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 حيمالر  حمن بسم اهلل الر  
 

 أمجعني وصلى اهلل على النيب حممد وآله وصحبه وسلم احلمد هلل رب العاملني

 

 المقدمة

حديثي إليكم اليوم سيلقي الضوء على املستجدات اهلامة يف بلدنا الصومايل وما حياك له من مؤامرات 
 :فأقول،  املتأزمةالداخلية  يف لبوس املؤمترات، إضافة إىل أوضاعنا 

 :أهمية الصومال تاريخيا وجفرافيا

o موقعه اجلغرايف العجيب ألجلومهم  سرتاتيجيموطن ا أن الصومال املعلوم من: 
o  وممر التجارة هي البوابة الشرقية للقارة السمراءو الصومال تتمتع بأطول ساحل يف إفريقيا ،

جهتها من تقع يف خط الدفاع األول للحرمني الشريفني و  أمة جماهدة ومقاتله العاملية وهم
  .بهاير املشرفة وختدم الكعبة هب قو احلنصراين البشي احلعدو ا الهباجلنوبية اليت يرتبص 

o  07 -%07 منهم تصل نسباملنطقة الذين ت ملسلميمة قيا ية وسند أالصومال أن و% 
 .إرباألجل ذلك قطعوا الصومال إربا  .من سكان املنطقة

 
 :سبب التقطيع

 :الربيطانينياللور ات  خماطبا   قال إيرل اوف ليتون 
إفريقيا منها  مخسون يف كينيا وبعض هذه األمم مم كثرية يف عمل علي توحيد أ األوريبإن الغزو "
هذه األمم  األوريب الغزو  ذاباألفرنس ويف مدة قصرية أ جيمع بينها جامع متاما كاألملان و ال
ولكن يف حال . لك التوحيدلذ اآلن حىتن تصمد واستطاعت أ، مم كبريةصغرية املتعد ة يف أال

 ."وتقسيمها إيل مخسة اجزاء متفرقة األمة أوصال هذهغزو األورويب إيل تقطيع الصومال عمد ال
 صومال الزحف الصومايل إيل اجلنوباوقف  خولنا حنن الربيطانيني إيل ال: " وواصل كالمه قائال  
انه ملن احملتمل جدا أننا انقذنا   قال وجريان ريس  جتربة كالسري ذو استعماريالذي وصف رجل 
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حسن نقال عمر  لفاتح النجايتا "وحدة الصومال هدف ومصري: "أنظر".الصومايلكينيا من الغزو 
 .عبد اهللإبراهيم حممد للشيخ  عن حتفة أوفياء

 اخلمسواليوم يريدون تقطيع الباقي من أقسام هم الذين قسموا الصومال إىل مخسة و الربيطانيون 
 .االبتالعاملقطعة إىل أوصال سهلة  األجزاءتقطيع  وبالتايل

 

 الدائر في المنطقةجذور الصراع 

 .دجديو قة صراع عقدي قدمي ع الدائر يف املنطا الصر 
من الديانة  اهب وكذلك ما من اهلل اجلغرايف الفذ جيعلها حمل أنظار الغزاة، الصومال فموقع

نطقة يشنون الغارات تلو أهل السنة واجلماعة جيعل نصارى املعقيدة اإلسالمية وانتماء أهلها إىل 
َودَّ كَِثرٌي ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب لَْو يَُردُّونَُُكْ ِمْن }: قال تعاىل .عند أنفسهمالغارات حسدا من 

ميَاِنُُكْ ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنُْفِسهِْم ِمْن بَْعِد 
ِ
َ لَهُُم الَْحقُّ بَْعِد ا  .سورة البقرة .{َما تَبََّيَّ

 

 وأولياء األمةالصراع الذي يدور بين أعداء األمة : صلب الموضوع

 :؟أعداء األمةمن هم 

 الصليبية العالمية -أوال
اآلن يتوىل قيا هتا  خاصةهنا بصفة األمة الصومالية و هم العدو التارخيي للمسلمني بصفة عامة 

اليت قطعت  (بريطانيا)القدمية  "املستعمرة"يف الواجهة  اختارواف .واالحتا  األورويب يمريكالعدو األ
حال لذلك ، وخري مثال خاصة  ةاملسلماألمة و عامة ألمم فيما بني اوأفسدت  امتناأوصال 

 (رماو ب)مينمار  يمسلمو املتآمر عليها  السو اناحملتلة و  كشمرياجلريح و  الصومالاألقصى األسري و 
  . ككلمية  سالاإلاألمم و  وهكذا باقي األمة العربية ،شعبهايستأصلون  اليت

من املؤمترات احلقيقية يف  تليس اليت األخريةيف مؤامرة لندن  العاملية متمثالليبية الوجه الكاحل للصو 
اإلنسانية اليت يزعمون  املساعداتو املعونات الدولية أما  بليلملا قد بيت  إمالءات هييء بل ش
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وميرروا خططهم املاكرة قبل  مهمة مواقف فال بد أن حيصلوا عليها صومايلشعب الأهنا ستقدم لل
 !كما هو املعلوم  ان يقدموا فلسا أو قرشا مث تعو  تلك األموال إىل جيوهبم إن حصلت

 
 :أذناب الصليبية المحليين  -ثانيا 

ولذا جيب  لألعداءمظاهر نرى أن هذا النظام هو نظام ر ة ف : يسمى باحلكومة الفدراليةما ما أ
مث استبداله حبكومة شرعية تؤ ي حق اهلل وحق  املمكنة الشرعية حماربته وإزالته بكل الوسائل

 .، قائمة على أساس الشرع والشورىالناس

 

 أولياء األمة

 األمة؟ من هم أولياء 
 .عموماألمة املؤمنة او اجملاهدون هم الذين يتعرضون للغزو الصلييب ويتولون القضية وعلى رأسهم  
العامل  إىل مرحلة شدت انتباه اوصلو حىت اإلسالمية تاريخ وجهو  احلركات  ورثوا المجاهدون  -

 يندالشباب اجملاه حركةبتوحد املسلمني يف املنطقة صفوف د يتوحاكتمال فرحا وغبطة ب اإلسالمي
 .واحلزب اإلسالمي

فشل أف كل شيءبفر  واحد  استأثر حينماالثمار املرجوة منها  هذه الوحدة مل تؤتلكن   -
وضاعت األراضي  وضعف اجملاهدون العدو أكثر جرأة علينا فصارالوحدة مشروع املرجو من 

  .اإلسالمية اليت كانت يف أيدي اجملاهدين

 

 : ا أمور منهعد ذلك ببقامت قيادة الحركة ف

  يف املنازعات بينها وبني األمة  اهلل شرعإضعاف حتكيم  .1
 الذي يستخرج به الرأي ويتآلف به املؤمنون   الشورىمبدأ  وتغييب .2
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كما ظهر بصورة ملفتة للنظر من تصرفات قيا ة احلركة  فهو األمر الذي  الشرع ضعافاأما 
خلط املبا ئ احملمدية بالوسائل )فهو يف املعىن الصحيح  ،والتحايل ا الغموضظهر منه
 (.الغاية تربر الوسيلة :باختصارهي و . امليكافيلية

ِ }: قال تعاىلهو مرجع األمة عند التنازع اإلسالم و  ََل اَّللَّ
ِ
ٍء فَُردُّوُه ا ْن تَنَاَزْعُُتْ ِِف ََشْ

ِ
فَا

ُسولِ   .{َوالرَّ

ومن بديع اجلواب قول بعض التابعني لبعض األمراء من بين أمية ملا " قال احلافظ ابن حجر
فقال له أليس قد نزعت عنكم  (منكموأويل األمر )قال له أليس اهلل أمركم أن تطيعونا يف قوله 

ْن } بقوهليعين الطاعة إذا خالفتم احلق 
ِ
ُسوِل ا ِ َوالرَّ ََل اَّللَّ

ِ
ٍء فَُردُّوُه ا ْن تَنَاَزْعُُتْ ِِف ََشْ

ِ
فَا

آِخرِ  ِ َوالْيَْوِم اْل  .(111/  11) -ابن حجر  -فتح الباري  {ُكنُُْتْ تُْؤِمنُوَن ِِبَّللَّ

 

 :الشرع نجم عنه لما ُأضعفف

 اليت  شريعة الغاببمبا هو أشبه ، فانتهت األمور تفاقم التنازع وصعب الوصول إىل إجيا  حل له
 .يأخذ املظلوم حقه من الظامل فسالت  ماء حمرمة شرعا  يأكل القوي الضعيف وال 

  أو لقتل فلم ينج أحد أنكر منكرا أو أبدى اعرتاضا  من اثأر ال رانتشوكثر الظلم  العدل قل ملاو
 .شيئا فشيئا عن اجلها شعبنا املسلم فابتعد أو الطر  أو التشويه التهديد أو السجن 

  ما حيدث العامل ويسمع رى يمن شىت أحناء العامل لنصرة  ين اهلل هاجروا حىت الذين ناصرونا و
 .ءَش ال يوقفها ،وشن الغارات عليهموالنفي  واالغتيال من الضغط والتشويه نهلم اآل

  ومل نسمع أي هتم وتستمر اآلن مطار ، آذانا صاغيةحىت الفتوى األخرية اليت أصدرناها مل جتد
 .إىل اهلل املشتكىو  حكم شرعي يبطل ما أفتينا به
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 :عن املؤمنني قال تعاىل فهو الذي أوصلنا إىل ما حنن فيه من املآسي، :مبدأ الشورىوأما تغييب 
 {َوأَْمُرُُهْ ُشوَرى بَيََْنُمْ }

 .{َوَشاِوْرُُهْ ِِف اْلَْمرِ } :فقال وأمر نبيه صلى اهلل عليه وسلم

هبذا النص اجلازم يقرر اإلسالم هذا املبدأ يف نظام احلكم وهو نص قاطع مل يدع لألمة ": قال سيد قطب
ولو كان وجو  ... اإلسالمية شكا يف أن الشورى مبدأ أساسي ال يقوم نظام اإلسالم على أساس سواه

ومعه الوحي كافيا حلرمان اجلماعة  وسلم مد صلى اهلل عليهالرشيدة مينع الشورى لكان وجو  حمة القيا 
 .انظر يف ظالل القرآن" حق الشورى املسلمة يومها من

دي إّن اهلل أمر هبا نبّيه لتأليف  قلوب أصحابه وليقت: وقد قيل" :-رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 من أمر احلروب واألمور اجلزئية وغري ذلك، الرأي فيما مل ينزل فيه وحي هبا منهم به من بعده وليستخرج

 . جمموع الفتاوى "فغريه صلى اهلل عليه وسّلم أوىل باملشورة

 العقلية املستبدة هفرعون مبثل هذعلى ذم اهلل  وقد والديكتاتوريةاالستبدا  نجم عن تغييب الشورى و  
َشادِ َما أُِريُُكْ }: يف قوله َّلَّ َسِبيَل الرَّ

ِ
َّلَّ َما أََرى َوَما أَْهِديُُكْ ا

ِ
 سورة غافر. ٍ{ا

 .جنم عن تغييب الشورى أيضا تعليق اهلياكل اإل ارية وهتميش األمة وعلمائها وأعياهناكما 

ِ }: قال تعاىل نهع وانفضاض الناسالصف الداخلي تضعضع  وجنم عن ذلك أيضا   ٍة ِمَن اَّللَّ فَِبَما َرْْحَ

تَْغِفْر لَهُْم  وا ِمْن َحْوِِلَ فَاْعُف َعَْنُْم َواس ْ ا غَِليظَ الْقَلِْب ََّلنْفَضُّ ِلنَْت لَهُْم َولَْو ُكنَْت فَظًّ

 َ نَّ اَّللَّ
ِ
ِ ا ْ عَََل اَّللَّ َذا َعَزْمَت فَتََوَّكَّ

ِ
َّيَ َوَشاِوْرُُهْ ِِف اْلَْمِر فَا ِ بُّ الُْمتََوي ِ ُُِّ  } . 

الذي فرض  ينيأن يتحملوا مسؤولياهتم ويقوموا بالواجب الع  املسلمالصومايل الشعب و ن فعلى اجملاهدي
  .إل ارة املنظمةمث ا الشريعة والشورى :مع إثبات هذه العناصر املهمةاهلل عليهم 

ستمروا يف جها كم وإياكم ان أيها اجملاهدون محلتم السالح  فاعا عن الدين ورفع الظلم عن املظلومني فا
  .يف الدنيا واآلخرة فتخسرواأواملهاجرين اجملاهدين و أاملسلمني  أسلحتكم على إخوانكم  تصوبوا

يَن يُْفِسُدوَن ِِف اْلَْرِض َوََّل يُْصِلُحونَ  َوََّل تُِطيُعوا أَْمَر الُْمْْسِِفَّيَ }: قال تعاىل ِ  {اَّلَّ
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َُّه } :وقال أيضا تَن ِ لَنَُبي ِ َنَّ قَالُوا تَقَاََسُوا ِِبَّللَّ
ِ
ِه َما َشهِْدََن َمهِِْلَ أَْهَِلِ َوا َوأَْهََلُ ُُثَّ لَنَقُولَنَّ لَِوِلي ِ

 {لََصاِدقُونَ 

 

 :اعلموا أيها المجاهدون
 قالال فيما بني املسلمني ن ضمان استمرارية جها نا هو يف مواجهة األعداء  واعلموا أيها اجملاهدون أ

 متفق عليه "بعضال تَ ْرِجُعوا بَ ْعِدي ُكفَّار ا َيْضِرُب بَ ْعُضُكْم رَِقاَب "  وسلمصلى اهلل عليه وآله 

". سيفا من عدوهاسيفا منها و : ى هذه األمة سيفنيلن جيمع اهلل تعاىل عل: "قال صلى اهلل عليه وسلمو 
  .صحيح اجلامع يف :األلباينرواه أبو  او ، وصححه 

السيفني ال جيتمعان اىل استئصاهلم لكن اذا جعلوا بأسهم بينهم يعين ان : "قال اإلمام املناوي رمحه اهلل
 .(800/  2) -التيسري بشرح اجلامع الصغري   للمناوى " سلط عليهم العدو وكف بأسهم عن أنفسهم

الظاهر أن يقال إنه تعاىل وعدين أن ال جيمع على أميت حماربتني حماربة بعضهم بعضا "قال الطييب و 
كون األخرى ألنه موافق لألحا يث توحماربة الكفار معهم بل تكون إحدامها فإذا كانت إحدامها ال 

 .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" السابقة

جترأ علينا  ملقاتلة اجملاهدين املرابطة أمام العدو، جبهة باي وبكول هتالواقعي عندنا أنه ملا ُوجواملثال 
ون وينهبون أموال املسلمني ويدمرون هوائيات شركات االتصاالت يصولون وجيول وبدأواأراذل املرتدين 

 .على بعض قرى الوالية
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 :التوصية
  مما هي فيها األمةليست مؤهلة إلنقاذ  الفر يةقيا ة العلى اجلميع أن يدركوا أن. 
 ليس ألحد و  عياهنا أن يقوموا باجلها  العيينقبائلها وأعلمائها و وأن الواجب على األمة مجيعا ب

 .مأن مينعهحق 
 جلها  الذي فعو وا إىل اوأعراضكم مستباحة  و ينكم مهان يا أمة الصومال هذه بال كم حمتلة

َا }: ، قال تعاىلنلتم به الشرف والعزة َذا َدعَاُُكْ ََي أَُّيُّ
ِ
ُسوِل ا ِ َولِلرَّ تَِجيُبوا َّلِلَّ آََمنُوا اس ْ يَن أ ِ اَّلَّ

ونَ  لَْيِه ُُتََْشُ
ِ
َُّه ا َ  َُُّوُل بََّْيَ الَْمْرِء َوقَلِْبِه َوأَن ِييُُكْ َواعْلَُموا أَنَّ اَّللَّ قال حممد { (22) ِلَما  ُُّْ

ِييُُكْ }: لزبري، عن ُعْرَوَة بن الزبريبن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن ا للحرب : أي{ ِلَما  ُُّْ
اليت أعزكم اهلل تعاىل هبا بعد الذل، وقواكم هبا بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر 

 .منهم لكم
  الدين ملن قاتل عليه كما قال شيخ الزموا عبا ة اجلها  واعلموا أن املسلمة يا أمة الصومال

 .ابن تيمية اإلسالم
 ال: " يف خطبته الصديقبكر  وأب قال اخلليفةأن تُذل  أمة ال تقاتل ال بد لأن ك: واعلموا أيضا 

 .صحيح بإسنا  والنهاية البداية" بذل   اهلل خذهلم إال اهلل سبيل ىف اجلها  قوم يدعُ 
َما تَ َرَك قَ ْوٌم اجلَِْهاَ  ِإال َعمَُّهُم ":  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال أيضا عن أيب بكر و 

 .2661وصححه األلباين يف السلسلة املعجم األوسط للطرباين" اللَُّه بِاْلَعَذاِب 
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 :وفي الختام
 

 :بأن النصر قريبمتنا نبشر أ
يسون حيث إالن جابلسان نائب السكرتري العام  لألمم املتحدة وذلك بأن عدونا اللدو  بدأ يعرتف 

وألول مرة  أقر حيث. وهبم وشعوب العاملكتموها عن شعاملريرة اليت طاملا  أميصوم  رئخبساأبدى قلقه 
من جنو هم  1777 أميصوم  إىل جنو  ءجنرالت وخرباقتل من  ءا، بدكابدوه يف الصومالا  بعض م

مم املتحدة خسرت بأن األ علما، ، وما خفي أعظمقتلوا يف الصومال منذ  خوهلم قبل ست سنوات
 .فقطع  ابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني . سنةقرابة ذلك يف ستني

 
 
 
 

 اهل معصيتك هاهل طاعتك ويذل فييعز فيه  رشدا االلهم أبرم هلذه األمة أمر 
 ...يه باملعروف وينهى فيه عن املنكرمر فويؤ 

 
  عوانا أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 

 .لى نبينا حممد وآله وصحبه أمجعنيوصلى اهلل وسلم ع
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