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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني
وخامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم الدين وبعد،
قبل أكثر من تسع مئة سنة ويف سنة  844هـ ،وبالتحديد
يف اليوم العاشر من تشرين الثاين سنة مخس وتسعني وألف
ميالدية ،وخالل انعقاد اجملمع الدي ي يف كل ر مون بررنسا املعقل
األبرز للصليبية ،ألقى البابا أوربان الثاين خطابا يستنرر فيه
الصليبيني لغزو بالد املسلمني يف الشام ،ويعدهم ومينّيهم باحتالل
القدس واألراضي املقدسة.
كان ذلك اخلطاب هو بداية الغزو الصلييب القدمي لبالد
املسلمني يف الشام وما حول الشام.
وقبل تسعة أسابيع ألقى (بوش) خطابا يف جنوده قبل
توجههم إىل الرمال املتحركة يف الصحراء يدعو فيه مجيع الكنائس
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يف الواليات املتحدة أن تصلي من أجل أبناء أمريكا الذين
يدافعون عن شرف وجمد أمريكا كما قال.
وكان هذا اخلطاب هو بداية الغزو الصلييب اجلديد لبالد
املسلمني يف اجلزيرة واخلليج.
وكما توجه الصليبيون بعد احتالهلم القدس يف غزوهتم
األوىل ،توجهوا إىل غزو املدينة ومكة يف احلجاز بقيادة (أرناط)،
كذلك فإن الغزوة الصليبية اجلديدة تقرتب من املدينة ومكة يف
اجلزيرة واخلليج ،بعد أن ساعد الصليبيون اجلدد أنرسهم اليهود يف
احتالل القدس وما حوهلا.
وكما متكن

هذه األمة من هزمية الصليبيني يف غزوهتم

شر هزمية وطهرت البالد من رجسهم ،فهي ستتمكن من
األوىل ّ
شر هزمية وتطهر البالد
هزمية الصليبيني يف غزوهتم اجلديدة كذلك ّ

من رجسهم إذا اتبع األمة العالج الذي سنبيِّنه بإذن اهلل.

وهذه احملاضرة أيها اإلخوة هي لبيان كيف تتمكن هذه
األمة من القضاء على الغزوة الصليبية اجلديدة يف اجلزيرة واخلليج،
مث االنطالق بعدها إىل األمام.
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أيها اإلخوة
منذ أكثر من ستني يوماً وحنن نعيش أزمة تكاد تعصف
باملنطقة كلها ،هذا إن مل تكن قد عصر
العراق الكوي

بعد ...فقد ضم

وأصبح البلدان املسلمان بلدا واحدا يف دولة

واحدة،
فاستعان

السعودية بل أمرت لتستعني جبيوش الدول

الكافرة وعلى رأسها أمريكا ،فجاءت مبشاهتا وحبريتها وآلياهتا،
وطائراهتا ،وحاول أن تضري على ذلك شيئاً من القانون ،فطلب
من السعودية أن توقع على اتراقية عسكرية عقدهتا معها ،حتمي
مبوجبها األسرة السعودية واحلكم السعودي من اعتداء العراق أو
أية حماولة ضد أمنها من الداخل واخلارج ،وتضع األسرة السعودية
مبقتضى هذه االتراقية القواعد واملطارات واملواين واألراضي يف
السعودية حت

تصرف أمريكا وقواهتا العسكرية ،مث استصدرت

أمريكا من جملس األمن قرارات وحشية باملقاطعة واحلصار البحري
والربي واجلوي للعراق للحيلولة دون تصدير منتجاته ،ودون إمداده
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بالسالح والسلع األساسية .وأخذ بوش يتصل بزعماء العامل وقادته
لتأليبهم على العراق ليشركهم معه يف حماربته؛ فبدأت الدول يف
تنريذ هذه القرارات ملصاحل تبعية أو ذاتية القتسام أو للتنافس على
امتصاص خ راهتا وهنب ثرواهتا وبسط اهليمنة والنروذ ،فامتألت
مياه اخلليج بالسرن واملدمرات وحامالت الطائرات ،وامتألت
الشواطئ والصحراء باجلنود والدبابات ،سرنهم جتوب البحار
وطائراهتم خترق األجواء ،يعدون أنرسهم لإلقامة أمداً بعيداً،
فيعملون املشاريع لتحلية مياه البحر وبناء املستودعات ومقرات
اخلدمات ،ينتقل قادهتم ووزراء دفاعهم ،يترقدون جيوشهم
يتهددون ويتوعدون دون أن خيشوا بأساً كما لو كانوا يتنقلون يف
يسخنون املوقف ،تارة على نار
بالدهم بل أيسر من ذلك ،أحيانا ّ
متأججة وأخرى على شعلة هادئة ،ويف كل احلاالت يرتقبون فرصة
بالضغوط السياسية أو العسكرية ليصيبوا منا مقتال.
وتغطية حلشودهم وتربيرا لغزوهم ووجود قواهتم وطول بقائها
يف بالد املسلمني ،أمروا عمالءهم بعقد مؤمتر قمة يف القاهرة يف
األسبوع الثاين من غزوهم الصلييب للجزيرة واخلليج ،وقد بارك هذا
املؤمتر تدخل الدول الكافرة املستعمرة جبيوشها ،مث قرر إرسال
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جيوش من الدول العربية لتقف صرا جبانب جيوش الدول الغازية
يف مواجهة املسلمني.
ولقد مت هلم ما أرادوا ،حىت إهنم متادوا يف غيّهم ،فأعلنوا
على لسان وزير اخلارجية األمريكية (بيكر) يوم اخلميس -9-6
 0991أن بالده تركر بإنشاء نظام أمن جديد يف املنطقة العربية
على غرار حلف مشال األطلسي ،وأن عدداً من الدول العربية
سوف تشارك يف هذا النظام األم ي ،وأن القوات األمريكية ستبقى
حىت بعد زوال أزمة اخلليج .مث إن األمر زاد على ذلك حىت إن
نرقات هذه اجليوش اليت تغزونا قد تكرل هبا السعودية واإلمارات
ومشايخ آل الصباح ،أي أن أمريكا فرض
استدعاءها مث عقد اتراقية معها ،مث كان

على عمالئها
ثالثة األثايف متويل

نرقات جيوشها من أموال الناس اليت اغتصبها أولئك املأجورون
والعمالء.
كل هذا أيها اإلخوة حدث وحيدث على مرأى منا ومسمع
مث خيتلف فيه املختلرون:
فرريق من احلكام يعقد االجتماعات والندوات واملؤمترات
يؤيد كل ما فعلته أمريكا دون حترظ بل لعله أمريكي أكثر من
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األمريكيني ،وفريق يؤيد شيئاً ويعارض شيئاً على استحياء متشيا مع
املصاحل الدولية اليت يدور معها.
وأما مشايخ السالطني فهم يدورون معهم حيث داروا
فهؤالء يصدرون الرتوى ويلوون عنق النصوص لتأييد سلطاهنم يف
استعانته بأمريكا ووقوفه معها ،وأولئك يصدرون الرتوى يف اجتاه
آخر ،مع أن القضية واحدة واحلكم فيها واحد.
والناس أيها اإلخوة وجد بعضهم النراق أيسر السبل ،فهم
جاهزون لتغي ر رأيهم مىت وحيث لزم ،يباركون فصل الضرتني وفك
االرتباط ألن احلاكم يريد ذلك ،ويشجبون فصل العراقني ألن
احلاكم يريد ذلك ،مع أن القضية واحدة واحلكم فيها واحد ،ومع
ذلك يتغ رون ويتب ّدلون ويف كل واد يهيمون ومع كل ضارب دف
يس رون ،يبيعون آخرهتم بعرض من الدنيا قليل ال بل يبيعون
آخرهتم بدنيا غ رهم.
وفريق هاج وماج ملا حدث ولكن هيجانه مل يكن أكثر من
تنريس عن عواطف متأججة ضد الدول الكافرة املستعمرة دون أن
يتقدم خطوة حنو إجراء عملي ،فبذلك اكترى واعترب أن األمر قد
انتهى.
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عز عليهم أن تتكالب الدول بقضها وقضيضها
وآخرون ّ
لغ زو اإلسالم واملسلمني مث جتد هذه الدول خونة ممن ينتسبون هلذه
ويربرون أعماهلا بتسي ر اجليوش جبانب جيوش
األمة يستعينون هبا ّ
الدول الكافرة املستعمرة تغطية للجرمية وتآمرا على األمة ،هذا
عز عليه ما حدث ،فغضب وسخط وشجب
الرريق أيها اإلخوة ّ
عمن يغ ر له هذا
واستنكر لكنه مل يكتف بذلك بل طرق يبحث ّ
الواقع التعيس.

أيها اإلخوة
إن هناك يف األمة فريقا غ ر هؤالء املختلرني ،فريقا أخلص
هلل العمل وصدق ما عاهد اهلل عليه ال خيشى يف اهلل لومة الئم،
فاخل ر يف هذه األمة إىل يوم القيامة ،إال أن هؤالء املختلرني يلرتون
النظر هذه األيام ،وإنه حلري بنا أن نتساءل:
ملاذا خيتلف القوم وينقسمون فريقني أو فرقاء؟ على الرغم
من أن األمور واضحة لكل ذي عينني؟
إن أحداث اخلليج تكاد جتمل يف األمور التالية-:
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والعراق وص رورة البلدين بلدا

 -0ضم ووحدة الكوي
واحدا.

 -2استعانة السعودية بالدول الكافرة املستعمرة وعلى
رأسها أمريكا وتدفق جيوش هذه الدول لتدنس أرض اإلسالم يف
اجلزيرة واخلليج وبتمويل من حكام السعودية واإلمارات ومشايخ
آل الصباح.
 -3إرسال بعض احلكام يف البالد اإلسالمية ،اجليوش
لتقف صراً جبانب الدول املستعمرة يف مواجهة املسلمني يف
العراق.
 -8عقد أمريكا اتراقية عسكرية مع حكام السعودية
وحماولة توسيعه مع بعض عمالئها يف اخلليج وغ ر اخلليج ليصبح
حلراً عسكرياً أمنياً على غرار احللف األطلسي.
 -5الصراع الدويل يف منطقة اخلليج القتسام النروذ واهليمنة
على الثروات وتنافس أمريكا وأوروبا وخباصة بريطانيا على املركز
املؤثر يف املنطقة ،وإدخال احلكام يف البالد اإلسالمية كأجزاء تابعة
يف هذا الصراع.
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اجلوي
 -6احلظر االقتصادي مث احلصار ّ
الربي والبحري و ّ
بالقوة العسكرية الذي تقوم به أمريكا وحليراهتا بالنسبة للعراق.
 -7اجلهاد واإلعداد لقتال جيوش الدول الكافرة املستعمرة
اليت تتحرز لتهديد وضرب العراق.
الضم للقانون الدويل.
 -4خمالرة ّ
هذه هي أيها اإلخوة جممل األحداث ،وبالنظر فيها مليّاً
جند أن أحكامها يف اإلسالم تكاد تكون من املعلوم من الدين
بالضرورة لقطعيّة ثبوت أدلّتها واستراضتها:

فضم بالد املسلمني ووحدهتا معاً ثاب

بالقرآن والسنة

وإمجاع الصحابة رضوان اهلل عليهم ،والبالد اليت ينتشر فيها
اإلسالم اآلن شاهدة على ذلك ،ولوال وحدة وضم بالد املسلمني
لبعضها البعض ملا كان هذه البالد اليت عليها نعيش ،فاألصل يف
هذه األمة أهنا واحدة

ُ ُ
ُ
ََ
ُ
ََّ َ
إِن ه ِذه ِ أ ََّمتك ْم أ ََّمة َواح َِدة َوأنا َربَّك ْم

َ ْ
اعبُ ُدو ِن ،وقد طبق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحابته
ف

رضوان اهلل عليهم واخللراء من بعدهم ،طبقوا هذا احلكم يف كل
مراحل اجلهاد والرتح.
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ولذلك فال قيمة شرعية لرتوى بعض مشايخ مصر
بضمها للكوي .
والسعودية وغ رهم الذين اعتربوا العراق فئة باغية ّ
ألن الشرع اإلسالمي أمرنا بالوحدة :أمة واحدة يف دولة
موحدة ،والكرار املستعمرين
واحدة حت راية خليرة واحد يف بالد ّ

مزقونا إىل بضع وأربعني دويلة وجعلوا جملس األمن وصيّاً علينا.
ّ

يوحد
فإذا قام حاكم من حكام املسلمني اآلن وأراد أن ّ

بالد املسلمني ،فإن عمله هذا يكون مشروعاً وجيب على بقية
يوحد بالد
املسلمني مساعدته يف ذلك ،غ ر أن الواجب عليه أن ّ

املسلمني يف دولة واحدة حتكم باإلسالم أي دولة خالفة ،إال أن

التوحيد فرض والررض ال يعطله عدم تنريذ فرض آخر.
وأما االستعانة بالدول الكافرة واستقدام جيوشها وتغطية
ذلك وتربيره بإرسال بعض احلكام اجليوش لتقف جبانبهم يف
مواجهة املسلمني ،فكل ذلك من اجلرائم الكربى اليت جتعل
مقرتفيها من أئمة اخليانة الذين يستحقون أن تطبِق األمة على
أعناقهم وتدوسهم بأقدامها ولو بعد حني ،فإن األدلة يف كتاب
اهلل املبني لعظم إمث مواالة الكرار قطعية الثبوت قطعية الداللة

يَا

َ
َ
َ ََّ ُ ْ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ِين َ
أ َُّي َها ََّاَل َ
ض ُه ْم أ ْو ِْلَ ُ
اء َب ْع ٍض َو َم ْن
آمنُوا ال تتخِذوا اْلهود والصارى أو ِْلاء بع
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َ َ
َ ََّ
ُْ ْ ُ َ ْ َ
ُ
ْ ُ َ ََّ ُ ْ
َ ََّ
ين أ ْو ِْلَ َ
اء م ِْن دو ِن
َيت َول ُه ْم مِنك ْم فإِنه مِن ُه ْم ال َيت ِ
خ ِذ المؤمِنون الَكف ِرِ
ْ ْ َ َ ََ
َ ََّ
ال ْ ُم ْؤمِن َ
اَلل ِ ِِف َ ْ
َشء ،واالستعانة بالكرار
ِيۖ َو َم ْن َيف َعل ذَٰل ِك فلي ْ َس مِن

واستقدام جيوشهم وإرسال اجليوش لتقف يف ص ّرهم ،كل ذلك
من أعظم املواالة هلم.
ولقد حاول يهود ب ي قينقاع أن يقاتلوا مع الرسول يف معركة
أحد ضد كرار قريش فرفض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
االستعانة هبم ،أي أن االستعانة بالدول الكافرة حرام حىت ولو كان
االستعانة بالدول الكافرة لقتال

لقتال الكرار ،فكيف إذا كان

املسلمني؟! وقال صلى اهلل عليه وسلم «ال تستضيئوا بنار

المشركين» ،ونارهم كناية من كياهنم وجيشهم.
ولشدما كان

دهشيت عندما اطلع

على فتوى لشيخني

من مشايخ السالطني؛ أحدمها جعل السعودية والعراق ال غالب
وال مغلوب ،أجاز للسعودية أن تستعني بالدول الكافرة وحتضر
جيوش أمريكا ولكنه يف الوق

نرسه دعا األمة أن تقف جبانب

العراق ضد الغزوة الصليبية يف اجلزيرة واخلليج ،فقال يف األوىل
باحلرف (إن كان استنصاره بالكافر دفعاً لعدوان ظنّه واقعاً به غ ر
مريد به قتال املسلمني ابتداء وال سرك دمائهم ومن خوف على
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ماله ونرسه ومل جيد من املسلمني من حيميه من هذا العدوان فهو
ال يؤمث بذلك سواء أكان قتال أو مل يكن) انتهى قوله يف فتياه،
يتجرأ على اهلل إرضاء لسيده الذي استرتاه دون أن يأيت
هكذا ّ
بدليل وهو يعلم أن ال دليل.
وقال يف الثانية باحلرف (إن احلرب الصليبية اجلديدة اليت
تقودها أمريكا اليوم ليس العراق هو املستهدف هبا إّّنا األمة
اإلسالمية كلّها فعليها من مشرق األرض إىل مغرهبا أن تسارع إىل
جانب العراق) انته

مقولته يف فتياه ،أي أنه يريد أن يرضي

الطرفني ال أن يبني احلكم الشرعي يف املسألة.
ولقد كن

أظن أن مقدرة مشايخ السالطني تنحصر

بالرتوى لسلطان واحد يف آن واحد ،أما أن تكون عند بعضهم
مقدرة ألن يريت بالنقيضني لسلطانني يف آن واحد فهذا ما مل أكن
وزعتها ونشرهتا له بعض الصحف.
أعلمه حىت قرأته يف فتواه اليت ّ
وأما الثاين فقد أجاز االستعانة بالدول الكافرة قياسا على
دخول قبيلة خزاعة يف ذمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن
يسلم كل أفرادها ،وكذلك قياساً على أهل الذمة يف بالد املسلمني
الذين قاتلوا الصليبيني مع املسلمني.
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أي أن الشيخ املذكور قد استدل منها جبواز االستعانة
جبيش أمريكا ،وكأنه يعترب أن أمريكا من أهل الذمة ،أو أن أمريكا
جاءت للسعودية مثل خزاعة اليت جاءت للرسول  داخلة يف
ذمته  تقاتل حت

رايته  ،أي أن أمريكا دخل

حكام السعودية وخضع
وحت

حت

راية

هلم وتقاتل كأفراد يف اجليش السعودي

سلطة حكام السعودية كما كان

خزاعة حت

سلطان

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أال ساء ما حيكمون.
إن هذا الشيخ يعلم أن هذا هراء وأن أمريكا هي املهيمنة
على حكام السعودية وهي حتتل اجلزيرة واخلليج يف أماكن وجودها،
وأهنا تأمر حكام السعودية فيأمتروا بأمرها وتش ر إليهم فيطأطؤا هلا.
إن مشايخ السالطني هؤالء هلم يوم جيعل الولدان شيبا
َ

َ

ََُ ْ َ ً
ُبت َك َِمة
ك

ُْ ُ ْ َْ ْ َُ ُ َ
ون إ ِ ََّال َكذِبًا.
َترج مِن أفواهِ ِهم إِن يقول

وأما الصراع الدويل يف اخلليج ودخول احلكام يف البالد
اإلسالمية أجزاء تابعة يف هذا الصراع وعقد األحالف العسكرية
وتصريح بيكر بالتخطيط حللف أم ي عسكري على غرار احللف
األطلسي ،فإن هذا كله تشمله اآليات واألحاديث اليت حترم مواالة
الكرار واالستعانة هبم ،إال أننا حىت ندرك األمر جيداً حيسن بنا أن
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نسلط الضوء قليالً على خلرية تصريح بيكر والصراع الدويل يف
اخلليج.
لقد وضع

بريطانيا يدها قبل هناية القرن التاسع عشر

على معظم منطقة اخلليج ومنطقة البحر األمحر ،وجعل

منها

مستعمرات وحمميات ومناطق نروذ بريطانية حلماية مستعمراهتا
الكربى يف اهلند ومحاية طرق مواصالهتا معها ،مث ملا تبني ما حتويه
منطقة اخلليج من خمزون نرطي ازداد متسك بريطانيا هبا.
وملا اعرتى بريطانيا الضعف واهلزال ،وخاصة عندما أعلن
سنة  0964أهنا حددت سنة  0970موعداً النسحاهبا عسكرياً
من شرق السويس ،طلب كيسنجر من جملس األمن القومي
األمريكي وضع دراسة حول املنطقة وأمنها وكيرية ملء الرراغ فيها،
وأخذت أمريكا تعمل على وراثة املستعمرات األوروبية وخاصة
الربيطانية يف كل مكان ومنها منطقة اخلليج ،وأصبح

أمريكا

وبريطانيا تدرسان الدول احمللية املؤثرة يف اخلليج الستمالتها باإلغراء
أو التهديد لتصبح تابعة هلا .أمريكا حتاول بذلك وراثة بريطانيا
واهليمنة على اخلليج بكامله ،وبريطانيا حتاول أن تقاوم ليبقى هلا
شيء من احلياة يف اخلليج.
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ولقد أدى احندار الشيوعية واحنسار دور االحتاد السوفيييت
إىل مت ّدد دول أوروبا وعلى رأسها بريطانيا مللء الرراغ وإىل العودة
إىل بعض مراكز نروذها التقليدية؛ فبدأ يأخذ الصراع بني أمريكا
وأوروبا شيئا أكثر سخونة وبالذات يف اخلليج؛ وذلك ألن أمهية
اخلليج ال تكمن يف برتوله كثروة هائلة فحسب ،وإّنا تكمن أيضا
يف جعل برتوله أداة حتكم يف أوروبا إذا ما تركزت أمريكا فيه ،فهي
إن أخذت اخلليج وسيطرت على برتوله أصبح مبقدورها أن تعطي
ومتنع فتضع أوروبا حت رمحتها وختضعها ملشيئتها؛ نظراً ألن الدول
األوروبية ترى أن مص رها السياسي واالقتصادي مرتبط بدرجة
كب رة مبص ر اخلليج .فنظرهتا للخليج نظرة مص ر الحتياجها إىل
ثروته النرطية اهلائلة ذات املخزون االحتياطي الكب ر.
وألن الصراع الدويل يف اخلليج ال يكون فاعالً إن مل تسنده
أنظمة حملية عميلة للدول املتصارعة لذلك حرص

أمريكا على

إجياد حلف أم ي من عمالئها ،كما أن أوروبا وخباصة بريطانيا
حرص

على إعادة ترتيب أماكن وجودها يف البالد العربية ومنها

منطقة اخلليج ،أي حماولة دب احلياة يف عمالئها من جديد
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وإعطائهم أدواراً نشطة يتحركون هبا .ومن هنا ميكن فهم هذا
االستقطاب للقوى احمللية يف املنطقة ،وكيف أن احلكام يف بالد
املسلمني قد قسموا قسمني تبعاً للقوى الدولية املتصارعة؛ ولذلك
فإن دخول حكام بالد املسلمني كأجزاء تابعة يف الصراع الدويل،
سواء أكان سياسياً أم عسكرياً ،يعترب شديد اخلطورة؛ ألنه جيعل
بالدنا وقوداً هلذه الصراعات الدولية الرهيبة ،فضالً عن كونه جرمية
كربى لوقوعه حت

مدلول النصوص الشرعية اليت حترم مواالة

الدول الكافرة.
وأما احلظر االقتصادي واملقاطعة فإنه من الغريب العجيب
أن خيتلف املسلمون فيه؛ فتحرمي مقاطعة بعضهم بعضا أشهر من
أن خيتلف فيه أحد ،فالرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول «ال

تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهلل إخوانا»
«المسلم اخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن فرج عن مسلم كربة

فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة».
وأما موضوع اجلهاد ومقاتلة الدول الكافرة إذا اعتدت على
شرب من أرض املسلمني فاألمر واضح كل الوضوح واجلهاد ،ذروة
ََّ

ْ

ْ

ْ

ْ
َ ُ ْ
ُ
َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ ََّ َ
ِيك ْم غِل َظ ًة..
ج ُدوا ف
سنام اإلسالم قات ِلوا اَلِين يلونكم مِن الكفارِ وْلَ ِ
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ْ

ْ

اْل ْر َ َ َّ
فَإ ََّما َتثْ َق َفنََّ ُه ْم ِِف َ
شدْ ب ِ ِهم ََّم ْن َخل َف ُه ْم .ولقد صارع
ِ
ِ
بف ِ

هذه

األمة الكرار املعتدين عليها يف مجيع مراحل التاريخ صراعاً ال
هوادة فيه ،فقض على الصليبيني والتتار ،ولوال تعطيل احلكام يف
بالد املسلمني للجهاد وقتال اليهود يف فلسطني لقضي عليهم منذ
زمن بعيد ،وهكذا بالنسبة لكل كافر مستعمر معتد كما هو احلال
يف غزو أمريكا للجزيرة واخلليج ،فاجلهاد أمر ثاب قطعي يف ثبوته
قطعي يف داللته فرض على املسلمني بال خالف .وإذا علمنا أن
اجلهاد هو مقاتلة الكرار ابتداء لنشر اإلسالم وإعالء كلمة اهلل،
علمنا كم هو هذا الررض عظيم ،وعلى الرور ،ال يقبل التأخ ر،
إذا اعتدي على شرب من أرض املسلمني

َ ُ ُ
وه ْم ُي َع َّذبْ ُه ُم َُ
اَلل
قات ِل
ِ

َ
ُ ْ َُ ْ ْ ََ ُ ْ ُ ََ
ْ
ُ ُ َ َ ْ َُّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ
ِب غيْظ
نُصك ْم عليْ ِه ْم َويَش ِف صدور قو ٍم مؤ ِمن ِي .ويذه
بِأيْدِيكم ويخ ِزهِم وي

قُلُوبِهِ ْم.

أما القانون الدويل وخمالرة الضم له فإنه حيسن بنا أن نذكر
شيئاً عن كيرية نشوء القانون الدويل.
يف القرن السادس عشر كان

الدولة اإلسالمية -الدولة

العثمانية -قوة حيسب هلا حساب ،فقد امتد سلطاهنا حىت وصل
أسوار ،فينا فكان

البالد العربية والرتكية والرارسية والبلقان كلها
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بالدا واحدة يف دولة خالفة واحدة ،فتداع دول أوروبا الغربية -
ً
مث حلق

هبا فيما بعد الدول األوروبية األخرى -تداع

هذه

الدول لتكوين ما يشبه منطقة دولية (األسرة الدولية كما أمسوها
جتمعهم ليقروا يف وجه الدولة اإلسالمية) ،مث وضعوا واترقوا على
أعراف وتقاليد ومعاهدات بينهم كانوا يقروهنا يف مؤمترات
يعقدوهنا ،من أبرزها مؤمتر وستراليا سنة  ،0684حيث وضع
املؤمتر القواعد التقليدية ملا مسوه بالقانون الدويل ،ومنذ ذلك التاريخ
وجد ما يسمى باجلماعة الدولية .واحلقيقة أنه ال قانون دويل وال
مجاعة دولية بل قانون للدول األوروبية النصرانية واجلماعة األوروبية
النصرانية للوقوف يف وجه الدولة اإلسالمية.
واستمر هذا حىت قضي على الدولة اإلسالمية بعد احلرب
العاملية األوىل مث تكون
قام

األسس نرسها اليت

عصبة األمم وبقي

عليها األسرة الدولية السابقة ،واليت كان

أوروبا الغربية ضد الدولة اإلسالمية ،بقي

تع ي تكتل دول

هذه األسس والتقاليد

نرسها مع بعض التجميل الزائف لبعض قوانينها ،بقي

أساس

أعمال عصبة األمم وهي احلراظ على قوة دول أوروبا الغربية وعدم
السماح للمنطقة اإلسالمية اليت مسوها الشرق األوسط ،عدم
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السماح هلا بأن تقف من جديد على قدميها ،وعلى الرغم من
إدخال بعض التعديالت على هيئة األمم عند إنشائها بعد احلرب
أمريكا هي الدولة الراعلة يف

العاملية الثانية ،حيث أصبح

اجملموعة الدولية باإلضافة إىل أوروبا الغربية وروسيا ،إال أن القانون
الدويل بقي بشكل إمجايل عبارة عن قواعد تضمن هيمنة الدول
الغربية على املنطقة اإلسالمية واحليلولة دون رجوعها دولة واحدة
كما كان

من قبل ،وبذلك فإن ناقوس اخلطر يدق عند هذه

الدول إذا ما ظهرت أية دالئل تش ر إىل قوة بالد املسلمني مثل
توجههم إىل إقامة دولة خالفة ،أو توجههم لتوحيد بالدهم أو
توجههم للجهاد أو توجههم للسيطرة الرعلية على ثروات بالدهم
واستخدامها يف أسباب قوهتم ،يضاف إىل كل ذلك التنافس
الشديد بني أمريكا ،القوة الغربية اجلديدة بعد احلرب العاملية الثانية،
وبني أوروبا وخباصة بريطانيا ،القوة الغربية القدمية ،للهيمنة على
اخلليج وثرواته اهلائلة ،واستعمال الطرفني للقوى احمللية يف الصراع
الدويل الدائر بينهما يف اخلليج.
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وهلذا فما إن حدث دخول اجليش العراقي للكوي وضمه
إليه حىت رأت أمريكا أن يف هذا هتديداً ملصاحلها ،فاختذت منه
ذريعة إلصابة أهداف عدة بضربة واحدة:
أما األول فمربر لتدخلها اخلارجي العسكري والسياسي بعد
أن زال مربرها القدمي وهو التصدي للشيوعية املتمثلة يف االحتاد
السوفيييت بعد اندحاره مؤخراً يف املسرح الدويل.
والثاين أن حتتل اخلليج فعلياً فتتحكم يف ثرواته وبذلك جتعل
أوروبا يف قبضتها الحتياجها للثروات النرطية اهلائلة يف اخلليج
فتضمن عدم مزامحة أوروبا هلا يف املنطقة وخضوعها هلا.
والثالث أن حتول دون بقاء استمرار قوة عظيمة يف بلد من
بالد املسلمني وهي العراق خلشيتهم أن يصبح هذا البلد دولة
خالفة للمسلمني متلك من أسباب القوة ما ميكنها من رد هذه
الدول الكافرة املستعمرة إىل جحورها األوىل وإقصائها عن اهليمنة
وبسط النروذ يف العامل ،خاصة وأن هاجس هذه الدول هو عودة
اإلسالم لقيادة العامل من جديد ،وكث ر من تصرحياهتم يكشف
ذلك؛ فهم ال زالوا يعيشون بعقلية الصليبيني األوائل .فهذا أللنيب
يقول حينما احتل مدينة القدس (اآلن انته
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احلروب الصليبية)،

وكذلك حصل مع القائد الررنسي غورو الذي وقف على قرب
صالح الدين وقال (ها قد عدنا يا صالح الدين) ،ويف
اخلمسينات صرح مسئول يف وزارة اخلارجية الررنسية قائالً (إن
العامل اإلسالمي عمالق مقيّد فلنبذل كل جهدنا حىت ال ينهض)،

ويف الستينات صرح (يوجيم روستو) رئيس قسم التخطيط آنذاك

بوزارة اخلارجية األمريكية ،وكان أيضاً مستشاراً للرئيس جونسون،
صرح قائالً (إن هدف العامل الغريب يف الشرق األوسط هو تدم ر
احلضارة اإلسالمية ،وإن قيام إسرائيل هو جزء من هذا املخطط،
وإن ذلك ليس إال استمراراً للحروب الصليبية).
ومنذ بضعة أشهر ذكر املعلق الصحري دافيد هاول يف
مقاله الذي نشرته صحيرة واشنطن تاميز وصحيرة جابان تاميز
بعنوان "حتول يف مسار التاريخ" (إن العدو اآلن بعد اندحار
الشيوعية هو اإلسالم وحضارته) ،ومنذ بضعة أسابيع صرح صلييب
آخر (ميشال دوبريه) رئيس وزراء فرنسي سابق يف مقاله املنشور يف
صحيرة لوكوثيديان دوباري بـ (أن اإلسالم أصبح اآلن عدو أوروبا
وعدو فرنسا أوالً ،وأن اخلطر ميكن أن يأيت من اجلنوب ،أي من
املنطقة اإلسالمية).
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وبذلك فليس غريباً هذا اجلنون املستعر الذي حدث للدول
الكافرة املستعمرة وبالذات أمريكا بعد أن ضم العراق الكوي ،
فهو لألسباب املذكورة ومل يكن ألي سبب آخر .وأما التشدق
بالقانون الدويل فلم يكن سوى تغطية ملا يبيتون ،وإال فإهنم خيرقون
هذا القانون الذي وضع ابتداء ملصلحتهم وخيالرونه وقتما يريدون
ويؤولونه ويرسرونه على هواهم ،فإن رأوا يف خمالرته حتقيق مصلحة
هلم أكرب أو استغالالً أعظم للبالد الضعيرة خالروه وبرروه ،ولذلك
فإن مجيع دول العامل الثالث ،حىت غ ر اإلسالمية منها ،ذاق
األ ََمَّرين من تطبيقات القانون الدويل طبقاً ألهواء الدول املستعمرة،
فقد تدخل

واحتل

هذه الدول يف بنما وغرينادا ولبنان وحاصرت كوبا

الروكالند وهي حتاصر العراق اآلن ،وقبل ذلك أيدت

احتالل اليهود لرلسطني وما حول فلسطني ودعمتهم جبميع
أسباب القوة لتحيقيق ذلك دون أن تقيم وزناً للمواثيق والقوانني
الدولية.
ولذلك فإن موضوع القانون الدويل وخمالرته واحلراظ عليه
كل ذلك ساقط االعتبار واالحتجاج من أساسه.
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أيها اإلخوة
بعد أن استعرضنا بشيء من التراصيل أحداث اخلليج وتبني
لنا أن أحكام تلك األحداث ثابتة واضحة يف اإلسالم نعود
فنتساءل :ملاذا ينقسم احلكام وأتباعهم ومشاخيهم وبعض الناس
حوهلا؟ وما دام هذه القضايا واضحة الداللة واالستدالل فلماذا
خيتلف األجراء حوهلا؟ ملاذا ال يؤيدون ضم ووحدة الكوي

مع

العراق ما دام هذا فرضاً؟ ملاذا ال يثورون ويقرون صراً واحداً ضد
ومول جيوشهم ،وكذلك
من استعان بالكرار وعقد حلراً معهم ّ
ضد من أرسل اجليوش لتقف صراً جبانب الكرار يف مواجهة
املسلمني ما دام أن كل هذه جرائم كربى وإمث عظيم؟ ملاذا ال
يعارضون احلصار واملقاطعة بالرعل ،ال بالقول على استحياء،
ويرسلون كل شيء للعراق يساعده على استمرار قوته ما دام
احلصار واملقاطعة بني املسلمني أمراً منهياً عنه باجلزم يف اإلسالم؟
ملاذا ال حيركون جيوشهم كلها لتبدأ اجلهاد ضد جيوش الدول
الكافرة اليت غزت واحتل

بالد املسلمني يف فلسطني وما حوله

ويف اجلزيرة واخلليج ما دام اجلهاد ذروة سنام اإلسالم؟ ملاذا ال
يقطعون عالقاهتم مع هذه الدول الكافرة املستعمرة املعتدية ،أو
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ملاذا ال خيرجون من هيئة األمم ما دام أن أصل نشوئها حلرب
اإلسالم واملسلمني؟ وألهنا بدت هيئة أمريكية حتركها أمريكا كيف
تشاء؟
أيها اإلخوة
إنكم تعلمون أن هذه األمة عاش قرونا عدة تستظل براية
واحدة وتقيم يف دولة واحدة وحيكمها باإلسالم خليرة واحد ،ال
حتدها يف بالدها حدود وال تقيدها يف تنقالهتا قيود ،ترتح الرتوح
وتنشر اإلسالم ،عزيزة برهبا قوية بدينها ،إن قال كلمة دوت يف
جنبات األرض ،وإن فعل فعالً ألقى الرعب يف قلوب الكافرين،
يرهبها األعداء وحيرتمها األصدقاء حىت تآمر عليها املتآمرون فقضوا
على خالفتها يف أوائل هذا القرن بعد احلرب العاملية األوىل.
بعد هذا أيها اإلخوة استطاع الدول الكافرة املستعمرة أن
تقسم البالد والعباد وأن تزرع فيها كث راً من املأجورين والعمالء ،ومل
يكتروا بذلك بل عملوا على تضليل عقول املضبوعني بثقافاهتم،
فجعلوا ضم بالد املسلمني وإعادهتا واحدة جعلوها جرمية يعاقب
عليها القانون الدويل ،وجعلوا االستعانة بالكرار وعقد حلف
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معهم ومواالهتم ،جعلوها جرمية مربرة عند خونة املسلمني ،وجعلوا
اجلهاد الذي هو ذروة سنام اإلسالم جعلوه نسياً منسيا بعد أن
كان اجلهاد مبدلوله الشرعي هو والدعوة طريقاً رئيساً لنشر اإلسالم
وفتح الرتوح ،بل إهنم مل يكتروا بإلغائه كمبادأة للكرار بالقتال بل
حاولوا إبعاده من أن يكون حىت للدفاع عن احلرمات اليت تنتهك
واملقدسات اليت متتهن ،وقالوا بشيء مسوه اجلهاد السلمي ووجدوا
من يريت هلم بذلك وطبقوه عملياً ،فقد احتل فلسطني وما حول
فلسطني من قبل اليهود منذ أكثر من أربعني سنة ،وعلى الرغم من
أن احلل وحيد وأوحد وهو قتاهلم
َ

َ ُُْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ُ
جوهم
واقتلوهم حيث ثقِفتموهم وأخ ِر

َّمِ ْن َحيْ ُث أ ْخ َر ُج ُوك ْم إال أن احلكام يف بالد املسلمني يلرون ويدورون
تارة للصلح واملراوضات واالستسالم وأخرى تدار شؤوهنم من غ ر
بالدهم وقد دفنوا رؤوسهم كالنعام دون أن جيدوا يف ذلك
غضاضة.
وها هي الدول املستعمرة تغزونا اليوم مرة أخرى يف شرق
اجلزيرة واخلليج ،وكما بدأوا أول مرة عند أوىل القبلتني وثالث
احلرمني ،ها هم اليوم بقرب احلرمني وثانية القبلتني ،وكما بقي
اليهود يف فلسطني وال زالوا أكثر من أربعني سنة ألن حكامنا
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عطلوا اجلهاد وحتريك اجليوش لقتاهلم وإعادة فلسطني لديار
اإلسالم ،فكذلك خيشى إن بقي احلال على ما هو عليه أن تبقى
أمريكا وبريطانيا وغ رمها يف اجلزيرة واخلليج أمداً طويالً ،كما يبدو
من تصرحياهتم وما ختري صدورهم أكرب.
أيها اإلخوة
هكذا جاء اخلالف يف املواقف جتاه احلدث الواحد ،حكام
يتنافسون على خدمة الدول الكافرة املستعمرة ،ومشايخ سالطني
ينافقون هلم وبعض الناس ممن ضعف عندهم البصر والبص رة
يصرقون هلم ،كل ذلك هو السبب يف َّ
أن بعض احلكام وبعض
الناس أصبحوا خيتلرون على أمور معلومة من الدين بالضرورة ما
كان هلم أن خيتلروا عليها لو كانوا يتصرفون تصرفاً ذاتياً بعقلية
املسلم ونرسيته اليت فطره اهلل عليها ،ولكنهم ضلوا وأضلوا وتنكبوا
عن الطريق فوصلنا إىل احلالة اليت عليها نعيش .فكيف العالج أيها
اإلخوة؟
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كيف العالج لتعود هذه األمة خ ر أمة أخرج

للناس

تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن باهلل وتسود العامل وتقوده
إىل خ ر الدنيا واآلخرة؟
كيف العالج لتعود هذه األمة هي املؤثرة يف العامل حترك
األحداث وحترك العامل معها ال أن حتركها األحداث فتتبعها؟
كيف العالج ليقضى على يهود يف فلسطني وحول
فلسطني وليقضى على الغزو الصلييب اجلديد يف اجلزيرة واخلليج؟
أيها اإلخوة
إن االستنكار والشجب واإلدانة وكذلك بح الصوت يف
مس رة أو ندوة أو مهرجان عمل ال بأس به للر

نظر الناس

للمصيبة اليت حتيط هبم ،لكن هذا وحده ال حيل املشكلة ،والعالج
األعظم واألهم هو اإلجراء العملي للقضاء على الكارثة اليت حل
مث االنطالق إىل األمام.
إن هذا األمر أيها اإلخوة ال يصلح إال مبا صلح به أوله -
حكم مبا أنزل اهلل وقتال يف سبيل اهلل ،هبذا فتحنا الرتوح ودحرنا
الغزو الصلييب القدمي والغزو الترتي بعد ذلك ،وألننا مل نعاجل
31

القضية الرلسطينية بالدواء املذكور فإن اليهود ال يزالون يدنسون
أرض فلسطني أرض اإلسراء واملعراج .وهكذا بالنسبة للغزو
الصلييب اجلديد ،فالعالج هو هو مل يتغ ر إن أخذنا به قضينا
عليهم وإال فيخشى أن نبدأ بِ َع ّد السنني اليت ميكثوهنا يف اجلزيرة
واخلليج كما نستمر بِ َع ّد السنني اليت قضاها ويقضيها اليهود يف
فلسطني.
أيها اإلخوة
إن عالج هذه املشكلة للقضاء على الغزوة الصليبية
اجلديدة يكون كما يلي:
 -0أن يرتك العراق عبث البعث وملحقاته وارتباطاته ويعلن
احلكم باإلسالم والوالء كل الوالء لإلسالم ليصبح العراق دولة
اخلالفة للمسلمني.
 -2أن يعلن على الرور ضم األردن للعراق والكوي
لتكون كلها دولة واحدة تستظل براية اإلسالم وتكون مقدمة
لتوحيد بالد املسلمني كلها يف دولة واحدة ،ويكون هذا الضم
والتوحيد إنقاذاً لألردن وإنقاذاً لكل بلد من بالد املسلمني يتوحد،
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إنقاذاً له من الضعف االقتصادي ،والسياسي ،والعسكري فضالً
عن كونه فرضاً عظيماً من فروض اإلسالم.
 -3أن يستنرر املسلمون باسم اإلسالم للقتال يف سبيل اهلل
ضد كل كافر معتد ،سواء أكان من اليهود يف فلسطني أم من
األمريكيني والربيطانيني وحلرائهم يف اجلزيرة واخلليج.
 -8أن يستنرر املسلمون باسم اإلسالم لالنتراض على
حكامهم الذين استعانوا بالكرار وأرسلوا اجليوش مواالة للكرار،
وذلك لتغي ر هؤالء احلكام واالنضمام لدولة اخلالفة الواحدة.
 -5قطع مجيع العالقات مع الدول املعتدية علينا وإهناء
مصاحلها يف بالدنا على الرور ،وحصر العالقة معها باجلهاد
واجلهاد فقط حىت يـَرَّد االعتداء وتعود البالد خالصة إىل ديار
اإلسالم دون الدخول يف مراوضات أو صلح أو تراجع.
 -6اخلروج الروري من مجيع املنظمات الدولية واإلقليمية
وعدم التقيد بقوانينها وهيآهتا؛ ألهنا مل توضع ومل تنشأ إال لضرب
اإلسالم واملسلمني وحتقيق هيمنة وسيطرة الدول املستعمرة بزعامة
أمريكا على بالد العامل األخرى وخباصة املنطقة اإلسالمية.
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أيها اإلخوة
هذا هو احلل الذي ِّ
ميكننا من القضاء على الغزوة الصليبية
اجلديدة ،وهو وإن بدا صعباً يف بعض أجزائه إال أن أمة حيَّة
كاألمة اإلسالمية إن أخلص

العمل هلل وبذل

يف سبيل اهلل

ذلك املهج واألرواح وعرف القيادة املخلصة وسارت معها ونصرهتا
وآزرهتا لن يعجزها ذلك بل سيكون سهالً ميسوراً.
وإنه وإن تكالب

مجيع الدول الكافرة املستعمرة شرقها

وغرهبا على بالد املسلمني يف فلسطني وما حوهلا واجلزيرة واخلليج،
إال أن املعركة عندما تكون بني اإلسالم والكرر وعندما تعبق من
خالهلا رائحة االستشهاد ،رائحة اجلنة فإن النصر ال بد أن يكون
للمسلمني بإذن اهلل ،ولقد خربت دول أوروبا بالذات أن اجليش
اإلسالمي ال يقهر ،ولعلها ال زال تذكر تكب رات املسلمني حول
أسوار فينا وأبواب فرنسا.
وإن ي قبل اختتام حماضريت أود أن أستعيد مع اإلخوة الكرام
أمراً حدث قبل أربعمائة وألف من السنني:
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أرسل اخلليرة أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه جيوشاً عدة
لرتح الشام اليت كان

حت

حكم الرومان أجداد األمريكيني

والربيطانيني اآلن.
بدأت هذه اجليوش تتحرك وتتهيأ للقتال ،وعسكرت قرب
ال رموك يف أوائل السنة الثالثة عشرة للهجرة حىت كان

األيام

الراصلة يف شهر مجادى الثانية من السنة ذاهتا ،وكان قد اكتمل
عدد جيش الروم ( )281ألراً وعدد جيش املسلمني ( )36ألراً،
كان املسلمون يسارعون إىل الشهادة واالستشهاد ،يسارعون إىل
جنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني ،وكان جند الروم
يربطون بالسالسل كي ال يهربوا من املعركة.
وألن املعركة كان

مص رية فقد حضر ((هرقل)) جد

((بوش)) اآلن حضر إىل الشام بنرسه ليشرف على املعركة وهو
يأمل أن يكون النصر حليف جيشه املدجج بالسالح ،ولكن
النتيجة كان قاسية وقاسية جداً على هرقل ،إىل حد أنه قال وهو
فار منهزم بعد أن داس املسلمون جيشه بسنابك خيلهم قال سالم
عليك سوريا سالم ال لقاء بعده ،وهكذا كان.
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وإن قلوبنا ملطمئنة بأن املعركة إذا وقع

بني دولة اخلالفة

الواجب إقامتها على النحو الذي بيناه ،وبني الدول الكافرة
املستعمرة ،أي بني اإلسالم والكرر يف اجلزيرة واخلليج فإن النتيجة
ستكون على الكرار املستعمرين قاسية وقاسية جداً إىل حد أنه لن
يكون عند (بوش) متسع من الوق

ليقول مثل ما قال جده

(هرقل).
ال نقول هذا حتليقاً يف اخليال وال رمجاً بالغيب بل إمياناً
بكتاب اهلل الذي نتلو حيث وعده سبحانه باالستخالف للذين
آمنوا وعملوا الصاحلات ،وتصديقاً حبديث رسول اهلل  الذي نقرأ
حيث يبشرنا بعودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،ولكل أجل
كتاب ...وإن ما نشهده من توجه للناس حنو اإلسالم يوجد
الطمأنينة بأن حتقيق هذا األمر ليس بعيداً بإذنه سبحانه ،واهلل
غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
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