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بسم اهلل ،والحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وآلو وصحبو ومن واَله.
أيها اإلخوة المسلموف في كل مكاف ،السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،وبعد
قبل الشروع في كلمتي أشير إلى أني أتحدث إليكم وقوات الغزو الصليبي الفرنسي تقصف المسلمين في
مالي ،وأحذر فرنسا أنها ستلقى في مالي -بإذف اهلل -ما لقيتو أمريكا في العراؽ وأفغانستاف ،وأناشد أمتنا
المسلمة في مالي أف تصمد وتصبر عسى اهلل أف يحقق على يديها ىزيم ًة جديدة للصليبية العالمية ( َواللَّوُ
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَػ َر الن ِ
َّاس ََل يَػ ْعلَ ُمو َف).
غَال ٌ
إخواني المسلمين ،أود أف أتحدث لكم اليوـ عن ٍ
قضية في غاية الخطورة ،وىي توحيد العمل اإلسالمي
حوؿ كلمة التوحيد.
وىي قضيةٌ أحسبها من أىم ما تحتاجو األمة المسلمة اليوـ ،وخاصةً بعد الثورات التي أطاحت بعدد من

الطغاة الجبابرة العمالء ،وبعد انكسار التحالف الغربي بقيادة أمريكا في العراؽ وأفغانستاف -بفضل اهلل

ونعمتو -وبعد انتشار وتزايد الصحوة الجهادية في ديار اإلسالـ من الساحل األفريقي حتى تركستاف
الشرقية ،ومن الشيشاف حتى الصوماؿ ،وبعد الصمود البطولي المتكرر ألىلنا في فلسطين ضد العدواف
اإلسرائيلي المتتالي ،بعد كل ىذه اإلرىاصات والمبشرات أحسب أ ّف األمة المسلمة بفضل اهلل مقبلةٌ على
ٍ
مرحلة جديدة من التمكين والفتح إف ىي التزمت بما أ ُِمرت بو وقامت بما ُكلّْفت بو .وأحسب أ ّف األمة
ٍ
بحاجة ماسة ألمرين في غاية الخطورة
المسلمة والجماعات اإلسالمية اليوـ

األوؿ أف تتداعى للوحدة واَلجتماع.
والثاني أف تعي على ماذا يجب أف تتحد وتجتمع.
روؼ في الماضي القريب طردت فيها المحتل من كثي ٍر من بلدانها ،وحسبت
مرت باألمة المسلمة ظ ٌ
لقد ّ

األمة والعديد من الجماعات اإلسالمية أنها قد تق ّدمت نحو اَلنتصار والفتح والتمكين لإلسالـ وعودة
وعزتو ،ولكن لغياب الوعي بما يجب أف تتمسك بو األمة والجماعات اإلسالمية لكي َل يضيع
مجده ّ
حكاـ
النصر من يدىا وَل يتسرب الفوز من بين أناملها ضاعت تلك الفرص وتمكن في بالدنا المسلمة
ٌ

تركهم المحتل خلفو أذاقونا الويالت والنكاؿ ،ومضوا بنا للهزائم تلو الهزائم ،وملؤوا بالدنا بعفن الفساد

قسمتنا ألكثر من خمسين دولة بعد أف كنا
والتحلل والنفاؽ ،وفرضوا علينا أنظمةً علمانية وطنية عصبية ّ
ٍ
علم ونشي ٌد وطني وحكومة ومطا ٌر دولي ومقع ٌد في األمم المتحدة.
ننعم بخالفة واحدة ،وصار لكل دولة ٌ
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وتعدى األمر لحد المسخرة فأ ِ
ُنشئت دوؿ تبحث عنها في الخريطة بالمجهر وتكاد تتسع بالكاد للقواعد
العسكرية األجنبية التي تحتلها .والغرب الذي سحب قواتو من بالدنا يراقبنا وىو يضحك ملء شدقيو؛
ٍ
معاىدات للتعاوف العسكري وإنشاء
فقد حقق لو ىؤَلء الحكاـ ما يريد ،فعادت القوات األجنبية في صورة
القواعد ،وعادت التبعية اَلقتصادية في صورة نهب الثروات ،وعادت التبعية السياسية في صورة الحكاـ
العمالء الذين ولوا وجوىهم شرقًا أو غربا بحثًا عن ٍ
سند ودعم ضد شعوبهم ،وعادت التبعية الفكرية بفرض
ً
تمجد الحدود التي رسمها الغازي الكافر،
األنظمة العلمانية ومناىج التعليم المشوىة التي أخرجت أجياَلً ّْ
وتهتف للتقسيم والتفتيت وتؤمن بالدولة العلمانية العصبية وتصدّْؽ ما حشوا بو أدمغتها من أ ّف دولة
الخالفة التي دافعت عن ديار اإلسالـ عامة وفلسطين خاصة كانت دولة التخلف والفساد واإلذَلؿ ،وأ ّف
الدوؿ الوطنية العلمانية التي تنازلت عن ديارنا المحتلة ورضخت للقوى األجنبية وسعدت بدور التابع

الذليل ىي مظهر اَلستقالؿ والعزة والكرامة .وغفلت تلك األجياؿ عن تاريخها القريب الذي ساقت فيو
الدوؿ الغربية المحتلة جيو ًشا من شعوبنا وس ّخرت ثرواتنا وطاقتنا لخدمة مجهودىا الحربي ضد دولة
حركت الشريف حسين المطالب بخالفة آؿ البيت وعبد
الخالفة واستغلت الدين أسوأ استغالؿ حيث ّ
العزيز آؿ سعود رافع لواء دعوة التوحيد ليطعن الخالفة اإلسالمية في ظهرىا بحركتين ظاىرىما إسالمي

وباطنهما علماني عصبي تابع ألعداء اإلسالـ.
ولكي َل تضيع الفرصة منا مرًة أخرى نسعى في جماعة (قاعدة الجهاد) لتذكير األمة المسلمة والجماعات
اإلسالمية بالفريضة الشرعية الواجبة عليها (فريضة توحيد الكلمة حوؿ كلمة التوحيد).
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ونحرض بعضنا
جميعا ألف نتناصح فيها ّْ
إخواني الكراـ في كل مكاف ،إ ّف ىذه القضية الخطيرة تحتاج منا ً

ضا عليها ،وسعيًا في مناصحة أمتنا وتحريضها على التوحد حوؿ كلمة التوحيد أصدرنا وثيقة نصرة
بع ً
اإلسالـ التي أكدنا فيها على سبعة ٍ
معاف ىامة على المسلمين أف يتحدوا حولها
األوؿ العمل على تحرير ديار المسلمين.
والثاني العمل على تحكيم الشريعة وحدىا ورفض التحاكم لغيرىا.
والثالث العمل على إيقاؼ نهب ثروات المسلمين.
والرابع مساندة الشعوب المسلمة الثائرة على حكامها ودعوتها لاللتزاـ بالشريعة واجتثاث بقايا الفساد.
والخامس مساندة كل مظ ٍ
لوـ في الدنيا.
والسادس السعي إلقامة الخالفة.
والسابع السعي في توحيد جهود المسلمين حوؿ تلك األىداؼ.
ونحن نتوجو بهذه الدعوة لكل المسلمين في ىذه الدنيا بأفرادىم وتجمعاتهم ،وأوؿ من أتوجو لهم -بعد
تذكير نفسي بهذه الدعوة -ىم أىلنا في الشاـ الحبيب عامة ومجاىدوىم خاصة أسود اإلسالـ المقاتلوف
عن دين األمة وكرامتها وعزتها وحرماتها والمتصدوف بصدورىم لقوى الطغياف والفساد والعلمانية الطائفية
في شاـ الرباط والجهاد ،أولئك الليوث الميامين الذين ضربوا أروع األمثلة في الفداء والتضحية والبذؿ
مشدوىا من شدة صالبتهم وثباتهم في وجو شدة وشراسة ووحشية
والعطاء ،والذين وقف العالم كلو
ً
الحملة البربرية المسلطة على أنفسهم وحرماتهم وأعراضهم وأموالهم ،وَل أستطيع أف أبدأ رسالتي لهم قبل
أف أقدـ بين يديها تحيتي وإعزازي وإكباري ألولئك األبطاؿ البواسل حراس ثغر الرباط والجهاد شاـ العزة
والكرامة ،شاـ اإلسالـ واإليماف ،شاـ المالحم والفتوح ،شاـ اَلنتصار والتمكين ،قريبًا بإذف اهلل.

فيا أيها اإلخوة الكراـ واألحبة العظاـ ،السالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،السالـ عليكم يا من رفعتم
رؤوسنا وحميتم بيضتنا وشفيتم صدورنا وجددتم األمل في قلوبنا وأثبتم أ ّف أمة اإلسالـ التي أنجبتكم أمةٌ َل
تموت وَل تفنى حتى يرث اهلل األرض ومن عليها ،أمةٌ باقيةٌ على رباطها صابرةٌ على محنها ماضيةٌ في
جهادىا حتى تقوـ الساعة.
أخرج اإلماـ البخاري -رحمو اهلل -عن معاوية -رضي اهلل عنو -يقوؿ سمعت النبي صلى اهلل عليو وسلم
يقوؿ "َل يزاؿ من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر اهلل َل يضرىم من خذلهم وَل من خالفهم حتى يأتيهم أمر اهلل وىم

مالك يزعم أنو
على ذلك" قاؿ عمير فقاؿ مالك بن يخامر قاؿ معاذ وىم بالشاـ ،قاؿ معاوية ىذا ٌ
سمع معاذ يقوؿ وىم بالشاـ.
[]5

توحيد الكلمة حوؿ كلمة التوحيد
فيا أىلنا في الشاـ عليكم بالوحدة حوؿ كلمة التوحيد ،وتذكروا قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم "من قاتل
لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل اهلل".
فليكن قتالكم في سبيل اهلل وفي سبيل إعالء كلمة اهلل وفي سبيل تحكيم شريعة اهلل ،ابذلوا كل ما في
وسعكم لتكوف ثمرة جهادكم -بإذف اهلل -دولةً إسالميةً مجاىدة تبسط العدؿ وتنشر الشورى وتحمي
الحقوؽ وترعى الذمة ،دولةً تكوف لبنةً في عودة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة -بإذف اهلل ،-فاثبتوا
على جهادكم فإنما النصر صبر ساعة ،وقد بدأ العدو في الترنح واَلنهيار فشدوا عليو شدة المؤمن
المجاىد المبتغي رضواف ربو ،الراغب في الشهادة ،واحذروا من مؤامرات أمريكا والدوؿ العربية و(األخضر
اإلبراىيمي) و(نبيل العربي) وأشباىهم فإنهم يريدوف سرقة تضحياتكم وجهادكم ليقدموىا لمن يرضى عنهم
أكابر المجرمين في واشنطن وموسكو وتل أبيب.
كثيرا من
ومن نعمة اهلل عليكم أف جعل جهادكم فرقانًا بين الحق والباطل ،فقد كشف اهلل بجهادكم ً
كثير من األقنعة عن الوجوه الشائهة ،فقد انكشف الوجو الحقيقي
الحقائق الملتبسة ،وسقط بفضل ثباتكم ٌ

إليراف وحزب اهلل وظهرت حقيقتهم البشعة في ميداف الجهاد بالشاـ وتبيّن في أي الصفين يقفاف؛ في
صف األمة المسلمة المجاىدة أـ في صف النظاـ البعثي العلماني الطائفي اإلجرامي.

ضباط من احلرس الثوري اإليراين أسرى لدى اجليش السوري احلر /لواء الرباء

تقرير إخباري

ٍ
ط في الحرس الثوري اإليراني كانوا في ٍ
ميدانية بسوريا وىدد بقتلهم وربط
مهمة
الجيش الحر قاؿ إنهم ضبا ٌ
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مصيرىم باستمرار القصف على المدف والقرى السورية ،إَل أ ّف السلطات اإليرانية سارعت حينها ونفت
ذلك وأصرت على أنهم زوار كانوا باتجاه أحد المزارات الشيعية ىناؾ.
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو

وىذه ىي السقطة التاريخية الثالثة التي تسقطها إيراف في ٍ
عقد من الزماف ،كانت سقطتهم األولى بتواطئهم
مع األمريكاف على غزو أفغانستاف ،ثم جاءت سقطتهم الثانية بتواطئهم مع األمريكاف على غزو العراؽ.

مؤسسة السحاب
ولما بدأت أمريكا استعدادىا لغزو أفغانستاف رأى الرئيس خاتمي أنو يجب التعاوف مع أمريكا في حربها
على اإلسالـ باسم اإلرىاب ،واستطاع أف يقنع مجلس الوزراء برأيو.
محمد خاتمي – الرئيس اإليراني
ضا أ ّف الطالباف أعداؤىا ،ولو أطاحوا بالطالباف فإ ّف ىذا سيخدـ
الطالباف كانوا أعداءنا ،وأمريكا ترى أي ً
بالدرجة األولى مصالح إيراف.
مؤسسة السحاب
وقرر اإليرانيوف أف يتحدثوا لألمريكاف ،وكاف المكاف الوحيد الذي يلتقي في الوفداف اإليراني واألمريكي
عضو من الوفد اإليراني رسالةً لحكومة الوَليات المتحدة وعن ىذا قالت
ىو األمم المتحدة ،وىناؾ حمل ٌ
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ىيالري ماف عضوة وفد الوَليات المتحدة باألمم المتحدة
ىيالري ماف – عضوة وفد الوَليات المتحدة باألمم المتحدة
لقد قاؿ إ ّف إيراف مستعدة للتعامل بال قيود مع الوَليات المتحدة في الحرب على اإلرىاب ،وإذا تمكنوا
من العمل معنا في ىذا الصدد فإف ىذا سيوفر احتماؿ تحوؿ جذري في عالقات الوَليات المتحدة

وإيراف.
مؤسسة السحاب
سرا في ما عُرؼ بمجموعة  ٕ+ٙوعن ىذا تقوؿ
وبدأ الدبلوماسيوف اإليرانيوف واألمريكاف يجتمعوف ِّ
ىيالري ماف
ىيالري ماف
ضا في جنيف ،وكاف اإليرانيوف راغبين في القياـ بكل ما ىو ضروري
تمت ىذه اَلجتماعات في نيويورؾ وأي ً
ليساعدوا في التأكد من أف حملة الوَليات المتحدة العسكرية يمكن أف تنجح.

مؤسسة السحاب
واستمر القصف الجوي األمريكي الذي بدأ في السابع من أكتوبر لعاـ ٕٔٓٓ لقرابة شهر ولكن بدوف
ن تيجة ،وكاف حلفاء إيراف من التحالف الشمالي المحصوروف في وادي بنشير يحتاجوف أف تقصف أمريكا
الطالباف حيث يسدوف الطريق لكابل ،وىنا قرر اإليرانيوف أف يمدوا الوَليات المتحدة بالمعلومات
اَلستخباراتية الحيوية واستخدموا مجموعة . ٕ+ٙ
محسن أمين زاده – مساعد وزير الخارجية اإليراني
لم يكن قد بقي شيء في أفغانستاف لتدميره فقد دمر كل شيء من قبل ،واستهدفت الحملة األمريكية
المالجئ والكهوؼ وأسقطوا قنابل ىائلة كاف بإمكانها تدمير الجباؿ ولكن بال نتيجة ،وكاف أحد موفدينا
في ىذه الجلسات عسكري وكاف يمدىم بالمعلومات عن األحواؿ داخل أفغانستاف.
ىيالري ماف
لقد ضرب الطاولة وقاؿ أنا لدي ما يكفي من ىذا ،ىذا حديث شيق ،ولكن لن نتقدـ إذا لم تنجح حملة
القصف ىذه.
محسن أمين زاده
إذا أرادت أمريكا أف تنجح فإنها ستحتاج لمعونة التحالف الشمالي وأصدقاء إيراف.
ىيالري ماف
وأخذ خريطة وبسطها على الطاولة وبدأ يحدد األىداؼ التي على الوَليات المتحدة التركيز عليها وخاصة
في الشماؿ ،وأخذنا الخريطة وأرسلناىا للقيادة المركزية ،وبالتأكيد أصبحت ىذه ىي استراتيجية الوَليات
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المتحدة العسكرية.
مؤسسة السحاب
وبعد سقوط كابل ساعدت إيراف في تشكيل الحكومة العميلة للوَليات المتحدة في أفغانستاف واعترفت
بالحكومة التي جاءت على ظهور الدبابات األمريكية وتحت ظل أكثر من ثالثين ر ٍ
اية صليبية ،بل وطردت
صرح أ ّف ىذه حكومة عميلة يرفضها الشعب األفغاني.
الشيخ حكمتيار من إيراف لما ّ

وبعد تسعة أشهر سعت أمريكا وبريطانيا َلستصدار قرار من مجلس األمن ليبرر لهما غزو العراؽ ،وسافر

وزير الخارجية البريطاني للشرؽ األوسط طالبًا الدعم ووصل لطهراف.
جاؾ سترو – وزير الخارجية البريطاني

ضا أف أرى اإليرانيين لكي نضمهم معنا فيما
إيراف كانت دولة ذات شأف في المنطقة وكاف من المهم لي أي ً

كنا ننوي أف نفعلو بصداـ ،وىو التخلص منو.
جاؾ سترو – في مؤتمر صحفي

نحن َل نستطيع تجاىل الخطر الذي يشكلو صداـ حسين لهذه المنطقة ولدوؿ مثل إيراف أو الكويت
وللشعب العراقي نفسو وألمن المنطقة والعالم.
محمد خاتمي
دائما يعارضوف صداـ ،صداـ عدونا ،ونحن أوؿ من يرغب في تدميره.
لم يكونوا ً

مؤسسة السحاب

عرضا غير متوقع فقد عرض أف تمد إيراف أمريكا بالمعلومات اَلستخباراتية والمشورة
وقدـ خاتمي اآلف ً
الالزمتين لإلطاحة بصداـ.
جاؾ سترو
لقد كاف ىناؾ ترتيب دولي فيما يتعلق بأفغانستاف ،وقد شاركوا فيو ،وَل أدري إف كنتم قد َلحظتم ذلك،
وقد كانت نتيجتو جيدة ِّ
جدا.
محمد خاتمي
أنا قلت لو لنكرر تجربة أفغانستاف في العراؽ ولنجعلها ستة زائد ستة ،ست دوؿ مجاورة للعراؽ والدوؿ
الخمسة الدائمة العضوية في مجلس األمن ومنهم أمريكا مع مصر.
محسن أمين زاده

بالنسبة لنا فإف مستقبل العراؽ مهم ِّ
جدا وَل يقل أىمية عن مستقبل أفغانستاف والكثير من الشخصيات
العراقية الفاعلة كانت منفية في إيراف وسوؼ تكوف زعامات العراؽ القادمة.
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الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
وىاىي سقطتهم الثالثة في وقوفهم مع النظاـ المجرـ العلماني البعثي في وجو جماىير األمة المسلمة
المجاىدة.

وانكشف الوجو الحقيقي لعلماء السلطاف الذين ينفروف األمة من النفير للشاـ ،وىم الذين كانوا من
سنوات ينفرونها من النفير ألفغانستاف والعراؽ حتى َل يقاتل أبناؤىا األمريكاف خدم ًة ألمريكا ،والذين كانوا
قبل ٍ
ضا ألمريكا.
عقد من الزمن يشجعونها على النفير ألفغانستاف حتى يقاتل شبابها الروس خدم ًة أي ً
تابعا إليراف
كما أتوجو بهذه الدعوة ألىلنا في العراؽ وقد انكشفت لهم جرائم النظاـ الصفوي الذي تواطأ ً

مع األمريكاف على غزو العراؽ ،وانكشفت لهم جرائم الخونة من المنتسبين للسنة الذين عملوا مع

األمريكاف والحكومة الصفوية على تخريب الجهاد بإنشاء الصحوات التي ألقاىا النظاـ الصفوي بعد خروج
األمريكاف في المزبلة.
لقد كاف برنامج ردة الصحوات كارث ًة على أىل السنة في العراؽ ،فقد وفر الفرصة للنظاـ الصفوي ألف
يتمدد في العراؽ ،ثم استدار بعد ذلك على أىل السنة بل وعلى من تواطؤوا معو ،واآلف قد بدت الحقائق
واضحةً جلية؛ فإف الذين دافعوا عن اإلسالـ والجهاد وأىل السنة في العراؽ ىم المجاىدوف الشرفاء
وعلى رأسهم دولة العراؽ اإلسالمية المباركة التي َل زالت -بفضل اهلل -صامد ًة لم تغير عقيدتها ولم
تتراجع ولم تتزحزح عن ثوابت اإلسالـ رغم كل الحرب القذرة التي ُشنّت ضدىا.
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إ ّف للمجاىدين الشرفاء وعلى رأسهم دولة العراؽ اإلسالمية َدينًا في عنق كل مسلم حر شريف في العراؽ،

فلوَلىم لكاف مصير أىل السنة في العراؽ كمصير أىل السنة في إيراف على يد إسماعيل الصفوي.

بل إ ّف للمجاىدين الشرفاء وعلى رأسهم دولة العراؽ اإلسالمية دينًا في عنق كل مسلم فهم الصخرة التي
تحطم عليها المشروع األمريكي في المنطقة الذي كاف يهدؼ لتقسيم العراؽ ثم السعودية ثم اَلنتهاء

بتقسيم مصر ،والذي أنقذ المسلمين من ىذا المخطط األمريكي الشيطاني ىم مجاىدو العراؽ الشرفاء
وعلى رأسهم دولة العراؽ اإلسالمية ،فجزاىم اهلل عن العراؽ وعن المسلمين خير الجزاء.
ٍ
تضحيات ىائلة يصعب حصرىا ،قدموا
لقد قدـ المجاىدوف الشرفاء وعلى رأسهم دولة العراؽ اإلسالمية
اآلَلؼ من الشهداء وأضعافهم من الجرحى واألسرى والمعاقين واألرامل واأليتاـ والمهجرين والمشردين
والمطاردين حسبةً لوجو اهلل ،قدموا كل ىذا رغم حملة التشويو الضخمة التي شنها عليهم اإلعالـ الغربي

كثير
األمريكي ووسائل اإلعالـ العربية التي يعرؼ الجميع مصادر تمويلها ،ورغم حملة التضليل التي شنها ٌ
من المعممين والملتحين وخاصةً في دويالت الخليج ،ولكن المجاىدين الشرفاء وعلى رأسهم دولة العراؽ
اإلسالمية لم يأبهوا لكل ذلك بل استمروا يدافعوف عن بيضة اإلسالـ وعن حرمات المسلمين؛ ألنهم لم
يقدموا ذلك رغبةً في ٍ
مغنم وَل ثناء ولكنهم قدموا ذلك ابتغاء وجو ربهم .وىا ىم اليوـ بفضل اهلل كالجبل
فتح لفتح.
األشم َل تهزه العواصف وَل تزحزحو الزَلزؿ مستمروف من نص ٍر لنصر ومن ٍ

وىا ىي جبهة الشاـ قد انتفضت غربهم إيذانًا بانطالؽ الزحف اإلسالمي الجهادي نحو بيت المقدس
ليرفع راية الجهاد واإلسالـ فوؽ جبل المكبر وفي ساحات األقصى قريبًا إف شاء اهلل ،فأبشروا يا أىلنا في
فلسطين فإف إخوانكم يزحفوف إليكم.

ورغم أني لست بشاعر فقد فاضت مشاعري بهذه األبيات التي أرجو من أسود اإلسالـ في الشاـ والعراؽ
أف يتقبلوىا على ما فيها
ٍ
وخيبر
أيا عمر الفاروؽ أبشر بفتية * تعود لهم في الشاـ ٌ
بدر ُ
وعسكر
وجيش
فال كانت الدنيا إذا لم تكن لكم * بشامكم حش ٌد
ٌ
ُ
المحاصر
يصيحوف ىيهات المذلة عاليًا * كما صاح بالطف الحسين
ُ
غامر
يحرضهم قرآف ربي وسنةٌ * ّّ
ّْ
وحب آلؿ البيت في القلب ُ
ٍ
ِ
نصر
ويتّبعوف الصحب صحب محمد * وآؿ رسوؿ اهلل بالصحب تُ ُ
ٍ
نكر
يذودوف عن عرض النبي وآلو * أباطيل إفك ردىا الوحي تُ ُ
ومفخر
ونصر ألنصار الحسين
لهم بالشاـ كربالءٌ جديدةٌ * ٌ
ُ
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ِ
ِ
ِ
كرر
كرا يُ ُ
يُذيقوف أبناء العالقم ذلةً * يشيد بها التاريخ ذ ً
أَل أبلغ األفّاؾ عني مقالةً * يرددىا في الناس ٍ
وحاضر
باد
ُ
ٍ
ِ
ائر
بآؿ رسوؿ اهلل عزي وصحبو * وذخري ليوـ فيو تبلى السر ُ
وحبهم روحي وراحي وقربتي * ّْ
ويوقر
يثقل ميزاني ويربو ُ

أوقر
وحبهم ٌ
غصن بدوحة أحمد * وحب رسوؿ اهلل في القلب ُ
وكلهم من بحر أحمد ٍ
وأغزر
مستق * وبحر رسوؿ اهلل أطمى
ُ
المفاخر
أولئك آبائي فمن لي بمثلهم * إذا أعوزتو العلقمي
ُ
ويأمر
يوحدنا حب النبي وآلو * وأصحابو والحب ينهى ُ

المجنزر
وننبذ نسل العلقمي أتى بهم * على ظهره درع الصليب
ُ
المطهر
ومن راـ بين اآلؿ والصحب فرقةً * يكذبو إرث النبي
ُ
ونؤمر
ونحن جنو ٌد للنبي وآلو * وأصحابو بالشرع نُنهى ُ
فأبشر رسوؿ اهلل إ ّف جنودؾ * على كل ثغ ٍر قد أعدوا وشمروا

رجالك في األنبار رصوا صفوفهم * وجندؾ في بغداد لبوا وكبروا

أحد مجاىدي دولة العراؽ اإلسالمية
ماض وأعرؼ ما دربي وما ىدفي * والموت يرقص لي في كل من ِ
ٍ
عطف
بأشواؾ وَل مح ٍن * الموت عندي أجمل الطُ ِ
ٍ
رؼ
وما أبالي
أمر على الدنيا وسادتها * من الطغاة مرور الليث بال ِ
جيف
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الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
أحمر
وجلق ىبّت تطلب الثأر داميًا * وفي حمص بركا ٌف من الدـ ُ
أغبر
وفي إدلب الشماء للدين غيرةٌ * تذود عن األعراض والموت ُ
ٍ
ٍ
ويفجر
عهرا
ويشفوف ً
ُ
صدرا من َحصاف عفيفة * يعيث بها الخنزير ً

لقاء مع امرأة سورية
خالص َلزـ يتنفذ فها الشيء ىذا ،فيجيب مجند ممكن ىو يرفض ،أنا يا أخي عندي بنات عندي خوات
عندي كذا ..ما في ،بدؾ تنفذ ىذا أمر عسكري ،يقوؿ لو ىذا أمر عسكري ما في مجاؿ إنك تعترض فيو.
أوؿ مرة كاف فيها اَلغتصاب بحمص كانوا مجهزين للبنات كلهن يعني مو بس أنا ،أنا وكل البنات اللي
كانوا موجودين معي ،ونفس الشيء ىذا الشيء انو رجعت تتكرر بفرع فلسطين.
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اعتقاؿ فتاتين من قبل األمن – حمص
المصور قوات األمن والشبيحة المتواجدة في الشارع ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل،
اهلل أكبر اهلل أكبر ،األمن والشبيحة.
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
ويثأر
وفي حلب الشهباء للدين
جحفل * يدؾ جحور المفسدين ُ
ٌ
يتعثر
ويرفع رايات الخالفة زاح ًفا * إلى القدس َل يلوي وَل ُ
المقابر
تذكرني الجوَلف خسة خائ ٍن * وتبكي حماة من دماىا
ُ
ومعبر
وفي كل شب ٍر من ثرى الشاـ نصرةٌ *
ٌ
وجسر إلى مسرى النبي ُ
مدم ُر
وذو ٌد عن األعراض والدين والحمى * وسح ٌق لعبّاد الدنايا ّْ
تزمجر
وىمةٌ * تخوض الرزايا والمنايا
وعزـ حدي ٌد
ٌ
ٌ
واصطبار ّ
ُ
كتائب * ودولة ٍ
إسالـ تصوؿ وتز ُأر
وترفدىا بالرافدين
ٌ
ٍ
فواغر
لها كل يوـ بالعراؽ ٌ
وقائع * ببحر المنايا والمنايا ُ
جنود أبي بك ٍر تصدوا ٍ
ويحشر
يسعرىا الدوَلر يغري
لردة * ّْ
ُ
ومنكر
إفك وزي ٌغ
يزينها للزائغين
عمائم * أسانيدىا ٌ
ٌ
ُ
ويمكر
ظالما * تمكن محتالً يؤز
تمجد طاغوتًا وتنصر ً
ُ
أصفر
تلفق دينًا للطواغيت نفعو * شعائره
ٌ
صوت ورنّاف ُ
وفي باطن البيت الحراـ تآمروا * علوا منبر المختار ثم فزوروا

ديك وكار ُتر
بوش كلنتوف
ٌ
الدجاؿ ٌ
مشائخهم ٌ
ونائف * أبو بومة ّ
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أسانيد أىل الحق تعلو ٍ
يجرجر
برفعة * وإسنادىم لألمريكاف
ُ
أصل وعنص ُر
فقامت لها بالرافدين
ٌ
عصائب * لها لعال الصديق ٌ
أزىر
تعيد إلى دار الخالفة عزىا * ويشرؽ وجو الدين جذَلف ُ

وافر
فتكبت في أحقادىا صفويةً * صليبية األىواء والغدر ُ
وتخامر
عالقمةٌ خانوا ببغداد سال ًفا * لجنكيز خاف تقتفي
ُ
المآزر
أعانوا من الناتو الصليبي جحفالً * وكانوا ألمريكا الدليل
ُ
غادر
لهم بذرى األفغاف ٌ
خزي وسقطةٌ * يكررىا في ساح بغداد ُ
ذكر
وتعرفهم أرض الشاـ جر ً
ائما * ستبقى على األياـ تُحكى وتُ ُ

وتفخر
فصبرا على حر المالحم فتيةٌ * بهم تُذكر العليا وتزىو
ُ
ً
أكبر
إلى القدس يا أىل المروءات زحفنا * يوحدنا التوحيد واهلل ُ
الشيخ أسامة بن َلدف رحمو اهلل
إلى إخواننا في فلسطين نقوؿ لهم إ ّف دماء أبنائكم ىي دماء أبنائنا ،وإ ّف دماءكم دماؤنا ،فالدـ الدـ
والهدـ الهدـ .ونشهد اهلل العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوؽ ما ذاؽ حمزة بن عبد المطلب
رضي اهلل عنو.
الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمو اهلل
إننا في العراؽ على مرمى حج ٍر من مسرى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فنقاتل في العراؽ وعيوننا على
بيت المقدس الذي َل يسترد إَل ٍ
ٍ
ونصيرا.
وسيف ينصر وكفى بربك ىاديًا
بقرآف يهدي
ً
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
وندائي التالي ألىلنا في فلسطين عامة ومجاىديهم خاصة ،الذين يتحدوف الصلف الصهيوني والغطرسة
اإلسرائيلية ويثبتوف لو أ ّف آلتو العسكرية الضخمة الفتّاكة َل تزيدىم إَل ثباتًا ويقينًا وتوكالً على اهلل.

خالص إَل بالجهاد
إخواني وأىلي وأبنائي في ربى األقصى الحبيب وفي أكناؼ بيت المقدس ،ليس لنا
ٌ
وإَل باَلتحاد مع األمة المسلمة في مقاومتها للحملة الصليبية الصهيونية ضدىا ،لن تجدي الخدع

السياسية وَل الحيل التصالحية شيئًا ،لن ينجينا إَل التمسك بحبل اهلل المتين والتوحد مع المجاىدين في
فلسطين وسائر ديار اإلسالـ على كلمة التوحيد وعلى إقامة شرع اهلل والتحاكم لو ،وعلى رفض التحاكم

لشريعة الغاب في األمم المتحدة ،وعلى الوَلء للمؤمنين والبراءة من الذين باعوا دينهم بدنيا رخيصة .علينا
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أف نتحد مع المسلمين المؤمنين المجاىدينَ ،ل مع الخونة الذين يتسولوف من المجتمع الدولي اَلعتراؼ
لهم بمقعد أو شبو مقعد في األمم المتحدة ،كيف نتحد معهم ونحن مسلموف وىم علمانيوف؟ كيف نتحد
معهم وىم تخلوا عن معظم فلسطين؟ كيف نتحد معهم وىم أعين العدو وآذانو وأذرعو؟
إخواني وأىلي الكراـ في أكناؼ بيت المقدس ،كيف نصدؽ من يدعو للوحدة الوطنية في مقابل أف نتنازؿ
عن حاكمية الشريعة؟ كيف نستجيب لمن يدعو للوحدة الوطنية على وط ٍن غير محدد؟ كيف نسلم لمن
باع حيفا وعكا ويافا وتنازؿ عنها ألعداء المسلمين؟ كيف نضع أيدينا في أيدي عمالء أمريكا وإسرائيل؟
إخواني وأىلي الكراـ في أكناؼ بيت المقدس ،كيف نقبل عضويةً أو شبو عضوية في األمم المتحدة في

مقابل التنازؿ عن حاكمية الشريعة التي َل تتحاكم لها األمم المتحدة بل تتحاكم ألغلبية الجمعية العامة

وللخمسة الكبار في مجلس األمن؟ وكيف نقبل عضويةً أو شبو عضوية في األمم المتحدة وىي تعني
اإلقرار بالتنازؿ عن ثلثي فلسطين ،بل عن كل ٍ
عضو في األمم المتحدة ،أي التنازؿ
أرض مسلمة احتلها ٌ

عن الشيشاف وعن كشمير وجنوب الفلبين وسبتة ومليلية ألف ميثاؽ األمم المتحدة ينص على احتراـ
سالمة ووحدة أراضي أعضائها؟
فيا إخواني وأىلي في فلسطين ويا كل المجاىدين فيها ،توحدوا حوؿ كلمة التوحيد ،واصبروا على أذى
الغير فإف معركتكم اليوـ مع العدو الصهيوني ،فاصبروا وَل تشتتوا جهودكم.

َّ ِ
َّاى ْم فِي
ين إِ ْف َم َّكن ُ
ويا إخواني وأىلي في فلسطين حكموا الشريعة في دياركم وتذكروا قوؿ الحق (الذ َ
الزَكاةَ وأَمروا بِالْمعر ِ
الص َال َة َوآتَػ ُوا َّ
ْاأل َْر ِ
وؼ َونَػ َه ْوا َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َولِلَّ ِو َعاقِبَةُ ا ْأل ُُموِر) وتذكروا ما حكاه
ض أَقَ ُاموا َّ
َ َُ َ ُْ
القرآف عن موسى عليو السالـ مع قومو (قَالُوا أ ِ
سى َربُّ ُك ْم
ُوذينَا ِم ْن قَػ ْب ِل أَ ْف تَأْتِيَػنَا َوِم ْن بَػ ْع ِد َما ِج ْئتَػنَا قَ َ
اؿ َع َ
ك َع ُد َّوُك ْم َويَ ْستَ ْخ ِل َف ُك ْم فِي ْاأل َْر ِ
ف تَػ ْع َملُو َف) َل تسفكوا دماء إخوانكم المسلمين ،وَل
ض فَػيَػ ْنظَُر َك ْي َ
أَ ْف يػُ ْه ِل َ
تعتدوا على حرمة مساجدىم ومساكنهم فكل ىذا يؤخر النصرَ ،ل تسارعوا في الوحدة الوطنية مع الخونة
المتعاملين مع اإلسرائيليين ،وَل تتبرؤوا من إخوانكم المسلمين المجاىدين ،وكلنا يذكر أنو في مقابل ٍ
وىم
ٍ
صرح أحدىم بأف الشيشاف مسألةٌ روسيةٌ داخلية ،ولما رثى األُستاذ
بدعم روسي للحكومة في غزة ّ
إسماعيل ىنية اإلماـ المجدد الشيخ أسامة بن َلدف -رحمو اهلل -وشكرناه على ىذا الموقف خرج
أحدىم من دمشق ليقوؿ "إ ّف إسماعيل ىنية َل يمثل إَل نفسو" ىذا األسلوب يحتاج لمراجعة فإنو يؤدي

لخسارة الدين والدنيا ،إذا كاف قد قاؿ ىذا من أجل أف يرضى عنو نظاـ األسد فقد طرد األسد حماس من

سوريا ،وإف كاف قاؿ ىذا حتى َل يغضب أمريكا فإ ّف أمريكا ىي التي تحرؽ غزة بقنابلها وطائراتها،
ولألسف فرغم أ ّف أمريكا ىي عدوتنا األساسية فإ ّف الكثيرين يتقبلونها ويتمنونها كصديقة ،وىذا يذكرنا

بخطاب أوباما في القاىرة الذي رحبت بو بل وصفقت لو العديد من الحركات اإلسالمية مع أ ّف أوباما ىو
أكبر ٍ
داعم للصهيونية ،ولألسف فإ ّف أمريكا ىي زعيمة المجرمين ضدنا وما إسرائيل إَل ثمرةٌ من ثمراتها
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وجريمةٌ من جرائمها.

يا إخواننا وأىلنا في فلسطين ،نريد أف نتوحد لنرضي ربنا ونستجيب ألمره لينصرنا على عدونا ،نريد أف

نحقق الوَلء للمؤمنين والبراءة من الكافرين ،فلنتوحد حوؿ كلمة التوحيد.
وعقل منصف وحب لإلسالـ في التنظيمات الوطنية والعلمانية أف يتدبر
أي حر
كما أناشد كل من لديو ر ٌ
ٌ

لفرع من الموساد وتحولت إلى مطية وأداة في يد أكابر المجرمين في
أمره ،فإف فتح -مثالً -قد تحولت ٍ
واشنطن وتل أبيب ،وأحسب أ ّف كثيرا ممن التحقوا بفتح لم يكونوا يتصوروف في ٍ
يوـ من األياـ أف تتحوؿ
ً
لما تحولت لو ،فهل من عودة وىل من توبة قبل أف يفوت األواف وَل ينفع الندـ؟
ورسالتي التالية ىي ألىلنا في الصوماؿ.

وبدايةً أىنئ أىلنا في الصوماؿ عامة وإخواننا المجاىدين خاصة على فشل اإلغارة الفرنسية لتحرير
أسيرىم ،والحمد هلل الذي رد كيدىم في نحورىم وأذاقهم جزاء حماقتهم وصلفهم.
جميعا حوؿ كلمة التوحيد ،لنجتمع حوؿ حاكمية
يا أيها الشعب الصومالي المسلم العزيز األبي ،لنتحد ً
الشريعة وننبذ الذين يروجوف للعلمانية ويسعوف ألف تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ،لنجتمع حوؿ الفريضة
العينية لتطهير ديار المسلمين من المحتلين الغزاة الصليبيين وننبذ الحكومات العميلة التي يصنعها
الصليبيوف في واشنطن ولندف.
يا إخواني وأبنائي في الصوماؿ ،إ ّف الذين ينصروف الشريعة ويحكمونها والذين يتصدوف للغزاة الصليبيين
ىم أبناؤكم المجاىدوف ،فاحتضنوىم وأيدوىم واجتمعوا معهم على كلمة التوحيد.
ورسالتي التالية ىي ألمتنا المسلمة في مغرب اإلسالـ ،فأقوؿ ألىلنا فيو
يا حراس ثغر اإلسالـ الغربي ،لقد ثرتم منذ أكثر من قرف على اَلحتالؿ الغربي ،فماذا كانت نتيجة ثوراتكم
وانتفاض اتكم؟ لقد تقاسمكم الملوؾ الفاسدوف والجبابرة المتكبروف الذين يأبوف أف يحكموا بالشريعة
والذين يعملوف كوكالء ألكابر المستكبرين ،وإخوانكم المجاىدوف قد أدركوا الحقيقة منذ مدة طويلة
وأعلنوا جهادىم حتى تحكم الشريعة وحتى تتخلص البالد من النفوذ األجنبي ،فاتحدوا معهم وأيدوىم
وادعموىم فهم أقرب الناس إليكم وأحرصهم على كرامتكم وعزتكم وسالمتكم ،استمعوا إلخوانكم
المجاىدين وَل تستمعوا لإلعالـ المضلل الذي يسعى في تشويو صورتهم لصالح الغرب الذي يعتبرىم
الصخرة التي تتحطم عليها مشاريعو ومخططاتو .انظروا إلى مجتمعاتكم؛ رشوة وفساد وانحالؿ خلقي
وتكميم
وتغييب للشريعة
وسلب لحقوقهم وثراءٌ حراـ باَلختالس والسرقة
وتفسخ اجتماعي وسح ٌق للفقراء
ٌ
ٌ
ٌ
لألفواه وقهر لكل ٍ
صوت حر وتبعيةٌ للغرب الصليبي ،فهل ىذا ما جاىد آباؤكم وأجدادكم من أجلو أـ ىذا
ٌ
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ما وصلتم لو نتيجة سرقة الساسة المخادعين لتضحيات مآت األلوؼ من الشهداء؟
حكما إسالميِّا ينشر العدؿ ويبسط الشورى
لقد جاىد آباؤكم الفرنسيين واألسباف واإليطاليين ليقيموا ً
وينتصر للمظلوـ المستضعف ويتحرر من المستكبر األجنبي ،ولكن سرؽ الساسة المفسدوف والعسكر
العمالء تضحياتهم ودماءىم فاضطر أبناؤكم وإخوانكم المجاىدوف ألف يعيدوا جهادىم ليقيموا دولةً
إسالمية عادل ًة شورية تحكم بالشريعة وترد حقوؽ المظلومين وتوقف السرقة والسلب والنهب والفساد
واَلنحالؿ وتحق اَلستقالؿ عن أكابر المجرمين ،وتسعى إلقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة.

سواء كانت
إ ّف إخوانكم وأبناءكم المجاىدين يدعونكم ألف تجتمعوا على تحكيم الشريعة ونبذ ما يخالفها ً
شريعة الطواغيت المحليين أو شريعة أكابر المجرمين الدوليين ،فهل يختلف على ىذا مسلماف؟

ويدعونكم أل ف تعملوا على تحرير ديار المسلمين من اَلحتالؿ والنفوذ األجنبي ،فهل يختلف على ىذا
مسلماف؟
ويدعونكم للعمل عل ى إيقاؼ نهب ثروات المسلمين ،ويدعونكم لمساندة الشعوب المسلمة في ثوراتها
ٍ
مظلوـ في الدنيا ،فهل يختلف
ودعوتها لاللتزاـ بالشريعة واجتثاث بقايا الفساد ،ويدعونكم لمساندة كل
على ىذا مسلماف؟
ىل ىناؾ شك في أ ّف الحكومة اإلسالمية الراشدة العادلة لم تقم في بالدكم بعد كل ىذه التضحيات
الجساـ؟
حتى في تونس الحبيبة ،تونس الجهاد والرباط ،تونس العلم والعلماء ،تالعب الساسة بمشاعر المسلمين
ليصلوا للحكم ،ثم لما وصلوا لو تنكروا للفريضة الشرعية وأعلنوا أنهم لن يطبقوا الشريعة بل لن يطالبوا
بتطبيق الشريعة ولن يغيروا القوانين المخالفة لها ولن يدرجوا في الدستور ماد ًة تنص حتى على مجرد األخذ

بمبادئ الشريعة ،لذا فإني أناشد كل حر شريف في تونس أف يعلي انتماءه هلل ورسولو على انتمائو الحزبي

والتنظيمي وأف يتحد مع إخوانو المسلمين حوؿ كلمة التوحيد.

فيا أيها األحرار الشرفاء في تونس المسلمة ،تونس المرابطة ،تونس المجاىدة ،إنكم تواجهوف تيار ٍ
ات
تنتسب لإلسالـ ولكنها في الحقيقة تدعو وتعمل على إنشاء وتثبيت الدولة الوطنية العصبية العلمانية التي

فرضها المحتل علينا ليقسمنا ألكثر من خمسين قطعة ثم يعيد تفتيتنا مرًة بعد مرة ،فوضحوا ألىلنا في
تونس أنهم جزءٌ من األمة المسلمة التي يجب أف يسعى كل مسلم لتجمعها دولة خالفة تسوي بين
المسلمين بغض النظر عن أقوامهم وأوطانهم وأجناسهم والتي تتحاكم للشريعة وتؤمن بوحدة دار اإلسالـ،
وليس بالدولة العصبية القومية ،وبأخوة اإلسالـ وليس بالرابطة العصبية القومية .فيا أيها الشرفاء األحرار
الغيوروف على دينكم في تونس المسلمة ،عليكم بالدعوة والبالغ والصبر على ما يصيبكم في سبيلهما.
وأرجو أف يفهم اإلخوة أ ّف المشكلة مع "المتعلمنين" ليست مشكلةً عقدية بقدر كونها مشكلةً نفسية
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سلوكية ،فالقوـ يعانوف من انهزاٍـ نفسي واضح أماـ الغرب وأماـ التيارات العلمانية واليسارية وغير
هر من مظاىر انكسار األمة السياسي والعسكري أماـ
اإلسالمية ،وىذا اَلنهزاـ النفسي الذي ىو مظ ٌ
أعدائها والذي ىو ظاىرةٌ تاريخية تعاني منها كل األمم التي انهزمت عسكريِّا وسياسيِّا يحتاج لمعالجة
ٍ
لمعالجة إيمانية تربوية ،فيجب على الدعاة لإلسالـ الصحيح أف يحيوا معاني الثقة
عقدية وأكثر من ذلك
باهلل سبحانو واَلعتزاز بو والتوكل عليو في نفوس الجمهور المسلم ،وأف يحيوا في نفوس األمة قوؿ الحق
ِِ
ِ
ين) وقوؿ الحق سبحانو ( َواللَّوُ يُ ِري ُد أَ ْف
سبحانو وتعالى ( َوََل تَ ِهنُوا َوََل تَ ْح َزنُوا َوأَنْػتُ ُم ْاألَ ْعلَ ْو َف إ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ِ
يػتُوب َعلَْي ُكم وي ِري ُد الَّ ِذين يػتَّبِعو َف َّ ِ
ِ
ت
يما) وقولو تعالى ( ُك ْنتُ ْم َخ ْيػ َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َ َ ُ
َ َ
ْ َُ
الش َه َوات أَ ْف تَميلُوا َم ْي ًال َعظ ً
َّاس تَأْمرو َف بِالْمعر ِ
ِ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا
وؼ َوتَػ ْنػ َه ْو َف َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوتُػ ْؤِمنُو َف بِاللَّ ِو) وقولو تعالى ( َوَك َذلِ َ
َ ُْ
للن ِ ُ ُ
ِ
َّ ِ َّ ِ
اء َعلَى الن ِ
آمنُوا يُ ْخ ِر ُج ُه ْم ِم َن
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َف َّ
ين َ
وؿ َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا) وقولو تعالى (اللوُ َول ُّي الذ َ
لتَ ُكونُوا ُش َه َد َ
ِ
َّ ِ
وت ي ْخ ِرجونَػهم ِمن النُّوِر إِلَى الظُّلُم ِ
َّ
ُّ ِ ِ
اب
ات أُولَئِ َ
كأْ
َص َح ُ
َ
ين َك َف ُروا أ َْوليَا ُؤ ُى ُم الطاغُ ُ ُ ُ ُ ْ َ
الظلُ َمات إلَى النُّوِر َوالذ َ
النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َف).
ٍ
ٍ
لجهد تر ٍ
لجهد
بوي إيماني بقدر ما يحتاج -أو ربما أكثر مما يحتاج-
إ ّف إصالح ىذا الخلل يحتاج

عقدي وفكري ،فاستعينوا باهلل واصبروا والعاقبة للمتقين.

أما أىلنا في جزيرة العرب وبعضهم قد ثار على حاكمو وبعضهم لم يثر ،وكالىما تحولت بالدىم في
ٍ
لمستعمرة أمريكية ،فالذين ثاروا على حاكمهم سرؽ النفوذ األمريكي والماؿ السعودي والخليجي
النهاية
منهم تضحياتهم وجاؤوا بنائب المخلوع على أنو المخلص من المخلوع ،فزاد الفساد واستشرى األمريكاف
وأثبت نائب المخلوع أنو أكثر كفاءةً من المخلوع في إخضاع اليمن ألعداء اإلسالـ.
وأما الذين لم يثوروا فإنهم تحت قهر أس ٍر سلّمت منذ عقود بالدىا ومصيرىا للمحتل تلو المحتل،
وضاقت بالدىم وأجواؤىم ومياىهم بقوات الصليب التي تحتل ديار المسلمين وتقتل شعوبهم وتدمر
ٍ
ألسرة أو
مدنهم وقراىم ،وتحوؿ الفساد واستالب الثروة إلى القانوف المسيطر وصارت البالد والعباد مل ًكا
أُسر ينهبوف ما شاؤوا ويقتلوف ويأسروف من شاؤوا.
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تقرير إخباري
التظاىرات المنددة باختطاؼ النظاـ السعودي طالبتين -شيماء وأسماء -من جامعة أبها َل تزاؿ تتفاعل
ات كاف آخرىا في مدينة بريدة في القصيم الشمالية حيث خرجت مسيرةٌ تضامنية مع
في البالد ،تظاىر ٌ
المعتقلين تحت شعار "النساء خط أحمر" عبر خاللها المشاركوف عن احتجاجهم على تعرض وزارة
الداخلية للنساء وزجهن في السجوف.
أحد المتظاىرين
إ ّف األدياف السماوية واألخالؽ العربية جاءت تؤكد على نصرة المظلوـ واحتراـ المرأة وتقدير الكبير ،ولكن
ٍ
مسيرة
خروج في
ىؤَلء قد انسلخوا من أخالقهم وباعوا ذممهم وصار الحق عندىم حق القوة ..فإما
ٌ
إنكار باللساف أو بالقلم أو في مواقع التواصل اَلجتماعية َل
سلمية منددةٌ بهذه األفعاؿ المشينة أو حتى ٌ
تحتاج إلى ٍ
عناء كبير.
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نساء متظاىرات
السكوت ما بيصير حتى يخرج آخر أسير.
تقرير إخباري
ضا رفعت فيها المشاركات الصوت عاليًا ضد سياسة اَلعتقاَلت للرجاؿ والنساء التي
تظاىرة نسائية أي ً
مؤخرا نساء بعض ذوي المعتقلين ،وحذرف وزير الداخلية
تنتهجها السلطة ضد المواطنين والتي طالت ً

فورا عن المعتقلين.
محمد بن نايف من مغبة التعرض للنساء وطالبن باإلفراج ً
إحدى المتظاىرات

ضا من الضغط على أىالي
نحن ىنا نشجب وننكر ما يحصل داخل المعتقالت السياسية وما يحصل أي ً
المعتقلين سواء بالتهديد أو التجسس أو القمع ،ونود أف نذكر وزارة الداخلية أننا أصحاب حق ولن نتركو،
سنظل نطالب ونناضل حتى يخرج آخر أسير مظلوـ في ىذه المعتقالت المتكدسة.
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
وفي وسط ىذا التيو صمد المجاىدوف بفضل اهلل وَل زالوا صامدين ضد العدواف الخارجي والفساد
الداخلي ،وىم يمدوف أيديهم ألىلهم وإخوانهم أف اتفقوا وتعاونوا واتحدوا معنا حتى نخلص جزيرة
اإلسالـ من أعداء اإلسالـ ووكالء أعداء اإلسالـ.
أما أىلنا في باكستاف فأقوؿ لهم إ ّف آباءكم وأجدادكم قد ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم وأموالهم وبالدىم
لكي يقيموا في شبو القارة الهندية دول ًة للمسلمين ،فإلى ماذا انتهى األمر؟ انتهى لدولة يحكمها الفساد
الداخلي ويسيطر عليها العدو الخارجي ،دولة يحكمها ساسةٌ لصوص وجنراَلت مرتزقة ،دولة شاركت في
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قتل إخوانها المسلمين في أفغانستاف وشعبها في سوات ومناطق القبائل لترضى عنهم أمريكا ،ورغم كل
جهودىم وخدماتهم باؤوا بخسارة الدين والدنيا ،واضطر األمريكاف إلعالف ىزيمتهم وجمع متاعهم ليرحلوا
منهزمين وتقدمت اإلمارة اإلسالمية بفضل اهلل من نص ٍر لنصر.
فلماذا َل تجتمعوف يا أىلنا في باكستاف على اإلمارة اإلسالمية بأفغانستاف؟ إنها إمارةٌ شرعية مسيطرةٌ على

عدوا صليبيِّا معتديًا على ديار اإلسالـ ،وىي تحكم بالشريعة في
معظم أراضي أفغانستاف ،وىي تقاتل ِّ
المناطق الخاضعة لها ،فلماذا َل تتحدوف معها وتنصرونها؟ لماذا تظلوف أسرى للحكومة العميلة المرتشية
السراؽ واللصوص؟ ولماذا تظلوف خاضعين لقادة الجيش الباكستاني العمالء المأجورين
الفاسدة حكومة ّ
الذين يعملوف لصالح الغرب أو باألحرى لصالحهم الشخصي فيبيعوف مصير باكستاف للغرب الصليبي
حفنة من الدوَلرات يجمعها كل ٍ
وألمريكا مقابل ٍ
مجرـ منهم في الغرب ليتمتع بها بعد أف يحاؿ للمعاش.
لماذا َل تقوموف بفريضة الهجرة والجهاد ،فتهاجروا لتجاىدوا في أفغانستاف وتحرروا باكستاف ،اتحدوا
تحت راية اإلمارة اإلسالمية التي بايعها المسلموف من الشرؽ والغرب ،أيهما أشرؼ وأطهر وأنقى؛ زرداري
أـ أمير المؤمنين المال محمد عمر مجاىد حفظو اهلل؟ لماذا تظلوف في طاعة زرداري اللص المجرـ
المرتشي العميل وَل تدخلوف في طاعة أمير المؤمنين المال محمد عمر المجاىد؟ أيهما يجلب لكم عز
الدنيا وفوز اآلخرة؛ طاعة نظاـ زرداري الفاسد الذي يقود البالد بالرشوة والسرقة واَلنتخابات المزورة أـ
نصرة اإلمارة اإلسالمية المجاىدة في أفغانستاف؟
أمرا قد نُسب لي؛ وذلك أ ّف
أما رسالتي األخيرة فهي ألىلنا في مصر ،ولكني قبل تطرقي لها أود أف أوضح ً
ىناؾ من زعموا أني أدعو للثورة على الدكتور محمد مرسي ،وأنا لم أدعُ للثورة على محمد مرسي ولكني
دعوت َلستمرار الثورة المباركة التي جاءت بمحمد مرسي حتى تحقيق التغيير المطلوب الذي لم يتحقق

حتى اليوـ ،ودعوت لتصعيد الضغط الشعبي ضد القوى الفاسدة في مصر ،ولم أقصر دعوتي على جماعة
وَل فئة بل دعوت جميع المسلمين بل وكل مخلص حريص على حكم الشريعة واستقالؿ مصر من التبعية
األمريكية وحريص على عودتها لدورىا القيادي في العالمين العربي واإلسالمي ،وكل حريص على تطهير
مصر من الظلم والفساد ،دعوت الجميع بما فيهم اإلخواف والسلفيوف وسائر المسلمين ألف يواصلوا
كثيرا من التيارات اإلسالمية
الضغط من أجل التغيير المنشود وكالمي مسجل ومدوف .ولكن المشكلة أ ّف ً
التي شاركت في الثورة كانت حريصة على التوافق مع األقلية العلمانية والنصارى على مجرد إزالة حسني

مبارؾ ورجالو ولم تقد ىذه الحركات والتيارات األمة المسلمة الثائرة نحو تغيير شامل منشود وأوقفت
الحراؾ الشعبي الثائر بمجرد استيالء المجلس العسكري على الحكم ،ثم جرت سلسلة األحداث من
ترض األقلية العلمانية عن التيارات اإلسالمية
الشد والجذب والخلط التي يعرفها الجميع وفي النهاية لم َ
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بل وصل األمر للتحالف مع فلوؿ النظاـ المخلوع ضدىم وبلغ اإلجراـ إلى حد قتل إخوانهم وإحراؽ
مقارىم بل ومحاصرة مسجد القائد إبراىيم باإلسكندرية .ونحن قد اعتدنا على تشويو تصريحاتنا من
القنوات الفضائية والجميع يعرؼ من يموؿ كل قناة.
من محاضرة للمفكر العربي الدكتور عبد اهلل النفيسي بعنواف العرب قبل وبعد الحرب على غزة
إحنا إعالمنا كلو يخضع إلرادة أنظمة فاسدة ،إعالمنا العربي يخضع ألنظمة فاسدة ،أنظمة مترىلة ،أنظمة
تابعة ،أنظمة تضاجع الشيطاف منذ ستين سنة ،فهمت كيف ،وتعيش مع الشيطاف في فراش واحد.
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
ولذلك فإني أنبو كل من يهتم ويحرص على اَلطالع على حقيقة ما يصدره المجاىدوف ويقولونو سواء كاف
من أنصار المجاىدين أو أعدائهم أف َل يعتمد إَل على النصوص الكاملة إلصدارات المجاىدين التي
ينشرونها على شبكة المعلومات.
وأعود لرسالتي ألىل مصر وأقسمها لقسمين
األوؿ ىل تحقق التغيير المنشود في مصر أـ َل؟ ولماذا؟
اد ا وجماعات لتوحيد الكلمة حوؿ كلمة التوحيد ليتحقق التغيير
والثاني دعوة المسلمين في مصر أفر ً
المنشود.
وبالنسبة لسؤالي ىل تحقق التغيير المنشود أـ َل؟ فاإلجابة َل.
أما لماذا لم يتحقق التغيير المنشود؟ فاإلجابة أف التغيير المنشود لو جوانب عديدة من أىمها جوانب
ثالثة
األوؿ تحقيق حاكمية الشريعة.
والثاني التحرر من التسلط الخارجي.
والثالث إصالح الفساد الداخلي.
وسأحاوؿ أف أتعرض بإيجاز لكل منها بعوف اهلل .
ف أما عن الجانب األوؿ من جوانب التغيير وىو تحقيق حاكمية الشريعة فلم يتحقق ذلك الجانب رغم ما
أشيع عن الدستور الذي تم اَلستفتاء عليو من أنو سيحقق حكم الشريعة.
ىذا يستدعي وقفة للتأمل في ىذا الدستور وقراءة مواده بشيء من الدقة لبياف أنو َل يحقق حاكمية
الشريعة ،وس أحاوؿ أف أتعرض للدستور بإيجاز ولعل اهلل سبحانو وتعالى أف ييسر لي وأكتب عنو رسالة
مفصلة إف مد اهلل في العمر وأعاف في الجهد ،ولعل إخواننا من العلماء وطلبة العلم يتكفلوف بهذا الجانب
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واهلل الموفق لكل خير.
ولكني قبل أف أتناوؿ مواد الدستور والنظر في تحقق حاكمية الشريعة فإني أود أف أشير باختصار للفروؽ
الخطيرة بين نوعين من الدوؿ الدولة اإلسالمية والدولة العلمانية القومية أو ما يسمونها بالدولة المدنية أو
الدولة الحديثة ،ىذه الفروؽ يجب التنبيو إليها حتى َل تضيع منا المعالم ونحن نسعى إلقامة حكم
إسالمي.
الفارؽ األوؿ أف الدولة اإلسالمية دولة تتحاكم للشريعة والسيادة فيها هلل سبحانو وتعالى ،والحاكمية فيها
للشريعة ،ونظاـ الحكم فيها شوري ملتزـ بالشريعة َل يخالفها .والسيادة كما يعرفها القانونيوف ىي سلطة
عليا ليس فوقها سلطة.
بينما الدولة القومية العلمانية تتحاكم لغير الشريعة وغالبًا لهوى األغلبية أو على التحقيق لهوى أغلبية
المصوتين فالسيادة في تلك الدولة ىي للشعب والحاكمية فيها لهوى األغلبية ،ونظاـ الحكم فيها غالبًا

ديمقراطي ملتزـ بهوى األغلبية َل يخالفها ،ىذا ىو الفارؽ الخطير األوؿ.

والفارؽ الثاني أف الدولة اإلسالمية تسوي بين المسلمين في الحقوؽ والواجبات ،وتميز بين المسلم
وغيره فيهما ،بينما الدولة القومية العلمانية تسوي بين أبناء الوطن الواحد أو ما يسمونهم بالمواطنين
بالحقوؽ والواجبات وتميز بين المواطن وغيره فيهما ولو كانوا من نفس الدين ،وىذا ىو الفارؽ الخطير
الثاني.
الفارؽ الثالث أف الدولة اإلسالمية ترى نفسها مسؤولة عن كل بالد اإلسالـ أو كما يقوؿ الفقهاء "إف
بالد المسلمين بمنزلة البلدة الواحدة" ،أما الدولة الوطنية فتحصر نفسها في حدود وطنها وليست مسؤولة
عما يقع خارجها إَل من باب التعاوف أو التعاىد أو اإلحساف ،وحتى ىذا التعاىد يمكن أف تنقضو لمصلحة
حراما ،ومن أظهر األمثلة على ذلك معاىدة الدفاع العربي المشترؾ التي نقضتها
أو منفعة ً
حالَل كانت أو ً
الحكومة المصرية لما وقعت على معاىدة السالـ مع إسرائيل التي أكدت على كونها ناسخة ألية معاىدة

قبلها ورضخت حكومة مصر لذلك .وكذلك حكومة ب اكستاف التي رأى حكامها أف من مصلحتهم أف
يعينوا أمريكا على غزو جارتهم المسلمة المسالمة أفغانستاف.
وبناء على ذلك فإف القانوف –أي قانوف -في الدولة الوطنية َل يمكن أف يُع ّد قانونًا شرعيِّا ،وافق الشريعة
أو خالفها إَل إذا وافق عليو الشعب أو ممثلو الشعب أو على التحقيق أغلبية المصوتين ،أما في الدولة

اإلسالمية فإف أي قانوف َل يع ّد شرعيِّا إَل إذا اتفق أو على األقل لم يخالف الشريعة اإلسالمية أما إذا لم

يتفق مع الشريعة أو خالفها فال يع ّد شرعيِّا ولو وافق عليو كل الشعب.

ضا فإف المواطن في الدولة القومية العلمانية يستوي مع غيره من المواطنين في الحقوؽ
بناء على ذلك أي ً

والواجبات سواء اتفق دينهما أـ اختلف ،فيحق ألي مواطن أف يتولى أي منصب في الدولة طالما تمتع
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بالشروط المؤىلة لذلك المنصب أيِّا كاف دين ىذا المواطن ،أما في الدولة اإلسالمية فهناؾ مناصب معينة
مثال منصب اإلمامة ،منصب القضاء سواء كاف ىذا المسلم من
َل يمكن أف يتوَلىا إَل المسلموف منها ً
فمثال يحق للمسيحي واليهودي بل
أقصى الغرب أو الشرؽ بال اعتبار لحدود وَل مناطق وَل أوطافً ،
والملحد في مصر أف يتولى منصب رئاسة الجمهورية أو منصب القضاء بينما َل يحق للسوداني وَل الليبي

وَل الفلسطيني أف يتمتع بمجرد حق التصويت ألنو يسكن خارج الحدود التي رسمها سايكس وبيكو
واللورد كتشنر.

مؤسسة السحاب
فرقت الدولة الوطنية العلمانية بين األـ وابنتها فحرمتها من حضور جنازتها.
األـ الفلسطينية أنتم السابقوف ونحن الالحقوف ،ما سبقتمونا إَل بيومكم ،اهلل يرحمكم ويرحم التراب اللي
لمكم .لما جاني الخبر عن البنت سكنت ذاؾ الجدار ،أنا وقفت ىنا على ىذا السلك وبنتي جوا وقالوا
ىاي بنتك جبنهالك على النعش شوفيها وأنا وقفت على النعش عند الجدار برا وىيا جوا عند الجامع
يمو اهلل
ورحت أنا على السلك ،أنا برا أصيح وأخواتي جوا يصيحوف والحمد هلل ربنا كذا رايد وقلت ّ
يمو اهلل يحنن عليك اهلل يجعل الجنة مأواؾ يمو سامحتك وإنا هلل وإنا إليو راجعوف ،واهلل وشفتها
يسامحك ّ
يمو ،ربنا يرحمها ويلحقنا إف شاء اهلل إلها يا
على السلك وىي ماشية عالنعش وودعتها واهلل يسهل عليها ّ

رب ىي الساب قوف ونحن الالحقوف .للحين لو أخلوا ىذا السلك لشفتها وودعتها للحين أقوؿ مش ميتة

عشاف أنا ماشفتهاش وماحضرتلهاش ،شفتها عالنعش ماشية عالسلك لو فش جدار كاف حضرت وسامحتها
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يمو ،والحمد هلل الحمد هلل ربنا رايد كذا والحمد هلل،
ووقفت عندىا وبوستها وقلت لها اهلل يسامحك ّ
حسبنا باهلل على اليهود وعلى اللي حطوا الجدار ىذا ىنا.

تقرير
فوؽ حدود مصر مع فلسطين تقع مدينة رفح ،شطرىا داخل قطاع غزة والشطر اآلخر في سيناء يجمعهما
تاريخ وجغرافيا ودـ واحد يسري في عروؽ سكانهما ،تقسمهما جدر وأسالؾ شائكة فرضها اَلستعمار
وترسخت عبر السنين.
مؤسسة السحاب
وفرقت الدولة الوطنية العلمانية بين اَلبن وأبيو
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صوت األب ىو ىذا السلك ىو بداية المأساة ،في ىذا الجانب كاف بيتنا انقسم إلى قسمين؛ قسم في
رفح المصرية وقسم في رفح الفلسطينية ووضعت األسالؾ الشائكة بين البيتين ثم بعد ذلك تم ىدمها
واألسرة أصبحت أسرتين؛ والدي وإخواني راحوا في الجانب المصري وأنا بقيت في الجانب الفلسطيني،
أصبح علينا كل شيء صعب ،في التواصل من الناحية اَلجتماعية ألنو صار في حدود صار في معابر صار
في إجراءات دخوؿ وخروج والمشكلة مش بسيطة أو سهلة على إنك تروح حتى إف والدتي توفت فما
قدرتش أنا أروح لها وكماف والدي توفى وما حضرتوش لما توفى بسبب إجراءات المعابر التي كانت تُتبع
وَل زالت تتبع في معبر رفح البري.
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
مثال ملتزمة بالدفاع عن حدود مصر ولكنها ليست ملتزمة
ضا فإف الحكومة في مصر ً
وبناء على ذلك أي ً
بالدفاع عن حدود السوداف وَل فلسطين وَل ليبيا ألف ىذا شأف السودانيين أو الفلسطينيين أو الليبيين،
وإذا تدخلت فمن باب المساعدة وليس من باب الدفاع عن الوطن ،فإف الوطن قد رسمو سايكس وبيكو
واللورد كتشنر من قبل! أما في الدولة اإلسالمية فإف الدفاع عن أراضي المسلمين من أىم فروض األعياف،
ورحم اهلل الشيخ المجاىد عبد اهلل عزاـ الذي كتب كتابو المشهور بهذا العنواف ،وعند العدواف على أي
قطر إسالمي توجب الشريعة على أىلو أف يهبوا للدفاع عنو ،فإف عجزوا عن ذلك يتسع ىذا الفرض العيني
خياَل بعي ًدا عن الواقع
حتى يعم جميع المسلمين كما أجمع على ذلك فقهاء اإلسالـ ،وىذا األمر ليس ً
واقع ا حتى سقوط الدولة العثمانية حيث كانت ىناؾ دولة -مع كل
وَل تاري ًخا ً
موغال في القدـ بل كاف ً
الفساد والضعف الذي استشرى فيها -مسؤولة عن الدفاع عن أراضي المسلمين ،بل ظلت تقوـ بهذا

جزءا من الدولة العثمانية حتى عاـ ٗٔ ٜٔحين سلختها
الواجب لمدة خمسة قروف ،ومصر كانت رسميِّا ً

إنجلترا عن الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية األولى.

وقبل أف أترؾ موضوع الدولة اإلسالمية والدولة القومية العلمانية أود أف ّْ
أذكر بنقطة في غاية الخطورة وىي
أف الدولة القومية العلمانية مصلحة أساسية ضرورية ألعداء اإلسالـ الغربيين والصهاينة ألنها تقسم العالم
اإلسالمي ألكثر من خمسين دولة بعد أف كاف يدين بالوَلء لدولة واحدة ىي دولة الخالفة التي ظلت تقاوـ
الغزو الصليبي الصهيوني لديار اإلسالـ ألكثر من خمسة قروف.
وبعد ىذا العرض الموجز للفروؽ بين الدولة اإلسالمية والدولة العلمانية أتساءؿ ىل الدستور الذي تم
اَلستفتاء عليو ينتصر للدولة العلمانية القومية وينشئها أـ للدولة اإلسالمية؟ اإلجابة بوضوح أنو ينتصر
ويؤسس وينشئ الدولة العلمانية القومية التي تتحاكم للشعب وتعترؼ لو بالسيادة وَل تتحاكم للشريعة وَل
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تمنحها السيادة ،والتي تسوي بين رعاياىا وتفرؽ بينهم وبين غيرىم على أساس المواطنة وليس على أساس
اإلسالـ ،والتي تعتبر أ ّف حدود مصر التي رسمها سايكس وبيكو واللورد كتشنر ىي أساس اَلنتماء وليس
اإلسالـ.
ولتفصيل ذلك أضرب األمثلة التالية
المثاؿ األوؿ وردت بديباجة الدستور العبارة التالية "الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها ،وتستمد منو
شرعيتها ،وتخضع إلرادتو" ،ىذه عبارة في غاية الوضوح والقطع والجزـ والحسم؛ أف الشعب ىو مصدر
السلطات وليست الشريعة اإلسالمية ،ويؤكد ذلك أ ّف المادة الخامسة من الدستور نصت على "السيادة

للشعب ،يمارسها ويحميها ويصوف وحدتو الوطنية ،وىو مصدر السلطات وذلك على النحو المبين في
الدستور" ،والسيادة في تعريف القانونيين ىي سلطة عليا ليس فوقها سلطة ،ويزيد األمر تأكي ًدا ما ورد
بالمادة التاسعة والسبعين "تصدر األحكاـ وتنفذ باسم الشعب" ،ألنو ىو الذي قننها وشرعها .ولمزيد من

التأكيد نصت المادة المائة والخمسوف على "ونتيجة اَلستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في
جميع األحواؿ" ،أي سواء وافقت أو خالفت الشريعة اإلسالمية ألف الشعب ىو صاحب السيادة
ضا فقد بينت المادتاف مائتاف وسبعة عشر
ومصدرىا والحاكمية لو وليست للشريعة .ولمزيد من التأكيد أي ً
ومائتاف وثمانية عشر كيفية تعديل الدستور ،فنصتا على أ ّف مجلسي النواب والشورى لو وافقا على تعديل

الدستور فعليهما أف يطرحاه لالستفتاء الشعبي ،ويكوف التعديل ناف ًذا من تاريخ نتيجة اَلستفتاء بالموافقة.

وحاكما بها
تماما للشريعة اإلسالمية
فلو أطلقنا لخيالنا العناف وتصورنا أ ّف الدستور في مصر كاف مطاب ًقا ً
ً
فمن حق أغلبية مجلسي النواب والشورى أف تطالب بتعديل ذلك بل من حقها أف تطلب أف تكوف
الشريعة اإلسالمية غير حاكمة وَل صلة لها بالحكم والتشريع ،بل لها أف تطالب أف تكوف مصر غير
إسالمية ،وبناء على األغلب ية في المجلسين يطرح التعديل لالستفتاء فإف وافقت أغلبية المصوتين وليس
حتى أغلبية الشعب يصير التعديل ناف ًذا وشرعيِّا ودستوريِّا .ولتصوير بشاعة ىذا الحكم لنا أف نتصور
شرعا أف يحولوه لكنيسة أو لمعبد يهودي أو لمعبد
مسج ًدا ُكتب على بابو أف من حق أغلبية المصلين ً
لألوثاف أو لماخور وخمارة ٍ
وناد للقمار ،فهل يقبل بهذا مسلم أو عاقل أو حتى إنساف لديو إحساس؟!
وقبل أف أترؾ ىذا المثاؿ أتعرض بإيجاز شديد لشبهة قد ترد فقد يسأؿ سائل عن حسن نية أو غيرىا
قطعا َل ،أنا وكل مسلم أريد
أنت َل تريد حكم الشعب إذًا أنت تريد اَلستبداد وقهر الشعب؟! والجواب ً
الشورى التي يحق للشعب فيها اختيار ممثليو وحكامو ومحاسبتهم وعزلهم بما يتفق مع أحكاـ الشريعة

اإلسالمية وَل يخالفها ،وبما يجعل الشريعة اإلسالمية حاكمة َل محكومة ،آمرة َل مأمورة ،قائدة َل مقودة.
المثاؿ الثاني المواد التي تناولت الشريعة اإلسالمية .أقوؿ بإيجاز إ ّف المواد التي تناولت الشريعة
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اإلسالمية في الدستور الحالي ىي
ٔ-

المادة الثانية التي نصت على أف "اإلسالـ دين الدولة" ،وعلى أف "مبادئ الشريعة اإلسالمية

المصدر الرئيسي للتشريع".
ٕ-

المادة الرابعة التي نصت على أف "يؤخذ رأي ىيئة كبار العلماء باألزىر الشريف في األمور

المتعلقة بالشريعة اإلسالمية".
ٖ-

والمادة التاسعة عشرة بعد المائتين التي نصها "مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية،

وقواعدىا األصولية الفقهية ،ومصادرىا المعتبرة في مذاىب أىل السنة والجماعة".
فأما المادة الثانية فيلحقها عيباف خطيراف؛ األوؿ أنها عاجزة عن تطبيق الشريعة ،والثاني أنها محكومة
غير حاكمة.
فأما كونها عاجزة عن تطبيق الشريعة فألنها نصت على أف مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي
للتشريع ،وكونها المصدر الرئيسي يعني جواز وجود مصادر غير رئيسية ،فلو افترضنا أ ّف دولة كل قوانينها

ونظمها مطابقة وموافقة للشريعة ولكنها قننت قانونًا واح ًدا وشرعتو يناقض الشريعة لصارت بذلك دولة غير
إسالمية بل ويجب قتالها بإجماع العلماء حتى ترجع عن ذلك ،وقد حذر المولى سبحانو وتعالى نبيو صلى
ِ
َنز َؿ
اهلل عليو وسلم من أف يفتنو المشركوف عن بعض ما أنزؿ اهلل إليو ،قاؿ سبحانو ( َوأَف ْ
اح ُك ْم بَػ ْيػنَػ ُه ْم بِ َما أ َ
ِ َّ ِ
ِ
ض َما أ َ َّ
َّ
وؾ َع ْن بَػ ْع ِ
ين ْارتَ ُّدوا َعلَى
اح َذ ْرُى ْم أَ ْف يَػ ْفتِنُ َ
اء ُى ْم َو ْ
َنز َؿ اللوُ) ،وقاؿ سبحانو (إ َّف الذ َ
اللوُ َوَل تَػتَّب ْع أ َْى َو َ
َِّ ِ
الش ْيطَا ُف َس َّو َؿ لَ ُهم وأ َْملَى لَ ُهم * ذَلِ َ ِ
أَ ْدبَا ِرِى ْم ِم ْن بَػ ْع ِد َما تَػبَػيَّ َن لَ ُه ُم ال ُْه َدى َّ
ين َك ِرُىوا َما نَػ َّز َؿ
ْ
َْ
ك بأَنػَّ ُه ْم قَالُوا للذ َ
اللَّوُ َسنُ ِطيعُ ُك ْم فِي بَػ ْع ِ
ض ْاأل َْم ِر َواللَّوُ يَػ ْعلَ ُم إِ ْس َر َارُى ْم).
وقد يحتج محتج بأف المصدر الرئيسي َل يجوز أف يعارضو مصدر غير رئيسي ،وىذا كالـ َل يحتاج لرد
رجال قاؿ لك
ألنو مفتقر للدليل وألف صيغة المادة َل تدؿ على ذلك ،وألضرب أمثلة توضح ذلك لو أف ً

إ ّف لدي مائة حفيدة منهن تسع وتسعوف حفيدة يحل لك الزواج من أيهن ولكن واحدة منهن أختك من
الرضاعة فهل يحل لك أف تتزوج أي واحدة منهن بحجة أ ّف المصدر الرئيسي لهن من أـ أو أمهات لم
ترضعك وَل يجوز أف يخالف المصدر الفرعي المصدر الرئيسي؟

ولو أ ّف صاحب مطعم قاؿ لك إ ّف تسعين بالمائة من طعامي حالؿ ولكن عشرة بالمائة منو حراـ ألنو من
لحم خنزير أو ذبائح غير شرعية أو مخلوط بخمر أو نجاسة ،فهل يجوز لك أف تعتبر أ ّف كل طعاـ المطعم

حالؿ لك بحجة أ ّف المصدر الرئيسي لو حالؿ وَل يجوز أف يعارض المصدر الفرعي المصدر الرئيسي؟
وكذلك لو أقسم لك أف يوفر لك مائة كيلو جراـ من ٍ
لحم مصدره الرئيسي حالؿ ووفر لك سبعين كيلو
جراـ من لحم البقر وثالثين كيلو جراـ من لحم الخنزير فهل حنث؟ لم يحنث.
وكذلك لو أصدر مجلس النواب مائة قانوف؛ ثالثوف منها مخالفة للشريعة َل يكوف بذلك قد خالف
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رجال عرض عليك وظيفة وقاؿ لك إني سأشغلك كل
الدستور الذي زعم البعض أنو يوافق الشريعة ،ولو أ ّف ً
خمرا ،فهل يحل لك أف تقبل العمل
أياـ الشهر في عمل حالؿ ولكني في يوـ واحد سأكلفك بأف تسقيني ً

معو وتعتبر أ ّف العمل حالؿ وأجرؾ عليو حالؿ بحجة أ ّف المصدر الرئيسي للعمل حالؿ وَل يجوز للمصدر
الفرعي أف يخالف المصدر الرئيسي؟

ولو أ ّف صاحب فندؽ عرض عليك أف تعمل في فندقو وقاؿ لك إ ّف ٓ %ٜمن فندقي َلستضافة النزَلء
وإطعامهم ولكن ٓٔ %منو ٍ
ناد للقمار أو محل َلرتكاب الفاحشة وعليك أف تقبل بالعمل في الفندؽ كلو
فهل يحل لك ىذا العمل ويحل لك راتبو بحجة أ ّف المصدر الرئيسي للعمل حالؿ وَل يجوز أف يعارض
المصدر الفرعي المصدر الرئيسي؟
أخبارا ٓ %ٜمنها صحيحة
ولو أ ّف صاحب جريدة قاؿ لك إني سأشغلك صحفيِّا على أف تجمع لي
ً
جاسوسا في صورة صحفي
ولكني قد أكلفك أف تكذب في ٓٔ %مما تورده من أخبار ،أو أف تعمل
ً
وتتجسس على أمتك لصالح أعدائها في ٓٔ %من وقتك فهل يحل لك ىذا العمل ويحل لك راتبو

بحجة أ ّف المصدر الرئيسي لألخبار حالؿ وأ ّف معظم وقتك في عمل حالؿ وَل يجوز أف يخالف المصدر
الفرعي المصدر الرئيسي؟

ولو أنك خطبت امرأة فقالت لك إني في كل شهر أرتكب الفاحشة مرة فهل يجوز لك أف تتزوجها؟
يما ولكني في ٓٔ %منها
ولو أ ّف ً
إماما قاؿ للمصلين إني سأقرأ عليكم في ٓ %ٜمن صالتي قرآنًا كر ً
قد أقرأ لكم من التوراة أو اإلنجيل أو أبياتًا من الشعر لكي أوضح ما أريد فهل تحل توليتو لإلمامة وتحل

الصالة خلفو؟

ولو أ ّف قاضيًا قاؿ لك إني أحكم في  %ٜٜمن أحكامي بالشريعة اإلسالمية ولكن في ٔ %منها قد
أحكم بما يخالفها؛ فهل ىذا قاض شرعي وىل يحل توليتو ويحل التحاكم لو؟
وىل يقبل أحد أف يقاؿ لو أنت الزوج الرئيسي لزوجتك؟ أو أنت األب الرئيسي َلبنك؟ أو أنت المالك
الرئيسي لمالك؟
ىل يرضى رئيس الجمهورية أف يقاؿ لو أنت الرئيس الرئيسي للجمهورية؟ وىل يقبل قضاة المحكمة
الدستورية أف يقاؿ إ ّف المحكمة الدستورية ىي المحكمة الرئيسية في النزاع حوؿ دستورية القوانين؟ إذا
كانوا َل يقبلونو في دنياىم فكيف يقبلونو في دينهم؟!
نخاسا ينادي "من يشتري العبد على
ويذكرني ىذا بفكاىة عن إحدى جداتي أ ّف ً
رجال مر بالسوؽ ووجد ً
يوما في السنة يحرف فيو ويتمرد" ،فقاؿ
عيبو" ،فسألو "وما عيبو؟" ،قاؿ "يعمل لك في طاعة وانقياد إَل ً
الرجل "َل بأس يوـ في السنة َل يضر" ،فاشتراه ثم قرر أف يسافر مع عبده فسارا في الطريق حتى
اعترضهما سيل من الماء والرجل َل يعرؼ السباحة فقاؿ لو العبد "يا سيدي اصعد على كتفي ألحملك
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وأعبر بك السيل" ،فلما حملو وتوسط بو السيل وقف ،فقاؿ لو السيد "مالك َل تتقدـ؟" ،قاؿ يا سيدي
"قد جاء يوـ الحراف".
حكما فُهم منو ذلك ،فالرد على ذلك أ ّف المحكمة الدستورية
وقد يحتج محتج بأف للمحكمة الدستورية ً
واضحا رفضت فيها اَلحتجاج بالمادة الثانية من
صداما
لها أحكاـ في غاية الخطورة تصادـ اإلسالـ
ً
ً
الدستور في إبطاؿ بعض القوانين المخالفة للشريعة ،وقد أورد الشيخ أحمد عشوش -حفظو اهلل -في
مقالة لو أمثلة فاضحة أو قل فاجرة منها تضاد اإلسالـ صراحة وبال حياء.
الداعية المجاىد الشيخ أحمد عشوش  -في ميداف التحرير
المحكمة الدستورية أحكامها كثيرة ِّ
جدا في استحالؿ الزنا واللواط والخمر والقمار ،كيف أحتكم إلى
المحكمة الدستورية؟! نحن في حاجة إلى تغيير النظاـ ،تغيير المؤسسات األمنية ،تغيير المؤسسات
القضائية ،تغيير المؤسسات الثقافية ،ألف كل ىذه المؤسسات بُنيت على العلمانية الالدينية التي ترفض
الدين.
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
حكما ساب ًقا للمحك مة الدستورية العليا بأف المادة الثانية من الدستور َل تعمل بأثر رجعي ،أي
ثم إ ّف ىناؾ ً
أ ّف كل القوانين السابقة لها والتي تشكل معظم القوانين شرعية واجبة النفاذ مع أف الكثير منها إف لم يكن

أكثرىا مخالف وأحيانًا مضاد للشريعة اإلسالمية ،وىذا لألسف ما تقضي بو المادة الثانية والعشروف بعد
المائتين من الدستور الحالي.
تنص المادة ٕٕٕ من الدستور على "كل ما قررتو القوانين واللوائح من أحكاـ قبل صدور الدستور يبقى

ناف ًذا وَل يجوز تعديلها وَل إلغاؤىا إَل وف ًقا للقواعد واإلجراءات المقررة في الدستور".

حيث أ ّف الغالبية العظمى من القوانين قد صدرت قبل المادة الثانية قبل صدور الدستور الحالي ،ومعنى
ىذا أ ّف الدستور أقر بقاء الغالبية العظمى من القوانين التي يخالف أكثرىا بل ويصادـ الشريعة اإلسالمية،
ثم إ ّف ىذه المحكمة تحتكم للدستور الذي تخالف كثير من أحكامو الشريعة -كما سيتبين -والذي
يستمد شرعيتو من أىواء األغلبية وليس من الشريعة والذي يمكن أف يتبدؿ ويتغير حسب أىواء الشعب،
ثم إ ّف ىذه المحكمة قد تبين مدى الفساد الذي يعشش فيها ،وكيف أنها حاولت إفشاؿ كل جهود
الجماعات اإلسالمية بكافة الطرؽ من إلغاء لمجلس الشعب ومن إلغاء للجنة التأسيسية لكتابة الدستور
ومن قراراتها التي كاف ينتظر أف تحل مجلس الشورى إلى غير ذلك من السجل الذي يزكم األنوؼ .ىذا
عن كوف المادة الثانية عاجزة عن تطبيق الشريعة.
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أما كونها محكومة غير حاكمة ،فألف ىناؾ العديد من المواد األخرى في الدستور تقيدىا وأحيانًا
مثال -على أ ّف الشريعة اإلسالمية ىي
جدَل أ ّف المادة الثانية كانت تنص – ً
تصادمها ،أي أننا لو افترضنا ً

ذكرت من
مصدر التشريع ،فإف ىناؾ من المواد ما يعارضها ويقيدىا بل ويمكن أف يعدلها أو يبطلها ،وقد
ُ
قبل أمثلة من المواد التي تنص على أ ّف السيادة للشعب ،وأ ّف اَلستفتاء ىو أعلى مصدر تشريعي ،وأ ّف
مجلسي النواب والشورى لهم حق اقتراح تعديل الدستور وعرض ذلك لالستفتاء ،أي أغلبية مجلسي
النواب والشورى لهم الحق في إلغاء المادة الثانية من الدستور أو جعلها تضاد الشريعة اإلسالمية وإف أُقر
دستورا شرعيِّا واجب النفاذ ويلتزـ من التزـ بالدستور وأقره أف يخضع لو ،ومثاؿ
ذلك في استفتاء صار
ً
ذلك لو أ ّف محكمة لها قاض يحكم بالشريعة اإلسالمية وفوقو مجلس للقضاة فيهم المسلم وغير المسلم
ومن يرضى بالشريعة ومن َل يرضاىا ويحكموف بالهوى والرغبة دوف إلزاـ عليهم بشيء فيقروف ما أرادوا من

حكم القاضي األوؿ أو يلغوف أو يعدلوف؛ فهل تكوف ىذه محكمة إسالمية حاكمة بالشريعة اإلسالمية؟ أـ
أ ّف القاضي الذي يحكم بالشريعة فيها محكوـ بمجلس أعلى منو يحكم بهواه ونزعاتو ورغباتو؟

وىذا ىو واقع المادة الثانية مع المواد التي تؤكد سيادة الشعب وحق أغلبية الشعب في تعديل الدستور لو

تنزلنا وفرضنا أنها تفيد الحكم بالشريعة وىي َل تفيد ذلك.
ومثاؿ آخر؛ دستور باكستاف فيو مواد أشد قوة في طلب تحكيم الشريعة من الدستور المصري مثل مادة
تنص على أنو َل يمكن أف يصدر قانوف مخالف للشريعة ،ومثل النص على إنشاء محكمة شرعية تراجع
إسالمية القوانين ،ولكن ىذه المواد محكومة بمواد أخرى أقوى منها أبطلت مفعولها وقد بينت ذلك
بشيء من التفصيل في رسالتي المسماة (الصبح والقنديل  -رسالة حوؿ زعم إسالمية دستور باكستاف)،
فماذا كانت نتيجة ىذا الخلط في الدستور الباكستاني؟ نظاـ دستوري وقانوني َل يحكم بالشريعة ،ودولة
فاسدة مفسدة يحكمها ساسة لصوص وجنراَلت مرتزقة تحارب المسلمين داخلها وخارجها وتمثل العميل
األساسي ألمريكا في حربها على اإلسالـ في منطقة وسط آسيا ويتمتع فيها الساسة الفاسدوف بالحصانة،
فكلما أدانتهم المحاكم بما فيها المحكمة العليا عفا عنهم اللص األكبر الرئيس (زرداري) أو السيد
ٓٔ %الذي َل تستطيع المحكمة العليا أف تمسو لحصانتو الدستورية ،وسوؼ أتطرؽ لذلك عند عرض
المادة  ٜٔٗإف شاء اهلل ،فهل ىذا ما نريد أف تصل لو مصر بعد الثورة التي لم تكتمل؟
كانت تلك نظرة سريعة حوؿ المادة الثانية.
أما المادة الرابعة التي نصت على "يؤخذ رأي ىيئة كبار العلماء باألزىر الشريف في األمور المتعلقة
بالشريعة" ،فهي مادة غير ملزمة ألنها لم تبين بعد أخذ رأي ىيئة كبار العلماء ىل يُعمل بو أو َل يعمل،
ونفس ىذا الواقع موجود في القانوف الجنائي الذي يطلب أخذ رأي المفتي قبل إصدار الحكم باإلعداـ
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ولكنو رأي غير ُملزـ ،ومن أشهر األمثلة التاريخية على ذلك حكم اإلعداـ الذي صدر ضد البطل (إبراىيم
الورداني) قاتل الخائن (بطرس غالي) وأحيلت أوراؽ القضية للمفتي الشيخ (بكري الصدفي) فاعترض على

الحكم ولكن المحكمة لم تأخذ برأيو فنفذت الحكم في البطل (إبراىيم الورداني) رحمو اهلل رحمة واسعة.
ومن المؤسف أ ّف اإلخواف المسلمين لما أصدروا برنامج حزبهم في عاـ  ٕٓٓٚأدرجوا فيو مادة توجب
على الهيئة التشريعية ورئيس الجمهورية أف يطلبوا رأي ىيئة من كبار العلماء ويكوف رأيها ىو الراجح.
مؤسسة السحاب
ورد في برنامج حزب اإلخواف المسلمين الصادر عاـ " ٕٓٓٚويجب على السلطة التشريعية أف تطلب
ومباشرا من علماء الدين
حرا
ضا انتخابًا ِّ
رأي ىيئة من كبار علماء الدين في األمة ،على أف تكوف منتخبة أي ً
ً

تاما وحقيقيِّا عن السلطة التنفيذية في كل شؤونها الفنية والمالية واإلدارية ،ويعاونها لجاف
ومستقلة
استقالَل ِّ
ً
ومستشاروف من ذوي الخبرة وأىل العلم األكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوؽ بحيادتهم
وأمانتهم ،ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات بقوة القانوف في غياب السلطة
التشريعية ،ورأي ىذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروؼ المحيطة
بالموضوع"( .برنامج حزب اإلخواف المسلمين -الباب األوؿ مبادئ وتوجهات الحزب – الفصل الثالث
السياسات واَلستراتيجيات ص ٕٔ).
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
ولكن لما تولوا الحكم تراجعوا عن ىذه الصياغة خطوة للوراء.
وأما المادة  ٕٜٔالتي نصت على "مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدىا األصولية
الفقهية ومصادرىا المعتبرة في مذاىب أىل السنة والجماعة" ،فهي وَل شك مادة جيدة تزيل اللبس
المتعلق بمعنى مبادئ الشريعة اإلسالمية ولكنها لألسف يلحقها نفس النقصين الذين لحقا بالمادة الثانية
مصدرا
أوَل عاجزة عن تطبيق الشريعة ألف مبادئ الشريعة اإلسالمية بتعريف ىذه المادة تظل
وىي أنها ً
ً
رئيسيِّا وليس وحي ًدا ،وكونها المصدر الرئيسي يعني جواز وجود مصادر غير رئيسية ،وثانيًا أنها ليست مادة
بينت آن ًفا.
حاكمة ولكنها محكومة بمواد أخرى تجعل السيادة للشعب وليست للشريعة اإلسالمية كما ُ

أم ا المثاؿ الثالث الذي يوضح عدـ تحاكم الدستور للشريعة اإلسالمية واحتواءه على مواد تخالف الشريعة
اإلسالمية فهو المواد التي تنص على عدـ التمييز بين المواطنين في كافة الحقوؽ والواجبات ومنها تولي
المناصب المختلفة ،وىذا فرؽ أساسي بين الدولة اإلسالمية التي تتحاكم للشريعة وتسوي بين المسلمين
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في الحقوؽ والواجبات وتميزىم على غيرىم وبين الدولة العلمانية الوطنية التي تسوي بين المواطنين في
وسابعا من ديباجة الدستور والمواد السادسة
خامسا
الحقوؽ والواجبات وتميزىم على غيرىم ،والفقرتاف
ً
ً
والتاسعة والثالثة والثالثوف والسادسة واألربعوف تؤكد على التساوي بين كافة المواطنين وحقهم في تولي
الوظائف بال تفرقة ،وىذا مخالف للشريعة اإلسالمية التي حكمت بأف ىناؾ مناصب َل يتوَلىا إَل
المسلموف ،مثل منصب اإلمامة ومنصب القضاء.
وتأكي ًدا لهذا التوجو العلماني القومي في الدستور ،نص الدستور في المادة ٖٗٔ على شروط من يترشح

لمنصب رئيس الجمهورية ،ولم يُشترط فيها اإلسالـ وَل الذكورة وَل حتى العدالة الشرعية وىذا خالؼ
واضح ومصادمة بينة للشريعة اإلسالمية .ومن المؤسف أف القاضي (عبد الغفار محمد) وىو القاضي الذي
كاف يحكم بالقانوف العلماني قرر في حيثيات حكمو في قضية الجهاد الكبرى عاـ ٗ ٜٔٛأف ىذه المادة
من الدستور من األدلة الواضحة على مخالفتو للشريعة اإلسالمية وعدـ تحاكمو إليها.
مؤسسة السحاب
ذكر القاضي (عبد الغفار محمد) في حيثياتو في القضية ٕ ٛٔ/ٗٙوالمعروفة بقضية الجهاد الكبرى ما

يلي
"حقيقة أ ّف المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أ ّف اإلسالـ دين الدولة الرسمي واللغة العربية
تدليال على أ ّف
لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع ،إَل أنو يكفي المحكمة ً
أحكاـ الدستور َل تتفق مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية؛ ما قرره عمر أحمد عبد الرحمن –باعتباره من علماء

المسلمين -أماـ المحكمة بجلسة الثالث من سبتمبر سنة ٖٜٔٛـ من أ ّف الدستور يتصادـ مع الشريعة
اإلسالمية وَل يتحاكم إليها ،فالمواد السادسة والثمانوف ،والسابعة بعد المائة ،والثامنة بعد المائة ،والتاسعة
بعد المائة ،والثانية عشرة بعد المائة ،والثالثة عشرة بعد المائة ،والتاسعة والثمانوف بعد المائة تعطي
لمجلس الشعب حق التشريع وسن القوانين ،وىو في اإلسالـ هلل وحده ،كما أ ّف المادة الخامسة والسبعين
من الدستور َل تشترط اإلسالـ والذكورة في رئيس الدولة وىو أمر يخالف إجماع الفقهاء ،والمادة

الخامسة والستوف بعد المائة تنص على أ ّف الحكم في المحاكم بالقانوف الذي يتفق في أسلوب إصداره
ونصوصو مع الشريعة اإلسالمية"( .مسودة حيثيات الحكم في القضية ٕ ٛٔ/ٗٙأمن دولة عليا طوارئ
نقال عن ىؤَلء قتلوا السادات ص ٓ ٔٛؤ.)ٔٛ
المشهورة بقضية الجهاد الكبرى ص ًٗ ٖٖٙ ،ٖٙ
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
ضا أ ّف برنامج حزب اإلخواف المسلمين الصادر في عاـ  ٕٓٓٚقد نص على اشتراط
ومن المؤسف أي ً
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اإلسالـ والذكورة لمنصب رئيس الجمهورية ولكن لما تولوا الحكم تراجعوا عن ذلك.
مؤسسة السحاب
ورد في برنامج حزب اإلخواف المسلمين الصادر عاـ  ٕٓٓٚبخصوص منصب رئيس الجمهورية
"يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضروريِّا لتحقيق العدالة وتعميق اَلنتماء للوطن ........باستثناء منصب

مسلما ،ونرى أ ّف للمرأة الحق في كافة الوظائف
رئاسة الدولة ،فيشترط فيمن يتوَله أو يترشح لو أف يكوف ً

اإلدارية في الدولة ما عدا رئاسة الدولة التي اتفق الفقهاء على عدـ جواز توليها لها"( .برنامج الحزب –

سادسا المساواة وتكافؤ الفرص
الباب الثاني الدولة والنظاـ السياسي –الفصل الثاني النظاـ السياسي – ً
ص ٖٕ).
لقاء مع محمد بديع – المرشد العاـ لإلخواف المسلمين
المذيع "إذا التصويت َل قيمة لو بمعنى إذا كاف ٔ٘ %من النساء في المجتمع المصري وبافتراض أ ّف
الكل بيصوت ىم من حقهم أف يختاروا سيدة إ ًذا أنت ستقوؿ لهم َل يعنيني تصويتكم؟"

محمد بديع -المرشد العاـ لإلخواف المسلمين "ألي منصب؟".

المذيع "لمنصب زعامة الدولة ،لرئاسة الدولة وَلية عامة تقوؿ نعم؟".
محمد بديع -المرشد العاـ لإلخواف المسلمين "أقوؿ َل ،بالنسبة لإلخواف المسلمين سألنا واستفتينا
مشايخ األزىر فأفتوا لنا أنو َل يجوز أف تتولى المرأة رئاسة الدولة".
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
المثاؿ الرابع الذي يبين مخالفة الدستور للشريعة اإلسالمية ىو ما ورد بالمادة التاسعة واألربعين بعد المائة
"من حق رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها" وىذه مصادمة واضحة للشريعة اإلسالمية ،ىناؾ
عقوبات َل يملك أحد أف يعفو عنها أو يخففها مثل عقوبة الزنا والسرقة ،قاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم
"إنما أىلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو
الحد وأيم اهلل لو أ ّف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا" ،كما أنو ىناؾ عقوبات َل يملك إَل
أصحاب الحق التنازؿ عنها مثل القصاص والديات في األنفس والجراحات ومثل حقوؽ النفقة ومثل
الديوف ،فأنى للدستور أف ينتزع ىذه الحقوؽ من أصحابها وقد كفلتها الشريعة لهم؟ وأنى للدستور أف
يجعل لرئيس الجمهورية ما ليس لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟
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منعا
كانت ىذه بعض األمثلة لمخالفة الدستور الحالي للشريعة اإلسالمية وعدـ تحاكمو إليها ،أكتفي بها ً

لإلطالة وإَل فإف في الدستور مواد أخرى عديدة تخالف الشريعة اإلسالمية صراحة ،ولكني قبل ترؾ الكالـ

عن الدستور أود أف أرد بإيجاز شديد على شبهتين
تماما مع الشريعة اإلسالمية ولكنهم يتدرجوف في
األولى أ ّف الذين أيدوا الدستور يعلموف أنو َل ينطبق ً
أوَل بإقرار حاكمية الشريعة ثم تطهير
اإلصالح خطوة خطوة ،فالرد عليهم أف التدرج في اإلصالح يبدأ ً
الدستور من المواد المخالفة لها ثم نتدرج في التطبيق ،أما إذا أقررنا بدستور يناقض حاكمية الشريعة فقد
قضينا على اإلصالح من أساسو ،ومثاؿ ذلك كرجل استولى سارؽ على بيتو ثم قاؿ لو سأعطيك غرفة
بشرط أف تتنازؿ عن حقك في كل البيت وتقر بو لي ،فإف وافق على ذلك بحجة التدرج فقد تنازؿ عن
حقو في البيت وفقد البيت ،ولكن التدرج ىو أف يصر على حقو في البيت ثم يسعى في استرجاعو غرفة
غرفة.
والشبهة الثانية أ ّف ىذا الدستور ىو المستطاع في ىذه المرحلة ،والجواب أ ّف ىذا غير صحيح فجمهور
دستورا يتفق مع الشريعة وَل يخالفها.
األمة كاف معكم وكنتم تستطيعوف أف تضغطوا بهم وتقروا
ً
واآلف بعد أف بينت أ ّف الدستور الحالي َل يتحاكم للشريعة وبالتالي لم تتحقق حاكمية الشريعة في مصر،
يأتي السؤاؿ وكيف الحل؟

الحل -واهلل أعلم -في خطوتين
الخطوة األولى النص على أف تكوف الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع ويبطل كل ما يخالفها من مواد
الدستور والقانوف ،وأف يكوف ىذا النص غير قابل للتعديل وَل التغيير باستفتاء وَل غير استفتاء ،أي أف
محكوما.
حاكما َل
ً
يكوف نصا ً

إخواني المسلمين ،لقد كاف العلمانيوف يطالبوف بأف تكوف ىناؾ وثيقة مبادئ حاكمة للدستور وأف تكوف

ىناؾ مواد فوؽ دستورية ولم يتحرجوا من ذلك ولم يداىنوا؛ فلماذا نداىن نحن ونتحرج؟ إذا كانوا
يطالبوف بمبادئ فوؽ دستورية فإف الشريعة فوؽ دستورىم وفوؽ مبادئهم ،يقوؿ الحق سبحانو ( َولِلَّ ِو ال ِْع َّزةُ
ِِ
ولِرسولِ ِو ولِل ِ ِ
ِ
ين).
ََُ َ ُ
ين) ،ويقوؿ عز ومن قائل ( َوََل تَ ِهنُوا َوََل تَ ْح َزنُوا َوأَنتُ ُم ْاألَ ْعلَ ْو َف إف ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ْم ْؤمن َ
لقد كانوا وما زالوا يتعاملوف معنا بنفسية الذئاب وما حصار مسجد (القائد إبراىيم) منا ببعيد ولكننا لم
نتعامل معهم بنفسية األسود ،ومن لم يستأسد أكلتو الذئاب.
والخطوة الثانية مراجعة كل المواد والقوانين المخالفة للشريعة وتصحيحها بما يوافق الشريعة وَل يخالفها،
وللعلم فإف مشاريع ىذه القوانين مخزنة في مخازف مجلس الشعب من عقود.
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موجزا للجانب األوؿ من جوانب التغيير الذي لم يتحقق وىو تحقيق حاكمية الشريعة.
كاف ىذا ً
عرضا ً

أما عن الجانب الثاني من أىم جوانب التغيير الذي لم يتحقق؛ وىو التحرر من التسلط الخارجي ،ولكي

أوجز في عرض ىذا الجانب أشير إلى أ ّف أخطر قوتين تهدداف أمننا وسالمتنا وحريتنا واقتصادنا في مصر
ىما أمريكا ومن ورائها حلف الناتو ثم إسرائيل ،فهل حدث تغير حقيقي في موقف الدولة المصرية منهما
بعد الثورة عما كاف قبل الثورة؟ لألسف الشديد لقد كاف مفتاح العبور للحكم ىو اَلعتراؼ بل احتراـ
المعاىدات الدولية أي المعاىدات الموقعة مع الوَليات المتحدة ومعاىدة السالـ مع إسرائيل ببنودىا
السرية والعلنية ،ولألسف فإف العديد من الحركات المنتسبة لإلسالـ رضخت لهذا الواقع وقبلت الوصوؿ
للحكم أو المشاركة فيو في مقابل احتراـ تلك المعاىدات ،وىناؾ ملفات في غاية الخطورة لعل اهلل
سبحانو وتعالى أف ييسر وأتعرض لها بتفصيل أكثر في مرة قادمة ،من ىذه الملفات؛ ملف القوات
األمريكية في مصر والتسهيالت التي تتمتع بها لضرب المسلمين حيث شاءت ،ومن ىذه الملفات؛ ملف
المعونة األمريكية للجيش المصري وتفاصيل إنفاقها ،ومن ىذه الملفات؛ ملف معاىدات التعاوف األمني
بين أمريكا ومصر في حرب أمريكا على اإلسالـ باسم اإلرىاب ،ىذه الملفات صرحت العديد من التيارات
المنتس بة للعمل اإلسالمي أنها لن تقترب منها وستلتزـ بها أي ستشارؾ في جريمة أمريكا في حربها على
أساسا
اإلسالـ باسم اإلرىاب ،وستغض الطرؼ عن النفوذ العسكري األمريكي في مصر الذي يستخدـ ً

كالما َل أريد أف أكرره من إخوة
لقتل المسلمين وتدمير بالدىم .أما عن العالقة مع إسرائيل فقد سمعت ً
المنهج والعقيدة والمحنة عن المعاىدة مع إسرائيل ،لو أحسنا الظن بهم لقلنا إنهم لم يقرؤوا المعاىدة،
المعاىدة مع إسرائيل يا أيها اإلخوة الكراـ ىي اعتراؼ صريح بجريمة استيالء الصهاينة على فلسطين
وإسقاط وقح لفريضة الجهاد العينية ضد إسرائيل ،ولعل اهلل سبحانو وتعالى أف ييسر وأتعرض لمعاىدة
السالـ مع إسرائيل بشيء من التفصيل في مرة قادمة بإذف اهلل.
ثم ىناؾ ملف حصار غزة ،لماذا تظل غزة محاصرة حتى اليوـ؟ أَل يدؿ ذلك مع ما أشرت لو من قبل من

احتراـ المعاىدات مع أمريكا وإسرائيل على أ ّف القرار السياسي للدولة المصرية َل زاَل أسير أكابر
المجرمين؟ وأ ّف اَلستقالؿ السياسي لم يتحقق في سياستنا الخارجية؟ وأ ّف السياسة الخارجية المصرية َل
زالت تسير على نفس الخطوط العامة للنظاـ المخلوع؟

أما عن الجانب الثالث من الجوانب الهامة للتغيير الذي لم يتحقق ىو إصالح الفساد الداخلي،
فقرا؟ ىل ُوفرت
ولنتساءؿ ىل ُرفع الظلم اَلجتماعي أـ َل زاؿ األغنياء يزدادوف غنى والفقراء يزدادوف ً
الخدمات األساسية للفقير؟ ىل يحصل على كفاؼ العيش؟ ىل يتمتع أبناؤه بتعليم جيد؟ ىل يحصل على
رعاية صحية كريمة؟ ىل يُحترـ اإلنساف في أقساـ الشرطة وإدارات المباحث أـ َل زاؿ يعاملو الباكوات
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والباشوات كما تعامل البهائم؟ ىل أُصلح قطاع النقل الذي يحصد أرواح المصريين حص ًدا؟ ىل تم
القصاص من مجرمي الداخلية الذين أذاقوا الشعب المصري صنوؼ الهواف والذين قتلوا في السجوف ما

يزيد على ألف مظلوـ أـ َل زالوا يتمتعوف بالحماية والنفوذ واَلمتيازات؟ ىل طُهر الشارع المصري من
البلطجة واإلجراـ والعصابات التي يشغلها ضباط المباحث والشرطة؟ ىل طهرت مصر من الخنا والفسوؽ
مسيطرا؟
جاثما
واَلنحالؿ في اإلعالـ والصحافة والمالىي والمنتجعات؟ أَل يزاؿ كل ذلك الفساد ً
واقعا ً
ً
بل أَل يزاؿ أربابو وأساطينو يهددوف الحكم الجديد والمشاركين فيو؟ ىل يجرؤ أحد أف يقوؿ إ ّف كل تلك
المظاىر الفاسدة قد تطهرت منها مصر؟ وإذا كانت واقعة بعد الثورة أَل يدؿ ذلك على أ ّف التغيير المنشود

لم يتحقق بعد؟

إخواني وأىلي في مصر المسلمة ،مصر قلعة العروبة واإلسالـ؛ إ ّف أمريكا تدير حربًا بالوكالة ضد النظاـ
الجديد في مصر ،واإلمارات ومشيخات الخليج تحتضن دعاة الليبرالية والديمقراطية وفلوؿ النظاـ
المخلوع وتغدؽ عليهم األمواؿ بأوامر أمريكا ليحاولوا أف يغيروا انتماء مصر اإلسالمي العربي .إ ّف حصار

مسجد (القائد إبراىيم) وإحراؽ مقار اإلخواف المسلمين وقائع تستدعي التنبو والحذر.

تقرير
يوم ا على باؿ بشر أف تأتي اللحظة التي يتحوؿ فيها صرح مقدس وبيت من بيوت اهلل إلى ىدؼ
لم يخطر ً
عاما من النضاؿ والكفاح والسجن لشيخ مسن
يحاصر ويستباح ويهاجم وتنتهك حرمتو ،لم تشفع ثمانين ً
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ٍ
عاما ،ففي جمعة ٗٔ من
اعتلى منبر ىذا المسجد بعد طوؿ من ٍع وتنكيل داـ لفترة تجاوزت الثالثين ً
ديسمبر عاـ ٕٕٔٓـ وعشية المرحلة األولى من اَلستفتاء على الدستور حاوؿ بعض من ينسبوف أنفسهم
إلى التيارات الليبرالية واليسارية بالتعاوف مع بعض محترفي البلطجة والجريمة مهاجمة مسجد (القائد
إبراىيم) عقب صالة الجمعة بزعم أ ّف الشيخ (المحالوي) إماـ وخطيب المسجد قد أعرب عن وجهة
نظره اإليجابية تجاه الدستور الجديد ،األمر الذي اعتبره البعض خارج المسجد إشارة بدء لتنفيذ عملية
نوعية جديدة تستهدؼ المسجد وإمامو ومصليو.
الشيخ أحمد المحالوي
"أدينا الصالة وبذلك انتهت شعائر الجمعة ،بعد الجمعة جلست مع بعض الناس الذين انتظروا في
المسجد ،بعض الناس انصرؼ وبعضهم انتظروا للدردشة في بعض الشؤوف ،كانت ىذه الدردشة عبارة عن
توجيو الناس إلى حكم اَلستفتاء وبينت لهم أ ّف األزىر الشريف أفتى بأف الخروج لالستفتاء واجب ديني".

تقرير

رفض المتظاى روف اَلنصراؼ وأكدوا أنهم لن ينصرفوا من ىذا المكاف إَل إذا تمكنوا من الشيخ وعلقوه
على باب المسجد ،لم تنجح قوات األمن رغم كثافتها من السيطرة على الوضع بل وقفت موقف المتفرج
على األحداث ،األمر الذي شجع المحاصرين للمسجد ،ومع مرور الوقت تم شن ىجمات متكررة من
أمال في الوصوؿ إلى داخل المسجد ومنها
بوابة دورات المياه الشرقية تارة ومن البوابة البحرية تارة أخرى ً

إلى حجرة الشيخ ،إَل أ ّف من تبقى من المصلين المحاصرين تصدوا لهذه الهجمات بصدور عارية وتحت
سمع وبصر قوات األمن ،استمرت ىذه المحاوَلت طيلة ٖٔ ساعة احتجز فيها ما يزيد عن ٓ٘ٔ مصليِّا
ومنهم نساء مع أطفالهن كن يصلين الجمعة ،بل تفاقم الوضع اإلنساني أكثر حينما ساءت حالة أحد
المصابين بأزمة صدرية بعد أف حرمو الحصار دواءه".
الشيخ أيمن الظواىري يكمل حديثو
كيف يُتصور أف يُعتدى على الشيخ المجاىد بلسانو والجاىر بكلمة الحق في وجو الظلم الشيخ أحمد
المحالوي وفقو اهلل ،ىذا المجاىد الذي تصدى للتطبيع مع إسرائيل ولمعاىدة السالـ ودفع ثمن كلمة
وظلما ،كيف يُتصور أف يُعتدى على إماـ مسجد (القائد إبراىيم) الذي كاف مركز
الحق سجنًا وحرمانًا ً
الثورة على مبارؾ في اإلسكندرية؟ وكيف يُتصور أف يطالب المجرموف بقتلو وتقطيعو وتعليقو على باب
المسجد؟

إ ّف الذي حدث حوؿ مسجد (القائد إبراىيم) يمكن أف يحدث حوؿ كل مسجد وحوؿ كل بيت ،والمعركة
التي تخضوىا العلمانية المتحالفة مع الصليبية وفلوؿ النظاـ المخلوع ليس المقصود بها اإلخواف فقط بل
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المقصود بها أي توجو إسالمي وأي اقتراب من النظاـ اإلسالمي وأي تمكين أو حرية لمن يطالبوف بحكم
اإلسالـ؛ ألف معركة أمريكا والغرب ىي مع اإلسالـ الذي يرونو أكبر تهديد لعقائدىم ومصالحهم ،وىي
معركة مع دولة الخالفة التي سعوا للقضاء عليها وقسمونا بالدولة العلمانية الوطنية العصبية حتى َل نعيد
التمكين للخالفة؛ ألنها كانت في أضعف أحوالها الحاجز المنيع لمدة خمسة قروف ضد أطماعهم في
اَلستيالء على بالدنا وفي اغتصاب فلسطين.
إخواني الكراـ ،إ ّف التراجع أماـ القوى المعادية لإلسالـ ومحاولة الوصوؿ معهم َلتفاؽ في منتصف الطريق

ضى
لن تجدي شيئًا؛ فإف القوـ ومن وراءىم يعرفوف ما يريدوف ،فلنتذكر قوؿ الحق سبحانو وتعالى ( َولَن تَػ ْر َ
ود وَلَ النَّصارى حتَّى تَػتَّبِع ِملَّتَػهم) وقولو سبحانو (يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنُواْ َلَ تَػت ِ
َّخ ُذواْ بِطَانَةً ّْمن
َع َ
َ َ
َ َ
ََ َ
َ ُْ
نك الْيَػ ُه ُ َ
ت الْبػغْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورُى ْم أَ ْكبَػ ُر قَ ْد بَػيَّػنَّا
ضاء م ْن أَفْػ َواى ِه ْم َوَما تُ ْخفي ُ
ُّم قَ ْد بَ َد َ
ُدون ُك ْم َلَ يَأْلُونَ ُك ْم َخبَاَلً َودُّواْ َما َعنت ْ
ص ُد ُ
لَ ُكم اآلي ِ
ات إِف ُكنتُ ْم تَػ ْع ِقلُو َف) ،فليتحد كل من يسعى في نصرة اإلسالـ حوؿ كلمة التوحيد.
ُ َ
وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين
وصلى اهلل عل سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
والسالـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو.
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