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تسريبات موقع وكيليكس
تؤكد عمالة الحكام القابعين فوق رؤوسنا ألسيادھم الكفار المستعمرين
قام موقع وكيليكس على شبكة اإلنترنت بتسريب آالف الوثائق المتعلقة بمراسالت الدبلوماسيين األميركيين ،وكانت
تركيا والحكومة التركية والسياسة التركية قد نالت قسطا ً فيھا .وبالرغم من أن الوثائق كلھا لم تنشر بعد وبالرغم من أنه ال
يمكن معرفة ما يمكن الكشف عنه ،إال أنه يمكن القول بأن الوثائق التي تم اإلفشاء عنھا حتى اآلن ليست إال إعالنا ً لما ھو
معلوم .فالوثائق المتعلقة بسفراء الواليات المتحدة في أنقرة تخص فترة عمل كل من إريك إدلمان وجيمس جيفري وويلسون،
حيث قام ھؤالء السفراء بإعداد تقارير تتعلق بالسياسية التركية تتضمن معلومات مستقاة من قنواتھم التي تصل إلى وزراء
بأخبار تناولتھا األوساط اإلعالمية التركية.
أتراك وإلحاقھا
ٍ
من الناحية الشرعية ال يجوز الحكم على خبر ورد من فاسق ،إال أن ھذه التسريبات تؤكد الحقائق التي يعلمھا أصحاب
البصائر؛ ذلك أن العقول المستنيرة تعلم يقينا ً كيف تمكن الحكام القابعون على رأس المسلمين من الوصول لسدة الحكم وبدعم
ومؤازرة من يزدادون قوة ،وأي سياسة ينتھجون و َم ْن الجھة التي يخدمونھا ويعملون لصالحھا .إن مما ھو معلوم أن الحكام
العمالء يقعون في دائرة سيطرة الكفار المستعمرين وعلى رأسھم أميركا ،وأن كافة سياساتھم الداخلية والخارجية ال تنفك عن
خدمة تطلعات أسيادھم وسياستھم المتعلقة بمنطقتنا ،وال حاجة النتظار وكيليكس ليفشي تلك الحقائق حتى نراھا .إن موقع
وكيليكس على شبكة اإلنترنت قام بتسريب ھذه الوثائق في نطاق صراع دولي محتدم بين الكفار المستعمرين أنفسھم ،وھي في
الوقت ذاته تؤكد ھذه الحقيقة التي ذكرناھا ،وال يوجد فيھا ما ھو غريب أو مستھجن ،إن الذين اندھشوا منھا ھم الذين أمكنھم
الرؤية فقط بعد تسريبات وكيليكس وھم الذين أدركوا مدى كراھية أسيادھم لھم ،وكيف يتحدثون عنھم بصورة سيئة في
أروقتھم الخاصة ،وكيف أن رفقا َءھم في العمل يقدمون الشكاوى ضدھم لدى السفارات األجنبية ،وأي نوع من السياسات
والمخططات يخدمون من غير أن يعلموا.
وأما القسم المتسرب المتعلق بحكام العرب ،فإضافة للحقائق التي ذكرناھا آنفاً ،فقد تبين للقاصي والداني كيف ھو
عداؤھم إليران وكيف يؤازرون كيان يھود )إسرائيل( رغما ً عن الشعوب اإلسالمية .وفي القسم المتعلق بإيران وأفغانستان
فھنالك وثائق تتعلق بفظائع االحتالل من مجازر واغتصاب .ليس من المھم ما إذا كانت تسريبات موقع وكيليكس على شبكة
اإلنترنت حقيقية أم ال ،علما ً أن وزارة الخارجية األميركية أكدت صحة ما ورد في الوثائق المسربة ،وليس المھم إن كانت
تصب في مصلحة كيان يھود أم ال ،وليس المھم إن كان قد أوقِ َع بين الحكام الظلمة بسببھا!،
المھم في األمر وما يجب رؤيته رأي العين ھو كون ھذه الدول الكافرة عدواً لدوداً للمسلمين وأن الحكام القابعين فوق
رؤوسنا ما ھم إال أدوات بيدھا تحركھا الدول الكافرة كيفما تشاء .وبدالً من أن يعتبر الحكام القا ِبعون فوق رأس األمة من ذلك
ويثوبوا إلى رشدھم ويتوبوا إلى ﷲ توبة نصوحا ً ويتراجعوا عن خياناتھم ويعودوا إلسالمھم وإلخوانھم المسلمين ويعتزلوا
العمل اإلجرامي الذي يقومون به ...بدالً من ذلك كله نراھم يكتفون بالصمت أمام ھذه الحقائق وإن أدلوا بشيء فھو انتقاد
صفراوي ال لون له ،بل وتجد منھم من يجاھر بالمعصية ويقول بملء فيه أن ھذه التسريبات لن تؤثر في عالقاته وخدماته التي
لن يتراجع عنھا.
أيھا المسلمون! كم من آالف الوثائق يجب علينا انتظار تسريبھا وتكشفھا حتى تدركوا حقيقة ھيمنة الكفار المستعمرين
علينا ،وأنھم قد تداعوا على بالدنا وأحاطوا بھا من كل صوب بتسھيل ومساعدة عمالئھم المحليين ،وأنھم يجثمون على
صدورنا ويحسبون علينا أنفاسنا من خالل أجھزة وأنظمة الحكم الوضعية التي فرضوھا علينا ،وأن حكامنا قد استمرؤوا الذل
والعمالة ألسيادھم الكفار لدرجة بات ميئوسا ً فيھا أن يثوبوا لرشدھم ويرجعوا عن غيھم؟! وكم من الوقت يجب االنتظار حتى
تروا وتدركوا أن ال خالص لكم إال باإلسالم دين الحق الذي فيه نظام حياة كامل متكامل يشمل كافة جوانب الحياة ،وأن
التحرير الحقيقي يكون باستئناف الحياة اإلسالمية من جديد من خالل إقامة دولة الخالفة الراشدة التي بھا وحدھا ستصبح
األمة اإلسالمية قادرة على إنھاء احتالل الكفار المستعمرين ومجازرھم تجاه إخواننا وإفسادھم المنظم ألوالدنا؟!
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