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 (1) اجلهادمنرب التوحيد و 

 الثورات العربية وموسم الحصاد
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 يف االنتهاء من يسموه أن الصحافة ألهل حيلو كما العربية الشعوب ربيع اقرتاب مع

 حرارة األجواء اختالف   حبسب وذلك بعضها، يف جاريا اليز  ال أنه رغم اجلهات، بعض
 الكثريون شرع عوامل، من ذلك وغري االجتماعية، الطبيعية السِّراية َسنن على وجْريا   وبرودة

 أرباحه لتطوير يسعى فهو شيئا   ربح فمن للخسائر، أو لألرباح وجرد حصاد عملية يف
 احلال بطبيعة واملستفيدون وللمفاجآت، لشأنه واالحتياط كسبه جماالت وتوسيع وإنتاجه
 منهم: رجعة غري إىل وانتهى احللبة من بالكلية خرج من منهم أصناف واخلاسرون. درجات
 اخلبيثة الفاشلة وأحزاهبا وعوائلها ورجاالهتا املخلوعة كاألنظمة أفراد، ومنهم مجاعات
 وحيصي كلومه ويداوي جراحه ضّمدي من ومنهم العاَلمون، يلعنُ ُهمُ  التاريخ مزبلة إىل الذاهبني
 الكيد من أنواع   صناعة ويعيد ،الفرّة بعد الكرة أسباب يتلّمس ،نفسه ويراجع أخطاءه
 اهلل نسأل أمريكا، الفاجرة الدولة اخلبائث أم رأسه وعلى الكافر الغرب حال هو كما واملكر،

 .شرهم يكفينا أن

 ال كبري، تفاوت   على واألطراف ،{لشىت سعيكم إن}و يسعى، واجلميعُ  متيّقظ   والكل
 .اهلل إال حيصيها

 من اهلل شاء إن املستفيدين أكربُ  هي اإلسالم أمة أن أمنلة ق يد فيه أشك ال الذي ولكن
 اجملاهدين من واإلخالص الصدق وأهلُ  االجتماعية، واحلركات الشعبية االنتفاضات هذه

 اجلهاد   وأهل املستفيدين، أبنائها مجلة يف الداخلني وأّول طليعتها يف هم اهلل إىل والدعاة
 أن وعليّ  املقال، يف تطويل   إىل حيتاجُ  ذلك يف والكالم. احلمد وهلل فيه وأدخل بذلك أخصّ 
 .إليه هدفتُ  ما بعض إىل أخُلصَ 

  : البساط َمْسالة

 بعد مباشرة وبالتحديد العربية الثورات عُمر من مبّكر وقت   منذ للنظر الالفت من كان
 اليت األحدوثة تلك" مبارك ال"ال  حسين بالطاغية اإلطاحة يف املصرية الشعبية االنتفاضة جناح
 هذه مطلقي أهم من وكان القاعدة، أقدام حتت من البساط سحبت   الثورات هذه إن تقول

 أقاصي جيوب عمرَهُ  أفىن الذي فيسك روبرت النصراين العجوزُ  كربَها توىل وممن الفكرة
 شأن يف وختصص وأوعى الناس وحكايات األخبار من ومجع البشر روبحل ويدّون األرض
 الشرق يف وأعزه وأغاله وأشرفه شيء   أهم إىل يهتد   مل لألسف ولكنه األوسط، الشرق

 سبقتها، اليت السماوية للشرائع الناسخة اهلل وشريعة اخلامتة ورسالته اهلل دينُ  وهو األوسط
 يومَ  به ويأت   يدخله مل ومن سواه، دينا تعاىل اهلل يقبل ال الذي التوحيد هو الذي اهلل دين
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 وحده اهلل عبادةُ  هو الذي اهلل دين الدائم؛ العظيم اخلسرانَ  خاسر   معّذب   هال ك   فهو القيامة
 برسل اإلميان ينتظم وبه وسلم، عليه اهلل صلى الرسل خامت حممد   رسوله واتباعُ  له شريك ال
  .أمجعني الكرام اهلل

 متابعة يف سادرا   متخّلفا   يزال وال رأسا ، هبا رفعَ  وال العظيمة القيمة هلذه روبرت د  يهت مل
- الشجاعةَ  -لألسف– ميلك ومل ضاللته، يف اجلامح اخلاطئ تّيارهم مع وجاريا   قومه دين
 وإجناء   وجوده غاية حتقيق قرارَ  يتخذ لكي -هبا يتصف أنه له يقرأ من لبعض يبدو قد اليت

 ال ندامة   ليندمنّ  اهلل ويهد ه   اهلل رمحة تدركه مل وإن!! بنجاح األخرويّ  مصريه يدوحتد نفسه
 الكتابات تلك وبعد العاملَ  يف التطواف هذا بعد مصريُه وليكونن مرّد، وال بعدها فسحةَ 
 احلامية النارَ  يرد أن البليغة والتشبيهات البديعة والتصويرات الشائقة واملقاالت الرائقة

 !.ورسله هلل املكذبني الكافرين مع األبديّ  والعذابَ 

" احملللني"ب  يسّمون ممن آخرون ومتحدثون صحفّيون بعده األحدوثة تلك وتلقف
 أقربُ  هم ممن وغريها فضائية قنوات   يف واملذيعني الصحفيني بعضُ  بألسنتهم منهم وتلّقاها

 يرددوهنا، ويظّلون هبا ويفرحون املزّوقة الفكرة يتلّقون وممن التحقيق، عن وأبعدُ  السطحية إىل
 موقعا   منهم وقعتْ  األحدوثة كأنّ " اإلسالميني"ب  يسّمون ممن آخرين أناس   إىل باإلضافة
 !مستلّذا  

 واستضاف للفكرة، للرتويج خاصة حلقة اجلزيرة قناة يف كريشان حممد اإلعالمي وعقد
، حتصيلَ  الفكرة أيدوا ممن ثالثة    فباهلل اخلازن، جهاد الوفاض خاوي النصراين منهم حاصل 

 هل وحيكم واجلهاد   اإلسالميّ  التغيري شأن يف يفيت أن يف املثلِّث   النصراينّ  دخلُ  ما عليكم
بَ   تصوره وسخافة هتافته احللقة يف ظهر وقد! يسحب؟ مل أو القاعدة حتت من البساط ُسح 

  !معلوماته وضعفُ  وختّبطه إملامه وضحالة نظره وسطحية

 أنصف فإنه هويدي، فهمي الكاتب األستاذ املسألة يف طريقة أمثُلهم لعلهو  وثانيهم
 من الثورات هلذه التأسيس يف املشاركة يف واجملاهدين للقاعدة بدور   واعرتف اإلنصاف بعض
 .للطغيان واملقاومة واجلهاد التحدي روح إحياء خالل

 ودعاة"! القاعدة فكر موت" مّسوه ما على وافق الذي األمحري، حممد األستاذ وثالثهم
 وفلسفات غاندي مذهب وممجدو" اإلسالميني املفّكرين" من والالعنف والسلمية الّسلم
 جليب خالص واملخذول سعيد جودت وخزعبالت األول آدم ابن ومذهب نيب بن مالك

 وجتاوزهتم جماله أخذ قد عليهم والرد ونقدهم قدمية وهي أفكاُرهم معروفة معروفون وغريهم،
 غريَ  نبت   الثورات هبذه هبم املتأثر   للفكر يتجدد قد إمنا مراحل، منذ وراءها اجلهادية كةاحلر 
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 وباملناسبة. كلية مصادمة والقدر للشرع مصادمته ألن اهلل شاء إن يذبلُ  أن يلبثُ  ال أنه
 املسمى اخليال دعاة من الفلسفات هذه لبعض السابق يف نقد   له األمحري فاألستاذ وللحق
، املذهب هذا دعاة من هو وليس فيه، أجاد فالالعن  املوافقة، بعض يوافقهم قد إمنا بإطالق 
 املقام يتأمل أن به وحري   املطروحة، األحدوثة هذه فيه التيار رأيَ  -خجل   على– قولُهُ  ووافق

 .وينصف

 املوضوعية ثيابَ  نفسه عن وخلعَ  ،أنصف وما وأجحف كريشان حممد املذيعُ  جتىّن  وقد
 وال هبا واإلطاحة احلكومات هذه إزالة إىل يوما   تدعُ  مل القاعدة أن وهبتانا   زورا   مزع حني

 اجملاهدين دعوة حقيقة عن حصل مبا وانبهاره حاله زيغة   يف غافال   فسادها، عن حتدثت
 فسادها وكشف الطاغوتية األنظمة هذه حماربة يف املتضافرة وحماوالهتم بل املتكاثرة؛ وأدبياهتم
 إىل األمة ودعوة وإجرامها، وعمالتها وخيانتها اهلل دين عن خروجها وتبيني وجتربها وظلمها
 أن عن كثري وغريُه كريشان غفل املشروعة؛ بالطرق وتغيريها ومنابذهتا ونبذها عليها اخلروج

 رقم" األنظمة هذه أعداء وهم كيف اجملاهدين، وعموم القاعدة فكر يف الركن مبثابة هو هذا
 !.الواضحات توضيح أصعب ما اهلل فسبحان! عليها؟ واألواخر األوائل الثّوار موه ،"واحد

 صحيح؟ التفكري من أساس   على مبينّ  ارتأوه ورأي ظّنوه ظن هو هؤالء كالم سبب هل
 قدمي هوى   غّذاها اجلهاد منهج القاعدة منهج يف للطعن هلم انقدحتْ  وفكرة   قول   هو أو

 يف ندخل إننا -يقولوا أن أسرع وما– يقولوا أن نريد وال أعلم، اهلل االجتاهات؟ متعدد وميل  
 التكلم أمكن ظاهرة وأمارات عالمات عليها كان إذا النوايا أن لعلموا فقهوا ولو النّيات،

 الظن وما ختفى، ال الكالم هبذا املتحدثني وأحوال والداللة، األمارة من يظهر ما حبسب فيها
 ذلك، دون فيما مسيطرة واألهواء! القاعدة؟ وعن اهديناجمل عن يتحدث نصراينّ  بكافر  
 !قليال   إال اآلخر اليوم وال فيها وجل عز اهللُ  يذَكر   مل أنه كيف احللقة إىل وانظر

 ولضمائرهم هلم َمْسالة   فيها وجدوا الفكرة هبذه املتحدثني من كثريا   أن ظين وغالبُ 
 مطلبه ونصاعة رايته ووضوح منطقه قوةو  اجلهاد منهج حجج من طويال   زمنا   غّمهم عّما

 .-زعموا- وحتليل   فكرة يف متظهرت نفسية حركة تكون أن إىل أقربُ  فهي وغايته،

  : الغاوية الفكرة رجم  

، لعّدة قطعيّ  بشكل خاطئة الفكرة وهذه  مقدمات على مبنية أهنا ذلك وأهمّ  أسباب 
 املقدمة: أساسيتني مقدمتني على مبنية فالفكرة بالضرورة، خاطئة النتيجة فكانت خاطئة
 هدف أن اخلاطئة الثانية واملقدمة. حمضة سلمية ثورات هي الثورات هذه أن املغال طة األوىل
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 هذه فجاءت أي حتقيقه، تستطع ومل القاعدة إليه تسعى كانت ما نفسه هو الثورات هذه
لمّيتها الثورات   !!وسالم   سهولة بكل وحققته ونعومتها بس 

 سلمية ثورات   كانت الثورات هذه أن نسّلم ال فنحن األوىل، املقدمة على مالكال فأما
 أشبه فذلك العنف، استخدام وعدم" السلمية" شعار ترفع كانت وإن الكامل، باملعىن

 -مناذجها بني تفاوت   على- الثورات فهذه احلال، وحقيقة بالواقع العربة ولكن بالتكتيك،
 واألمن الشرطة ملقرات وحرق   اقتحام   من واضح، شكلب العنف منها مراحل يف استخدمت

 احلارقة، املولوتوف لقنابل واستعمال األحوال، بعض يف ونسف   بل وتدمري   وحتطيم وضرب  
 واألسلحة والعصي احلجارة واستعملوا األمن رجال مع كثرية حاالت يف املتظاهرون واشتبك
، فالعنف ت،احلاال بعض يف األمن رجال لبعض قتل ووقع البيضاء،  أن ألحد   وليس ثابت 

  .ذلك يدفع

 أي العدد كثرة على قوته يف املعتمد السلمي الطابع هو عليها األغلب أن احلق   لكن  
 ابتداء   اعتمادها عدم مع والعنف، السالح قوة عّوضت اليت البشرية والقوة اجلمهور على
 إمنا أيضا ، ننكره ال ب  نصي السلمية وصف   من فلها ذلك وألجل والقوة، السالح على

 مراحل من كثرية حاالت يف حمدود بشكل ولو واستعملته للعنف احتاجت أهنا املقصود
 فإهنا ،"الالعنف"و الثورة سلمية فكرة ظهر قسمتْ  ليبيا يف الثورة إن مث ، وجه   فهذا. تفاعلها

 إىل وحتّولتْ  عنيفة كانت -يومني أو يوما   نستثين أن صحّ  ما إذا- تقريبا   األوىل أيامها منذ
 واجدابيا، طربق، البيضاء، درنة، بنغازي،) ليبيا شرق يف اجلماهري هامجت إذ السالح،

 هبا، وانطلقت والذخائر األسلحة وأخذت القذايف وكتائب واألمن الشرطة مقرات( وغريها
 القذايف، الطاغوت نظام مع السلمي واالحتجاج للتظاهر جمالَ  ال أنه واضح   والسبب

 أنه يدركون زّوق، مهما خاد ع   هذا عن خيدعه أن ميكن وال جيدا   هذا يدرك ليبيا يف لشعبوا
 كاد قد ذلك كل ومع حصل، الذي وهو والقوة، بالسالح إال القذايف على الثورة ميكن ال

 الكافر الغرب مساعدة طلب إىل واضطروا احتاجوا حىت ويستأصلهم، يغلبهم أن القذايف
 دليل   ليبيا أن فالشاهد. قريبا منها خيرجوا أن اهلل من نرجو اليت الورطة وحصلت   الناتو وحلف

 يف احلالُ  وهكذا!! أبدا   والالعنف الدائمة السلمية فكرة إلبطال جتاوزه ميكن ال ومثال دامغ  
 .سواء   اليمن

 يف أحد   جيدَ  ولن بإطالق، السلمي   العمل مينعون ال واجملاهدين القاعدة أن واحلق
 املتصفة واألنظمة والظلم والطغيان الكفر مقاومة إىل يدعون بل. أبدا   هذا ودعوهتم مكالمه

 ينكره الذي وإمنا اجلهاد، وأساسها رأسها وعلى القدرة، حبسب املشروعة الوسائل جبميع هبا
 الُعّدة إعدادُ  هو الذي اجلهاد منهج عن بإطالق   بديال السلميّ  املنهج جُيَعلَ  أن هو اجملاهدون
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 السلميّ  التحرك يكون حيث أما. والتفجري والقتل والضرب   بالسالح اهلل سبيل يف القتالُ و 
 مينع فلم الشرع، حدود عن كيفيته يف خيرج ومل مرحليا ، بعضه أو للمطلوب وحمققا متاحا  

 التحرك إىل الشعوب القاعدة قادة دعا وكم إليه، ويدعون يؤيدونه هم بل ذلك، اجملاهدون
 .مناسباته يف واالعتصام ظاهروالت الشعيب

 كان، مهما تغيري ألي تسعى ال القاعدة فإن:  الثانية اخلاطئة املقدمة على الكالم وأما
 يتسىن   ال حيث مرحلّي، جزئ أنه تعلم وهي تكتيكيا ، مرحليا   جزئيا   يكون أن إال اللهم
 نتيجُتهُ  تكون حقيقيّ  وثوريّ  جذريّ  تغيري إىل القاعدة تسعى إمنا املنشود، الكامل التغيري
 فيه وتتحقق املهيمنة، الوحيدة احلاكمة هي اهلل وشريعة العليا هي اهلل كلمة فيه تكون وضعا  
 يكون أن معىن وهو وجل، عز وحده اجلليل الرب حكم حتت وكرامتها وعز ها األمة حريةُ 
 ومجيع قاعدةال تنشدها اليت اإلسالمية الدولة معىن وهو هلل، واحلكم هلل، كله الدين

 هي فليست ليبيا وحىت ومصر تونس يف الثورات هذه إليها آلت اليت األوضاع أما. اجملاهدين
 استبدال جمرد القاعدة غاية وال" دميقراطي" نظام حتقيق القاعدة غاية ليست إذ القاعدة، غاية
 القاعدة أيّدت   وإذا. اهلل معاذَ  بشريعته، حيكم وال اهلل بدين يلتزم ال مثله بآخر كفري نظام

 وال فيه لبسَ  ال تعبري، بأبني عنه معرب    واضح   بشكل مقيدة   تؤيدها فإهنا هذه الشعوب ثورات
 حلاجز املقهورة املسكينة شعوبنا من كسرا  : كوهنا جهة من حمدود   مقّيد خري   إهنا غموض،

 لتخويفوا باملخيال الناس على سيطرت اليت الطاغية اللعينة األنظمة تلك من اخلوف
 انطالق وإىل اهلل إىل للدعوة للفرصة وإتاحة   أخرى، تغيريات إىل مرقاة وأهنا والقهر، واإلرهاب

 التخفيف من فيها وملا مسددة، صحيحة تكون ألن ونسعى نرجو اليت اختياراهتا يف األمة
 عنهم، لمللظ رفع من فيها وما الظاملة، املتجرّبة القمعية البوليسية األنظمة بزوال الناس على

 وحتقق احلكم، أنظمة من الناس قلوب من والرعب اخلوف وزوال املسجونني، سراح وإطالق
 .أيضا   شر   فبإزائه نسيّب، ولكنه اخلري   من ذلك وغري احلرية، من كبري قدر

 وإن فهي الثورة، وشباب الثّوار يريده ما حىت حتقق مل وليبيا تونس ويف مصر يف الثورات
 حتت واهنار وخاف أُرع بَ  الذي الطاغية وهو النظام، رأس أدق بتعبري وأ النظام، أسقطت

 أن إال.. واخلارجية الداخلية القوى كل ضغوط الشعب لضغط وتبعا   الشعب كل ضغط
 ومازالت شئونه، وإدارة البلد حكم يف الطوىل اليدُ  هلا مازالت البائدة األنظمة تلك فلول

 وجيددون ويكافحون يعانون الثوار ومازال الثوار، أهداف حتقيق وتعوق املضادة الثورة متارس
د   وذلك الناُس، ميّلهم كاد حىت التظاهر   !.البائد النظام من املهزومة للفلول مقص 

 فضال إرادة هلا صّحت إن هي تريده ما حتقق مل ومصر؛ تونس يف الثورات حال فهذا
 شاء إن حتقيقه يف ساعدت تكون نأ هنالك ما غاية بل القاعدة، إليه تصبو ما حتقق أن عن
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 على وساعدت سامهتْ  القاعدة أن كما وسّهلْت، الطريق يف لبنة وضع يف وسامهتْ  اهلل،
 مجاهري لدى اخلوف حاجز تكسري على بالعمل هلا األرضية وهتيئة الثورات هلذه التأسيس
 للظلم واإلباء الرفض قوة على واحملافظة التحدي روح بث خالل ومن األمة، وأجيال

 خالل من مث عنها، احلديث أردنا لو كثرية ووسائل معان   خالل ومن متوت، ال وللظاملني
 اإلمرباطورّي، والتسّلط املباشر التأثري دائرة من وإخراجها أمريكا حتييد:  وهو جدا   مهمّ  عام ل  
- احلسن بالؤهم ولوال( اجملاهدين) اجملاهدة الفئة هذه من األمة على به اهلل منّ  ما فلوال

 وأفغانستان العراق يف وحلفائها أمريكا يف النكاية يف -وأعّزهم ونصَرهم خريا   اهلل جزاهم
 يف تدخل أن وختشى وهتابُ  وتتطامنُ  وتذلّ  وتركع تستكني جعلوها أن إىل العامل أحناء وسائر

 أول من املتفرج موقف أمريكا وقفت ملا إضافية ونفقات   وصراعات وحروب   أخرى مشاكل
  .مصر أو تونس يف العسكرية بالقوة ولتدخلتْ  ومي

 والتفرعن الغطرسة عرفت   أن بعد مرة   ألول أمريكا -اهلل بفضل– اجملاهدون جعل لقد
 تقوهلا أمتنا كانت كما ،"قصرية واليد بصرية العني: " حاهلا بلسان تقول اإلمرباطورية والنزعة
 .باحلق واعرتف أنصف ملن عظيم   دينللمجاه وإجناز   فضل   وهذا. احلمد فلله أزمانا ،

 منه، مجُ ل   إىل أشرتُ  الذي اخلري من فيها ملا الثورات هذه نؤيد إذن حنن وأقول أرجع
 الناس أسعد   من هي القاعدة فإن السبب وهلذا. أكثر خري   يعقَبها أن نرجو مرحلة هي وملا

 من أيّدهتا وهلذا! بغيظهم الشامتون فليُمت   وكرمه، ومّنه اهلل حبمد منها وأفَيد ها الثورات هبذه
 لسنا! ودَخل دَخن   من فيها ما على هبا السرور يف األمة وشاركت هبا وُسّرت األوىل حلظاهتا
 عنها والضري الضرّ  وإزالة ورمحتها األمة خلري   تسعى القاعدة ألن. متغابني ولكن عنه غافلني

 إن. تعار ضه وال به وتفرح معه قاعدةفال يتحقق خري   فأي القاعدة، قامت هلذا استطاعت، ما
 عَمل ها دليلُ  وهذا يُقَبل، وحىت خريا   يكون حىت يديها على اخلريُ  جيري أن تشرت ط ال القاعدة

 أن بالرسول لإلميان اشرتطوا الذين اليهود مثلَ  نكون أن اهلل ومعاذ حنسُب، فيما تعاىل، هلل
 مع طائفتهم، ومن منهم يكون أن إال قباحل يُقّرون وال به، يؤمنوا مل وإال منهم يكون

ُنوا هَلُمْ  ق يلَ  َوإ َذا: } فيهم اهلل وقال حّق، أنه معرفتهم َا آم  َا نُ ْؤم نُ  قَاُلوا الل هُ  أَنْ َزلَ  مب  َنا أُْنز لَ  مب   َعَلي ْ
َا َوَيْكُفُرونَ  ق ا احلَْق   َوُهوَ  َورَاَءهُ  مب   الناس وعلى علينا اهلل فضل من وذلك ،{َمَعُهمْ  ل َما ُمَصدِّ

 احلق   ويسود والصالح اخلريُ  يتحقق أن القاعدة مقصود بل يشكرون، ال الناس أكثر ولكن
 اهلل شريعة حتكيم ظل يف إال الكامل بشكله يكون ال وذلك واإلحسان، والرمحة والعدل

 مل وحيث .!الكافرون كر هَ  وإن مجيعا ، بلداننا يف ننشدها اليت" اإلسالم دولة  " ظل ويف تعاىل
 حبسب بعضه لنحقق فنسعى املطلوب   اخلري   أكثر حتقيق املراحل من مرحلة يف ميكن

 واجبا   تؤدي بأهنا وتؤمنُ  تعاىل هلل عبادة متارسُ  السعي هذا تسعى وهي القاعدة إن. اإلمكان
 ورمبا به، بالقيام اجملاهدين من وغريُها القاعدة فازت األمة، مجيع على اهلل فرضه وفرضا  
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 ومواقَع، أحيان   يف األمة سائر عن الفرضَ  أسقطت   ورمبا األحيان   بعض يف املسدّ  ّدتْ س
 .الكرمي املوىل من واألجر الفضل ونالت  

 الغزاة طرد هو زال وما كان أجلها من القاعدة قامت اليت األهداف أهم من أن على
 لفلسطني، اليهود احتالل ذلك مقدمة ويف املسلمني بالد من األجنيب واالحتالل الكفرة
 تنظر والقاعدة اهلدف، يتحقق أن إىل عملها واستمرار القاعدة لوجود مستمر مربر   وذلك

 اهلل بإذن املباركة   الشام يف ونرجوه ننتظره ما مث مصر يف سيما وال العربية، شعوبنا ثورات إىل
 بثورات القاعدة سعدأ فما وإسناد ، وتقوية هلا ودعم   جلهودها تكميل   أنه على األحد، الواحد
 شعبنا حترك ومدده اهلل بعون قريبا   منها يكون أن نرجو واليت واإلسالمية، العربية شعوبنا
َا بَ ْعدَ  اأْلَْرضَ  حُيْي   الل هَ  َأن   اْعَلُموا. }بعزيز اهلل على ذلك وما باكستان، يف املسلم  .{َمْوهت 

  : ومكره العدو مغالطات لنحذر

 ويتحكموا الثورة يوّجهوا أن حياولون أمتنا، يف املندّسني وخدَمهُ  وّ للعد املكر أجهزة إن
 أهنم هذا ومن اجللّي، واملكشوف اخلفيّ  املكر وسائل من أمكنهم ما بكل بوصلتها يف

 ،يشاءون ما ويكرّبون ومسائل أفكارا   ويطرحون عبارات   اإلعالمية أبواقهم عرب يكررون
 اهلل وميكرُ  وميكرون} بأهوائهم ويذمون وميدحون ،يشاءون ما شأن من ويقللون ويصّغرون

 املطالبة املظاهرات: " لعبارة تكرارهم املثال سبيل على ذلك ومن ،{املاكرين خريُ  واهللُ 
 جبعل وخيدعون فيمّوهون ،"بالدميقراطية املطالبة السلمية االحتجاجات"و" بالدميقراطية

 ترضاها وال الدميقراطية تعرف ال وبناشع أغلب أن حني يف الدميقراطية، هو الشعب مطلب
 وصور   معان   عن للتعبري اللفظ هذا الناس أكثر يستعمل قد وإمنا حقيقتها، على عرفتها لو

 القضاء ونزاهة وحرية احلكام وحماسبة الشورى وحكم واالستبداد، الدكتاتورية ومضادة للحرية
 جهودهم ويبذلوا هلذا يتنّبهوا أن اإلسالم دعاة فعلى. ذلك وحنو الدولة أجهزة وشفافية
 .املستعان واهلل املكافئة،

 غري مبكر   ظهور   إىل باستدراجهم ومكره العدوّ  ُخدع   من حيذروا أن اجملاهدين على كما
 قد كما طاقتهم، وتستنزف تكشفهم أصلية غري ومواجهات أعمال يف الدخول أو مدروس

 صحيحا   هدفا   ختدم ال النواحي بعض يف استعراضية اإلخوة لبعض   تصرفات   عن مسعنا
 بل للناس، تنفري   من فيها يكون قد ما مع وتنّبه، وتستفزّ  األعداء من هتّيج ملا أكثر ومضّرهتا
 املناسب، الوقت يف اهلل بإذن نبغته حىت وإمكاناتنا قوتنا عنه ونعمِّي العدو خندع أن الواجب
 الثورات يف وكذلك. أمكن ما هورالظ عن وبُعد   وصمت   هدوء   يف اجملاهدين عمل وليكن

 بكل واالستعداد اإلعداد مع الشعيب، للتحرك اجملال   فسحُ  هو اجلّيدَ  فإن القائمة املستمرة
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 العريش إخوة فعل كما مناسبا   اجلهاديّ  الدعم كان حيث الشعبية الثورة دعم ومع ممكن،
 .كبريا   للثورة دعما   فكان الثورة أثناء إسرائيل إىل الذاهب الغاز أنبوب خط فّجروا حينما

  : مقارنة

 ثورات من أمريكا وموقف حال بني بسيطة تقريبية مقارنة بعقد طال الذي املقال ولننه  
 .منها اجملاهدين موقف وبني العربية شعوبنا

 الغامشة الظاملة األنظمة تلك ضد( الثورات هذه قبل) قبلُ  من وقفوا : المجاهدون
 وضربوا ذلك يف وأمواهلم وأرواحهم دماءهم وبذلوا عليها وثاروا وحاربوها الكافرة الفاسدة
 يف والسعي منابذهتا على األمة وحّرضوا املشروعة الوسائل بكل عليها الثورة إىل ودعوا ال ُمُثل،
 .منها املسلوبة وحقوقها حريتها انتزاع

 احلقيقة يف بل القمعية، الفاسدة األنظمة هذه مع عقود   طوال وقفت : والغرب أمريكا
 أمريكا) منها أنانية   الشعوب، إرادة رغم على األنظمة هذه وأقامتْ  وسندتْ  رعتْ  اليت هي

 وجوعهم فقرهم على باكية وال شعوبنا مبصاحل مبالية   غريَ  مصاحلها على وحمافظة  ( والغرب
 !.والعذاب واالضطهاد األمل من يصيبهم وما

 .ومساعيهم عملهم مع متكاملة اعتربوهاو  وأيّدوها الثورات هبذه فرحوا : المجاهدون

لة، ورطة يف ووقعت وارتبكت اغتّمت : والغرب أمريكا  الثورات هذه وكرَهت ُموح 
 على خافت مثَّ  ومن ،بالدنا يف الطاغوتية األنظمة من وخدمها أذناهبا مستقبل على وخشيت

 هذه إهناء يف تسعى أن أمكنها ولو األنظمة، تلك هلا وحتميها تضمنها اليت ومصاحلها أمنها
  .تونس يف بذلك فرنسا مّهتْ  كما لفعلْت، البداية من وقمعها الثورات

 الشعوب ختتارها مستقلة حرة حبكومات مسحوا إن أهنم والغرب أمريكا وورطة
 تلك مصاحل تتضارب فسوف الشعوب، غايات وحتقق الشعوب ملطالب هي وتستجيب
 الغرب سيطرة عن األمور خترج مث والغرب، مريكاأ مصاحل مع" الشعبية" اجلديدة احلكومات

 الفاشلة الظاملة القمعية الدكتاتورية األنظمة مع ووقفوا الثورات قمعوا هم وإن بعد، فيما
 ال أنه وأدركوا شعروا أهنم مع هذا املضمحّلة، مصداقيتهم من هلم تبقى ما فقدوا الفاسدة
 فكان وصممْت، حقا   ثارت قد الشعوب وأن حمالة ال زائلة وأهنا األنظمة لتلك مستقبل
 مثال مسحوا إن وكذا. اجلديد املكر يبدأ مث كارهون، وهم إجباريا   للثورة( الغرب) دعمهم

 الباقية البقية يفقدون فإهنم هلم املوالية العساكر وحرّكوا الثورات هذه على عسكرية بانقالبات
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 وقوع إىل تصرفهم يؤدي أو شرا ،مبا كبريا   اصطداما   بالشعوب ويصطدمون مصداقيتهم من
 يف والسيما ،مصاحلهم عليهم تفسد بل تعّكر وجهاد   عصابات   حروب   مث أهلية   حروب  
 يف فهم وهلذا. ومصر الشام مثل القومي بأمنهم ُيسّمى ما جمال   من القريبة احلساسة املناطق
 !يفعلون ما يدرون ال متتابعة ورطات

 العريب العامل لكل وعمومها وانتشارها الثورات هذه استمرار إىل يدعون : المجاهدون
 .واإلسالميّ 

 ودعم وانتقاهلا، انتشارها ومنع الثورة دائرة وتضييق حتجيم حتاول : والغرب أمريكا
 على حياول اليت اخلادعة الرتقيعات وهي باإلصالحات ُيسّمى ما وتسان دُ  املضادة، الثورات

 أيدي وتناهلم إليهم الشعبية الثورة تنتقل أن تظريُن آخرون طواغيت هبا يقوم أن عجل  
 وطّبلت وغنتْ  فرنسا هللت كما وغريها، واملغرب األردن:  مثل يف املقهورة، الشعوب
 !.املغرب مل ك بإصالحات عنه ُعرّب  ملا وزّمرت

 ومسريهتا مطالبها يف وترشيدها والشعوب باجلماهري االلتحام حياولون:  المجاهدون
 ملتزمة اهلل على متوكلة اهلل بركة على تنطلق وأن وكرامتها حريتها وتكميل حقوقها لنيل

 سعادة هلا تضمن اليت والدنيوية الدينية أهدافها حتقيق إىل لتصل وجتاهدُ  تناضل اهلل، بأحكام  
 .واآلخرة الدنيا

 ورطاهتم من للخروج حلول إجياد يف احلدود أقصى إىل منهم كون : والغرب أمريكا
 وتقييدها وإرهاهبا وختويفها الثورة بعد اجلديدة احلكومات على واهليمنة ليها،إ املشار

 .وغريها اخلونة والعمالء والدسائس والرتهيب الرتغيب بأساليب وإخضاعها،

، والباطل الحق بين والصراع    .للمتقين والعاقبة مستمرٌّ
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