
بـِــْســــم هللا الّرحـْـــمن الّرحـِــــــــــیم 
 
 
 

" مالحـَـــظة : ال تنقل ھذا الموضــــوع إلى منتدیـــات "......." إال إن َعزمت القیام بعملیة 
استشھادیة إلكترونیة لمعّرفك , أو كان لدیك عندھم " َكِتیَبة" من المـــعّرفات : 

لُوا تَْبِدیًال " األحزاب23  " فَِمْنُھم مَّن قََضى نَْحبَھُ َوِمْنُھم مَّن یَنتَِظُر َوَما بَدَّ

و علیھ ال یحق ألي من المحتســـبین مطالبتي بأي تعویضات مادیة أو معنویة بخصوص المعرفات 
التي قد تفقد بسبب نقل الموضوع "  

إلى الصنادید المجاھدین , في حركة المقاومة اإلسالمیة في فلسطین , 
إلى أحفاد أحمد یاسین , و أبناء عبد العزیز الرنتیسي , و إخوان یحیى عیّاش و عماد عقل .... 

إلى من شعارھم : 

" هللا غایتنا , الرسول قدوتنا , 
القرآن دستورنا , الجھاد سبیلنا , 

و الموت في سبیل هللا أسمى أمانینا " 

أھدي ھذه المقالة :.... 

" َوَما أُِریُد أَْن أَُخالِفَُكْم إِلَى َما أَْنَھاُكْم َعْنھُ إِْن أُِریُد إِالَّ اِإلْصالََح َما اْستَطَْعُت َوَما تَْوفِیقِي إِالَّ بِاrِّ َعلَْیِھ 
ْلُت َوإِلَْیِھ أُنِیُب " ھود 88  تََوكَّ

إذا حدث اضطراب في نبضات قلب المریض , و انخفض ضغطھ و غاب وعیھ , أصبح لزاماً على 
الطبیب المعالج أن "یَْصَعَق " المریض لیعید األمور إلى نصابھا ... 
إنھ الحل األخیر إلنعاش المریض الذي شارف على الھالك , 

الصعقة الكھربائیة أو ما یسمى ب (DC Shock) قادرة على قتل إنسان سلیم , إال أنھا - ویا 
للمفارقة ! - قادرة كذلك على إخراج المریض من حالة " فقدان الوعي " إلى وضعھ الطبیعي ! 

إنھا صعقة الحیاة التي تعید المریض إلى الحیاة , 

و ألن الشیخ أیمن الظواھري حفظھ هللا " حكیم بارع " , فقد قرر إنعاش المریض في غرفة 
الطوارئ ... 

لقد رفع حفظھ هللا جرعة الصعقة ألكثر من "360 جول ", بعد أن شعر أن مریضھ الذي بین 
یدیھ , لم یستجب لمناصحات ذات جرعاٍت أقل ! 

و ھدف حكیمنا دائماً و أبداً " : مصلحة المریض " 



یعلم الحكیم الظواھري و تعلمون , أن العقیدة ماء صاف , یفقد ِصفَتھ إن تغیر لونھ أو طعمھ أو 
رائحتھ , 

یعلم الحكیم الظواھري و تعلمون , أن َعْقَد العقیدة متماسك كخرزات لؤلؤ , حتى إذا انفرط تناثرت 
خرزاتھ واحدةً تلو األخرى , 

یعلم الحكیم الظواھري و تعلمون , أن " أَّول الرَّقص َحنْجلة " !  

إن المبادئ الثابتة ھي وقود كل ثورة حقیقیة تسعى لتغییر الواقع , و ھي وسیلة الدفاع األصیلة 
التي تضیق على الخصم األقوى مجال المناورة , إنھا استشمار بعید األمد برأس مال متنامي , قد 
تعاني من نقص سیولٍة في البدایة , إال أنك أنت الرابحة في النھایة , أما المتلونون , المائعون , 
أصحاب المالمح الذائبة و المبادئ الھشة , فھؤالء رؤوسھم في السماء و أقدامھم في الھواء , 
یكون سقوطھم مدویا , و نھایتھم مریعة... ھم عاجزون حتماً عن تغییر مكان نقطة أو فاصلة أو 
شدة في دفتر التاریخ , إنھم ھامشیون , ثانویون , یعیشون ردحا من الدھر , ثم ینقرضوا كما 

انقرض فیل الماموث ... 

ماذا بقي من َحماس بعد ھذا النزف الحاد في المبادئ ؟ 

ماذا بقي من َحماس بعد أن استسلمت ب)ھدنة , ( و التزمت ب)احترام( و اعترفت ب)الواقع!... ( 

أم ماذا بقي من حماس بعد أن أصبحت خنادقھا " فنادقاً " و قرآنُھا " یَاِسقاً " (1) ؟ 

أم ماذا بقي من َحماس بعد أن رضخت لعبّاس ؟ 

ماذا بقي من حماس إن أصبحت التضحیة من أجل المبادئ , تضحیةً بالمبادئ ؟ 

ماذا بقي من حماس إن أصبح الفرق بینھا و بین " فتح " كالفرق بین الحزب الدیمقراطي و 
الجمھوري , أو الفرق بین حزب اللیكود و العمل , أوالفرق بین البیبسي و الكوكاكوال ؟! 

) حكومة مشتركة , وحدة وطنیة , دستور كفري , برلمان شركي ...إلخ( 

لیعلم قادة حماس , أن كل الضغوط التي تعرضوا لھا , ال تساوي ُعْشر ما تعرضت لھ حركة طالبان 
أعاد هللا عزھا لتسلیم إمام المجاھدین الشیخ أسامة بن محمد بن الدن الحضرمي الیماني (َرِضَي 

هللاُ َعْنھ , (  

قُلُت : 
لیتعلم العرب "دروس الدیَن" من البشتون ! 

لقد زال حكم المال عمر بسبب رجل واحد رفض تسلیمھ ألمریكا , فكیف لحماس أن تضع یدھا بید 
العمالء و تحكم على الشریعة بالسجن اإلداري , و تحترم اتفاقیات االستسالم , من أجل ثلث 

حكومة لیس لھا من األمر شیئ ؟ 



قُْلُت : 
لیقرؤوا ترجمة القرآن بالبشتونّیة , فلقد استعجمت معاني القرآن على أھل العربیة .. 

ما عاد شعار حماس ) لن نعترف بإسرائیل( یطمئننا أو یطمئن حكیم األمة الظواھري , ففي زمٍن 
تحول فیھ اسم الخمرة إلى مشروبات روحیة , و اللواط إلى عالقة ِمْثلِیّة و االحتالل إلى تحریر , 

یسھل أن یتحول فیھ اإلعتراف إلى "احترام" و االستسالم إلى "ھدنة ... " 

لقد كان خالد مشعل یؤكد من عاصمة الكفر و الردة "طھران" أن حماس لن تعترف بإسرائیل إلى 
األبد , ثم تغیر الخطاب لیصبح ( ...لن تعترف بإسرائیل قبل قیام دولة فلسطینیة قادرة على 

االستمرار... (2) ( 

حماس تتغیر و الصھاینة ال یتغیرون , حماس تتنازل و الصھاینة ال یتنازلون ؟ 
حماس تتراجع و فتح تتقدم , 

حماس تلین و العلمانیون ال یلینون , 
ما خطبكم یا أیھا المتقھقرون ؟ 

ھل نزلت سورة " الكافرون" علینا نحن المسلمین , أم على الصھاینة و العلمانیین !؟ 

ثم قولوا لي یا أھل الفطنة و الكیاسة , 

ما الفرق بین أكل لحم الخنزیر بالید أو بالشوكة ؟ 
ما الفرق بین شرب الخمر من الزجاجة أو بالكوب ؟ 

ما الفرق بین آكل الربا و ُمَؤكلھ ؟ 
ما الفرق بین حكومة لحماس ال تعترف بشروط الرباعیة اإلستسالمیّة الصھیونیة و حكومة وحدة 

وطنیة ( تدعمھا حماس) ترضخ لھا ؟ 

ستلعن األجیال كل َخِسیس یعرض فلسطین في سوق النخاسة , أو یفرط في شبر من أرضھا أو 
بحرھا ... مھما كان اسمھ أو عظمت تضحیاتھ , فََعنّي , َعْن أَبِي , َعْن َجّدي الِخْتیاِر )َرِحَمھُ هللا ) 

أَنّھُ قَـــاَل : 
" لََعَن هللا بائَِع فِلَْسِطین و َشاِریھا و َشاِھدْیھما و َكاتِبَھما " 

لقد كتب الروائي العالمي جورج أرویل ( George Orwell ) في عام 1944 , روایة ساخرة , 
تتحدث عن تآكل المبادئ , و تالشي األفكار, الذي یحدث بشكل تدریجي لمدعي المبادئ السامیة 

حینما یصلون إلى السلطة , 

 (Old یقول الكاتب في روایتھ الشھیرة " مزرعة الحیوان , " أن ھناك خنزیرا كھال اسمھ
(Majorقد جمع الحیوانات في المزرعة قبیل وفاتھ لیلقي فیھم خطابا تحّرریا تحریضیّا ِضّد 

اإلنسان الُمتََسلّط , َشّكل فیما بعد دعائم الثورة و فلسفتھا ... 

قال الخنزیر العجوز : 

" یجب أن تتذكروا دائما واجبكم في العداء اتجاه اإلنسان و جمیع أسالیبھ , إن كل من یسیر على 
قدمین ھو عدو , و كل من یسیر على أربعة أرجل أو لھ جنحان فھو صدیق , و تذكروا دوما أننا 



یجب أن ال نتشبھ باإلنسان في صراعنا معھ , حتى حین تنتصرون علیھ , ال تتبنوا رذائلھ , لیس 
للحیوان أبدا أن یعیش في منزل أو ینام في سریر , أو یلبس المالبس ...جمیع عادات اإلنسان 

شریرة , و فوق كل ذلك ال ینبغي ألي حیوان أن یستبد ببني جنسھ "... 

و بعد أن انتصرت الثورة - بقیادة الخنازیر - على اإلنسان , و أصبحت الخنازیر ھي القیادة 
 (Old الجدیدة للمزرعة , تغیرت المبادئ تدریجیا و نسي أصحاب السلطة وصایا الخنزیر العجوز

,(Major و بدؤوا بالتجبر و ظلم بقیة الحیوانات , و التشبة باإلنسان , إلى أن عادت حیاة 
الحیوانات إلى سابق عھدھا , بل أسوء من ذي قبل , و أصبحت الخنازیر ھي اإلنسان " الجدید " 

في المزرعة , و في آخر الروایة یصور لنا جورج أرویل المشھد الحزین : 

" كان ھناك صراخ و ضرب شدید على المائدة , و نظرات شك حادة , و رفض و انكار باھتیاج , و 
ظھر أن أصل المشكلة ھو أن كال من نابلیون (قائد الخنازیر( و مستر بلكینجتون ( إنسان یملك 

مزرعة مجاورة لمزرعة الحیوان) قد لعبا ورقة اآلس الّسباتي في نفس الوقت . 
..كانت األصوات متشابھة , ال حاجة للسؤال اآلن عما قد حدث لوجوه الخنازیر ...تنظر الحیوانات 
في الخارج إلیھم من خنزیر إلى إنسان , و من إنسان إلى خنزیر , ثم من خنزیر إلى إنسان , و لكن 

أصبح من المستحیل القول من ھو اإلنسان و من ھو الخنزیر " 

لقد قامت حماس على مبادئ جلیلة منقوشة في میثاقھا , و أخشى أن عقدھا قد انفرط أو یوِشك , و 
عندھا سینظر الناس من الزھار إلى دحالن , و من دحالن إلى مشعل , و من مشعل إلى عباس , 

دون أن یستطیعوا أن یمیزوا .. من ھو حماس و من ھو فتح !!!.... 

ھناك مثل یوناني یقول : 

" الصدیق المخلص یقول لك الحقیقة المرة , " 

و الشیخ أیمن الظواھري لم یقل ما قال تجریحا أو تشھیرا أو تقریعا , بل قال رأیھ لیبرئ نفسھ 
أمام هللا , و ینصح لقادة حماس و جنودھا , و یوضح لھم أنھم لیسوا على خیر إن بقییوا تائھین 

بین موائد اللئام , معرضین عن شریعة الدیان ... 

" قَالُوْا َمْعِذَرةً إِلَى َربُِّكْم َولََعلَُّھْم یَتَّقُوَن " األعراف164 

بصرف النظر عن أسلوب النصیحة , و ھل راقت لحماس أم لم ترق , فإن اللبیب ال ینظر إلى 
أسلوب الناصح , و إنما ینظر إلى مضمون النصیحة و فحواھا , ال وقت لدى حماس لتقل " لقد 

اشتد علینا " , " لقد اتھمنا بالخیانة " , بل علیھا أن تجلس و تتدبر و تتفكر ... 

لقد كتب الحكیم وصفتھ الطبیّة و ما بقي على حماس إال صرفھا من الكتاب و السنة : 

" فیا أخواني المسلمین في میادین الجھاد في الجزائر والصومال وفلسطین والعراقوأفغانستان و 
الشیشان وفي كل مكان تصدوا بتمسككم بعقیدتكم و بثباتكم و رباطكم للمخطط الصھیوني الصلیبي 
الذي یترنح بقوة هللا تحت ضرباتكم وأبشروا بقول النبي صلى اللھعلیھ وسلم ( ال تزال طائفة من 

أمتي یقاتلون على الحق ظاھرین إلى یوم القیامة " ( 



یا قادة حماس و جنودھا : 

أین أنتم من اإلمام الشھید حسن البنا حین قال : 

" ستقوم إسرائیل وستظل قائمة إلى أن یبطلھا اإلسالم كما أبطل ما قبلھا(3) " 

أین أنتم من الشیخ أمجد الزھاوي یوم قال : 

" إن العالم اإلسالمي یحترق، وعلى كل منا أن یصب ولو قلیالً من الماء لیطفئ ما یستطیع أن 
یطفئھ دون أن ینتظر غیره(4)". 

أین أنتم یا قادة حماس من ھذا البند المرقوم في میثاقكم : (5) 

" وقد طمع الطامعون بفلسطین أكثر من مرة فدھموھا بالجیوش، لتحقیق أطماعھم، فجاءتھا 
جحافل الصلیبیین یحملون عقیدتھم ویرفعون صلیبھم، وتمكنوا من دحر المسلمین ردًحا من 

الزمن، ولم یسترجعھا المسلمون إال عندما استظلوا برایتھم الدینیة، وأجمعوا أمرھم، وكبّروا ربھم 
وانطلقوا مجاھدین، بقیادة صالح الدین األیوبي قرابة عقدین من السنین فكان الفتح المبین واندحر 

الصلیبیون وتحررت فلسطین. 
﴿قُْل لِلَِّذیَن َكفَُروا ستُْغلَبُون وتُْحَشُرون إلى َجَھنََّم َوبِْئَس الِمَھاُد﴾ (آل عمران.(12 : 

وھذه ھي الطریقة الوحیدة للتحریر، وال شك في صدق شھادة التاریخ. وتلك ُسنَّة من سنن الكون 
وناموس من نوامیس الوجود، فال یفل الحدید إال الحدید، وال یغلب عقیدتھم الباطلة المزورة إال 
عقیدة اإلسالم الحقة، فالعقیدة ال تُناَزل إال بالعقیدة، والغلبة في نھایة األمر للحق والحق غالب. 

﴿َولَقَد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنا الُمْرَسلِیَن، إنَُّھْم لَُھُم الَمْنُصوُرون، وإنَّ ُجْنَدنَا لَُھُم الَغالِبُون﴾ (الصافات: 
 173). " – 171

أم أنكم الیوم تحتاجون إلى من یذكركم بمیثاقكم ؟ 
 

ھذا لیس كالم الشیخ أسامة بن الدن أو أیمن الظواھري , بل ھو كالمكم و میثاقكم فالزموا غرزكم , 
و توبوا إلى بارئكم و تطّھروا من درن المفاوضات , و شرك البرلمانات , 

یا أبناء حماس : 

تعلمون خیرا منا من ھو عباس و دحالن و عریقات و الرّجوب , فكیف تقبلون بھؤالء شركاء ؟ 
كیف لھؤالء.. أن یناموا عمالء لیستیقظوا وزراء ! 

یا أبناء حماس : 

لقد كانت رسالة حكیم األمة إلى حماس واضحة ناصعة : 

َ َوَال نُْشِرَك بِِھ َشْیئًا َوَال یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا  " تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم أَالَّ نَْعبَُد إِالَّ هللاَّ
ِ فَإِْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَھُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن " آل عمران 64  ِمْن ُدوِن هللاَّ



تفسیرھا لمن استعجمت علیھ من المستعربین : 

َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا َوبَْینَُكْم : أَْي َعْدل َونِْصف نَْستَِوي نَْحُن َوأَْنتُْم فِیَھا 

 ِ َّrِ َوَال نُْشِرَك بِِھ َشْیئًا: ال َوثَنًا َوَال َصلِیبًا َوَال َصنًَما َوَال طَاُغوتًا َوَال نَاًرا َوَال َشْیئًا بَْل نُْفِرد اْلِعبَاَدة
َوْحده َال َشِریك لَھُ 

ِ : ینقل ابن كثیر عن اِْبن ُجَرْیج أنھ قال : یَْعنِي یُِطیع بَْعضنَا  َوَال یَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللاَّ
بَْعًضا فِي َمْعِصیَة هللاَّ , و في تفسیر القرطبي: أَْي َال نَتَّبِعھُ فِي تَْحلِیل َشْيء أَْو تَْحِریمھ إِالَّ فِیَما َحلَّلَھُ 

هللاَّ تََعالَى. 

فإن أَبَیت یا حماس النصیحة , فما علیك إال أن تشھدي بأنا ُمْسلُِموَن ... 

" اْشَھُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن " 

یا قادة حماس :  

من طوامكم الّشنیعة , تعطیل الّشریعة , و التفریط بالودیعة , و الخضوع أمام القَِطیعة , و 
مواالتكم للّشیعة , و البرلمانات الَوِضیعة , و ركونكم ألھل الخدیعة ...فھل أنتم منتھون ؟ 

من أخطائكم ترك البنادق , و ھجر الخنادق , و السیاحة بین الفنادق , و مآخاة الزنادق , و 
السماع لكل ناعق , و علماني حانق , فھل أنتم منتھون ؟ 

فھل أنتم مھتدون ؟ 

َ بَِصیٌر بِاْلِعبَاِد " غافر 44  ِ إِنَّ هللاَّ ُض أَْمِري إِلَى هللاَّ " فََستَْذُكُروَن َما أَقُوُل لَُكْم َوأُفَوِّ
 
 
 
 
 

" أبو دجانة الخراساني " 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
) (1)ویقال لھ الیساق، والیاسا) كتاب ابتدعھ جنكیز خان وحكم بھ بین الناس، فإنھ ُوصف بأنھ 

مقتبس من أحكام ملفقة من شرائع مختلفة. 
 
 
 
 



 
(2) المصدر :  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6FDA3A19-42D6-4397-
 B492-4D21D2A08540.htm

 
 
 
 
 
 

: (5) , (4) , (3) راجع میثاق حماس على ھذا الرابط : 

 http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML

a

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6FDA3A19-42D6-4397-B492-4D21D2A08540.htm
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML

