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بسم اله الرحمن الرحيم

 

بين منهجين ‐ 2
محمد مرس نموذجا

 

الحمد له البير المتعال، والصالة والسالم عل الضحوك القتّال،
وعل أهل بيته الطيبين األطهار؛ وبعد:

يقال أن الجماعات اإلسالمية تنقسم إل قسمين: جماعات ترى أن
واقعنا يحتاج إل إصالح بدعوة وحسبة ليون إسالميا، ويقابلهم:
جماعات ال ترض إال بهدم الطاغوت واقتالعه بالقتال، وممن ذكر

هذا التصنيف الشيخ أبو قتادة الفلسطين، وبين الخطأ ف عدّ
جماعات اإلصالح من الجماعات المجاهدة لطواغيت الردة، فقال:

’’نرى تجمعات وتنظيمات ال نستطيع أن ندخلها ف الحديث عن حركة
الجهاد بهذا المفهوم الذي تقدم، ألن هذه التجمعات يغلب عليها طابع
عمل الحسبة، [...] وعل ضوء هذا العمل الشرع [الدعوة والحسبة]

تسارع الدولة المرتدة ف مالحقة هذه التجمعات، وإقامة القوانين

http://justpaste.it/ej2l


الوضعية عليهم، وحينئذ قد يتأزم الصراع بين الدولة وهذا التجمع،
فتبدو للناظر من بعيد كصورة تغير شامل لهذه الدولة، لن قد يظهر
عدم الوضوح عند هذه الجماعة حين تبدأ عملية شد الحبل بينهم وبين

الدولة، فقد يعلن بعض قيادات هذه الجماعات بأنه لو فتحت لهم
الدولة العمل داخل المساجد، أو سمحت لهم بالعمل الدعوي فقد
يخففون الوطأة ف صراعهم مع هذه الدولة.‘‘ [الجهاد واالجتهاد]

وبعد قراءة سريعة للمات الدكتور أيمن الظواهري ف الحلقة
السابقة، يبدو أنه يؤيد اآلن منهجية اإلصالح ف التعامل مع حومات

الردة؛ ومما يوضح ذلك قوله: ’’توجيهات مطلوبة: عدم االشتباك
القتال مع األنظمة إال إذا اضطررنا لذلك، [...] ولن يتجنب الدخول
ف قتال معه كلما أمن ذلك، وإن اضطررنا للقتال معه فيجب إظهار

أن معركتنا معه ه جزء من مدافعتنا للحملة الصليبية ضد
المسلمين، وحيثما أتيحت لنا الفرصة لتهدئة الصراع مع الحام

المحليين الستغالل ذلك للدعوة والبيان والتحريض والتجنيد وجمع
األموال واألنصار فيجب أن نستثمرها ألقص درجة.‘‘ [توجيهات عامة

للعمل الجهادي]

فاألصل المتّبع عنده عدم قتال الطاغوت وانتهاز فرصة التهدئة



لإلصالح، ومنها الدعوة إل تعديل الدستور بالضغط الجماهيري؛
ولذا لم تؤيد جماعة قاعدة الجهاد العمل العسري ضد حومات

الردة وجيوشهم ف تونس وليبيا ومصر قبل الثورة وبعدها.
ولندرس المنهج المقابل وتعامله مع حزب مرس المصري والسوري،

فاإلخوان المسلمون من أكبر تجمعات االئتالف الوطن السوري
وحومته االنتقالية.

قال أبو محمد العدنان: ’’حقيقة حزب اإلخوان وأخيه حزب الظالم:
لقد آل األمر ف آخر فصوله ف مصر إل صراع واضح بين اإليمان

والفر، وإن المعركة ه ليست معركة اإلخوان وإنما ه معركة
الموحدين المجاهدين، معركة األمة، وما اإلخوان إال حزب علمان

بعباءة إسالمية، بل هم أشر وأخبث العلمانيين؛ حزب يعبدون
الراس والبرلمانات، فقد وسعهم الجهاد والموت ف سبيل

الديمقراطية، ولم يسعهم الجهاد والقتل ف سبيل اله، ولقد سمعت
خطيبهم ف حشد لمئات اآلالف، يقول بملء فيه: ’إياكم والرجوع

رسال سبيل الديمقراطية‘. حزب لو تطلب الحصول عل موتوا ف
السجود إلبليس لفعلوا غير مترددين. [...] كيف ال؟ وحزب اإلخوان
وأخيه حزب الظالم تخلو عن كل ثوابت اإليمان وكثير من فروع
اإلسالم تخلَّو عن ثوابت اإليمان عندما وافقوا عل نسبة الحم



والتشريع لغير اله تعال فقالوا متبجحين بغير خفاء وال مواربة: إن
الحم والتشريع للشعب، ثم أضافوا ونحن اآلن الممثلون لهذا الشعب
ف مجلس: الشعب، والشورى، وف هذا األمر الذي قالوه ومارسوه
مصادمة واضحة لعقيدة األنبياء ولتوحيد رب األرض والسماء، [...]

وقد قال أحد سادتهم وكبرائهم نصاً: ’إننا سنقف ف وجه كل من
يسع لتطبيق الشريعة ف مصر مباشرة‘. ويقصد بمباشرة: أي: من
غير أن يمر عبر القنوات الديمقراطية المرسومة من قبل األسياد، وال

حول وال قوة إال باله، [...] وإن هذا الفر الذي وقع فيه حزب
اإلخوان وأوقع الناس فيه: هو من جراء طاعة الفرة من الذين أوتوا

التاب من أمريا والغرب.‘‘ [السلمية دين من؟]

وقال: ’’[إن] داءنا ليس هو األنظمة الحاكمة وإنما القوانين الشركية
الت بها يحمون فال فرق بين حاكم وحاكم ما لم نغير الحم، ال فرق
،وعبد الجليل والغنوش وبين مرس ،بين مبارك ومعمر وابن عل
فلهم طواغيت يحمون بنفس القوانين غير أن األخيرين أشد فتنة
عل المسلمين، فهذا هو دائنا وإن علة ذلنا ه: الركون إل الدنيا

وترك الجهاد، فإذا أردنا رفع الظلم ونيل الرامة فعلينا نبذ القوانين
الوضعية الشركية، وتحيم شرع اله، وال سبيل إل ذلك إال بالجهاد

ف سبيل اله.‘‘ [السلمية دين من؟]



وقال: ’’ال بد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء واكتف
بالتلميح لها الفقهاء أال وه: كفر الجيوش الحامية ألنظمة الطواغيت،
،والجيش التونس ،مقدمتها الجيش المصري، والجيش الليب وف

قبل الثورة وبعدها.‘‘ [السلمية دين من؟]
وف هذه اللمة المختصرة ’السلمية دين من؟‘ بين العدنان الداء

والدواء بصراحة ووضوح دون تعقيد وتمييع، ودون حاجة إل سلسلة
رسائل ’براغماتية‘ مسهبة؛ وضح عقيدته ف حومة مرس وحزبه

وجيشه، وكفّره وتبرأ منه، ودعا إل الجهاد بمعن القتال دون لبس
وتردد، وبين أن هذا هو الحم الصحيح قبل الثورة وبعدها وقبل

االنقالب وبعده.

وأعلن الحرب عل حومة االئتالف، فقال: ’’ونقول ألهل هذا
المشروع، مشروع الدولة المدنية: لقد فُضحتم ف مصر وبانت
سوآتم؛ فقد سقط الصنمان: الديمقراطية والمفلسون اإلخوان،

ولتعلموا أن بينم وبين دولة ال تحم بشرع اله ف الشام: بحار من
الدماء وجبال من الجماجم واألشالء، ولن تحلموا بأمن وال أمان، وإنا

لم إن شاء اله بالمرصاد حت يحم اله بيننا؛ فإما أن ينعم
المسلمون ف العراق والشام بعدل الشريعة ورحمة اإلسالم، وإما أن

نُباد عن برتنا، وهيهات هيهات!‘‘ [لن يضروكم إال أذى]



وقال: ’’وإن الدولة االسالمية ف العراق والشام تعلن أن االئتالف
والمجلس الوطن مع هيئة االركان والمجلس العسري طائفة ردة

وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد الدولة وبدؤوها، لذا فل من ينتم لهذا
اليان هو هدف مشروع لنا ف كل مان، ما لم يعلن عل المأل تبرأه
من هذه الطائفة وقتال المجاهدين، واعلموا يا جنود الدولة اإلسالمية
أننا قد رصدنا مافأة، لل من يقطف رؤوسا من رؤوسهم وقادتهم،
فاقتلوهم حيث وجدتموهم وال كرامة، ودونم خيري الدنيا واآلخرة.‘‘

[والرائد ال يذب أهله]

وال تجد نفسك حيرانا بعد سماع هذه اللمات ومضطر إل شراء
قاموس سياس للبحث عن معان مصطلحات حديثة ال يعرف ما

المقصود بها كـ’حملة جماهيرية تحريضية دعوية‘ و’العمل الشعب
الثوري التحريض الدعوي‘، وإنما تذهب إل أقرب تاجر سالح أو

بائع سماد.
يتبع ف الحلقة القادمة، والحمد له رب العالمين.

كتبه
أبو ميسرة الشام

غفر اله له


