا

 : الوهم الكبري ـ 1
 تعرضت دولة العراق اإلسالمية ملا مل تتعرض له أى حركٍة على اإلطالق مـن احلقيقة يف

 وظـن ، والكثري من األرض ، الكيد واملكر من الداخل واخلارج مما أفقدها الكثري من الرجال
 ومن خالل موجة التفجريات الثالثة ضمن ، طريق القضاء عليها ائياً يف األعداء أم ماضون

 لتعلن بشكٍل عملـٍى ، خرجت إلينا دولة احلق ، احت ذا الوهم الباطل أط اليت غزوة األسري
 تصديقاً لوعد اهللا على لسان ، بأا ما زالت باقيةً ، من خالل دماء وأشالء الكفرة واملرتدين

 أو خذهلا ، ال يضرها من خالفها ، أا ال تزال على احلق ، رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
 هـي و ، تعيشه من خالل إستراتيجيٍة جديـدٍة الذي ضوء الواقع يف ت األمر وأا قد عاجل ،

 مريكـان عنـد مواجهـة األ يف نفذا دولة طالبان اليت ، التظاهر باملوت تلك اإلستراتيجية
 . احتالهلم ألفغانستان

 بانتصارهم على فرحوا أفغانستان عندما احتل األمريكان : عبد الرمحن الفقري األخ يقول
 ونشاٍط ، بقيت طالبان والقاعدة يف حالة سباٍت ظاهرٍي ، طالبان وأعلنوا القضاء على القاعدة

 التظـاهر " بشكٍل جيدٍ خدعة وقد استغلوا ، ثالث سنوات تقريباً داخليٍٍ يف أفغانستان طيلة
 وتنقيـة جبهتـهم ومتديـد ، صفوفهم وأتاحت هلم تلك اخلدعة الفرصة لتوحيد " باملوت

 مبا أرعب ساعة النهوض ضوا بكامل قوم حىت إذا ما حانت ، البالد كل لتسع خطوطهم
 من فليس إحساساً بالفشل أكرب املميت العدو وجعله يعيش حالةً من اليأس والقنوط والفشل

 بينما يتبني له الحقاً أن عدوه مازال حيـاً بـل ، إحساس من أعلن أنه قد قضى على عدوه
 .! يرام وعلى ما

 يردد أنه متكن أخرياً من القضاء على القاعـدة يف منذ فترٍة والعدو .. القاعدة على القضاء
 ورغم أن عدد اإلنفجارات الـيت ! سنوات مع أننا مسعناه يردد هذا القول منذ مخس ، العراق

 حسب ( ورغم أن عدد القتلى من املدنيني قد قلّ فعالً ، كانت تسمع يف بغداد قد قلت فعالً
 اإلنفجارات إىل تثىن الكثري من أبناء املقاومـة رغم أننا حنيل النقصان يف و ، و إحصائيات العد

 املدنيني راجع ورغم أن نقصان عدد القتلى ، القاعدة وليس إىل موت ، الوطنية عن مقاومتهم
إال ، العمالء وليس إىل ضعف القاعدة يف الوصول إىل أهدافها من ، إىل انقراض جيش املهدي
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 وبالتايل تقليله للحـواجز ونقـاط ، فرصة فرح العدو بانتصاره املوهوم تهز أننا نستطيع أن نن
 تنسيه بعد ، ٍومدمرة لإلنقضاض عليه بعملياٍت نوعيٍة مزلزلة , وقلة حذره مما خنطط له , السيطرة

 . بانتهاء القاعدة ذلك جمرد احللم

 شة جاء بعـد أن ظـن أبو ري فمقتل ، يف كثري من احلوادث مؤخراً وهذا ما حدث فعال
 الصحوة الشيطانية كـان مقتل رؤوس الردة من و ، األنبار العمالء أن القاعدة قد انتهت من

 . املالئكة بعد أن أعلنت تلك الشياطني أا قضت على

 ذا و معظم مناطق العراق ما كان هلا أن تتم ذه السهولة اإلنفجارات األخرية يف .. وهذه
 مما أتـاح حريـةً ، القاعدة فعالً مل يكن العدو قد اعتقد أنه قضى على لو ، الشكل املنظم

 وحيث أننا مازلنا نسمع من بعض قـادة العـدو ، للحركة والفعل واإلنسحاب قل نظريها
 أو التسرع يف إعـالن ، الترويج ملوت القاعدة يف العراق األمريكي من حيذر من التمادي يف

 اجليش األمريكي تدل على أن قيادة ، املصداقية كثري من فإن تلك التحذيرات حتمل ال ، النصر
 نواجهها بشكٍل خمتلٍف وبالتايل علينا أن ، رامسفيلد احلايل أذكى من قيادته سابقاً أيام األمحق

 فإذا مل متت القاعدة رغم : إال أم رغم ذلك يضعون أنفسهم يف موقٍف حرج ، عن سابقتها
 ومـىت واح الشعب األمريكي وأمواله فمىت متـوت إذاً؟ أر كل هذه السنني وهذه اخلسائر يف

 جتتاحنا وإذا كانت القاعدة قد ماتت فمن ذا يقوم ذه التفجريات اليت يتحقق النصر املوعود؟
 . ؟ بني فترٍة وأخرى وتتبناها القاعدة

 م التظاهر باملوت فـإ فإن اتبعوا استراتيجية اً ، أيض وذلك احلرج يقف عنده قادة اجلهاد
 إال أا سوف تتيح لعدوهم فرصة إعالن النصر حىت لو كـان رغم كل اإلجيابيات امليدانية

 . ! مؤقتا

 إن مل يتبعـوا ومن جانـب آخـر . نتمىن أن حيصل عليها وتلك نقطة لصاحل العدو ال
 كة واخلدعة وسهولة احلر فقد يفقدون الكثري من عناصر املفاجئة ، استراتيجية التظاهر باملوت

 خصوصاً بعد أن كثرت ! الثمينة وتفوت عليهم فرصة النيل من الكثري من األهداف ، امليدانية
. التفتيش وانتشرت اجلدران الكونكريتية وزادت نقاط احلراسة نقاط



 

135

 

 أن تزيد تلك النقـاط : احلراسة والتفتيش يكون يف حالتني إن السبيل الوحيد لتقليل نقاط
 للمواطن العادي حىت تصبح تلك النقـاط مبا يعرقل منط احلياة الطبيعية وتستمر لفترٍة طويلٍة

 بعـض الـشعور أو أن مننح العدو . التخفيف منها مما يضطرهم إىل ، نقمة على احملتل وعمالئه
 وتلك هي حمور فعل استراتيجية التظاهر ، باألمان مما يدفعه للتخفيف من تشدده يف احلراسة

أهـ . باملوت

 ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلكُم مستهم البأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا .... [ : ـ قال تعاىل
اِهللا قَِريب رصاِهللا أَلَا ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منَآم الَِّذينولُ وسقُولَ الرى يت214 : البقرة { ] ح { . 

 ما من مجاعةٍ أو تنظيٍم أو حزٍب أو حركةٍ يف العراق تعرضـت ( رم حجازى أك / يقول د
 حىت أن الكثري مـن احملللـني . هلجمٍة شرسٍة شاملٍة كما تعرضت هلا دولة العراق اإلسالمية

 واملراقبني للمشروع اجلهادي قد جزموا أو خاجلهم شعور بأن الدولة قاب قوسني أو أدىن من
 بل إن بعض احملللني تفاءل، يف خـضم الفتنـة، . ف على أقل تقدير اإليار والزوال أو الضع

 حىت األنصار واملتعاطفني معها مل . ببضعة شهور وتكون الدولة أو القاعدة يف غياهب النسيان
 ال . يف الساحة مع اخلـصوم " الدولة " يفلتوا من احلرية واإلرتباك يف ضوء الكمون الذي لعبته

 العراق خفت كثرياً على املستوى الشعيب الذي رقص طرباً شك أن بريق املشروع اجلهادي يف
 على رؤوس األمريكيني وهي تتساقط كالفرائس بفعل هجمات القناصني أو علـى أشـالء
 جثثهم املقطعة وهي تتطاير من اهلمرات وكاسحات األلغام واملـصفحات حتـت صـعقات

 لكن هل يعكس هـذا . لعراق هكذا تفاعل الناس مع املشروع اجلهادي يف ا . العبوات الناسفة
 املؤشر الشعيب، منفرداً، ظواهر املشروع اجلهادي وبواطنه أو خصوصياته خاصة وأنه تعـرض

 . حملٍن بالغة القسوة على املستويات اإلعالمية والعسكرية واألمنية؟

 . لذا فلو نظرنا إىل املسألة من زوايا أخرى فمن املؤكد أن الـصورة سـتختلف كليـة
 بالتشويه حني تدرك أا مستهدفةً عسكرياً باإلسترتاف وأمنياً بالصحوات وإعالمياً فالقاعدة،

 فاجلماعة باتت تعمل حتت األرض متاماً، وباتت . وهذا ما حصل . ستغري قطعاً من وسائل قتاهلا
 حريصة على عدم دخوهلا يف مواجهاٍت عسكرية شاملة من شأا أن تؤدي إىل اإلنكـشاف

ت كسر عظٍم ال ينفع معها الوضع اجلديد، وهو ما الحظناه على وجـه والدخول يف عمليا
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 حىت أن طارق اهلامشي شكا من كون اإلعتقاالت يف ، اخلصوص يف فشل احلملة على املوصل
 وهكذا أخذت املواجهات طابعاً أمنياً أول ما استهدف قوى الـصحوات . احلملة كان قليالً

 شروع اجلهادي فضالً عن كوا العائق أمام الوصول إىل باعتبارها اخلطر األكرب الذي يهدد امل
 . األمريكيني

 إذ أن اجلماعات اجلهادية اضطرت إىل اإلنزواء عن األنظار خشية أن ختوض حرباً عبثيـة
 ميكن أن ختسر فيها رصيدها البشري لو ظلت تعمل فوق األرض كما كانت قبل مـشروع

 وال حركة ، ات وال مناطق متركز ظاهرة للعيان الصحوات، وعليه فلم نعد نسمع عن معسكر
 . يف الشوارع إال يف حاالٍت معينٍة كان اهلدف منها بث رسائل سياسيٍة وأمنية

 اسـتراتيجيا : " ويف وقٍت سابٍق رصدنا مقالتني إحدامها تتحدث عما يسميه كاتب بــ
 اسـتراتيجيا : " خر بــ والثانية تتحدث عما يسميه كاتب آ " احلرباء بني أفغانستان والعراق

 فالـسلفية اجلهاديـة يف . ولعل هذا ما حيصل بالضبط على الساحة العراقية ". التظاهر باملوت
 العراق وأغلب اجلماعات األخرى تعمل منذ سنتني تقريبا مبوجب التخفي والتكيف حبـسب

 واقعا ال الوضع األمين بصورة تبدو معها كما لو أا ميتة، وهو ما أدركته القوات األمريكية
 واملوصل ال شك دياىل ومن يتابع سلسلة احلمالت العسكرية اليت شنتها احلكومة على . تأويال

 فحىت أصحاب الشأن اعترفوا بفشل هـذه احلمـالت . أنه أيقن استراتيجيات العمل اجلديدة
 ني بل إن تصرحيات طريفة لضباط أمـريكي . فشالً ذريعاً ابتداء من املالكي وانتهاء باألمريكيني

 ففي املدينتني دخل عـشرات آالف %. .. 1 أقرت بفشل بلغت نسبته دياىل إبان احلملة على
 ! القوات املهامجة لكنها مل جتد شيئًا امجه رغم علمها يقينا بأن املدينتني تعجان بااهدين

 wall ( لنتابع فقرة ذات داللة بالغة وردت يف صحيفة الـوول سـتريت جورنـال و
street  journal ( األخرية دياىل تعليقاً على محلة ) 2008 يوليو / أواخر شهر متوز ( 

 ى من تطارده فشلت يف العثور عل دياىل إن القوات األمريكية العاملة يف حمافظة : ( حيث تقول
 أن هذه الوحدة العسكرية األمريكيـة وصـلت إىل : وقالت أيضا .. من مسلحني أو أسلحة

 وبدأت فيه عملياـا العـسكرية يف ، وعد الذي أعلنته احلكومة املنطقة قبل مخسة أيام من امل
إننا نطارد أشباحا وقد : وقال ضابط أمريكي ) 2008 يوليو 29 وكان يوم الثالثاء ( ، دياىل
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 ولكن ، فتشنا منذ مخسة أيام مجيع املنازل ومل نعثر على أي إشارة لوجود مسلحني أو أسلحة
 أثارهم وراءهم بعشرات القنابل اليت نصبت بعد انطالق املسلحني مع ذلك مل يهدؤوا، وتركوا

 ، أن املشكلة هي كيفية خروج املسلحني ويقول هذا الضباط للصحيفة ، العمليات العسكرية
 . ودخوهلم دون أن نراهم ، وال ندري أين خيتفون

 حتدثا عن والشيخ أىب عمر البغدادى جند أما ، ومن خالل خطاب الشيخ ااهد أسامة
 وكالم أىب عمر يتحدث عن قرب ، أوالً أن الطريق إىل القدس من العراق عرب األردن : أمرين
 وقد جاءت غـزوة ، حقيقته على عكس ما يتصور البعض يف وهذا يبني لنا أن األمر ، النصر

 ، واجهة وقدرا على امل ، لتعيد لألذهان بقوٍة قوة الدولة بفضل اهللا ، األسري مبوجاا الثالث
 . حتطم أسس الوهم املتخذ شكل دولة من خالل تدمري وزاراا هي وها

 حبدود شهرين تقريباً أو أكثـر ( أيضاً  أكرم حجازى / هذا  اجلانب اآلخر يقول د يف و
 بقليٍل، تعرضت احلكومة العراقية ملوجتني شديدتني من اهلجمات املدمرة اليت جنم عنها مقتـل

 ففـي اهلجـوم األول الـذي وقـع يف . ظفني واملسؤولني والدبلوماسيني وإصابة مئات املو
 تعرضت وزارات اخلارجية واملالية والدفاع ومبىن حمافظة بغداد إىل هجمات 2009 / 8 / 19

 حلقت وزارة العدل وجملس ) 2009 / 10 / 25 ( ويف اهلجوم الثاين . أحلقت فيها دماراً واسعاً
 وحىت اآلن ليس مثة قـراءة حامسـة حتـدد . يهما حمافظة بغداد بسابقاا وسط دمار شديد ف

 فثمة من يلقي بالالئمة . مسؤولية القوى املسؤولة عما بات يعرف بتفجريات األربعاء واألحد
 على جهات خارجية وإقليمية، وآخر حيملها إليران وأدواا الضاربة يف البالد، وثالث يلقـي

 عة فيما بينها، ورابع حيملـها لألمـريكيني باملسؤولية على احلكومة واألجهزة األمنية املتصار
 ة املسؤولة عن التفجريات نـاجم عـن واألرجح أن هذا الغموض والشك يف اجله ، أنفسهم

 وجود أكثر من جهة تنفذ التفجريات يف العراق، ملصاحلها اخلاصة، حبيث يصعب على املراقب
 بسبب وجود شبهات حتوم حول و اجلزم يف هوية املنفذين يف كل حالة ما مل يرد دليالً قاطعاً،

 أو األحزاب الشيعية يف التفجريات، لكنها، شبهات، ال متتلك أيـة ، تورط احلكومة العراقية
 . ة ع إجابات حامسة جتاه ما تثريه من تـساؤالت قـد تبـدو مـشرو

لقاعـدة املالحظ يف التفجريات األوىل أن احلكومة جتنبت، ما اسـتطاعت، حتميـل ا
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 وركزت ااماا على سوريا اليت تؤوي البعثيني وتدعمهم، وسـط محلـة . املسؤولية عنها
 ويف الـتفجريات الثانيـة . » سوريا هي املسؤولة ولو نفت « : إعالمية ودبلوماسية قوامها أن

محلت احلكومة املسؤولية للبعث، لكنها اضطرت إىل الزج بالقاعدة خاصة بعد أن أعلنت دولة
 وجتاهل ، أما ملاذا تصر على دور سوريا ومسؤولية البعث ، اق اإلسالمية مسؤوليتها عنها العر

 . مسؤولية القاعدة فهذه قصة أخرى

 ولة العراق اإلسالمية كانت اجلهة الوحيدة الـيت أعلنـت د لكن الثابت الوحيد لدينا أن
 » رسـالة « جة أكرب بعد وحنسب أن هذا الثابت تأكد بدر . مسؤوليتها عن موجيت التفجريات
 . وحتدث فيها عن التفجريات األوىل والثانية » فوارس بغداد « أىب محزة املهاجر اليت وجهها إىل

 ، بإدانات واسعة النطاق مـن وبقطع النظر عن املوقف من التفجريات اليت حظيت، كالعادة
 هري الـذي يطـرح شىت القوى احمللية والدولية، حىت املتهمة بالتورط فيها؛ فإن السؤال اجلو

 يف أي سياق ميكن قراءة اهلجمات على كربى املؤسسات الرمسية للدولة؟ : نفسه يقول

 : خطة أمن بغداد ـ 3
 بقدر ما كانت تعبرياً عن سلسلة من اجلهود قادـا ، مل تكن اخلطة جهداً حكومياً فقط

 وملا . ة القوى احمللية واإلقليمية القوات األمريكية بقيادة اجلنرال ديفيد بتريوس بالتعاون مع كاف
 يكون اهلدف من اخلطة هو ضرب املشروع اجلهادي يف العراق فمن الطبيعي أن يتركز اجلهد

 وهـذا يعـين أن قيـام . على اختراق اجلسم السين يف مضامينه اجلهادية الفاعلة على األرض
 األساس ما كانـت القاعدة بالدرجة ` الصحوات وجمالس اإلنقاذ واإلسناد حتت غطاء حماربة

 أو لتحقق جناحات تذكر لوال أن تورطت فيها أجنحة ، لتحظى مبشروعية اجتماعية وسياسية
 وهكـذا سـرت . من بعض اجلماعات اجلهادية اخلصيمة للتيار السلفي اجلهادي يف العراق

 . مشاريع الصحوات يف البالد كالنار يف اهلشيم لدرجة أا استوطنت حىت يف القرى واألحياء
 حتولت الكثري من اجلماعات اجلهادية إىل مجاعات صحوة مهمتها مالحقة لـيس القـوى و

 . السلفية اجلهادية فحسب، بل كل من حيمل السالح ويقاوم القوى الغازية

 وقد سجلت فيـه . األكثر فداحة يف خسائر القوات األمريكية وحلفائها 2007 العام أ بد
لكن هذا العدد كـان . قتيال 961 ت السابقة، بلغت أعلى نسبة من القتلى، مقارنة بالسنوا
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 مرشحاً ليشكل كارثة حمققة على القوات األمريكية لوال ظهور الصحوات يف النصف الثـاين
 يوليو حيـث / من العام، حيث بدأ مؤشر التراجع يف اخلسائر يظهر جليا ابتداء من شهر متوز

 فقد بلغـت 2008 أما يف سنة . ط جنديا فق 25 جنديا لينتهي العام مبقتل 89 سجل مقتل
 ، حيـث قتـل % 33.4 فعاليات املشروع اجلهادي ثلث فعاليات السنة السابقة، أي مبعدل

 ويف الـسنة . 2007 مقارنة بعـام % 66.6 جنديا فقط، وهذا يعين تراجع بنسبة 321
 لغ جنديا حىت كتابة هذه املقالة، أي مبعدل تراجع ب 139 اجلارية بلغ التراجع أوجه مع مقتل

 هذه الصورة قد تكون صحيحة إىل حد كبري فيمـا . 2007 مقارنة بسنة % 85 قرابة الـ
 واحلقيقة أن اخنفاض اخلـسائر ال ميكـن رده فقـط إىل ظهـور . يتعلق باخلسائر األمريكية

 ، كعقبات حتول دون متكن ااهدين من األمريكيني، فهؤالء اختذوا من اإلجراءات الصحوات
 فهم مل يعودوا، مثال، يتحركـون يف أرجـاء . خسائرهم بشكل ملحوظ األمنية ما يقلل من

 أما إذا فعلوا فعلى الصحوات تأمني املـرور األمـن هلـم . العراق مثلما كانوا يفعلون سابقاً
 . م عن نشاطات اجلماعات اجلهادية وإبالغه

 وألن ذلك . ذن األمريكيون جعلوا من خطة أمن بغداد هدفاً لتقليل خسائرهم يف األرواح إ
 لكن الوجه . أو أنه يتجه حنو اإلستقرار ، حصل فعال فقد ظهرت الصورة وكأن العراق آمن

 . اآلخر للصورة يتساءل عن اخلسائر الفادحة اليت تتكبدها الصحوات

 . إن ما جرى يف الواقع هو لعبة أمنية متبادلة توارى مبوجبها األمريكيون خلف الـصحوات
 . ار السلفي اجلهادي ومجاعات املقاومة واجلهاد إىل الرتول حتت األرض ويف املقابل اضطر التي

 ومئات القتلى مبا ، ويف احملصلة ظلت احلرب مشتعلة حىت فقدت الصحوات عشرات الرؤوس
 يوازي ما ميكن قتله من األمريكيني عدداً لكنه، يف احملصلة، أكثر منه أمهية كونه يلعـب دور

 ة خادعة فيما يتعلق بأطروحة اخنفاض وترية العنف يف العراق هكذا تبدو الصور . رأس احلربة
 كوا ختص األمريكيني أكثر مما ختص ضعف اجلماعات اجلهادية خاصة دولة العراق اإلسالمية

 . اليت تكبدت بنسبة ساحقة عبء مواجهة خطة أمن بغداد

 ني حيث رأى بعـض الـضباط، يف مع ذلك فقد بدت الصورة مغرية بالنسبة لألمريكي
أنه من املمكن إعالن النصر يف العراق بعـد أن بـدا 2007 أواخر شهر أكتوبر من العام
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 وتراجع العنف بنسبة الثلث ، وضعفت قوا ، لألمريكيني أن القاعدة تكبدت خسائر فادحة
 ضي عادت نغمة يوليو املا / متوز 30 ويف . لكن مضت قرابة السنتني ومل يعلن النصر . تقريباً

 بعد أن تسربت مذكرة سرية للمستشار العسكري األمريكي ، إعالن النصر جمدداً إىل الواجهة
 حان « : يف بغداد اجلنرال تيموثي ريس الذي نصح فيها القيادة العسكرية األمريكية بالقول أنه

 ت املذكرة اليت واستطاع . » الوقت للواليات املتحدة ألن تعلن النصر وأن تعود قواا إىل وطنها
 . أن جتد هلا صدى لدى ضباط البنتاغون » نيويورك تاميز « نشرا صحيفة

 يف تفجـريات » غزوة األسري « بعد تبين دولة العراق اإلسالمية ملا أمسته بـ ) ولكن (
 وحائرا بدا قائد القوات األمريكية يف العراق اجلنرال راي أوديرنو مستفَزاً ) 8 / 19 ( األربعاء

 ففي . » تطورات الوضع األمين « من حكاية إعالن النصر، وراهناً تقليص قواته يف العراق بـ
 لست متأكدا مما إذا كنـتم « : قال » 10 / 2 رويترز « تصرحياته لوكالة األنباء الربيطانية

 لك خالل سترون أحداً يعلن النصر يف العراق، ألنين يف املقام األول لست متأكدا أننا سنعلن ذ
 . » عــشر أو مخــس ســنوات

 هذه التصرحيات تكشف عن حقيقة كون خطة أمن بغداد قد ال تعدو أن تكون جمـرد
 ففـي حـني . وهم، مما يعين العودة إىل املربع األول يف الصراع مع التيار السلفي اجلهـادي

 ، إقامة احلواجز البشرية واملادية يف وجه القاعدة عرب ، استندت اخلطة إىل مبدأ اإلعاقة األمنية
 وال شك أن إحالة الفشل يف هذا السياق . فإن تفجريات بغداد األوىل والثانية أثبتت عقم املبدأ

 ودخول القوى السياسية يف مماحكات ومزاودات سياسية على ، إىل احلكومة وأجهزا األمنية
 أما واقع األمر فقد عرب عنه النائب هادي العامري . ية بعضها البعض ليس إال تنصالً من املسؤول

 إن اجلهد اإلسـتخباري ال « : رئيس جلنة األمن والدفاع يف الربملان حني قال يف تصرحيات له
 نشر القوات وزيادة حواجز التفتيش « : ، مشرياً إىل أن » يزال الغائب األكرب عن العمل األمين

 إعتماد اإلجراءات األمنية نفسها « : ، فضال عن » يا يف شوارع العاصمة ليست عمالً استخبار
. » دون تغيري فيها، مع تكرار اخلروق واستمرارها من دون جدوى



 

141

 

 يف املقابل بدا واضحاً أن دولة العراق اإلسالمية عملت مبوجب نظاٍم أمٍين اسـتخبارٍي ال
 ه استطاع أن يدرك ما أو تقلل من شأنه خاصة وأن ، ينبغي على أية جهٍة أمنيٍة أن تستخف به

 . بأن اإلجراءات األمنية ال تعن بالضرورة جهداً أمنيا : اعترف به العامري رمبا للمرة األوىل

 ال » فوارس بغـداد « ويف هذا السياق ينبغي التوقف ملياً عند رسالة أيب محزة املهاجر إىل
 إن وراء « : » أس وقرة العـني درة الر « سيما وهو يشيد جبنود وأمراء بغداد واصفاً إياهم بـ

 ... كل عملية العشرات من اإلستشهاديني يعملون يف ظروف بالغة التعقيد وشديدة الصعوبة
 وتؤكـد ... وكان وال زال رأينا دوماً يف رجال بغداد أم من خرية إخواننا عقيدة وخلقـاً

 لعمل وكثرة فترة ا األحداث متاسك صفهم وصفاءه من كل خاِئن عميل على الرغم من طول
 . » العارفني به

 ال شك أا املرة األوىل اليت يكشف فيها مسؤول كبري يف التيار السلفي اجلهـادي عامـة
 » مكان اإلعداد « ودولة العراق خاصة عن بعض اخلصوصيات األمنية يف العمل حني يشري إىل

 وال شك أنه . » به كثرة العارفني « واألهم من هذا وذاك » طول فترة العمل « و » ظروفه « و
 حتد كبري للحكومة وأجهزا األمنية خاصة وأا غالباً ما تتحدث عن اعتقاالت يف صـفوف

 لكن لو كان هذا صحيحاً فلمـاذا إذن فـشلت يف منـع . القاعدة مشلت قيادات عسكرية
 اهلجمات؟ وملاذا تزعم استتباب األمن يف بغداد؟ وما اجلدوى من حماوالت تشويه الدولة بزعم

 . اختراقها من قبل اخلصوم؟

 سـيما وأن جيلـها باختصار تبدو القاعدة أو دولة العراق اإلسالمية موسي ذو حدين ال
 وعليه، فال . كما يقول أبو محزة املهاجر » مل يعد يعبأ بكل محالت التشويه والتقبيح « : اجلديد

 ، وال احلكومة ومؤسساا األمريكيني قادرين على مراقبتها يف العلن وحتمل خسائر مواجهتها
 وعناصرها مبأمن من هجماا القاتلة أو جتنب تصميمها على اإلطاحة ا وهي تعمل حتـت

 . األرض

 أكثر من مرة، يف ولعل الثابت األكيد يف تفجريات بغداد أن دولة العراق اإلسالمية جنحت
 » االندبندت « ردته صحيفة والطريف أن ما أو ، جتاوز خطة أمن بغداد ووضعتها وراء ظهرها

يتوافق إىل حد كبري مع هذه ) 10 / 25 ( قبل أسبوع من تفجريات األحد ) 10 / 2 ( الربيطانية
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 فقد كتب باتريك كوكبرين مقاالً انتقد فيه تفاخر احلكومة العراقية بتحقيق األمن . األطروحة
 ريكية من املدن العراقية أن التفجريات ليس هلا عالقة خبروج القوات األم « : يف بغداد مشرياً إىل

. » فاملهامجون كانوا قادرين على التنفيذ بوجود القوات األمريكية أو بدوا ...
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 الخاتمة
 تبني لنا بفضل اهللا تعاىل من العرض السابق أن دولة العـراق ها قد أخى القارئ الكرمي

 وها حنن أوالء نلمح جند ـ رغم أنف ارمني ـ بإذن اهللا تعاىل شاخمة قوية اإلسالمية باقية
 ويأتيهم الغيـث ، وتكلؤهم عناية الرمحن وطهم مالئكة النصر حت قني من ااهدين الصاد اهللا

 سـيما لألصفياء من عباده ال مينحها اهللا اليت واملدد من ملك امللوك بالثبات والصرب والكرامة
 . ألرضية األسباب ا عند انقطاع

 : قوله تعاىل وقد حاصرته جنود األمريكان واخلونة فقرأ ىن أنظر إىل الواحد منهم وكأ
 ، } 9 : يس { ] وجعلْنا ِمن بيِن أَيِديِهم سدا وِمن خلِْفِهم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لَا يبِصرونَ [

 . فطمس اهللا عيوم

 ب واإليثار واخلوف على احل آيات األمة مرة أخرى على هذه لترتل ية الربان وتتكرر املشاهد
 وتأتى ، لو نظر أحدهم حتت قدميه ألبصرنا الصوت اخلاشع يتجدد ، و دين اهللا تعاىل وشرعه

 . اإلجابة ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ال حتزن إن اهللا معنا

 وبعد الكمون خيرج األسد الـرابض ، وبعد الضيق يأتى الفرج ، مث بعد العسر يأتى اليسر
 ويومئذ يفرح املؤمنـون { رافعا رأسه فيزأر ويزجمر فإذا العدو خائف وجبان ومهان ه عرين يف

 } بنصر اهللا

 الرغم من مكر الليل والنهار إلطفاء نور مشس أمتنا املشرقة واملضيئة فعلى فيا سبحان اهللا
 م الثالث علـى العا وها هو ، ما زالت باقية إال أا بفضل اهللا تعاىل ) دولة العراق اإلسالمية (

 يف وتفيئنـا ، الصفحات الـسابقة يف سريعاً يها عل وقد مررنا قيام دولة اإلسالم ، دولة احلق
 ال تزال طائفة من أمىت ظاهرين على احلـق ال ( ظالل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وأن فـضل ، الطائفة هذه حقيقة وقد ظهر لكل ذى عينني ) يضرهم من خالفهم أو خذهلم
 من خالفها أو ال يضرها ( قائمة عليه ، أا مستمسكة باحلق و ال ينفك عنها ، ، اهللا مالزم هلا

 الواقع املشاهد فنرى عجباً ؟ وأى عجـب يف هنا نقف أمام هذا الوعد الرباىن وننظر ) خذهلا
!!! .
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 بـل كـل ، بكل أشكاله وأنواعه وأحقاده ، جباالً من الكيد املتواصل تعاضد رأينا لقد ف
 وهضاباً متعرجة ملتوية من كل جسدها  ، يف وجه الطائفة و يف تضرب ل ، صخور العداوات

 ركٍنٍ  سحيٍق يف لتعصف ا ، كلها جتتاح تلك الطائفة ، اإللتباسات واإلفتراءات واألكاذيب
 بل وتفجأهـا بكـل أنـواع حتت اجلبل لتردمها رمال العواصف من كل حدب وصوب ،

 يف لكى ينفضوا عنها ويتركوها ، ومتارس كل أنواع القتل ضد األمة ها ، احلروب لتقضى علي
 . معترك الطريق

 العـداوة يف وغريهم ممن بالغوا ، عداوات من كان معهم وخان وغدر إىل هذا باإلضافة
 فمـاذا كانـت ، وبالرغم من القتل والتعذيب والسجن والتشتيت ، وألصقوا م كل مة

 . الرحيم تركهم وال األمة ختلت عنهم النتيجة ، فال اهللا

 وال ميوت غرسهم  وال ينقطع ، فال جيف ماء نبعهم ، اهللا ميدها كل حني  مبدد من عنده
 صلون املسرية ، ا تنبت الدماء غرسا جديدا يو ، عنهم التأييد والنصرة ، كلما قتل منهم  شهيد

 على عدوهم وأشد فتكاً فيهم ، ال زهم وكانوا أجرأ ، وكلما اشتد م اخلطب ازدادوا قوةً
 فكانوا حبق أحق من ، وال حينيهم البالء ، يضحكون للموت أينما حل أو ارحتل ، العواصف

 ولذا ) ال يضرهم من خالفهم أو خذهلم ( صلى اهللا عليه وسلم في يصدق عليهم قول املصط
 . ) دولة اإلسالم باقية ( أبو عمر البغدادى نعم بفضل اهللا : مري املؤمنني أ نقول كما قال

 واحلمد هللا رب العاملني على توفيقه أن يكون لنا شرف الدفاع عن احلق ممثالً على أرض الواقع
 دولة العراق اإلسالمية والعز دولة احلق يف

 وجزاكم اهللا خريا

 بلوا تحيات إخوانكم في وتق

غ 2010 فبراير  هـ 1431 ربيع أول


