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 ..«الَعَبطْ  َبْحرِ »َباْشِعْر َعََل 

َبطْ  ْر فِـ الزَّ  ..! ! َو اْنِزْل ِمَشمَّ

ْخ   ..«َيا َناْس اْنُتوَغَلطْ »: َو اْْصُ

  .. يِْمكِْن َكاَلِمي َدا َلَغطْ 

 ..َغَلطْ  يِْمكِنْ ؛ يِْمكِْن َصَواْب 

َماغْ  َدا َأْصُلو إِْخَراْج  َماْغ ِدي.. الدِّ  ..تِنَْخَبطْ  ََلَّا الدِّ

 ..! ! و َعَجبِي
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 أكتُب اليوم من خندق اإلخوان..

 ُعهررؤوس الو اخليانة ألئمة   كلمة قصرية أحتسبها فضيحة  ب ستفتح كتايب هذاأ

 ! البابوات األربعة.. اإلضاللو

 ! ا بابا واحد  نعم يف مرص أربعة بابوات ال

  !بتهل له أتباعه ضارعني بقوهلم: أبانا الذي يف السالحيالذي .. بابا اجليش

 ! لسياساتيف جلنة اكان تهل له أتباعه ضارعني بقوهلم: أبانا الذي بالذي ي.. و بابا األزهر

تهل له أتباعه ضارعني بقوهلم: أبانا الذي يف خدمة بيالذي .. و بابا حزب النور

 ! تاملخابرا

  !تهل له أتباعه ضارعني بقوهلم: أبانا الذي يف الكاتدرائيةبيالذي .. و بابا الكنيسة

 ! أربعة بابوات ُيعَبُدون من دون اهلل
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 !فالعساكر يطيعون أمر قائدهم السييس كأنه هاتف من السامء يأمرهم برشب البيبيس

فسه اغتصب نربام و فيقتل العسكري من كان حيميه باألمس، أو قد يغتصب عرضه،

ليجعله  !حقا..  إن اجليش يفصل اتصال العقل بأصبع رضب الزناد! بنفسه إذا أتاه األمر

 ! هو صوت اإلله الوزير! مأمورا فقط من صوت معنيو موصوال مبارشة باألذن

َج خريمبارك قد أوكل و! ن فرعونَ وهم الفاسقو الفلول يعبدون مبارك كام عبد أجدادُ 

فهو ! ه يف طاغوتيتوكيال  الطيب  «لسياسات باحلزب الوطنيعضو جلنة ا»السوربون 

 ! يسعى يف اخليانة بزي العلامء ليثبت أن أكثرهم اليوم عمالء

سون برهامي كرسول اهللو و خونة الدعوة السلفية من و فمن طعنه طعنوه! أذناهبا يقدِّ

موه..و! رفعه رفعوه مه حرَّ رمضان كريم يا و! وهحلُّو يا حلُّو.. وما أحله أحلُّوهو ما حرَّ

  !بدال منه يف بيان االنقالبألن برهامي هو اإلمام الغائب فقد أوكل جالل مرة و! حلُّووه

م حتية للبابا األخري! و حقيقة ! بوكسحائز اللقب األصيل بابا األرنو! أنا أرفع قاعدة احلامَّ

ن يسعى لكو اردمل يوردهم املوو ألنه البابا الوحيد الذي مل خين أتباعه! توارضوفوكس

 ! ملصلحة شعبه عىل جثث بقية الشعب املرصي العقيم

ية رغم أنه حائز عىل لقب البابا باالنجليز! بابا هذه املرة «الربادعي»و لن أحتسب البوب 

فإضافة ألنه ال يستقيم له مجلة عربية صحيحة فنرتجم له اللقب إىل ! «the pope»حقا 
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إذا ! ٌد بأمرهال يأمتر أحو! ليس له شعبيةو! ر عىل حزبهال يسيطو فهو ال أتباع له! العربية

 ! ال البوب« بويب»فدعنا نسميه بالـ 

اجتمع البابوات قد و! خامسهم بويبو إذا نحن أمام أربعة بابوات خريهم طاغوت

  !األربعة يدعمون بعضهم ليثبتوا أهنم قادرون عىل استئصال اإلسالم من مرص

ا حتى نجد كل هذا الصدَّ و ياليت اإلخوان أصال كانوا  جون نموذجا إسالميا خالص  يروِّ

لكافرين كفر او لكن هكذا شاء اهللُ أن يرينا نفاق املنافقني! املنافقنيو من أعداء اإلسالم

ف لنضال األعدو ذلك لنحذرو! اجلاهلية إىليف رفض جمرد إضافة نكهة اإلسالم   نتحرَّ
 
اء

 ! نهعنفواو قوتهو طهارتهو له بشمولهاألكثر خطرا حني نسعى لتطبيق اإلسالم ك

 ! البويبو لن أطيل الكتابة عن البابوات األربعة

 و لكن سأوجه نصيحة إىل كل مسلم يف مواجهة هؤالء الطواغيت:

 الزنازين،و املحصورين يف الشوارعغريهم من و اإلخوان ال يلزمك حني تنقذ إخوانك

بل ال يلزمك ! الديموقراطية أن تقر بـ املعتقلنيو ال حني تقوم عىل خدمة أرس الشهداءو

ل عنهم أن تشاركهمو حني تنقذهم  من أجل االعتصاماتو التظاهرات ختذِّ

أن  البابوات األربعة عىل مريس و ال يلزمك حني ترجو أن ينترص! أيضا الرئيس رشعية

 ! تنادي به رئيسا ديموقراطيا
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فأنت يسعك أن تنرصهم عىل ! ي صورةبأ اجلاهلية و ليس يف سكوتك اآلن براءٌة من

 فرصتك واسعة يف نصيحتهمو! الذي عندهم الباطل أن تربأ منو! الذي معهم احلق قدر

 ! أن ُينجدهم اهلل قلوهبم اليوم متعلقة بـو

ف سقوطهم لتتوحش البالد و! ال تقابلهم باخلذالن كام خذلوك يف كل موطن ال تتشوَّ

.. عن اإلخوان ال ختذيلهم التخذيل هو جب الوقتواإن ! إدارة التوحش طمعا يف

 واجب الوقت..مقتل من شايعهم يفو واجب الوقت رضب البابوات األربعة

جاهلية بنكهة  مع نرصة قدر احلق الذي عند من يروجون، من اجلاهلية الرباءة هو 

 ! اإلسالم

وا النقالب البابوات األربعةو أما من زغردوا باألمس من  همو آسى عليهمفكيف ! كربَّ

 ! ليس متدينا بدين اهللو نعم متدين بطبعه! ين بطبعهدشعب مت

 أستغفُر اهللَ يلو! أشهُد أن حممدا رسول اهللو أشهُد أن ال إله إال اهللو! أكتب كالمي هذا

 ! لكمو
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ا بعف؛ .. ألوفر عليك العناءهذا الفصلسأعطيك اإلجابَة قبل أن تقرأ  ا تذهب رسيع  يد 

قها ة لتبحث عن أي كذبة ُمرحية ُتَصدِّ  ! عن حقائقي املرَّ

 ! ! لقد انقلب االنقالبيُّون ألهنم أصال منقلبون: اإلجابُة عزيزي القاريء هي

أليديولوجيا ينقلبون عىل او .. ينقلبون عىل املفاهيم التي يزعمون حراستها،نعم منقلبون

عوهنا..  التي يدَّ

ل أن ينقلبوا بل قب! ىل شعاراهتم اخلاصة قبل أن ينقلبوا عىل حكم اإلسالميِّنيمنقلبون ع

فهم منقلبون عىل أنفسهم.. منتكسون عن رسمهم األول.. مفتونون عن ! عىل اإلسالم

 ! أعلنوهو غايتهم األساسية.. خائنون لعهدهم الذي طاملوا قطعوه

 ! االنقالبيُّون كلهم كذلك.. كلهم منقلبون

املخابرات.. الرشطة.. البلطجية.. الدعوة السلفية.. األزهر.. الكنيسة..   اجليش..

رجاله و كل من انقلب عىل ظهره من الدمهاء أو انقلب رأسه إىل األرضو العاملانيون..

 ! إىل السامء
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ان ا ملسلمي فلسطنيو سنة حارسا حلدود إرسائيل أربعنيجيش.. يعمل منذ  فلامذا . .سجَّ

يمسح دماءهم يف مسلمي و املسلمني يف مرص« عواطفيش ج»تعجب حني يقتل 

 .! ؟محاية  ألمن إرسائيل؛ فلسطني

رات فتحتها للمخاب  -تقبَّله اهللُ-« سليامن خاطر»و خمابرات حربية.. فتحت زنزانة 

قتله من اعتدى عليها من جنود و اإلرسائيلية لتقتله انتقاما من دفاعه عن حدود بالده

 «املمثل العاطفي»جب حني ينتفض رئيس املخابرات احلربية السابق إرسائيل.. فلامذا تع

ة  ألمن ما ذلك أيضا إال محاي؛ والرباءةو يضع رئيَسه يف السجن لُيخرج مبارك إىل احلريةو

 .! ؟إرسائيل

َوادة ليايل أمراء العرب احلمراء مع الفنانني  الفناناتو و خمابرات عامة.. تنشغل بق 

َوادة»تعجب حني تتآمر املرصيِّني.. فلامذا  ا مرص مع هؤالء األمراء ليغتصبو« خمابرات الق 

 .! ؟هم سكارى من دماء أبنائها املذبوحني عند أرجل الرسير؛ وكلها اغتصابا

إخراجهم من كل مأزق.. فلامذا و و رشطة.. كانت وظيفتها احلقيقية هي محاية املجرمني

ليس أوىل أ؛ الطواغيتو ار املجرمنيتعجب حني تنقض الرشطة عىل مرص كلها حلامية كب

أن حترس السادة الصانعني بدال  من جمرد التواطؤ مع رشكاء « كالب احلراسة»بـ 

 .! ؟اجلريمة
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 و بلطجية.. كانت وظيفتهم أن يكونوا األذرع التنفيذية للرشطة يف جتارة املخدرات

نيابة عن كل جريمة.. فلامذا ُتذهل حني يرضبونك بالرصاص و السالحو الدعارةو

  .! ؟حني يضغط الزناد« إصبع الضابط»متاما كأن البلطجي هو  ؛ الرشطة

 سنة يدلُّون أمن الدولة عىل خمالفيهم أربعنيظلُّوا   -و السلف منهم براء–و دعوة سلفية 

بل أنشأهم األمُن قبل ذلك إنشاء  لشّق صف اجلامعات ، من أبناء احلركة اإلسالمية

احتالل منابرها إلضعافها.. ملاذا تعجب حني و نتسبيهاسحب مو تشوهيهاو األخرى

ن حق أليس م؛ العامليةو من خدمة أمن الدولة إىل خدمة املخابرات املحليةعالنية يرتقَّون 

ل»اجلاسوس الرتقِّي إىل   .! ؟بعد طول مدة اخلدمة تلك« جاسوس أوَّ

ا إال هيئة منح الفتاوى لكل من أراد .. ! فتوى بفرخةكل ، وو هل كان األزهر يوم 

أفتعجب اليوم حني يقوم الطيب السوربوين بتحليل دماء املرصيني كلهم لالنقالبيني كأن 

كالتي أدمن شيوخ الفتَّة  التهامها مقابل الفتاوى.. « فراخ»كل أهلها و «عشة كبرية»مرص 

ا ليس عفأطرَد تطبيَقه عىل املرصيني مجي« الفتوى بفرخة»إنه ال يفهم األحداث إال بمفهوم 

 .! ؟إال

يح ليس نقال عن املس! «مبارك شعبي مرص»و كنيسة كان شعارها طوال ثالثني سنة هو 

يوم تنزل عىل أتراها ال! زوجته الصليبيةو لكن تقديسا ملبارك أيب الصلبانو عليه السالم

ُيطلق –حكم املسلمني الئائرين عىل دولة مبارك أم تنتفض بسالحها املخزون يف حصوهنا 
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دولة »تعود و تنتفض مع القتلة يف الشوارع لتصفية أهل اإلسالم -كنائسكذبا عليها 

 .! ؟«مبارك لتحكم مرص

 رغم حتالفهم الدائم قديام مع أي« فصل الدين عن السياسة»الناعقون بـ ! و العاملانيون

. أكان «.فصل اإلسالم عن حياة الناس»دين غري دين اإلسالم، فهم عىل احلقيقة أنصار 

 -و لو كان دين توارضوس–أن تراهم يتحالفون مع سقط املتاع من كل ما هو ديني غريبا 

ليقتلوا كل ما هو مسلم يف مرص « الكنيسة األرثوذوكسية-الدعوة السلفية-األزهر»

 ! «من حولوا صورة الدين إىل خساسة»بالتحالف مع 

 .. فهم مع كل صاحباملاءو املرعىو و الدمهاء هم الدمهاء ليسوا إال خرافا تبتغي املنكح

 ! أساءو طغاو إن كفرو عصا

عىل  نبواالنقالبيون هم أصال منقلو! األرواح جنوٌد جمنَّدةو! إن ُسنن الكون ال تتغري

أفكارهم و األيديولوجيات التي ينتحلوهنا.. بل منقلبون عىل أنفسهم القديمةو الرايات

 ! لذا كانت حتمية االنقالب! السالفة

ينقلبون إىل و ينقلبون عىل بعضهم البعض..سينقلبوا سويا.. ثم و أن يتجمع املنقلبون

يَن َظَلُموا ! اجليف املنتنة قريباو مقلب القاممة ذ  عاجال غري آجل إن شاء اهلل.. )َوَسيَْعَلُم الَّ

 . َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقل ُبوَن(
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و لتكتل مجاهري البلطجية حول أخت منتقبة غىل الدُم يف عروقي عىل إثر مقطع فيدي

 ! اهلل أعلم ما جرى هلا غري ذلكو رضهبم إياهاو خرجت من حصار مسجد الفتح

إىل  61/8ساعة من عرص يوم  42و هم قد حورصوا –و مع غليان الدم أّذن العرُص 

 لكن الغضب هلل ال! فقمُت أتوّضأ عاملا أن الوضوء ُيطفيء الغضب؛ -61/8عرص يوم 

ا أيُّ ُطرق القتل و! نطفيء أثُره إال بشفاء الصدور من القصاصي ر  حني هدأُت قليال مفكِّ

حينها بدأت فكرٌة  أخرى ! أوفُق هلؤالء الزنادقة مقتحمي املساجد رّش قحاب األرض

ا يف ذهنيو! تنمو يف خيايل ا رويد    !بدأت إجابُة أحد األسئلة املصريية تتكون رويد 

او أطفاالو نساء  و يف الشوارع رجاال ُنقتل و ملاذا ُنرضب  لتحنيمع الرتكيز عىل امل؛ شيوخ 

 ! ؟املختمراتو املنتقباتو

 ! ؟و هل هذا الذي جيري جديٌد عىل مرص 

منذ  «االنقالب العسكري احلاكم»بل هل هذه املامرسات جديدة عىل نظام العسكر 

 ! ؟ 6594

 ! و رأيُت اإلجابة صافية صفاء ماء الوضوء
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 ! املامرسات ذاهتا ليست جديدة ُمطلقـ اإن هذه 

نة نرص يدفنهم يف صحراء مديو فقد كان عبد النارص يقتل اإلخوان بعد التعذيب الشديد

ني بعد ستموضع مسجد رابعة العدوية حيث جرت مذبحة فّض االعتصام ! نعم! آنذاك

 ! سنة

 ! ؟من مع اإلخوان يف ذات املوضع و فام اجلديد يف قتل اإلخوان

 !عىل كافة وكاالت األنباءو! أمام األعنيو! جديد إال أنه هذه املرة عىل رؤوس األشهادال 

 ! قطرة دم بقطرة دمو! حلظة بلحظة

فسأمهله ؛ راملكو ]و لقد كان السادات ثعلبا ال حيب اإليذاء البدين بقدر ما حيب املؤامرات

.. ة(مياحلركة اإلسال إدارةو لعيل أحتدث عنه الحقا حني أعود لفتح ملف )تدجنيو ُهنا

ر اإلخوان يفو اعات أكثر نشأت مجو من القطبية إىل التلمسانية الفرتة الساداتية قد حتوَّ

 [! أنشأ األمُن مجاعات أخرى ليرضب هبا اجلميعو حتفظا

 اجلامعة اإلسالمية بعد التعذيب غري ذي الشبيه عىلو أما مبارك فقد كان يقتل اجلهاديني

يغتصب نساءهم أمامهم دافعا إياهم و! يف مقابر جمهولة يدفنهمو! كوكب األرض

 ! لالعرتاف بحرق روما بدال من نريون لو أراد
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د قنص امللتحني  جلان البلطجية االعتداء عليهم يفو إيقافهمو املنتقباتو فام اجلديد يف تعمُّ

 !ال جديد هذه املرة أيضا إال أنه جيري أيضا عىل رؤوس األشهاد! ؟الرشطةو اجليشو

  !قطرة دم بقطرة دمو! حلظة بلحظة! عىل كافة وكاالت األنباءو! أمام أعني الناسو

معنى أن ب! لكن زادت نسبتها إىل األيام فقطو! إن أعداد الضحايا اليوم مل تزد عن األمس

ُكن جترؤ أن فعل إلرسائيل ما مل تو قتلة عبد النارص يف عقدين السييس قتل يف شهرين ما

لعن  ؛كذلك اعتقل قدر من اعتقلهم مبارك يف عهدهو ه من الساداتعلي باحلصولحتلم 

 ! امليِّتو اهللُ احليَّ من أربعتهم

فحلف أمن الدولة أيام مبارك مع الدعو)ى( ! اخليانات صارت عالنيةو حتى األحالف

 االنقالب يفمع املخابرات صار مشاركة رصحية  -بالدعوة السلفيةكذبا امللقبة –ة يَّ ل  فْ السُّ 

 ! أمام أعني الناسو أيضا عىل روؤس األشهاد.. ويوليو 3لدموي األسود يف ا

 ! هو أوضح.. فقط! الوضع ليس أسوأ! ! إذا يا إخويت باختصار

ن َقْبل  َأن و لقد كنا نذوب شوقا للشهادة نتمناها يف كل سجود )َوَلَقْد ُكنُتْم مَتَنَّْوَن املَْوَت م 

 ! َوَأْنُتْم َتنُظُروَن(َتْلَقْوُه َفَقْد َرَأْيُتُموُه 

بُّ 
نُكْم ُشَهَداَء َواهللَُّ  الَ  حُي  َذ م  يَن آَمنُوا َوَيتَّخ  ذ  و ما كان هذا البالء أصال إال )ل َيْعَلَم اهللَُّ الَّ

 ! الظَّامل  نَي(
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ق يدعي الشومن السلفيني يف مجع غفري  «45/1/4166»يوم مليونية قندهار  ُت و لقد كن

ليهم بل تآمروا مع عدوهم عفلام وجبت النرصة خذلوا املسلمني ! لنرصة املستضعفني

 لون القتيليقت! يزعمون أن خيانتهم حقنا للدماء ثم جاؤوا يمصمصون الشفاة والُ ت  حتى قُ 

ْخَواهن  ْم َوَقَعُدوا َلْو ! يلومونه أنه ُقتلو يسريون يف جنازته بلو يَن َقاُلوا إل  ذ  أولئك )الَّ

ُكُم املَْوَت إ ن ُكنُتْم َصاد ق نَي(َأَطاُعوَنا َما ُقت    لينقي اهلللكن و! ُلوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأنُفس 

يَن(يفضحهم و من املنافقنيالصف  يَن آَمنُوا َوَيْمَحَق الَكاف ر  ذ  َص اهللَُّ الَّ يَُمحِّ
  !)َول 

 ! )أن اهلل ُيقيم احلُّجة عىل الناس(: ا كونيا لالنقالب إالتفسري  أرى  لسُت و 

فريٌق يرى و فريق ُينكر الباطل! فيمتاز الناس إىل فريقني! ُيرهيم ما هو نظام مباركو ُيرينا

 !فريق آمن بذلك النظام الطاغويت اللعنيو فريق كفر بنظام مبارك! الباطل هو املعروف

نَي( يَن آَمنُوا َوَلَيْعَلَمنَّ املُنَاف ق 
ذ  لمه لم املؤمن من املنافق بعإن اهلل يع؛ و)َوَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ

هم يف ُيلقيو لكن ليعلمهم علم شهادة عىل رؤوس األشهاد حياسبهم بهو! املحيط األزيل

اسبهم ال حُي و بعد أن كان قد علمه بعلمه األزيل علم غيب ال يعرف عنه الناس شيئا! النار

 ! به

، الظنّ  حُيسن الناس هبم؛ ليكشف دسائس نفوسهم أمام الناس بعد أن كانت غيبا

نهم دعاة لك! فهم دعاة نعم! إليها يتبعوهنم إىل النار حيث يقفون عىل أبواهبا يدعوهنمو

كيفية ل ا واضحاُيرينا نموذج  و إن اهلل يكشف غطاء الباطل يف الدنيا! عىل أبواب جهنم
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باع الناس لل إلفساد او رغم كثرة القتل؛ إن ما نحن فيهو! مسيح الدجال يف آخر الزماناتِّ

يزال الرغم أن القطر املرصي و! هنٌي مقارنة بام جيري إلخواننا يف سائر أقطار اإلسالم هلو

ا إلحدي سيناريوهات الدم: الليبي أو السوري؛ إال أنني أرى بعني قلبي ُقرب  مرشح 

 كرس االنقالب.. و العافية

. .أرى أن الفريق الذي كفر بنظام مبارك يتكون من أخالط متعددة متخالفة هو اآلخر

بد من مرحلة لذلك ال.. فريق يكفر هباو فريق يؤمن بالديموقراطية: ينقسم إىل فريقنيو

د عن األبعمرحلة الرصاع بني اإلسالم .. أخرى من الرصاع ستأيت بعد كرس االنقالب

إنني أحسُب من اليوم حسابا ملواجهة الفتنة .. بني اجلاهلية بنكهة اإلسالمو اجلاهلية

ن الفريق الذي كفر بنظام مبارك لكن ال يزال جزء منه يؤمن بنوع  القادمة باكتساح بعد متكُّ

 .«الديموقراطية».. آخر من اجلاهلية

 

 



- 18 - 
 

اد ج ف  ُمويت َحّي   ..أنا الصَّ

 ّ اد ج ف  َجْلب ي الّضَّ  ..أنا الصَّ

 ..أنا يا صاحبي َمّيْت َحّي 

نيا َعَشان  الَغّي  بت ْلُكم الدُّ  ..أنا س 

 ..لكن ُمْش َجّي ؛ يَتك ْايَوه ُصّح أنا حبِّ 

ييل   رَتاح ف  َجند  نا َحّي  (2) أنا م   ..أنا ه 

َصاْص احَلّي   ..أنا يا صاحبي َحبِّيت الرَّ

 ّ ي َف ُشْفت الّضَّ  ..َرَصاَصة َجاتيل  ف  ْدَماغ 

يت َعَشان ناُدوا  ا َحّي »أنا اليلَّ ج  َهاد   ..»ج 

 ..َشّ و َما ْاَخْدت ش َكَرايس  و أنا اليلِّ ادِّيت

ني َيا صاحبي َزّي   ..َعَشان الََشّ بالَياْسم 

                                                           
كيًدا على معنى 1

 
ر». ك تبُتها باللسان الصعيدي تا

 
نشدها رضا بركات بهندسة صوتية دمحم خو ،«الثا

 
 ضرقد ا

حمد الذكيري عن مذبحة الحرس الجمهوري،و
 
ول مع مونتاج ا

 
ء إن كنُت ك تبتها ابتداء عزاء في شهداو نشرت ل

 
 
لهُم –ولى، لكن جميع شهداء كلمة الحق في وجه العسكر تحت لواء واحد إن شاء هللا مذبحة العباسية ال تقبَّ

  ..ُهناو  ُهنا، استمع إليها .-هللا
رواح الشهداء. « نديليج. »2

 
وي ا

 
 هو القنديل المعلق بسقف الجنة تحت عرش الرحمن حيث تا

https://www.youtube.com/watch?v=CdZ08-TqGqA
https://www.youtube.com/watch?v=CdZ08-TqGqA
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ana-hena-7ay
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ana-hena-7ay
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ّ  (3)الطَّابع و َزّي الب يَسة ي الّضَّ  ..ب ت ْمح 

نا َحّي : أنا يا َصاْحب ي يا َميِّت  ..َأَنا ه 

هاد ي َحّي »: ُجول مل يَداين  و َتَعاَل   ..«ج 

ي ّي و َتَعاَل يا َصاْحب ي ُخْد َتار   ..َتار الزَّ

َهدَ   ..ا َزّي الَوْرد ماهْلُم َزّي َدا ُكّل الشُّ

لمة َربَّك الع ظ يم احلَّي 
 ..َعَشان الُعليا ت ْبَجى ك 

ش الُعليا ْلَبَجاتو  ..! ! (4)َأّي و الَّ َطنْط، والَّ َنانُّو، وم 

 ..«َحّي »: ت نَْسىو َحب يبي إوَعى ت نَْساين  

يَداين  َرّي  يْت ب رُشَياين  م   ..َأَنا َروِّ

 ..إوَعى َدّمي يبَجى َمّي َأَنا َيا َصاحب ي 

نَا َحّي   ..َأَنا َيا َصاحب ي ُمْش مّيت أنا ه 

َيا ب َجْتلك َحّي و َتَعاَل  يَلك َعَشان حت   ..ُخّش َجنْد 

ر ل يلِّ َبْعَدك َضّ و َتَعاَل  نَوَّ
يَلك ت   ..ُخّش َجنْد 

َهَدا َعُروَسة ي َرّي و و  ت بَجى َمرْص ب الشُّ  ..ن يْلَها ي ْرو 

                                                           
عضاء التناسلية غالبا،« البيسة. »3

 
هو وسيلة تعاطي  «الطابع»و ُكناسة الهيروين تؤخذ بعد إذابتها حقنا في ال

نواع المخدرات التي تمحوو يوضع تحت اللسان. LSDعقاقير الهلوسة 
 
 ا
 
سوا

 
 . الدماغ محًوا الثنان من ا

 ، سامي عنان، طنطاوي. «رئيس اللجنة الُعليا لالنتخابات». حاتم بجاتو 4
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ّي  و َضّ احلَّي  ّد الَغّي .. َزّي الرَّ ّم ي ْبَجى َمّي .. ض   ..! ! ؟؟ُعمر الدَّ

اد ْج ف  ُمويت  َحّي   ..أنا الصَّ

نا َحّي  ييل  أَنا ه  رَتاح ف  َجنْد   ..أَنا م 

نا َحّي    .. أَنا ه 
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ليال و الشوارع هنارا ملؤوا. هؤالء الثوار الذين حيافظ الثوار املرصيون عىل سلميتهم.

 ..رضهبا العسكر يف ظهر املسلمني تعريف العامل بطعنة الظهر التيو لكرس االنقالب

مل يبق بيٌت يف مرص ال يعرف شهيدا أو مصابا أو معتقال.. حتى تلك البيوت الذي نزل 

ضون السييس لفّض االعتصامات السلمية   ! بقوة السالحُجلُّ أفرادها ُيفوِّ

ل طلقات الرصاص يف رؤوسهم ى الشباُب الُعزَّ صدورهم.. قنصا و أعناقهمو لقد تلقَّ

ببنادق متطورة بعيدة املدى من فوق البنايات أو من املروحيات أو رشقا بالبنادق اآللية 

فكانت  !هي ذات ذخرية خارقة للدروعو ذات العيار الثقيل؛ تلك املثبتة فوق املدرعات

يف و! جريحو متظاهرين فُتسقطهم بني قتيل 1الواحدة  مترُّ يف أجساد ما يزيد عىل الطلقة 

بل  !املجرمنيو كل حالة كان القاتل هو اجليش أو الرشطة أو من يعاوهنم من البلطجية

املمثلني يف و اء الثورةيأدع «أبريل 8ضباط »لقد شهد بعض مصايب أحداث رمسيس أن 

 ! كانوا ضمن من ُيطلق عليهم الناريناير؛  49 يف «اجليش محى الثورة»مرسحية 
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نها فتجد الثامر قتيلة  غارقة  يف دمائها؛ لك! إنه السالح االنقاليب حيصد أطهر من يف مرص

أهنا رسالة لنا و تلك االبتسامات التي تبرّشنا أهنم نالوا وعد صاحب ياسني! كلها تبتسم

ح هبا ائل كلمة احلق لقومه اجلائرين صدفصاحب ياسني ق! ا عليهم يف عامل الربزحتطمئنَّ 

( فاعتدى عليه قومه فقتلوه  قد ُروي أهنم رضبوه حتىو! )إ ينِّ آَمنُْت ب َربُِّكْم َفاْسَمُعون 

برشته املالئكة )ق يَل اْدُخل  اجلَنََّة( و فقبضه اهلل إىل رمحته،! خرجت أمعاؤه من ُدُبره

ي َيْعَلُموَن * ب اَم َغَفَر يل  َريبِّ َوَجعَ  )َقاَل َيا! فحرص عىل تبشري الناس من ورائه
َلن ي َلْيَت َقْوم 

نَي( َن املُْكَرم    !أهنم يبرشونناو إنا نحسب شبابنا هؤالء نالوا ذات الوعد الكريم،و م 

و رغم رجاءنا يف اهلل أن من ُيقتل يف سلميته ضد السلطان اجلائر سُيكتب من شهداء كلمة 

ااالطاغوت و! اُعنف   زداداإال أن احلال ! احلق ىل ينافس السييس يف مذابحه ع ملو! زداد بطش 

وجه األرض إال بّشار الذي بدأ الرضب بالسالح الكياموي ليكرس أرقام السييس القياسية 

بعد  46/8/4163الرضب الكياموي يف يوم األربعاء بشار بدأ ! اليومية يف تعداد القتىل

وم ي فيها اعتصام رابعة السلمي بقوة السالحأسبوع واحد من جمزرة السييس التي فض 

62/8 ! 

حيث سُيفرض الصدام املسلح فرضا عىل الناس كام ُفرض ! فهل مرص عىل ُخطى سوريا

 ؟يف سوريا

 ! إن الدالئل اآلن ُتشري إىل سري السييس عىل ذات ُخطى بّشار
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لسلميني ا ينسب املتظاهرينو ،«الرصاص احلّي »فالسييس يواجة التظاهرات السلمية بـ 

 يعبدونه إهلا من دون اهلل ينزهونه عن كل خطأ« الفلول»له أتباع هم و ،«اإلرهاب»إىل 

ام قو -«النصارى»و عامدهم من –« البلطجية»قد أطلق و! يدعمون سطوته عىل الناسو

 ! بتسليحهم يقتلون الناس جنبا إىل جنب مع قوات اجليش الفاجرة

ني نسب السلميو ،«الرصاص احلّي »لتظاهرات بـ فقد واجه ا! و كذلك كان بّشار يفعل

يعبدونه من دون اهلل ينزهونه « املنحبكجية»له أتباع هم و ،«اإلرهاب»و «التخريب»إىل 

و عامدهم من –« الشبيحة»قد أطلق و! يدعمون سطوته عىل الناسو عن كل خطأ

 ! فاجرةلقام بتسليحهم يقتلون الناس جنبا إىل جنب مع قوات اجليش او -«العلويني»

أمحد »و «عيل مجعة»مثل « حسون»بل إن يف مرص من املشايخ النظاميني من يقف موقف 

غري الدعاة و من املشايخو ..«نرص فريد واصل»و «سعد الدين اهلاليل»و «َكريَمة

إن و ..«عمرو خالد»و «رسالن»و «برهامي»مثل « البوطي»النظاميني من يقف موقف 

ليل حذو القّذة بالقّذة يف حت «البوطي»و «ونحسُّ » سرييسريون الدجالني من الصنفني 

 ! تثبيت أركان حكم الطاغوت القاتل الفاجر السّفاحو دماء الثائرين

قتل تنشل األيادي اليل بت» أحد من أنشدوا «حممد بيومي»ن السييس قتل الشاب أحتى 

 ! «اريا بشيلعن روحك »الذي أنشد  «إبراهيم القاشوش»كام قتل بشار املنشد  «والدي
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إعطاء مناطق ساق بو حتى ذات خمطط التقسيم الذي جيري تنفيذه يف سوريا اآلن عىل قدم

ا كردستان نواهتو األكراد لألكراد يف إقليم كردي انفصايل جديد ينضم لكردستان الُكربى

يف صيانة املناطق العلوية يف السواحل من هجوم اجليش احلر ليتم تأسيس دولة و العراق،

فيها يبقى فيها بشار حاكام، مع إعطاء البقية من أرض سوريا لدولة عاملانية ذات علوية 

 ذات الطابع اجلهاديالكتائب  شغل، مع إدارة أمريكيةو حتت إرشاف أردينو نكهة سنية

يناريو يتم حتى هذا الس! استنزافا ملوارده البرشيةو بقتال بعضها بعضا تفكيكا للجهاد

ل سيدخل ب الصعيد لفصلهام عن مرصو إثارة القالقل يف النوبةو اآلن يف مرص بعزل سيناء

 !اجليش املرصي طرفا يف فصل رشق ليبيا عرب تأمينه آبار النفط لصالح حكومة انفصالية

بالطبع فإن طائفة األقلية املمكنة يف مرص هي املسيحيني األرثوذوكس الذين هم حتت و

بينام يف سوريا هم ! ش االنقالبجيو التسليح الكامل من الغربو الدعمو احلامية

 ! العليون

هتا بني ما جرى يف سوريا قبل أن تتحول ثورو التشابه بني جمريات األمور يف مرص اآلن

ل  ! من السلمية إىل ثورة مسلحة هو تشابه كوينٍّ ُسنَنيٍّ ُمذه 

 ! رهيائاقتدار أن مرص تسري نحو تسلُّح ثورهتا رغام عن أنف ثاو هذا التشابه ينبِّيء بقوة

و لو مل ُيرد اإلخوان هذا التسلُّح؛ فغالب الظن أن مجاهري الثائرين من غري املؤدجلني 

..و األعراضو الدماءو سيبدأونه عفويا دفاعا عن اإلسالم طري بدهييٌّ
 األموال.. دفاع ف 
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  :و السؤال الذي ينبغي طرُحه حتى نعلم هل ستنزلق مرص إىل تسلُّح ثورهتا أم ال؛ هو

 ؟ف الغرب من تسلُّح شعب بحجم الشعب املرصيما موق

يف مرص  -كل طوائف غري املسلمني–ال يزيد غري املسلمني و! مليون مسلم 611قرابة الـ 

 ماليني وفق آخر إحصاءات املخابرات املركزية األمريكية. 1عن 

ألف  911أمريكا وحدها  تأفغانستان؛ حتى فقدو إن الغرب قد أهنكه الرصاع يف العراق

منحت زمامها إلدارة و هي اآلن تلتقط أنفاسها بصعوبةو لية عسكرية هناكآ

الديموقراطيني ذات القوة الناعمة بدال من اجلمهوريني الذين يمكن أن يورطوها يف 

 ..قوهتاو حرب واسعة جديدة تقّض عىل اقتصادياهتا

ملسلمة او الغرب خيشى من عواقب التوحش يف البلدان اإلسالمية؛ حيث ُتفرز الشعوب 

شياالنفالت رجاال يدو يف األزمات تنظيامت تؤمن و ينشؤون مجاعاتو رون التوحُّ

هم يعضون و هذا حادٌث يف سوريا اآلنو ال ترىض عن الرصاع بديال..و باجلهاد حال

 ! الدسائس حلل مشكلتهم هناكو يلجؤون للحيلةو أصابع الندم

صار و !قد اقرتب كثريا من القدس -م بهأيا كان انتامء من يقو–ألن اجلهاد اإلسالمي اآلن 

 قريب للدرجة التي تدفع آل سعود! قريبا من بوابة جزيرة العربو ظاهرا يف العرب

حكومة رام اهلل؛ لدعم االنقالب املرصي دعام و األردن بلو البحرينو حكام اإلماراتو
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ذا املارد ه حتى لو كان! مبارشا حتى يكبت املارد اإلسالمي القادم يف مرص بقوة كاسحة

خيشون منه ألنه قابل يف أي حلظة أن ! الذي يكبته االنقالب هو مارد اإلسالم السيايس

 يدعم التحررو ال بحكم الظاملنيو يتحول ملارد إسالمي صدامي ال يرىض بالظلم

 ! منها اخلليجيةو اإلسالمي يف كل األقطار

ا بعد يوم شى بمذابحة التي ال خيحيرج الغرب و و االنقالب يف مرص يثبت فشله يوم 

الغرب فيها عىل الدماء املسلمة بل خيشى من رائحة هذه الدماء أن ُتفيق املارد اإلسالمي 

اصة أهله بكل أرض خو يمّض قدما يف مصادمة الباطلو من سباته العميق ليحمل سيفه

! اهلاأموو عىل نفطهاو أراض العرب؛ التي جياهد الغرب للحفاظ عىل سيطرته عليها

طرة عىل ة السيدالتي بدأهتا بمحاوالت استعاو جاهد أكثر مع أطامع روسيا املتناميةسيو

 .يلبدلتا الن «إدكو»االتفاق للحصول عىل قاعدة عسكرية دائمة يف ساحل و أوكرانيا

أشهرهم و االنقالب اآلن كالسفينة الغارقة التي يغادرها ربابنتها واحدا بعد آخر

 ..الطرطورمنصب نائب  من أوالالربادعي الذي استقال 

االنقالب اآلن خيرس دعم الفلول أنفسهم بعد أن استحّر القتل يف املرصيني فصارت بيوت 

لثورة الكفيلة بدفع او الفلول أنفسهم متلؤها رائحة الدم.. رائحة الدم التي تدعو للثأر

ستغالهلا ارائحة الدم التي بدأ االنقالب ذاته ! الصدامو املرصية ضد العسكر إىل التسُلح
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لصاحله يف تصفية معارضيه الداخليني أو صناديقه السوداء ناسبا اخلالص منهم إىل 

 ! «أجناد مرص»و «أنصار بيت املقدس»كيانات ومهية يقولبها يف قالب اجلهاد كـ 

 انضاممها خلطو إنني أرى بعد استقراء خشية الغرب من صحوة مرص بتعدادها اهلائل

ة االنقالب نفسه، أرى أن مرص ال تسعى للسيناريو السوري بعد استقراء حالو اجلهاد،

حيث ُيمكن  !بل أراها تسري جمربة إىل السيناريو الليبي! حتى إذا اجتهت الثورة للتسلُّح

ل طفيف  عيد اإلسالم يُ و أن يزيل رؤس االنقالب« كتدخل الناتو يف ليبيا»للغرب بتدخُّ

الذي لن يرحم مصالح الغرب أثناء  السيايس إىل احلكم خشية من اإلسالم الصدامي

 ! الرصاع

أو أن الغرب سينشط بعض أوليائه داخل اجليش، الذين هم ظاهريا أكثر رشفا من 

داخل االنقالب العسكري الكبري، فتطيح هذه  االسييس ليحدث انقالبا عسكريا حمدود

كام املدنيني ُتعيد د. مريس أو غريه من احلو تفتح باب اهلدوء عىل مرصو القيادة بالسييس

وس قد حيدث هذا بعد جلو! عرب ديموقراطية ُتعيد اإلسالم السيايس إىل السلطة أيضا

 «اات خمرممو عاش مكرما»السييس عىل كريس الرئاسة فيلحق بالسادات بذات الطريقة 

 ! حقق رؤياه التي رأى فيها الساداتتتو! عىل يد خمابراته احلربية

 «واناإلخ»لسيايس بعد كرس االنقالب فأنا أتكلم عن و حني أتكلم عن عودة اإلسالم ا

ة عينا يَّ فل  السُّ  )ى(السيايس للدعو الذيل« حزب النور»فلم يُعد لـ ! حلفائهم ليس إالو
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تورطه يف هذه الدماء و يوليو اللعني 3يرفعها يف اإلسالميني بعد مشاركته علنا يف انقالب 

م سيكونون عروسة الَفت يش التي سيلقيها بل غالب الظن أهن! التي ُتراق أهنارا كل يوم

صانع السيناريو للجامهري ُتفرغ فيها غضبها بالتساوي مع جهاز الرشطة الذي البد 

 ! سيفتك به الناس حال كرس االنقالب

إذا.. فإذا رأى الغرب أن تسلُّح الثورة ضد العسكر سيؤدي لعلو راية اجلهاد فإنه 

 ون قد اطمأن إلضعاف احلركة اإلسالمية كلها بقتلسيتدخل إلهناء االنقالب بعد أن يك

 الرشطةو الكثري جدا من كوادرها العاملة برصاص اجليشو استهداف الكثريو

 البلطجية..و

فتدخل الغرب إلهناء االنقالب سيعني حراكا داخل اجليش، أو دعام من الناتو.. أو 

ذي سيستعري السوري ال أكثر؛ ذلك السيناريوو فلننتظر السيناريو السوري بكل وحشيته

إال و تلك الوجوه السنية التي تقاتل مع االحتالل« الصحوات»من الوضع العراقي نظام 

الح سو فأين سيذهب داعمو االنقالب من أدعياء اإلسالمية إذا انقلب الوضع إىل سالح

! يعادون إخواهنم الذين خانوا من قبل دمائهم بالطبعو سُيوالون أسيادهم ؟مضاد

 صامدين راجني اهلل أن يستعملنا لرفع راية دينه طالبني منه تعاىل النرصنحن  سننتظرو

 العافية.و التمكنيو
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ا منها توضيحا  بل مل أقله تثبيطا للثائرينو! مل أقل قويل هذا انتظارا لنرُصة الغرب بل حتذير 

 قالبينينقلوب االو أرواحنا مجيعا يف خندق واحد..و دماؤناو نابوفقل! ملا أراه بعني قلبي

 أرواحهم يف خندق العدو..و دماؤهمو

اعيا الظروف، دو أقول قويل هذا تبيانا ملا أراه حمتمال، ناصحا باإلعداد لكل االحتامالت

تون القتىل بقوهلم كقول  عاء من يبكِّ اهلل حقن دماء املسلمني عىل وجه ُيرضيه ال ادعاء  كادِّ

نَدَنا ْو َكاُنوا ع  ة  يف  ُقُلوهب    املنافقني الشامتني: )لَّ يَْجَعَل اهللَُّ َذل َك َحرْسَ
ْم َما َماُتوا َوَما  ُقت ُلوا ل 

رٌي(.  يُت َواهللَُّ ب اَم َتْعَمُلوَن َبص   َواهللَُّ حُيْي ي َوُيم 
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 ..عشان يرحل طاغوت فاش.. أنا فـ سلميِّتي ماش

 ..يض الربقلقيت فجأة وم.. عال صوت اهلتاف باحلق

 ..كامنو هتفت اعىل كامن.. و رعد بيرضب اآلذان

 ! رعد الصوت رصاص مرشوشو! لقيت الربق نار خرطوش

 ! بريزع قلبي برصاصة! قناصةو سالح آيل 

 ! ال توايسو ناس تشمتو! و ينزع خمي من رايس

 ..عشان يرحل طاغوت فاش.. أنا فـ سلميِّتي ماش

 ..ريبِّ فـ حصار جاحد  بيتو.. أنا ساجدو أنا املغدور 

 ..حرب الطاغي عـ اإلسالمو.. أنا املسلم شهيد ديني

 ..أنا املبطوح أنا املذبوح.. أنا اليل دمي صار مسفوح

 ..داخلية معاه فـ سفاح.. وبأمر العسكري السّفاح

َعن  األزمة  ..بوّب الربدعة الزمة.. وو طيب رَشْ

 ! برهامي حسود مفروسو.. و حقد الطائفي توارضوس

 ! خيلُّوا الشعب كاألغوات! أنا املسجون عشان بابوات

                                                           
 .ُهنا. استمع إليها بصوت ُعمر كامل، من 5

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ois3kphvmf9j
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ois3kphvmf9j
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ي.. أنا املذبوح عشان عسكر  ..يسكرو يقربع من َدم 

 ! بالدي باحلديد والنار.. و حيكم بانقالب العار

 ! دمائي للطاغوت بالسمّ ! لكنِّي يا رفيق الدمّ 

 ! ثبايت تاجي فوق الراس! و مهام بيادته كانت كاس

 ..ال خيالو ال فارسو! زعةيا سييس مش حصان قُ 

 ..فـ شوالو هنايتك مصيدة! خسيسو سييس فار صغري يا

 ! صويت باهلتاف قناصو! أنا بالطوب أرد رصاص

 ! ال بيهمّ و أكون ُموَجة! و لو حبِّيت بحور الدمّ 

 ! ال بيهمّ و أكون ُموَجة! و لو حبِّيت بحور الدمّ 

 ! أكفاين  عليك ُسوَدةو! دمائي لعنْة مرصودة

 ! أكفاين  عليك ُسوَدةو! ائي لعنْة مرصودةدم

ي املجد غري الدمّ . .أنا القربان عشان احلق  ! ما يرو 

ي املجد غري الدمّ  ي املجد غري الدمّ ! ما يرو   ! ما يرو 
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هذه الشهادة أكبُس عىل النََّفس  من و.. ! ! لهذه الشهادة التي سأنقلها أوسع من أي خيا

َرت هذه الشهادة.. أي كوابيس  ..! ! لكن وقتها مل ينته  بعد.. ! ! نعم رّبام.. ! ! ؟؟تأخَّ

مُت بام خَي يُل عىل الناس يف اإلعالم من كذٍب  ْمُت أليّن أشهدُ .. ! ! هُبتانٍ و لقد ُصد   ُصد 

ْمُت ألنَّ الناس ُيصّدقون أمثال و.. ! ! عىل كثري ربام لن يصّدقه الناس  أراجوزاتُصد 

ْمُت أليّن ختّيلُت شعبنا أكث! اإلعالم ممن يتكلمون بأحبال املخابرات الصوتية ر وعي ا ُصد 

او فوجدُته للكذب  ..! ! البهتان وعاء 

إال  «ويكيليكس»ال ُمستندات كـ و «مرتىض منصور»و رغم أين ال أملك سيدهيات كـ 

ا.. ! ! عساها تكون وصّيتي.. ديتأيّن سأكتُب شها  ..أو ينفع اهللُ هبا أحد 

 :الجريمة األولى

كنُت بعُد طفال  حني حكى لنا جارنا الضابط عن مذبحة العقول التي َجَرت يف اجليش إثر 

 .. «صواريخ باليستية»تصنيع  «املشري أبو غزالة»حاولة 
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.. ربة تطال العمق اإلرسائييلأن جيعل ملرص قوة اسرتاتيجية ضا «أبو غزالة»لقد أراد 

لب جو كّلف جمموعة من الضّباط املهندسني برسقة تصاميم الصواريخ األمريكيةو

 ..! ! (6)قد كان .. وعّينات من مواد تصنيعها

بكل رسور  .. عزلهفعزل أبو غزالة.. ! ! «مبارك»أمرت عميلها و لكن أمريكا غضبت

تفاصيل  بل إذا دققنا يف.. نفسه عىل كرسيهكان يتهدد بقاء مبارك يف اجليش ألن نفوذه 

ات كان الرجل الثاين يف املخابر «عمر سليامن»املسؤولني عن العملية لنعرف أن و احلدث

أن ضابط و كان وكيل املخابرات العامة «عبد السالم املحجوب»أن و احلربية حينها

 ألمريكيني يفلدى ااآلن الذي يعمل  «عبد القادر حلمي»طون كان جالعملية يف واشن

لو دققنا لعرفنا أن العملية كلها كانت فخا أوقع مبارك ! إنتاج صواريخ الكروزمصانع 

فخ لذلك قام بتصعيد من عاونه يف ذلك الو فيه غريمه أبو غزالة منذ بدايته ليتخلص منه

 «معاشاتنرشة »أخرج أغلب ضّباط العملّية عىل املعاش يف أول  رغم أنه.. بعد ذلك

 ..! ! ادثةَتَلت احل

                                                           
 س الصواريخالتي يتم منها تصنيع هياكل رؤو نسبة للمادة« عملية الكربون كربون». تشتهر هذه العملية باسم 6
ثناء انطالق الصاروخ بسرعات تفوق سرعة و

 
فتحات العادم لتتحمل الحرارة العالية المتولدة عن الحتكاك ا

ساس لسرقة عينات من هذه المادةو الصوت.
 
في  «بالتيور »نقلها إلى مصر عبر مطار و قامت العملية بال

 
 
 .1899-1895عن الفترة  هناواشنجطون. للمزيد اقرا

http://www.nti.org/media/pdfs/egypt_missile.pdf?_=1316466791
http://www.nti.org/media/pdfs/egypt_missile.pdf?_=1316466791
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ال  الرئيس لكفذ.. ! ! تلّقيُت صفعة  كبرية علمُت هذه القصة أنني حني مال أخفيك

رجل »ة يف سلسل «نبيل فاروق»ال يتوافق مع صورة الرئيس التي يروهيا و يتطابق

 ..! ! حينها –ال قراءة  –التي كنت أرضعها رضاعة   «املستحيل

 َخّلني يفو ما ُهم فيهو حة البالد فدعنيربام أنا ال أفهم مصل -عىل صغر سنّي–قلت 

 ..!  !بالطبع ال.. ! ! فهل تركني ذلك النظام اللعني يف حايل.. ! ! مدرستيو دراستي

 :الجريمة الثانية

ْشُت فيها مع بطوالت و «رجل املستحيل»أكملت كعاديت قراءايت لسلسة  م أده»ع 

 ..-قولهكذا كان ي–اّمة املرصية التي يستقيها املؤّلف من ملّفات املخابرات الع «صربي

ا خمابراتيًّا  مبل ال أخفيك أو –ا طفوليا تشكيكيًّ أنني اكتسبُت بسبب هذه السلسلة حسًّ

.. الرتحالو فمضيت أشكُّ يف والد زميلتي يف املدرسة كثري السفر -هكذا ُخّيل يل حينها

ن هكذا بدا األمُر لك.. ع البالطب.. ! ! ُتراه كان يسافر ليتلّقى تدريب ا عىل فنون اجلاسوسية

 ..! ! خليال طفل

 ربُت لقد ك.. ! ! نظام مل يرتكني حلايلالنعم كنّا يف أن .. ! ! ؟؟أين كنّا.. رسحُت قليال  

ة عزفت عن النشاط السيايس طوال فرتة الكّليو ثم تركُت له السياسة.. أهنيُت مدرستيو

ا يف در.. لوجياختّصصت يف البيوو.. ! ! حتى وصلت للدراسات الُعليا اسة بعض حتديد 
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كان أن أتى أستاذ أمريكي كبري يدرس هذه و.. كائنات تتوّطن صحاري مرص الشاسعة

 ..عملُت معه يف دراسة العّينات التي جيمعهاو الكائنات فصحبُته

ا .. ! ! داخيل أن هيدأ «أدهم صربي»لكن أَبى  افلقد كان اسُم األستاذ هيوديًّ كان ! جدًّ

ن يرومچ»اسمه  كانت األماكن التي جيمع منها العينات َتتطابق مع توزيع و ..! (7) «روز 

ربين أحد كام أخ–ربام أيضا بعض مواقع األبحاث النووية الرسية و شبكة الرادار املرصّية

كان و -! (8) «حمطة املطار الرسي».. طبعا األرسار يف مرص مزحة ثقيلة كـ أقاريب الضّباط

ا! ضيفه مريب ا هو اآلخراألستاذ املرصي الذي يُ   ..! ! مريبا جدَّ

تحوذ الذي اس «أدهم صربي»شبح الذي يبثه تعليل معقول يف أن يقتل الشك مل ينجح أي 

فكّلمت مرشف الرسالة الذي حيلُّ عليه األستاذ اليهودي .. ! ! أَبى السكوتو حينها عيلَّ 

ا فرابني ردُّه  ..! ! ثةتنّقله قال أهنا بوصلة حديرابتني أداٌة حديثٌة يستعملها أثناء و ضيف 

جاء ف. .! ! أبلغُت املخابرات احلربيةو.. ! ! «مرص حمتاجاك يا رأفت»: فقلت ما بّدهاش

فسكن  ..! ! «كأحد أساتذتُ قبلك قد أبلغ عنه و نحن نتابعه منذ زمن»: الرد رسيعا حاسام

                                                           
حد المدراء السابقين لمتحف التاريخ الطبيعي في نيويورك.7

 
 . هو ا

ا9 نه سري جدًّ
 
ثناء حرب الستنزاف كان الجيش يبني مطارا ُيفترض ا

 
نه اشتهر لدى العامة حتى كا! . ا

 
راكب  نإل ا

وتوبيس يقول للسائق 
 
 .! «ابقى نزلني يا اسطى هللا يكرمك عند محطة المطار السري »ال
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عرفتوا  «االريِّس زكريّ »و نتاإ «حمسن بيه ممتاز»اهلل يرمحك يا .. مُحاة الوطن ساهرون.. قلبي

 ..! ! تربُّوا صحيح

 ياألمريك ثم كاد قلبي يتوقف حني حصل أستاذي املرصي املتعاون مع اليهودي

.. !  !كدُت حقيقية أكفر هبذا الوطن كّله.. ! ! «جائزة الدولة التشجيعّية»اجلاسوس عىل 

ي دّكت به لذيع السالح اأنا طفل ضّباٌط ارتَضوا العمل مع أمريكا يف تصنو فقد صدمني

 بعد أن كانوا يرسقونه منها ليدعموا به قّوة مرص «صواريخ كروز»أفغانستان و العراق

 .. ! ! حاجة سيس.. اآلن أساتذة اجلامعة جواسيسو ..! ! (9) العراقو

 ..! ! خريها يف غريها.. بتحصل: قلتو و لكنني خادعُت نفيس

 الجريمة الثالثة:

 ..ري إىل منطقة رشق العويناتامتّد عميل يف الصحا

بة بحسو.. ! ! يزرعهاو فإذا اجليش املرصي العظيم حيتل أرضا شاسعة هناك ليعمرها

ا ألغرقت السوق املرصية  بسيطة علمُت من املختّصني هناك أن األرض لو ُزرعت قمح 

                                                           
سفر التعاون بين مصر8

 
 7العراق في بدايات مشروع الصواريخ عن تصنيع نسختين من صواريخ سامو . ا

خرى عراقية،و المحمولة ك تفا إحداها مصريةو المضادة للطائرات
 
سفر عن تصنيع صوو  ال

 
يخ باليستية اركذلك ا

طلق عليها 
 
 عن الصاروخ -« 2222بدر »عراقية متوسطة المدى ا

 
 .-هنااقرا

http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iraq/badr-2000.htm
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iraq/badr-2000.htm
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 بدال من اخلبز «الكرواسون»و «الباتيه»كل الناس ألو! خالل أربعة أشهر عىل األكثر

ا الزدهرت تربية عجول التسمنيو لصّدرت مرص الفائضو  ملضغو لو ُزرعت علف 

لكن اجليش يزرع هناك الفول و.. ! ! اليّل ما بانَشو األطفال اللحم بدال  من الّلبان

 ..! ! ُترى هل شعب مرص من القرود.. ! ! السوداين

ا من الفول وعنن ويزرع -له عينان–و إذا رشكة ُكربى يمتلكها أحد رموز النظام  ا خاصًّ

 «ة اجلودةزبدة الفول السوداين عالي»السوداين ُيصّدر مبارشة ملصانع ختّصصت يف صناعة 

 فاألمريكيون يستخدمون زبدة الفول السوداين –اخلاّصة بتغذية جنود اجليش األمريكي 

 ..! ! -«احلالوة الطحينية»كام نستخدم نحن 

صت يف زراعة نواألو إذا بقية  ر لصو جُيفَّف.. ع خاص من البصلراض ختصَّ ناعة ُيصدَّ

بعضها لزراعة نوع آخر من الفول السوداين خاص بتصنيع و.. ! ! نكهات الشامبانيا

 الذي يسّوق حمليًّا عىل رشكات «شعري املولت»بعضها لزراعة و -بفتح امليم– «املّزة»

 ..! ! البرية

 الوجه البحري أهنم ضّباط يف يف «لبسوا ضّباط صّف »و علمُت من أحد أصدقائي الذين 

طة بحيث تكون الفاصوليا املنتجة يف معسكراهتم منضب.. ! ! «سالح الفاصوليا اخلرضاء»

هي باملناسبة و.. ! ! سم للقرن الواحد 41ال تزيد عن و سم 68عسكريا ال تقل عن 

ر ألوروبا علشان والد الكلب الشعب ماهلومَش نفس  ..! ! ُتصدَّ
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ا لن نتحّدث ك بكبار  اخلاص؛ ثريا عن مصنع احلالوة الطحينية املطّعمة بالفياجراطبع 

تب ا... لزوم الـ.. الرُّ  هذه هي الصناعات.. ! ! ؟؟يف حاجة تانية.. ! ! قوة العسكرية طبع 

 ..! ! رجال األعامل الوطنينيو االسرتاتيجية للجيش

تم ! ت الكبارهياتيةآه.. نسيت أخباركم أن املساحة الشاسعة املتبقية بعد هذه الزراعا

هبائم »تصديره إلطعام و لرشكة إماراتية تزرع فيها علفا يتم جتفيفه 49تأجريها ملدة 

ب جتويع الشعب املرصي مل يبدأ مع االنقالو بمعنى أن نفوذ اإلمارات يف رضب! «اخلليج

 ! يوليو 3يف 

 :الجريمة الرابعة

! ة اخلدمةفقلت هنيئ ا له مكافأة هناي. .أتاين خرب تقاعد أحد األقارب برتبة كبرية من اجليش

ا.. ينوبنا من احلّب جانبو.. !  ا حسري   ؟لك ما: فقلت.. ! ! فلاّم قابلته رأيته كسري 

ُجوين  عىل املعاش: قال ا حيمي مرص من غائلة احلصار و كيف خُيْر  أنا لتّوي قّدمُت مرشوع 

 .! ! نولوجيات معّقدةال تكو فة ُتذَكرلدون تك.. وبحامالت الطائرات األمريكية

فني خايو عايزين االستقرار»قد أصابني الذهول من سهولة كالمه عن حل ُبعبع و قلُت 

 ؟كيف : «أنا قلبي قايد نار.. النار النار النار.. وعىل البلد من االستعامر
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اثة تشاركت مرُص مع اهلند يف تصنيع طائرة نفّ  «مجال عبد النارص»تعرف أن يف عرص : قال

 ؟ (10)تصميم أملاين و وجيا روسّيةبتكنول

ا  ..! ! فشل املرشوع.. ونعم: قلت يائس 

ُده ايره أسأم.. وكن املرشوع توّقفل.. وتم تصنيع الطائرة.. ومل يفشل.. ال : قال برسعة

إىل  تم حفظ النامذج املنتجة يف خمازن اجليش.. وبأال يسعى للتسلُّح إال من خالهلم فوافق

 ..اآلن

 ؟؟ما دخل هذا يف مرشوعك و: قلت متسائال  

ل هذه الطائرة القديمة لطوربيد : قال مُت بعض التعديالت التي حتوِّ لقد صمَّ

 ...يقوده انتحاري «سطح/سطح»

ا ح   ..! ! تقصد استشهادي: قلُت ُمصحِّ

                                                           
 عنها « 322حلوان ». هي 12

 
 باإلنجليزية. هناو هناو بالعربية، هنااقرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_300
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_300
http://www.bharat-rakshak.com/IAF/History/1960s/Kapil-HA300.html
http://www.bharat-rakshak.com/IAF/History/1960s/Kapil-HA300.html
http://www.aviastar.org/air/egypt/helwan_h-300.php
http://www.aviastar.org/air/egypt/helwan_h-300.php
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فال . .يقوده إىل حاملة الطائرات برسعة الصوت عىل سطح املاء: أكملو هّز رأسه أن نعم

ا يوقفه أي سالح كان وجود هذا السالح حّتى دون استخدامه كفيل .. وحتى ينسفها نسف 

 ..! ! بأال جترؤ حاملة طائرات أيا كانت جنسيتها عىل هتديدنا

ذ فيه فكرتك: قلُت  ا ملصنٍع حريبٍّ تنفِّ  ..! ! حيقُّ لك أن تكون ُمدير 

 .. ! ! أحالوينثم عىل املعاش .. ماطلوين.. بل ملّا علموا بالفكرة: قال

 كفرُت هبم.. ! ! لقد آمنُت اآلن أن هذا النظام يريد ليجَعَلنا رهينة  لدى أعدائ نا: ُت قل

 ..! ! آمنُت باهللو

 :الجريمة الخامسة

 ..! ! و مل ألبث قليال  من هذه الصدمة حتّى قامت الثورة

: رغم أن اهلل قال.. ! ! و رأيت من اإلسالمّيني من يدعو لتوطني ُحكم املجلس العسكري

َياَء ُثمَّ  الَ  وَ )
ْن َأْول  ن ُدون  اهللَّ  م  ُكُم النَّاُر َوَما  َلُكم مِّ يَن َظَلُموا َفتََمسَّ

ذ  الَ َتْرَكنُوا إ ىَل الَّ

وَن(  ..ُتنرَصُ

 هل ارتضوا ألنفسهم أوصاف املنافقني مثل )َوَقلَُّبوا َلَك األُُموَر( أي قلب احلقائق

 ..! ! اة الثورةتزييفها فيجعلون خائني البالد هم مُح و
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آنذاك جُيالُس مدير املخابرات احلربية  «برهامي»أن .. مكام علمتحينها لقد علمُت 

سني صورة حتو ُيطيعه فيام يطلب منه من تسكني الناسو يرشُب و يأكل معهو «السييس»

علمُت ذلك من صديق للشيخ أخربين أن الشيخ ُيثني عىل مدير املخابرات .. العسكر

لسييس عند مل يقف الثناء عىل او.. ! ! يفتخر بعالقته املبارشة بهو التزامهو عىل دينهو ذلك

ينام هو يذبح ُخُلقه بو زّكى دينهو «احلويني»بل حتى بعد قيادته االنقالب أثنى عليه ! ذلك

 ! املسلمني عىل اإلسالم ليل هنار

 ن الضّباطال يزال مسؤوال  عن تطهري اجليش مو أمانة للضابط الذي كانو أي التزام

 ..! ! (11) أو حتويلهم للدفاع املدين «نرشة»إخراجهم عىل املعاش يف أقرب و املتدينني

ا مثيل ليعرف  ل ألنه كان يعرف أكثر ممّ  «عامد عّفت»و الشك أن الشيخ –و إن صعلوك 
ا ُقت 

ا كشاهد موثوق يف قضية قتل املتظاهرينو -نعرف ماذا يعني ُحكم ! كان صاحلا جدًّ

إرسائيل حتكامن من داخل بّزة و أمريكا إال أن.. ! ! ذين رّباهم مبارك يف حجرهالعسكر ال

 ..! ! االستعبادباطنها و رسمية ظاهرها اجلهاد

                                                           
منفرع ا». في كل وحدة عسكرية مك تب خاص للمخابرات الحربية ُيطلق عليه 11

 
ه الُكبرى تكون مسؤوليت« ل

سا دينية من يحضرون درو و ذوي الزوجات المنتقباتو ك تابة التقارير عن الضباط الذين يديمون صالة الجماعة
و يتكلمون في السياسة؛

 
ساس هذه التقارير يتم و ا

 
 الجيش بنفي هؤلء الضباط.« توسيخ»على ا
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 الجريمة السادسة

 ..6551سبتمرب 

ل األمريكي يف اخلليج «مبارك»كان  ه قد أهنى طبخة التدخُّ ادم ه نجح مع رشيكهو لتوِّ

ة ترسيخ أقدام القوات األجنبية لضامن حتجيم ثم نسف قو يف «عبد اهلل آل سعود» احلرمني

ال يعرف و ال يرُتك الثأر.. كان صّدام عراقيًّا حامي الدمِّ و.. (12)املتنامّية يف املنطقة  «صّدام»

 ..! ! اخلضوع

 ..! ! تتك.. تتك.. تتك.. تشك.. تشك.. تشك

. .وق منطقة ُبرج العربهي تشقُّ هواء اإلسكندرية فو هكذا عال صوت املروحية القوّية

م وجهه شطر رشم الشيخ «مبارك»مأوى  بعد أن ملَّ من اسرتاحة و املفّضل قبل أن ُيَيمِّ

ّ ولع مبارك باملناطق الصحراوية كَمَرَدة  الشياطني ساكني .. اإلسامعيلّية
فال أحد يفهم رس 

فارو اخلرائب  ..! ! الق 

 ..! ! تتك.. تتك.. تتك.. تشك.. تشك.. تشك

                                                           
اغيت العرب سائَر طو« عبد هللا»و «مبارك»الجلسة السرية لجامعة الدول العربية التي قاد فيها  هنا. شاهد 12

مريكية في جزيرة العرب بذريعة ضرب صدام.
 
 لتوطين القوات ال

https://www.youtube.com/watch?v=r2jgJova2hc
https://www.youtube.com/watch?v=r2jgJova2hc
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يعرُف  ال.. ال يطرُي يف هذا التوقيت غالب ا إال مروحّية واحدة كبريةو صالة اجلُُمعة ساعة

ا كانت طائرة .. للحقيقةو لكنها.. البدو سّكان املنطقة ماهيتها لو له التي حي «مبارك»دوم 

الته بينام يرتك موكب السيارات املرسيدس املصّفحة ُيعطُِّل حياة الناساخداست  مها يف تنقُّ

او لق عليهم شوارعهميغو  ..!  !ُيضيق عليهم نفوسهم بينام سّياراُته خاوية عىل كنباهت 

 ..! ! بووووووووووووووووووووم.. وووووووووووووووووووووش.. فرووم

 
ٍ
..  ! !املدنينيو من العسكريني.. ! ! انفجار مهوٌل أفزع كل من يف املنطقة عىل سواء

 ..! ! تناثرت الطائرُة ألف قطعةو

خوض يف تفاصيل التحقيق اهلنديس الذي جرى فتوّصل إىل أن سبب االنفجار هو لن أ

نع «1سام»صاروخ   ..! ! رويس األصل عراقي الصُّ

 لكّن اجليش اعتربهم أنصاف.. و لن أحتّدث عن أن طاقم الطائرة قد َلقي رّبه يف احلادث

 يد الكامل يتطّلبألن معاش الشه.. ! ! فلم حيصلوا عىل معاش شهيٍد كامل.. ! ! شهداء

ا  ..! ! الطائرة مل تُكن مسّلحةو أن ُيقتل املرء ُمسلَّح 

ا له عىل خيانته  -كام هو واضح  –فقط سأذكر  أهنا كانت حُماولة اغتيال عراقية ملبارك جزاء 

ها –عىل املفتاح  –لألمة العربية بتسليمها   ..!  !تأسيس قواعده عىل أرضهاو لعدوِّ
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 ..! ! هع.. هع.. هع

فهو بالطبع مل ُيقتل يف احلادث ألن اخلرب كان قد ترّسب .. ! ! انت هذه ضحكة مباركك

أمروا  فقط.. ! ! مع عجز املخابرات عن القبض عىل اخللية املنفّذة قبل احلادث أو بعده

مروحّيته أن تطري بدال  منها كُطعم نجح يف اجتذاب يامثل طراز مروحية من طراز 

! ! كجمّرد ُطعم حلامية مبار.. املعّداتو البرشف.. ! ! ملاهر قد أفلتلكن الصّياد ا.. الصّياد

 ! كلنا قرابني للفرعون املعبود.. 

حادث احلدود املريب الذي راح ضحيته اجلنود  بنيو هذا احلادث بنيهل جتد تشاهُب ا ما 

 لُّص منالتخ، ولرضب العالقات املرصية الفلسطينية اختذ ذريعةو ..4164يف الصائمني 

 تصوير الرئيس مريس عىل أنه مدينٌّ ، واجلامعات اجلهادّية السيناوّية التي تؤّرق اليهود

حياكة بّزات بطولة زائفة و إعادة تلميع قادة املجلس العسكري، وعاجز عن محاية مرص

 ..! ! ؟؟جديدة هلم 

مها نافخان و (13)يف خلفيتها املدّرعة املرصية املحرتقة و «إهيود باراك»و «نتنياهو»إن صورة 

ندهم إذا كان عكمدا البد أن تقتل قادة املجلس العسكري كان صدرهيام نافشان ريشيهام 

                                                           
ن القتلة استولوا على مدرعة مصرية13

 
 ا لهاور عرضت صو اقتحموا بها حدودها؛ فنسفتهاو . ادعت إسرائيل ا

ن المسرحية كلها من تدبير اليهود مع جيش كامب ديفيد و لجثث من كانوا فيها.و
 
رض شر»الحقيقة ا

 
 «.قحاب ال
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فالقائدان اليهوديان بطالن عربّيان .. ! ! بقيٌة من حياء املدنّيني أو الرشف العسكرّي 

ني يف فلسطو كم قتال من مسلمني يف مرص.. حماربان ُيلهبان خيال الشباب اليهودي

قد جاهبامها يف  «رش قحاب األرضجملس »البد أن قادة و.. ! !  احلروبغريو احلروب

 ..! ! -جميدة لإلرسائيليني بالتأكيد–مواقف أكتوبرّية أو نكسوّية جميدة 

نشوة و جمد القتالو أعاد للقادة هناك ذكريات احلربو لقد أنعش احلادث آمال اليهود

س بينام جمل.. ! ! زعزعة أمنه النفيسو وجدانهلّذة بث الرعب يف و تدمري معّدات العدو

دة كاحلالوة بالفياجرا ُيلبس و الفاصوليا اخلرضاء لُيحني اهلامةو املكرونة بأسلحته املتعدِّ

أي .. !  !جلامعات إرهابية ومهية أو تنظيامت فلسطينّية مستحيلةالتي صاغها اجلريمة 

ُطعام  الصطياد  أبنائكمتقديم أي خزٍي يا أبناء مبارك الذين ترّبيُتهم عىل و دجلٍ 

 !قي هؤالء عىل رأس جيش م رصأبحني مريس الرئيس  جناهأي خزيٍّ و.. ! ! مكاسبكم

 !.. 

 :الشهادة العسكريةختاُم 

 ..! ! .. فُثْرُت من كثرة ما رأيُت لقد تعبُت 
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مُت يف  هو و «عمر سليامن»علمُت حقيقته حني رأيُت صورة و «أدهم صربي»لقد ُصد 

 احلقيقية «سونيا جراهام»حينها فقط فهمت من هي .. ُيالطفهاو «يفنيتسيبي ل»يصافح 

 ..! ! «أ.ص.»صلتها بـ طبيعة ما و

هو و «سامي عنان»و علمت حقيقة املجلس العسكري املغوار حني شاهدُت صورة 

 ..! ! يتبادل األنخاب األصفرة مع رئيس األركان األمريكي

ا فقدُت ثقتي يف  حني  «مجعة الشّوان»لكنني بقيُت أحرتم .. «رأفت اهلّجان»ربام أيض 

د فيه له قبل وفاته بأيام.. ذلك تسجيل فيديو آخر شاهدُت   ..«حازم صالح»الذي أيَّ

ا لقد تعبُت  أنا أرى نرُس العسكر يطري عن الَعَلم  فيعّفر عيون الناس بغبار و تعبُت .. حق 

 «عنان»و أ «شفيق»ج احلُكم لـ فينظُم ملوُك طوائف الُفلول تا.. اللَّعنة فتعمى عن احلق

ا كـ أو ملن يرىض  «السييس»أو  ! ! «عيالرباد»أو  «محدين»من املدنيني بأن يكون طرطور 

.. 

فلو باح كلُّ شاهد بام عنده لَعل َم الناُس .. لو بشهادات غري مهّمةو أحببُت أن أبوح..

كوت.. ! ! ربام حتّركواو لفهمواو احلقيقة كاملة اكتنيو ما ألعَن السُّ  ..! ! أخسَّ السَّ

َج ما بصدري ألرتاح  ..! ! الرؤوسو قبل ثورة جديدة تذهب بالدماء أحببُت أن ُأخر 

مُد دمي يف أعوام فيجو قد ال تأيت إال بعد عقودٍ لكنها .. والتي تلوُح يف األفقالثورة تلك 
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ا سرتون ! هلل ةإن مل تثوروا ثوربالتأكيد  فسرتون.. ! ! عروقي املعتقلة معي يف املعَتَقل واقع 

سكوَت  مأنت مإذا استكملت «انقالب الستني سنة»قريب ا يستكمُل فيه العسكُر خمازي 

 ..! ! «ال عيشة بقرفو َموتة برشف»اعلموا أن .. واملاض

وا لنا جيشنا.. احلُكمو يا معرش أدعياء العسكرّية وا لنا رايتنا.. ردُّ وا لنا سالح.. ردُّ .. ناردُّ

وا لنا م  ..! ! املكرونة بتاعتُكم معاُكمو ُخدوا احلالوةو ارحلوا.. ارحلوا.. ورصناردُّ
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 أذهان الضباط (14) 6511املطبوع يف مايو  الستينايتيشحن كتاب الدجل العسكري 

انو ! المساإلو أو بمعنى أصح اإلمربيالية! «الرجعيةو االستعامر»: اجلنود بأن هلم عُدوَّ

 ! ءها لإلسالم وحدةاعدو! نحن يف غنى عن ذكر عاملة النارصية ألمريكاو

ت ينعو ،«أن يكون الشعب كله يدا واحدة يبايع القائد» املرجع عبارات كـيستخدم 

 يأمر الشعبو ،«القائد الرائد»لـ « البيعة»يدندن بوجوب و ،«اإلرهاب»بـ  اإلخوان

ينهى عن أن ينازع أحد من بايعه و  ،«يروا كفرا بواحاالطاعة إال أن و السمع»اجلنود بـ و

عب الشو يشاجل»ما تردده اآللة اإلعالمية الدجلية اآلن من أن  كل ذلك يامثلو! الشعب

ما أخذه السييس من و «اإلرهاب»ما تلصقه بمناهّض االنقالب من هتمة و «إيد واحدة

 «جسنير عىل دستور جلنة الناستفتاء مزو» ما سعى إليه منو «تفويض»عبيد البيادة من 

أن من و «إمامة املتغلب»ما يروجه مشايخ الدجل من من و «انتخابات صورية» منو

يف وأد  الطاغوتو َعَبد اجلبتدور علامء السلطان هذا هو  بالطبع «خوارج»يناهضه 

 ! إحالل دماء الثائرينو الثورات

 

                                                           
د للتوعية الدينية». الصورة من ك تاب 14  إدارة التوجيه –وزارة الحربية »، الصادر عن «المرجع الموحَّ

حداث»، الفصل الخامس «المعنوي
 
مر»، تحت عنوان 153، ص«من مجرى ال

 
 اإلرهابو موقف الدين من التا

 ! ! «التخريب في سلوك جماعة اإلخوان المنحّلةو
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إىل  6592وعيه قبل  و لتعرف كيف تم الوصول بشعب كان اإلخوان هم من يصوغون

ون يؤمن فيها بدينهم الذي يؤهلو يتقبل فيها أكاذيب العسكر «اخلطف الذهني»حالة من 

لتفهم ! «دبورةال»النجوم  لإليامن بأنه ليس فوق السامء إال يدفعون فيه الناسو فيه البيادة

إدارة »ضمن منشورات مطبوع  (15) ذلك سأسوق إليك صفحات من مرجع تأسييس آخر

.. قبل هذا املرجع بسنة واحدةأي  6511يف يوليو  «ون املعنوية للقوات املسلحةالشؤ

 أدرك حني -تقبَّلهم اهللُ–قبل إعدامهم بشهرين و من معهو لكنه خالل قضية سيد قطب

 ،انتفضوا جيتهدون يف إجادة السيطرة عليهاو العسكر ضعف قبضتهم عىل العقول

املنشورة فيه عىل صغر  «لة اآللة اإلعالميةإعادة هيك»و لتعرف أمهية خطة السيطرةو

حاصل عىل اجلائزة األوىل للموضوعات العسكرية يف عيد  حجمه فاعلم أن الكتاب

 ! هامُمهدى إليو عبد احلكيم عامرو منشور بتقديم مجال عبد النارصو العلم احلادي عرش

 

 

 

                                                           
ضواء على مباديء الحرب.. )». الصور من ك تاب 15

 
-75، مقدم فتحي عبد هللا النمر، ص«( الروح المعنوية2ا

77. 
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يم لشعب بعد خطر تنظتطوير هجوم العسكر عىل وعي ا اتتابع منه وثيقةهذا الكتاب 

ارة الشؤون دإ»السحر اجلبارة تلك التي ُتسمى باسم و آلة الدجل طورت اتتابع منه! سيد

بينام هي أخطبوط سيطرة عقلية ضخم تلتف أذرعه حول كل  «املعنوية للقوات املسلحة

 السينامو تلتف حول اإلذاعة! منه معلومة أو ُطرفة أو تتسىل بمشاهدتهأنت مصدر تتلقى 

دور و القنوات الفضائيةو هي يف عرصنا تلتف حول اإلنرتنتو! الصحافةو ملرسحاو

سكر فقط ما يريد العبل ! ليصبح كل ما ُيعرض عىل عقلك هو ما يرضاه العسكر! النرش

 إال هم لهإيمحو أثره يف نفسك حتى تؤمن أنه ال و ه منهم وحيا يضاد وحي الرباقأن تتل

 ! ال رب سواهمو

جوار  كتب إىل «اإلنتاجو قسم السينام»من الكتاب فقرة بعنوان  94 صيكفيك أن تقرأ يف

 إعداد خطط اإلنتاج السينامئي داخل»: نص الفقرةو! «واجبة»عنوانه بني قوسني كلمة 

ة، بام نقل مادة التوعيو خارج القوات املسلحة بام حيقق مطالب خطط التوجيه املعنويو

 تطويرهاو ية التي تربز أوجه نشاط القوات املسلحةالم السينامئإنتاج األفو يف ذلك إعداد

 ! «دورها يف املجتمع االشرتاكيو

ج لفيلم  «نادر بكار»و من هذه املعلومة تعرف مع من يعمل  الذي  «املصلحة»حني روَّ

ا و حيل دماء سكاهن حيسن صورة الرشطة املجرمة يف سيناء و يرمي أهلها بكل نقيصة

يروج يف أفالمه للصدام  «خالد يوسف»يعمل خمرج مثل و تعرف أيضا مع من ! للنظام
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موذج ، و يقدم دوما ناملسلح بني اإلسالميني و النظام و فناء اإلسالميني عىل إثر ذلك

لدين بع اإلصالح يف أذهان الناس بطابع الثورة عىل ايف عباءة امللحد أو الالديني ليط الثائر

و ال تكون مصدوما جدا ! للدين ذاتهانتصارا ال الثورة عىل الظلم و اهلوان و ال الثورة 

حني خيرج املمثلون و الراقصون و كافة الداعرون يف أول من خيرج تأييدا ألي طاغوت 

 ! يقدمه النظام إىل كريس احلكم

مع وعي الشعب طوال ستني سنة هو نسخة حقيقية  «إدارة الشؤون املعنوية»إن ما متارسه 

كرو حر للوعيمن س 6582واقعية مما يف رواية   ! اء لألساطرينبو قمع للف 

املطبوع و تفرع عنه هذا املرجع يف أيديناو الذي أنشأه هيكلعتيق النارصي الكتالوج إن ال

ف عمليا بعد نصتستخدمه الشؤون املعنوية للجيش اليزال هو املرجع الذي  6511سنة 

يف  6594يوليو  43لكننا منذ ! بن بضعة أشهراشء يدلك عىل أن االنقالب ليس ! قرن

لو انقالب عسكري مستمر مل يسقط  ! مل ينعد 
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عن قوات  بكثرة عند احلديث« آباتَش» ملذا يرتدد اسم املروحية القتالية األمريكة الصنع 

ماذا يعني و .! ؟كذلك عند احلديث عن اجليش اإلرسائييلو .! ؟اجليش املرصي يف سيناء

ارتباطها بعمليات اجليش املرصي يف سيناء دون غريها من و هاشهرة اآلباتَش نفس

إن كانت غريها تشارك بالطبع لكن ليس يف مهام و .! ؟مروحيات القوات اجلوية املرصية

 ذات قيمة..

عة أيضا فكرة رسي.. وبداية جيب أن نأخذ فكرة رسيعة عن طبيعة املعارك عىل أرض سيناء

ات أما عن طبيعة العملي.. ملروحيات القتاليةعن طبيعة تسليح اجليش املرصي من ا

اخلاصة خلف  عمليات القواتو القتالية يف سيناء فهي تنحرص تقريبا يف حروب الدبابات

ا يف حرب أكتوبرو.. خطوط العدو من  شهرأربام ! معارك الدبابات املرصية شهرية جدًّ

 ..ةاحلرب العاملية الثانية يف الصحراء الغربي أثناءعمليات روميل 

 ،و بام أن احلروب هي حروب دبابات يف املقام األول ثم قوات خاصة يف املقام الثاين

 فيجب أن يكون السالح األقوى يف تلك احلرب هو السالح القادر عىل تدمري الدبابات

فاملروحيات باألساس .. هذا السالح هو املروحياتو.. هو آمن من رضبات مدافعهاو

م للقضاء عىل امة تتحرك برشاقة يف اجلو عىل ارتفاع .. الدبابات هي سالح ُصمِّ فهي حوَّ
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تطلق النار عىل الدبابات من اجلو يف نطاق واسع يتيح هلا و تناور بمرونة مذهلةو منخض

 الكثري من الدبابات قبل أن يستطيع اجلنود إسقاطها بصواريخ الكتفو أن تتصيد الكثري

 ..عىل شاسيهات جمنزرة أو تتعامل معها وحدات دفاع جوي خاصة حممولة

و من هنا اهتمت القوات املسلحة املرصية عىل مدار تارخيها بالتسلُّح بأنواع خمتلفة من 

يات كذلك املروح، واملروحيات اهلجومية القادرة عىل التصدي للدبابات اإلرسائيلية

ة معليه فهناك أربعة أنواع هاو.. القادرة عىل إبرار القوات اخلاصة خلف خطوط  العدو

هي برتتيب و. .يف القوات اجلوية املرصية هي التي تتخصص يف القتال الشائع يف سيناء

مروحيات اجلازيل ، الروسية 8مروحيات املي : انضاممها للقوات اجلوية املرصية

 اآلباتَش هي؛ وومروحيات اآلباتَش األمريكية، الروسية 61مروحيات املي ، الفرنسية

 .حيات القتالية العاملة يف مرصاألخرية يف ذيل قائمة املرو

 :الروسية «8مي».مروحيات 
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 ؛دورها باألساس إبرار القوات اخلاصة خلف خطوط العدو، هي مروحية كبرية احلجم

هي التي أوصلت مجيع قواتنا اخلاصة التي احتلت املمرات االسرتاتيجية يف سيناء إىل و

 .. 6513أكتوبر  1مواقعها مغرب يوم 

قواذف صواريخ قصرية املدى  2ذلك مسلحة برشاشات ثقيلة أو  و هي إضافة إىل

ا صاروخ للطائرة الواحدة تطلق تباع 12ها إىل لممصممة للتصدي للدبابات تصل يف جم

 يمع ضعف هذه املروحية النسبو.. رتال الدباباتألضامن تغطية صاروخية كثيفة ضد 

سائر همتها يف حرب أكتوبر رغم اخلقدم تقنياهتا إال أهنا نجحت يف مو ثقلها يف املناورةو

حتى أن إحداها قد أسقطت طائرة فانتوم إرسائيلية حني أرصت .. الكبرية يف أعدادها

صاروخ من املخصصة لتدمري  12أسقطتها بـ  .. األخرية عىل االستعراض أمامها

 ..الدبابات

 :الفرنسية «جازيل»مروحيات 
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ي أغلب استخداماهتا يف الغرب ه،  املناورةعظيمة القدرة عىل؛ هي مروحية قتالية خفيفة

استخدامات مدنية إال أهنا  يف مرص خصصت بكفاءة للتصدي للدبابات اإلرسائيلية يف 

هي تعمل حتت شعار الرشطة املدنية لتفادي رشط تقليص قوات اجليش وفق ، وسيناء

ي هالنظام  يف خدمةمن نوادر هذه الطائرات أن أنجح عملياهتا ، واتفاقية كامب ديفيد

 ! (16) «انتفاضة األمن املركزي»إفشال 

 :الروسية «17مي»مروحيات 

 

رة من حمركها ذو قدرة ، ورشاقةو إال أهنا أكثر حداثة 8أختها الروسية املي  هي نسخة مطوَّ

جنبية من مل تشرتك يف اشتباكات مع قوات أ.. وأعىل فيمكنها العمل يف بيئات أكثر صعوبة

لكنها بالتأكيد ذات عالمة فارقة يف أن متويل .. يف الداخل املرصي ليس هلا نوادرو قبل

                                                           
16 

 
حداث اقرا

 
 .هنا. للمزيد عن هذه ال

http://elshaab.org/thread.php?ID=60327
http://elshaab.org/thread.php?ID=60327


- 61 - 
 

تم ضبط مواصفاهتا بحيث و من روسيا كان إماراتيا بالكامل6551صفقات رشاءها سنة 

ما ذلك إال التفاق النظام العسكري و! تتحمل درجة احلرارة العالية يف أجواء اإلمارات

ياح إيراين ألراضيها أو اشتعال مشكلة عىل العمل كمرتزقة لإلمارات حال حدوث اجت

 ! اجلُزر مع إيران يف أي وقت

 :األمريكية «آباتشي»مروحيات 

 

 ،هي من أحدث املروحيات القتالية األمريكة سواء يف نظم التحليق أو املالحة أو التسليح

بة و هي تطوير للدبا»هي األقدر نظريا عىل التصدي للدبابات املريكافا احلديثة و

 ..«ي تتسلح هبا القوات املرصية أيضاالتإبرامز يكة األمري

و لكنها ال تتمتع بإمكانية محل اجلنود لذا فيعيبها عدم االشرتاك يف عمليات إبرار القوات 

 اخلاصة إاليف التأمني من اجلو لغريها من ناقالت اجلنود..
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قفة لنفهم و.. رصيةأنواع املروحيات امل، وو هنا لنا وقفة بعد أن فهمنا طبيعة معارك سيناء

أي و أثرها عىل انتامء من يستخدمه يف اجليش املرصيو مدلوالت انتامءات السالح ذاته

 ! جيش آخر

، يةفرنس، روسية: نجدها؛ بالنظر يف انتامءات املروحيات املهمة للقتال يف سيناء

غيار طع الفق، شكلو معلوم أن السالح يرتبط بدولته األم بأكثر من طريقةو.. أمريكيةو

تظل يف يد الدولة الصانعة تستطيع حبسها عنك يف أي وقت ما مل تصنعها أنت يف 

الفنيني جيب أن تتلقى تدريبها يف املصانع بدولة و كذلك أطقم الطيارين، ومصانعك

 ! هنا مربط الفرسو! التصنيع

 تلقي منشورات بينام 8جتد املي ؛ يونيو 31فأنت يف أحداث مرص املشتعلة بعد انقالب 

آلباتَش إذا ألقت او! تقتل يف سيناءو كذلك تقصف، وترقصو اآلباتَش تستعرض

 لغتها مع منشورات اجليشو املنشورات فأنت جتدها منشورات تتطابق يف مضموهنا

 متاما كام كانت اجلازيل هي حل! اإلرسائييل التي يلقيها قبل القصف عىل سكان غزة

انت العالقات املباركية الفرنسية عىل ما عندما ك 6581العسكر ضد األمن املركزي يف 

متاما  !عكس ذلك متاما يكون عند غضب البلدان املصنعة عىل مستخدم السالحو! يرام

كام حبست أمريكا مروحيات اآلباتَش التي كان يتم صيانتها فور صعود أخبار قرابني 
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لعلني بني ايف ظل اخلالف  بنظامه حال صعوده إىل الرئاسةو السييس لبوتن ليعرتف به

 ! روسيا يف شبه جزيرة القرمو أمريكا

اقم فطو! قيادة املروحيات ذاهتاو و هذا بالضبط هو الفارق أيضا بني طواقم صيانة

الروسية صارت مع طول مدة استخدام القوات املسلحة هلذه و املروحيات الفرنسية

خاصة مع  ! مرصبل تتلقى تدريبها كله يف! املروحيات ال تسافر كثريا إىل الدول األم

 إدخال املصانع احلربية املرصية عدة تعديالت حملية عىل الطائرات لتالئم االستخدام

فرنسية اجلازيل الو من كثرة التعديالت املرصية عىل املي الروسية.. واألجواء املرصيةو

فإن الدول األم يف بعض األحيان تكتفي بمنح قطع الغيار للجيش املرصي جمانا أو 

دون رشوط يف مقابل السامح بتطبيق هذه التعديالت عىل سائر املروحيات  بتخفيضات

 ..فاليد الطوىل هنا ليست للدولة صانعة السالح! املنتجة يف املصنع األم

 يتم اختيارهم بعناية منو بينام أطقم اآلباتَش الزالت ترضع من الثدي األمريكي

ري متاما كام جرى يف تفج! ء عليهأما من يرفض منهم التأمرك يتم القضا.. واملتأمركني

التي أسقطتها  551هي رحلة مرص للطريان رقم ؛ و6555طائرة البطوطي الشهرية سنة 

رسب  فنييو هي حتمل طاقم طياريو املخابرات األمريكة أمام سواحل الواليات املتحدة

، هلم بعض العلامء املهمني املرافقنيو اآلباتَش املرصي ومعهم طاقم املخابرات املرصية

! ريكياجليش األمو الذين رفضوا البقاء يف أمريكا أو التعاون مع املخابرات األمريكيةو
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ل تم اختيارهم ب! لكن من بعدهم من بعثات اجليش املرصي للتدريب عىل الآلباتَش قبلوا

 .. ! بعناية ممن سيقبلون بالتأكيد

 األمريكية.. «M-113»و من ذلك أيضا مدرعات 

 

ريع إهنا سيئة السمعة هشة التد! حيتل هبا اجليش الشوارعو شكل مكعبتلك التي عىل 

ا التابوت »حيث أطلق عليها اجلنود األمريكيون ! من خملفات حرب فيتنامو جدًّ

 !هم بعد بداخلها قبل أن خيرجوا منها للقتالو لكثرة ما كان يتم قنص جنودهم «احلديدي

تم فرضها عىل طنطاوي فرضا ليقوم و ةلذلك فإهنا جاءت ُكهنة ضمن املعونة األمريكي

لكن عىل حرب و يأيت هلا بطواقم مل تتدرب عىل احلرب التقليديةو تشغيلهاو بإعادة تأهيلها

تم و احتالل الشوارع..و الشوارع ليشكل منهم قوات تدخل رسيع مهمتها فض الشغب
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ة ريكيأم «جيب رانجلر»يف عهده بسيارات و حتت أنف مريسو دعم هذه القوات الحقا

 ! «قوات احلامية املدنية»لُيعلن عن اسم دجيلٍّ ظريف هلذه الوحدات هو ! أيضا

 !  و ها هي النتيجة 

ا اآلباتَش تق! قل عامل مصنع األسمنت يف العريشناآلباتَش تقصف حافلة  صف مسجد 

وق طيار اآلباتَش يتواصل مبارشة مع اجليش اإلرسائييل ليتنبه إىل أنه يطري ف! يف العريش

ن هذا إذا سلمنا للرواية الرسمية ع! فيعود أدراجه يف هدوء؛ فح الفلسطينية ال املرصيةر

 اضع صواريخ محاسمل نقل أنه كان يقوم بمهمة استطالعية لكشف موو تلك احلادثة

 عله اآلباتَشاهلل أعلم ما ستفو! وات اإلرسائيلية يف قصفها القادم لغزةقالستستفيد منها 

! اآلباتَش حتارب املرصيني لصالح األمريكيني! الوالء أكثر من ذلكطواقمها األمريكية و

 ! ألن طواقمها متأمركني

بكثرة يف أي عملية  إذا تم استخدامه الذي تصنعه دولة واحدة أو جهة واحدةإن السالح 

 !صانعة السالح لتلك العمليةأو اجلهة عىل دعم الدولة قاطع دليل موثق  ذاهحربية ف

ألنه ال يصنع اآلباتَش إال ! يوليو هو انقالب أمريكي الشك فيه 3 بمعنى أن انقالب

ق س عىل ذلك جمموعة كبرية من األسلحة احلديثة أمريكية الصنع يف اجليش و! أمريكا

! «اإلسالم»قوات مكافحة اإلرهاب و 111الـ و 555خاصة تسليح قوات الـ ؛ املرصي
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بل هم منا باملولد فقط ال  تأمركنياستخدامها هم من املو فطواقم إدارة هذه األسلحة

 ..ال الوالءو باالنتامء

و قد عملت املخابرات احلربية طوال عقود عىل إبعاد الضباط ذوي امليول اإلسالمية عن 

 ..املفاصل اهلامة يف التشكيالت القتالية للجيش املرصيو وحدات األسلحة احلديثة

ياري من ط تتألفلة خلية جهادية و كانت هناك قضية ُكربى مرة حني اكتشفت أمن الدو

 يمكنهم نسف! ما أدراك ما يمكن لطياري املقاتالت أن يفعلوه إذا ما قرروهو! مقاتالت

رات أبلغت املخابو فلم تستطع أمن الدولة التعامل معهم! قرص القبة بمن فيه مثال

بعدها م ث، حينها حرصت املخابرات احلربية عىل إخراجهم مجيعا عىل املعاشو! احلربية

 يزالون الو باملناسبة عهد طنطاوي مل خيرجوا فيمن خرجوا يفو! تم اعتقاهلم إىل األبد

 ! معتقلني

 .! ؟اآلباتَش ملاذا: فهل فهمت أخي القاريء
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ا الَويلّ  يوْل .. ويا أهيُّ ا الذُّ ا الَوَثنْ .. وأهيُّ  ..أهيُّ

ا اجلَبَّار  ..يا أهيُّ

َم الُكفَّ  اَر يف َفَخارْ و ارَ يا داع   ..الُفجَّ

دارْ   ..يا صانَع اجل 

َصارْ و يا خانَق احلبيَب  يَق باحل  ق   ..الشَّ

 ..يا هات َك النِّقاْب 

يَّ  َي الُعر 
ذوذَ و يا راع   ..اخلََراْب و الشُّ

َس احلُدودْ 
 ..يا َحار 

رَعونَ  َي الف  ليَب و يا حام   ..اليهودْ و الصَّ

 ..يا ضاب َط الُقيودْ 

 .. َحْفنات  النُّقودْ و َن ب َدبُّورةْ يا بائَع الدي

َد اإلَخاءْ   ..يا َجاح 

ليُث الذي ُنباُحُه ُمَواءْ  ا الَّ  ..يا اهيُّ

اْب  ا الرتُّ  ..يا أهيُّ

                                                           
 .2228على طول الحدود مع غزة في « الجدار الفولذي العازل»عند بدء بناء « مبارك»نشرتها في و . ك تبتها17

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8A#cite_note-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%8A#cite_note-15
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اْب  ا النيُل الذي الت اَمُعُه رَسَ  ..يا أهيُّ

َحاْب   ..يا أْسَوَد السَّ

خانَ  خامَ و يا حامَل الدُّ باْب و السُّ  ..اهل 

 ..يا هذه  السامءْ 

ياُؤها َفنَاءْ يا  مُس التى ض   .. هذه  الشَّ

ا الَويلّ  يوْل .. ويا أهيُّ ا الذُّ ا الَوَثنْ .. وأهيُّ  ..أهيُّ

َي النََّقاءْ  نْ .. وفيه  كذا اإلباءْ .. يف هَنْج   ..هَنُْجُكم َعف 

َفاءْ .. ومنُكم أنا َبَراءْ  نْ .. وسائُر الرشُّ ي َضم   ..من َبر 

ْن َعيَش اهلناءْ   ..ب َجنَّات  َعَدنْ .. َقاءْ ُهناَك ال َش .. َضم 

 ..َلنْ و فيُكم ال.. وللُكفر  َقَليْت .. ويف اهلل  قد َواَليْت 

 ..َلنْ و و فيُكم ال

 ..َلنْ و و فيُكم ال
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 ! يا أهيا السييس الذي صهيُله ُنباْح 

 ! الرضيَع بالسالْح و يا ضارَب املَصيلِّ 

 ّ ين   ..يا أهيا الدَّ

ورّي  يا طارد  ! السُّ

 ! التقيَّ و الزكيَّ و و حابس األيبَّ 

 ..يا أهيا املَْوُتورْ 

 ! يا صانع الطرطورْ 

 ! األجالَف يف ماخورْ و يا جامع األحالَف 

 ..يا أهيا املْوُكوْس 

 ! يا خادَع كريتوْس 

 ! و جامع الُبوبَّاَت أربٌع فـ  إكلريوْس 

 ..فبوبُّك توارضوْس 

 ! و بوب األزهروْس 

 ! اموْس و البوب بره

                                                           
 . هنا. استمع إليها 19

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/x6ixetk9yvrm
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/x6ixetk9yvrm
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ا بردعوْس ؛ و أنت البوب سييس  ! مركوب 

ا اخلؤونْ   ..يا أهيُّ

 ! حتتك قطيع مفتونْ 

 ! اترسونْ پعليه ؛ و عليك بردعون

 ..ستمَّض األيامْ 

 ! و الناس يف متامْ 

 ! سيناريوهات الشامْ ؛ يبنون يف إيامنْ 

 ..ستدفَع اجلبانْ 

 ! بصنعك الطغيانْ 

 ! يف ساحة الفرسانْ ؛ أن يصبَح املقاتْل 

 ..ستنشقُّ اجليوْش 

 ! و أنت يا منفوْش 

َنا معكوْش ؛ ستصبح املَفْرَفرْ   ! يف َأْيد 
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 .! ؟األملو اهلمّ و إىل متى نبقى يف الضيق

 .! ؟و ملاذا ال ُيدافع اهلل ُعنا باعتبارنا من الذين آمنوا

 .! ؟ املبنيو متى يتنزل نرُص اهلل

ر قلب حو دموع املقهورينو نحيب الثكاىلو حنني األيامىو بكاء األيتامو أنني األرامل

 ! املسجونني

 ! جبال اهلمّ و غامُم الغمو أهنار الدموعو بحار الدماء

ه حُيارَصُ و! الطمع وباء بينام العزُّ إباء.. وبالءو كرب  ! يف كربالء ثم ُيقتل كأن احلسني لتوِّ

 ! البالءو البالء حتى هان الكربو لكربلقد عم ا

قتل أو أنه مل يُ .. وأما زوجة اجلريح فتحمد اهلل أنه بقي هلا منه ما بقي؛  عىل رسير املرض

 ! يغيبه عنها السجن

 ! ا السجنإن غيّبه عنه.. ومل جُيرحو عافية؛ مل ُيقتلو و أما أم السجني فتحمد اهلل أنه بخري
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ا تعتّز به؛ فلم هيلك يف حادثة أو عىل رسيرهو أما أرملة الشهيد فتحمد ا   !هلل أنه ُقتل شهيد 

  !هم به الحقونو يف اجلنة قد سبقهم أصال أو فرعاآباؤه فعزاؤهم أن هلم و و أما أوالده

ام ربام زارا بيوت اللئو! دخال كل بيت كريم كام حيل عىل اجلميع الوباء! بالءو كرب

 ! اإلماءو العبيد استفاق بذلك بعُض فأصابا كريام حبيسا بينهم؛ فلربام 

 ! بالءو كرب

 ! أال تدرون أهنام سنة  يف الثائرين ُمذ يوم كربالء

  !أال تدرون أن أول الثائرين يف أمتنا كانوا أرشف هذه األمة آل بيت النبي الكرماء

 ! ؟عالَم الضعف و! ؟فعالم اجلزع

ُ .. يا أهيا اجلريح هنَّ
َن اهللَّ  َما  الَ  يَ و ْم َيْأملَُوَن َكاَم َتْأملَُونَ ﴿إ ن َتُكوُنوا َتْأملَُوَن َفإ   ْرُجونَ َتْرُجوَن م 

 ..َكاَن اهللَُّ َعل يام  َحك يام ﴾و

َّا َيْدُعوَنن ي إ َلْيه ﴾.. يا أهيا السجني
ْجُن َأَحبُّ إ يَلَّ مم   ..لقد قال يوسف ﴿َربِّ السِّ

ا أواسيكم يف فقيدكم بام واسى به رسول تعالو.. يا أوالده.. ويا زوجته.. ويا أم الشهيد

 ..ه الدنياهو بعد اليزال يف هذو سلم ابنته فاطمه يف نفسه الرشيفةو اهلل صىل اهلل عليه
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ْجر   ى َرُسوَل اهللَّ  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم اْلَكْرُب َكاَن َرْأُسُه يف  ح  َعْن َأَنٍس، َقاَل: ملََّا َتَغشَّ

اَلْت َفاط َمُة: َواَكْرَباُه ل َكْرب َك اْلَيْوَم َيا َأَبَتاُه، َفَرَفَع َرْأَسُه َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيه  َوَسلََّم، َفاط َمَة، َفقَ 

 َبْعَد اْليَْوم  َيا َفاط َمةُ »َوَقاَل: 
 [1144]صحيح ابن حبان، « اَل َكْرَب َعىَل َأب يك 

  !عىل فقيدكم بعد اليوم إن شاء اهللال كرب ! األيتامو األراملو نعم يا معارش الثكاىل

 الصخبو التعبو الشقاءو احلزنو األملو البالءو فإن هذه الدنيا هي دار الكرب

يَن آَمنُواو! النصبو ذ   أما آخرة من ُختم له بخري فقد قال عنها اهلل الرحيم الودود ﴿َو الَّ

َات  و احل  ُلوا الصَّ
دٍ و َعم  َل َعىَل حُمَمَّ َر َعنُْهْم َسيَِّئاهت  مْ و آَمنُوا ب اَم ُنزِّ هبِّ ْم َكفَّ ن رَّ

 ُهَو احلَقُّ م 

 ..َأْصَلَح َباهَلُْم﴾و

 ..استبرشوا بأن وليكم الذي عانى من أجلكم طويال قد اسرتاح من عناء الدنيا

كان وليكم خيشى  لقد .. و استبرشوا أنه طاملا ُقتل يف سبيل كلمة احلق فإن اهلل لن يضيعكم

ْم و م الكنز الثمنيفرتك لك! عليكم ه  ْن َخْلف  يَن َلْو َتَرُكوا م  ذ  احلصن املتني ﴿َو ْلَيْخَش الَّ

ْم َفْلَيتَُّقوا اهللََّ َعافا  َخاُفوا َعَلْيه  ة  ض  يَّ يدا ﴾و ُذرِّ  ..ْلَيُقوُلوا َقْوال  َسد 

 ..و أي قول سديد خري من كلمة احلق عند سلطان جائر
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احُتجز و فالسجني ترككم خلفه! اآلية فيكّن أيضا.. سائر أهلهو زوجتهو و يا أم السجني

اها عالية رّنانة  .! ؟فمن لكم أفضل من اهلل! خلف األسوار بسبب كلمة احلق التي أدَّ

 .! ؟يؤويكم إىل ركنه بربكة كلمة احلق التي قاهلا سجينكم يف وجه سلطان جائر

 ! و يا أهيا السجني يف سبيل اهلل

السجُن قيٌد عن سفاسف األمور التي كنت .. ضوضاء الناس ُمسرتاٌح منو السجُن خلوةٌ 

 ..عازٌل عن فضول احلياة التي كنت مستغرقا فيها.. ومنشغال هبا

، َوَجنَُّة اْلَكاف ر  »أما تدري أن  ن  ْجُن املُْْؤم  ْنَيا س   [4591]صحيح مسلم، « الدُّ

حرية  الطلقاء من أما تدري أنك أنت أكثر! اآلنأما تدري أن الشهيد هو أكثرنا حرية 

 أما تدري أن األحرار يف السجن الكبري .! ؟النعزالك يف سجنك الصغري عن فضول الدنيا

ا و أبأسهم حياةو هم أكثر األحياء سجنا  ! ؟أضيقهم صدر 

 سلم قد قطع آمال من يريدون دنيا بال كرب بقولتهو أما تدري أن رسول اهلل صىل اهلل عليه

 ! «اَل َكْرَب َعىَل َأب يك  َبْعَد اْلَيْوم  َيا َفاط َمةُ »ىل عند وفاته إىل الرفيق األع

 ! اللهم إال من محل معه ذنوبه لُيجازى هبا! نعم ال كرب يف آخرة املؤمن

 ! ال كرب إال يف هذه احلياة
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ضيق فعالم ي! و أكثر املؤمنني كربا يف هذا السجن الكبري هم أكثرهم سعادة يف اآلخرة

يُق َصْدُرَك ب اَم َيُقوُلوَن * َفَسبِّْح ! لشايفعندك الدواء او صدرك
﴿َو َلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيض 

 َربَِّك 
يَن *و ب َحْمد  د  اج  َن السَّ  ..اْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأت َيَك اليَق نُي﴾و ُكن مِّ

  !نعم إن النجاة من كرب هذا السجن الكبري هي باتصالك بالرب اجلليل العظيم الودود

 أهون منه يف العزلة عن السجن الكبري يف خلوة تقربك منه.. وزوال الكرب يف ُلقياهو إن 

 ! خُتليك مما يشغلك عنهو

 ..إن سجنك رشف! يا أهيا السجني

 إننا نحن يف طرقات السجن الكبري.. وإن سجنك هو األقرب لفّك الكرب بعد الشهادة

 ! شمسه ملكروبونو هواهو شوارعهو

 ! نحن املكروبون! احلبيبال كرب عليك يا أخي 
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 ! تسُع سنوات تفصلني عن تلكم الذكرى

 ! ذكرى بداية احلكاية

  !ذهبت إىل موعد الرؤية الرشعيةو! رفيقة دريب الكريمةو حني تقّدمت إىل زوجتي

 ! حينها فتحت يل الباَب طفلٌة بريئٌة مل تبلغ العرش سنني

ُق الوجه يف وقار اجلنني! ُمذهال كان مشهد العروس الصغرية حجاٌب .. حجاٌب يطوِّ

د تناهز القامُة النابتُة بالكا.. وفستاٌن أمحٌر طويٌل يلفُّ براءة الطفولةو أبيٌض كاللُّؤلؤ..

 ! مقبض الباب

 لك يف قلبيوقر ذ! عرفُت يف تلك اللحظة أنني سأتزوج العروس الُكربى التي أتيُت إليها

  !فالَعيِّنُة بيِّنةٌ ! أتأمل العروس الصغرية قبل أن أدخل البيت أنا بعُد عىل البابو

 ..هي اللقب املفّضل لألخ األكرب يف اإلسكندريةو "أبيه"تسُع سنوات رصُت أنا فيها 
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ا ذات يوم  !أنني أوصلُت تلك العروس الصغرية للمدرسة؛ تسُع سنوات أذكر منها جيد 

 رسميو أجرت معي حتقيقا عن اسميو! كقبض العسسإحدى املدرساُت فقبضت عيّل 

 ! «مدرسة املدينة املنورة»! ملاذا أتيُت أمام مدرسة البنات العريقة تلكو

! يف هيئة أصحاب بعض املحالت حوهلا تلك املدرسة التي زرع الطاغوُت حوهلا املخربين

 يل عىلهامجها ليستوو عساكر الشطرنج السوداءو حارصها باملدرعاتيف ليلة ليالء.. ثم 

يقبض عىل احلارس العجوز يف مشهد من مشاهد األكشن العنيفة باحثا و أجهزة احلاسب

 ! عن األسلحة الرسية التي خُيفيها اإلخواُن يف املدرسة

عليم عقود بضمها إىل وزارة التل حيلمالطاغوُت  ظلتلك املدرسة السكندرية اخلاصة التي 

 (19)! ليمنع تصنيع السالح اإلخواين الرسي يف فصوهلا

 ! إن اإلخوان يصنعون يف تلك املدرسة أسلحة رسية فّتاكة! أنا أعرتف.. نعم

  !و لقد راقبت طوال سنوات تصنيع اإلخوان لألسلحة الرسية يف فصول هذه املدرسة

                                                           
تتضمن و بالتزامن مع اإلعالن عن انتخابات الرائسة الصورية« التخريبو التعرية»لقد تم ضمها إلى وزارة و .18

لف المدارس المماثلة في طول مصر
 
 عرضها..و قرارات الضم ا
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عىل زينة . .عىل أعىل األدب.. عىل العفاف.. لقد راقبُت فيها تربية الفتيات عىل اإلسالم

. .عىل رقة القلب مع األطفال.. عىل إجادة أعامل املنزل.. الرباءة عىل.. عىل الطُّهر.. احلياء

قو عىل السعي للُعال.. املدرسنيو عىل بر الوالدين امت عىل أن يُكن نساء  مسل.. التفوُّ

 ! صاحلات ُيربِّني جمتمعا مسلام صاحلا

 ! إنه السالح الرسي لإلخوان الذي كان يبحث عنه األمن

 السابعة يف! نتفض متفجرا يف تظاهرة باكرة كطابور الصباحإنه السالح الرسي الذي ا

ملعب و ليستنكر هجمة التَّرت الربابرة عىل منشأ الطفولة «الصبح 1حركة »باسم و صباحا

 ! َمْرَبى الرباءةو الصبى

الحتجاج محلوا الفتات او و حني هتف السالُح بصوت البالبل التي ال جُتيد إال التغريد

م اجلُرم حني هتفن كان العسُس عظي! -يف احتفالية مدرسية نهنن الزلحيسبن لرباءهتن أ–

فمصري  !يعتقلوهننو يرضبوهنن بكعاب البنادقو يطاردوهنن يف األزقةو هيجمون عليهن

د عدا الربادعي طبعا فليغر–هو القفص ال غري  كالب حراسة النظامأي طري مغرد يف ذهن 

 ! أعواهنمو  الطواغيتأال لعنة اهلل عىل! -هو إن بييسو بام شاء

 ! حيسب له احلسابو الطاغوُت يفهم ذلكو بناتنا سالٌح .. نعم
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يف قلب امليادين معنى و إنه السالح الذي يعلمنا اليوم بانفجاره عىل رؤوس األشهاد

كريكشف مأبوين الو إنه السالح الذي يفضح انفجاُره املخنثني! الثباتو الرجولة  ف 

 ! خابراتاملو يشهد عىل عواهر األمنو

قد خرج منه عدة فل! و ليس فرع املدرسة املخصص للبنني بأقل خطورة يف تصنيع السالح

ب قبل االنقالو -املدرسنيو سواء من الطلبة–معتقلني يف األحداث األخرية و شهداء

اة هو يدافع عن فتو للشهادةالبنني اصطفى اهللُ أحد طالب املرحلة اإلعدادية بمدرسة 

 ..فتية العابثونحترش هبا بعض ال

! «حممد مخيس»كذلك كان الفتى .. و«جيش» تعني «مخيس» كلمةو ..«مخيسحممد »إنه 

ش! ! قصته قصرية جدا!  َعٌة بمعنى التوحُّ ُث فتى  هاديُء الطبع دم! ! لكن خامتتها ُمرْتَ

َع به  أنه َرُجل َد لُه كل من َسم  اُه أبوه! ! اخلُُلق متفوٌق َشه  .. ال  يكون رج أستاذه عىل أنو ربَّ

ة  و َم الفتى أن الرجَل ال يسكت عن احلق! ! قد نجحوا يف تلقينه معنى الرجولة احلقَّ  َفه 

ش .. وال يتأخر عن نرصة مظلومو فاض شهامة ففاضت دماؤه عىل إثر دفاعه عن فتاة حترَّ

طعنوه يف أمعائه .. فتجمهر منهم عرشون كلب ا "سموحة"هبا كالُب الشوارع بمنطقة 

ة يف أن فتى اإلعدادّي أمٌل حيدو األم «حممد  مخيس»! ! جرحيا يف املستشفى ثاين يومفامت 

من  لكن.. ! ! قوة يف احلق نادرةو تضحية عظيمةو تنتج من ُيعيد األمن بثمن باهظٍ 



- 81 - 
 

يقتلون األمل بل يغتالون الرحم الذي ينمو فيه.. يغتالون مدارس  «األمن»حيملون اسم 

 ! اإلخوان

املدينة »املزهرات يف بستان مدرسة الل سنواٍت تلكم الزهرات الربيئات لقد راقبُت خ

راقبتهن عرب العروس الصغرية التي ! -العجوزاملدرسة و بينهن ابنة حارس – «املنورة

 !فتحت يل الباَب يوم رؤيتي الرشعية ألختها التي صارت زوجتي بارك اهلل يل فيها

ا يف نشاطات املدرسةيتقاف.. هن الزلن عرائس صغرياتو راقبتهن  الهتاحفو زن مرح 

كي بكل كانت حت! عن بيوهتن الطيبة الراقيةو راقبتهن يف حكاياهتا عنهن.. ورحالهتاو

ض يرتدين األبيو! هن عرائس نعمو غليانو هن يف كمدٍ تراقب لقدو! افتخارو مودةو حب

ألساور ا تطوق أيدهينو! بل يف القفص األسود! لكن ليس من أجل القفص الذهبي! نعم

 ! لكن أساور كالبش احلديد ال أساور الشبكة التي تليق هبنّ ! نعم

 ! و ماذا يف األرض اليوم أكثر سوادا من كوميديا مرص السوداء

 و مدمنة يتم ضبطها! ُيفرج عنهاو رجال 3داعرة ُيقبض عليها عارية سكرانة مع 

 متثيلية نضال ُيقبض عليهن يفو دعيَّاُت ! بحوزهتا كمية كبرية من املخدر فيُخىل سبيلهاو

  !لُيخىل سبيلهن عىل الطريق الصحراوي بعد دقائق! ماسخة الطعم عفنة الرائحة
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ض احلبس يرتدين أبيو بينام أطهر عرائس البالد يلبسن الكالبش بدال من شبكة الُعرس

بل ألهنن من خرية مسلامت هذا البلد الذي ال ! ألهنن مسلامت! بدال من أبيض الزفاف

اخي فمنذ ارتقى طاغوت العسكر ! إن هذا االعتداء السافر ليس األول! رج نباُته إال َنك د 

! عيدمنَّا بب «محيدة قطب»و «زينب الغزايل»ما و! هو حيبس النساءو األول كريس احلكم

ح كالبه يف اللحو لقد بقي طوال ستني سنة ينتهك األعراض يف أمن دولتهو  ..وميرسِّ

.. ميعمسمع اجلو اجلديد أن ما جيري اآلن جيري عىل مرأى! اهلمومُ  لتقتل املعتَدى عليهن

و أنكروا ففي سائر السائمني لو! االنتشاءو عبيد البيادة بني السكرو! اجلميع بال استثناء

 ! ال عذر ألحد! ال عذر ألحدو! قرارة أنفسهم عىل استحياء

ْن آدميني يف هذا البلد فضال عن الرجال  أيُّ أملٍ أحياُه يطعن! ! نفيسما أبريء و! ؟أال م 

 و أيُّ غضب يفوُر بني جوانحي! األملو الطُّهرو قلبي النازف بذكريات كل تلك الرباءة

لمو رويِّةو ليمحو كل ذرة  عقل لم حني تط! ح   بون عىل ُحلم األؤإنكم تقتلون فينا احل 

نكم باء لدرجة أالغو إنكم من البغاء! أنتم اخلارسون معرش الطواغيتو! األم الصاحلنيو

ون عىل إفاقة الوامهني ا يف يده ال يف و! ترصُّ تتعنَّتون لدرجة إلقام كل مسامح لكم حجر 

ون تسعو! إنكم تطلبون الرصاص طلب األجرب للدواء! فمه فيهب ليقذفه عليكم

و ..و أعراضنا هلا ثمن..و إن أحالمنا هلا ثمن! لسفك دمائكم سعي املحصور للخالء

 .ستدفعون
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ْة االستقامةْ .. بالكاممةو باخلامر  ..بنت تامِّ

 ..أصلو من جنس القاممةْ .. بالرصاص يقتلها داعر

 ! ُبندقيْة جيش ملامةْ .. و الرصاصة ف َضهر بنْت 

 ! صاْدها فاك رها محامةْ .. كلب مسعور َجّي يعْض 

يا ُسميَّْة 
 ! واحدة تستشهد كرامةْ .. بإسم أوْل  (20)

 اليُوم العالمةْ .. االسم قّصةْ  يا ُسميَّةْ 
 ! اسمك 

 ! كان زعيم الُكفر شامةْ .. آبو جهل َطَعْن ُسميَّةْ 

ْة ندامةْ  .. و آبو دبُّورة بن ديفيد كِّ ُتو س  كِّ  ! س 

عامةْ .. راح يُروح الكلب جيفةْ   ! زّي ما َراح  الزَّ

 ! ؟.. ت نت فْض للديْن شهامةْ ؟فني فوارس بدر فينها 

 .راح نعيَدك للقاممةْ .. هانت يآبو جهل العرص

 

                                                           
من بالرصاص في مسيرة يناير « ية عبد هللاسم». هي 22

 
.. غير بعيدة 2214إحدى شهيدات العسكر.. قتلها ال

 سالفة الذكر..« المدينة المنورة»عن مدرسة 
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 ! !  ليس تمهيد.. وتـنـهيٌد

ا ما نحبُّ حتَّى الثَّاملة  ..! ! َبالةز  : لكن البعُض ينقلب حبَّه ليقول عن حبيبه.. وكثري 

هرَ و تتقلَّب القلوُب و تتقلَُّب األحداث ُ الدَّ  ..! ! ُيقلِّب القلوبو اهللُ ُيسريِّ

 ..! ! َجَلدو ال يستقيُم األمُر عىل الدوام مهام متنَّى اإلنسانُ و ..يستديُم احلاُل ألحد و ال

 نحبُّ .. ! ! أفال يكوُن حتام  عىل بعض أقامرها األفول.. حتٌم عىل هذه احلياة أن تزول

!  !ن عىل األرض أثر من ُنبغ ضنبغض فنتمنَّى أن يزول م  .. وفنرجو أال نفارق من ُنحّب 

 نجتمعُ  ..نبغضو نحبُّ .. ! ! العكسو بام كان بغيُض اليوم  حبيَب األمسلرو.. 

ف يَقنْي ف َرٌق َشتَّى يتشتَُّت هبا الناو  ..  ! !سنفرتق.. ويف التفريق بني الرَّ

 ! ! ِفَرُق الِفَراق

قهام الطالُق  ا: فكم من زوجني فرَّ ُة كراهية  ، وفصار احلبُّ بينهام ُبغض  ،  اَح ذمًّ املدي، واملودَّ

ا، واملتعُة غيظ او كَن حرب ا، واملزاح تنابز   ..! ! السَّ
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ق املاُل بينهام يَلنْي فرَّ
ااألُ ، والوفاُء شحناء  ، وفانقلب الصفاُء جفاء  : و كم من َخل  ، نُس هجر 

او  ..! ! الوصُل قطع 

اإليثاُر و ،التدليُل سبًّا، وفصار الَعَصُب َغْصب ا: و كم من شقيقنْي قطعت الَغريُة ما بينهام

ا  ..! ! حسد 

فتشاجرا عىل الغسيل من : و كم من َجاَرْين  جعلت الزوجاُت ما بينهام حرَب الَبُسوس  

 
ٍ
اٍد موُطوء  ملبوس بعد أن كانا يتساحمان يف العقارو سجَّ

ٍ
 ..! ! يف الُفُلوسو ك ساء

 رفصارت الفضيحة عند كل منهام هي اهلدية لآلخ: و كم من زميلني تصارعا عىل ترقية

 ..! ! عىل األخطاء تغطيةو بعد أن كانت املعونة مبذولة

ن ن.. وو كم م  ن.. وم  نيا ألسباٍب ف ساْح .. ! ! م  فسد ف.. كم افرتق الناُس عىل ُمنَْمناََمت  الدُّ

ب.. وراحو كل حلوٍّ وىلَّ .. وما كان بينهم من صالح  ..! ! ما ارَتاحو كلُّهم تعذَّ

 ! !  ِمن َمَحاِسِن الموت

ما وجدت فيها .. كم من سبب كالوباء.. ! ! بالءٌ و سبٍب للُفرقة كلُّها ضغينةٌ كم من 

 .. ! !فإين قد نظرُت يف أسباب الُفرقة فوجدُت أحسنَها املوَت .. ! ! أحسن من املوت
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ُق املوُت الزوجني وق  و َفُيفرِّ  اللِّقاء.. يرتك أحدمها ُيشَوى بَلَواع ج الشَّ
 
يف  لكن مع ابتغاء

 .. ! ! هناك فوق.. فٍة باجلنةلؤلؤة جموَّ 

ُق املوُت اخلليلني عىل مرارٍة يف جوف احليِّ منهام  اللِّقاء يف ظ.. و ُيفرِّ
 
ل لكن مع ابتغاء

 .. َعرش  الرمحن يوم الفزع األكرب

ُع الشقيُق شقيَقة إىل مقربت ه  أن جيمعهم اهللُ.. كأن شطره انُتزَع منهو و ُيودِّ
 
 لكن مع رجاء

ا بصالح   م يف ف رَدوس  النَّعيمو آبائ هم مجيع  اهت   ..ذريَّ

ع اجلار جاَره يف جنازت ه اب لكن مع ابتغاء حسن  الثو.. يتحرسَّ عىل حسن عرشتهو و يودِّ

رْشت ه ه جلميل  ُطول  ع   ..يف ذ كر 

 زميله
 
ا حماسنهو و ُيسارع الزميُل إىل عزاء ه مرتمح ا عليه ذاكر 

ا . .ربَّام وقف يف تغسيل  شاكر 

صال ه.. افساَح املجال له يف الرتقية   -يف قرارة نفسه-   له ن هو ُمتغنيًّا بكريم  خ  ! بطيب َمْعد 

 !.. 

رة الرضا بمراو يرتك للمأخوذ  منه ما ُيعينه عىل الصرب.. ويأخذ اهللُ من أخذه باملوت

كرى.. والَفْوت ني لكن ال تفسد العالقة ب.. قد يزيد الشوقو يستمر احلبو تبقى الذِّ

ن.. احليو امليت  ..! ! بل ربام تتحسَّ
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 ! !  أحسُن الِفَراق

لُّ كل أحسُن وسيلٍة ف راق حت.. ! ! ُكلِّ سبب  ف راٍق يرتُك ضغينة  بني املسلمني إال املوَت 

عال   -غالب ا-ال تنرش و إشكال ق  إال مجيَل الف  صالو من سرية املُفار   ..! ! كريَم اخل 

تعاطف معها الناُس طلبا للمثوبة بدال من أن تكون مطلقة املوُت أحسُن لألرملة  التي ي

يل  و ُيشيُِّعها الناُس بنظرات الطَّمع    ..! ! الَقال  و َوْسَوَسات  الق 

 بابُس و من الفراق بإشكال .. أحسنو املوُت أحسن لفاقد صديقه الذي يواسيه الناس

 ..! ! املشكو يف حقهو تبادل اهتامات ُيشكك الناَس يف ذمة الشاكيو

َكن  باالنتقال  أو تبادل  املحارض     السَّ
َكاَوى         او و املوُت أحسُن للجريان  من َهدم  استقرار   لشَّ

 ..! ! النَِّزاَعاتو

هَياو و املوُت أحسُن ملراق ب ي الُفْرَقة   د  أقطُع و نواياُهمو أحسُن يف ضامئرهم.. َمَشاه 

 حتى للميِّت نفسهاملو.. ! ! ظنوهن  مو رزاياُهمو ملطامعهم
راق  .. !  !وُت أحسُن وسيلة للف 

َم عىل ربه الرحيم َق من يفار.. فقضاُء اهلل  كلُّه خرٌي للمسلم إن مات َقد  قه بدال من أن ُيَفار 

جٍن أو زوجٍة أسوأ من التي فارقها أو عمل أقل مكانة  ..! ! درجةو فيقدم عىل ُغربٍة أو س 
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 نحن نشيُِّعه بالدُّ و امليُت يموُت 
 
ْن "اللهم : عاء ا م  ، َوَأْهال  َخرْي 

ه  ْن َدار  ا م  ا َخرْي  ْلُه َدار 
َوَأْبد 

ه   ْن َزْوج  ا م  ا َخرْي  ، َوَزْوج 
 ..[81]مسلم،  "َأْهل ه 

ق  و املوُت أحسن للمفاَرق   ينو املفار  د   ..! ! املشاه 

راق األخرى  ..! ! املوُت أحسن للجميع من مجيع أسباب الف 

 ! !  ُتمن يُسوؤه المو

ا إذا كانت فيه كل تلك املزايا : سؤال يطرح نفسه راق  باملوت حقًّ  ؟من اخلارسون من الف 

م فهؤالء ُمتعتهم بأحبائهم يف الدنيا ث.. ! ! أخرس الناس من ف راق  املوت هم غري املسلمني

 .! ! عذاب األبد

أو  حبيب أمثاهلم يكادون يفقدون عقوهلم عند موتو امللحدو فتجد الكافر األصيل

االو ال يرون بعدها رحلة  و فهم يعتقدون أن حمطة املوت هي هناية املطاف.. ! ! رفيق !  َسرْي 

أما نحن املسلمني فلوال إيامننا باجتامع ثاٍن يف اجلنة ملن يرمحهم اهللُ لتفطَّرت ُمَهُجنا .. ! 

 ..! ! حرسة  مثلهم

ق أو املفاَرق  ..و هذا الكافُر خارٌس سواء كان املفار 
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أو يموُت  يموُت فيفقد فرصة التوبة.. و التايل يف اخلرسان هو املسلم املرُسف عىل نفسه

 .. ! ! الندامة لضعف إيامنه باآلخرةو رفيُقه فيقع يف احلرسة

 ! !  السُّعداُء بالموِت

ف سعادة لرفيقه املرسف مثله  املنتفعني فينضم لسجلِّ .. ! ! و ربام كان موُت الرفيق املرس 

راق باملوتمن ُح   فكم من غافل تنبَّه بسبب وقوع املوت فيمن حُيب فتاب.. ! ! سن الف 

 ..! ! استقامو

ا فاحتسبه رفيُقه َق . .و أما أسعُد الناس يف الفراق باملوت  فرفيقني مىض أحُدمُها شهيد  ثم حَل 

ا فراقهام و. .! ! فموهتام حياة.. أحسنهو فناال االثنان خرَيي املوَت .. ! ! به بعد ذلك شهيد 

 ..! ! اسرتاحة

م لإلعدام يف البوسنةو و أختُم هبذه األبيات ملناضٍل مسلٍم قاهلا  : قالحيُث ؛ هو يتقدَّ

 ال أرى يف البقاء شيئا  ُيريُح ... اذبحوين.. لعلَّني أسرتيُح 

 ٍر هبا جحفُل الُبَغاة  يسيُح ... اذبحوين فُمنَْيتي املوُت يف دا

 ! ! إّن من عاَش باهلوان الذبيُح .. .ليس من مات يف عاله ذبيحا  
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 إدارة الطواغيت للحركات»هي ؛ وأنا مهتمٌّ كام تعلمون بمسألة دقيقة هتمنا مجيعا اليوم

 .الميةالسيام احلركات ذات الطابع اإلسالمي أو التي تزعم أهنا إس« املعارضة

عسل »املوازي حلال احلركة اإلسالمية يف كتايب و و قد خضُت جتربة التحليل املتأخر

ة إدارة احلرك»أسميُت الكتاب كله باسم الفصل الذي تكلمُت فيه عن و «اخلشخاش

لم لذلك قررُت أن أتك! لكن كالمي أتى متأخرا ليبني أسباب ما نحن فيه.. «اإلسالمية

ا« حركة أحرار»عن  احلركة »ينتظر و كنوع حتذير من مصري مظلم ينتظرها مبكر 

 ! بالطبعكلهم ليس حتذيرا منهم و حتذير ملنسوبيها! بسببها «اإلسالمية

 و ليس يف احلركة رموز–إنني عىل معرفة ميدانية ببعض رموز احلركة قبل أن تنشأ 

 احلركة معنى و القيادة يف–التقيُت ببعض قياداهتا يف املحافظات بعد نشأهتا ، و-حقيقية

.. واءيف العامل االفرتاض عىل سو عرفُت كثريا من أفرادها عىل أرض الواقع، و-فضفاض

م هبم فهو من مل هيتو! الشباب قلب األمة النابضو! فهي حركة شبابية! أتابعها عن كثبو

او غري مهتم باألمة أوال  ! آخر 
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 حلركة هي خالصة رأييو قد خُلصت من الرصد إىل تكوين فكرة ُصلبة يف نظري عن ا

 ..سأرسدها هنا باختصار؛ وفيها

ه، نقية الراية، واضحة املنهج: فاحلركة تزعم أهنا  ..مستقلَّة اإلدارة، ثورية التوجُّ

 ! تبني يل أن كل هذا جمرد زعم ال أساس له من احلقيقة دو ق

تتم  انتفقط ك! ال توجه معنيو فمع متابعة اجتامعات النشأة مل أجد دعوة ملنهج معني

 قدرهتم عىل العمل امليداين من تظاهراتو دعوة املرشحني عىل أساس محاستهم

  !مل يكن ثمة إطار أيديولوجي يمكن تسميته باملنهجو! أشباه ذلكو مؤمتراتو

فهذا زعم يزعمه اجلميع « مواجهة اهليمنة األمريكية»و إذا ادَّعت احلركة أن منهجها هو 

ا من الرفاق الشيوعيني انتهاء  بالبيادات العسكريني مرورا بالطبع بأبناء املتعة و بدء 

 بل هي موقف؛ هذه الدعوى ليست منهجا يف ذاهتاو! اجلميع يزعمه بال حرج.. الرافضة

 ! أكثرها يكذب؛ تشرتك فيه احلركة مع أطياف واسعة! يف قضية

ا و ال توضيحاو و أما ما يمكن تسميته منهجا فلم أجد له بيانا ! حغري واضال حتى ذكر 

ني الواقُع عىل أن املنهج لدى احلركة هو عباءٌة فضفاضة واسعة مطاطة تعني يف  بل دلَّ

: «يد رضاحممد رش»التي استعارها من الشهرية  -تقبَّله اهلل-« حسن البنا»حقيقتها قاعدة 

 معون املتحمسنيفهم جي! «يعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه، ونتفق فيام اتفقنا فيه»
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كر: رافّض الواقع من كافة ألوان الطيفو غيورينالو ديه من ل، الليربايل، جهادي الف 

! نعم !سائر اجلامهري من الصنف الالمنتمي أيديولوجيا، وربام أناركيةو مسحة اشرتاكية

ه باملنهج أشب! «اخلونة»فهم يف نقطة املنهج هلم سلوٌك أشبه ما يكون بمنهج من يسموهنم 

 ! «اإلخوان املسلمني»عة التجميعي املائع جلام

ه  ال دليال إال أن بعض مشاهري املنتمنيو ال أجد هلا معنى  ! و عىل ذلك فأين إسالمية التوجُّ

هوملتح ربام هي إسالمية ألهنا تسري عىل تنظريات ! لغة اخلطابو ن أو إسالميو التوجُّ

ري يف ى ما جيذلك األردين األملعي حديث الشهرة الذي ُيفتي يف كل شؤون املسلمني عد

 إن الذي أعرفه يف! خيانة رصحية للمسلمنيو بلده األردن من حتالف رصيح مع اليهود

 !«عصام الربقاوي»الشيخ املجاهد كمثل ! األردن أن من يعارض حقا يقبع يف السجون

يف ظرف هجمة و الذي يتكلم من األردن دون احلديث عن األردن «إياد قنيبي»لكن 

قولون ي يف احلركة مإهنبالطبع ! «خياي أدرعيڤأ»أشك أنه زميل لـجاهلية عىل اإلسالم ف

لكنهم يف احلقيقة يصنعون حزبا جديدا متحيزا عن ! ون لإلسالم الالمتحزبأهنم يدعُ 

ألن الالحتزب يقتّض معاونة كل صاحب حق يف قضيته ال الرباءة منه يف ! كل األحزاب

بدعوى ترك  -دماء من معهو هحقن دم–خذالنه يف حقوقه املرشوعة و أحلك ظروفه

 ! التحزب أو بدعوى أنه خائن
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ا فاحلرية ليست مطلبا يف ذاهت: «أحرار»! حتى االسم نفسه مطَّاط يدل عىل ميوعة املنهج

ى من قبل انقالبيو و! االسم عنوان الرايةو! حتى تكون مقيدة بالرشع يوليو  43قد تسمَّ

ـ   ! يانالعصو الفسوقو إال حرية الكفر! احدفلم نر منهم يوم حرية و« الضباط األحرار»ب

ه ال لون لهو و إذا كان املنهج ال وجود له  ! ؟فأين نقاء الراية ! التوجُّ

يف سلوك مسلك  «حزب مرص الطرية»و «أبريل 1»و هل نقاء الراية يأيت مع تبني مواقف 

امليدان »احلركة يف فعاليات ميدان سفينكس  مشاركةما و! ؟القتلةو وسط بني املذبوحني

إال ن اخلذالو ما كل ذلك الريب« التيار الثالث» إىليف وقت األزمة  دعوهتمما و «الثالث

حرف ينو! من داخلها «ة اإلسالميةكاحلر»جديد يرضب  «تيار رضار»ـل تأسيسو إنشاء

ذات ! نيمسلمني مذبوحو هي الرصاع بني طواغيت قتلةو بالقضية عن بوتقتها الصاهرة

هر جليا يف إنشاء احلركة لفعالية مكلفة أمام قرص القبة لالعرتاض عىل االنحراف الذي يظ

ة الدفاع لالعرتاض عىل السييس ردون فعالية مماثلة عند وزا «الطرطور عديل منصور»

تطيع فال أرى يف احلركة قيادات تس! ال أطالبهم حقيقة باالعرتاض عىل السييسو! مثال

ان خنسوا كام كو ربوا مرة يف ميدان سفينكسقد جو قيادة اجلامهري ضد السالح احلّي 

لقسم إذا طلبنا منه جمرد دخول ا «ائتالف دعم املسلمني اجلُدد»بعضهم خينس أيام عمله يف 

ال  !للسؤال عن مسلمة جديدة حمتجزة قبل ترحيلها لدار رعاية مسيحية ألهنا قارص
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وا عن االنحراف لكني أطالبهم أن يكفو! أطالبهم بُحسن القيادة فليسوا أهال هلا

 ! ال معنىو ال فائدةو باملتحمسني إىل حيث ال نفع

ينبغي أن يكون هلا كتاب « حركة»ليحق هلا أن تسمي نفسها ! و كل دعوة أو حركة

إن و! حسبو ال عبارات فضفاضة مومهة جتميعية! أو حتى دليل مباديء! أيديولوجيا

ق يضا هو توجه فضفاض رقيشئت الدقة فتوجه احلركة من ناحية وصفه باإلسالمية أ

ال يتبنون و فهم ليسوا أصوليني! التي يسموهنم باخلونة« اإلخوان املسلمني»كتوجه مجاعة 

هم يف  !ليسوا منحلني لدرجة الصوفية أو غريهاو! قضايا األصولية يف العمل أو السمت

 ! احلقيقة يف براح اإلسالم الليربايل املتسامح أيديولوجيا

؛ الغيورينو ركة أن يقودها الطاغوت إىل تدجني أو تكبيل املتحمسنيإنني أخشى عىل احل

أحزاب قبلها لذات اجلريمة و االنحراف هبم عن بوتقة الرصاع كام استخدم مجاعاتو

 ! إن الطاغوت يفعل هبم ذلك عىل احلقيقةو! النكراء

هذا لو  !و إن أنكرتم رأيي فهاتوا من أدبيات احلركة إثباتا للون أو طيف أو منهج صلب

 ! احلركة جتميعية تشجيعية إعالمية شارعية العمل! كان هلا أدبيات

ٌس حار الدماء  ..هي حركٌة ناشئٌة قواُمها شباٌب متحمِّ

 .. لن أقول ثورية؛ وسأقول أهنا حركة معارضة
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 ..لن أقول إسالمية؛ وو سأقول أهنا حركة أولرتاس

 ! هتوقيت النشأة برّمتو تهدفة للضمّ هو النوعية املس؛ و أخطر ما جرى عند نشأة احلركة

  !فقد نشأت يف حلظة ُكفر شباب احلركة اإلسالمية بالديموقراطية لُتعلن أهنا كافرة هبا

و نشأت يف حلظة ظهور جيل جديد من املراهقني املتحمسني املتأثرين بأدبيات احلركة 

ع شبنشأ، املعرتضني عىل مواقف احلركة اإلسالمية عامةو اإلسالمية عامة ا ت لتجمِّ اب 

اقف قادهتا تفتتها بسبب موو يتشوف إىل أي جهة ينضم بعد بدء تفكك اجلامعات القديمة

 ! املخزية

إىل  «ميالالمنت»نشأت احلركة لتقف يف طريق حتول هذا الشباب املتحمس الساخط من 

لثورة او فشاركت بدراية منها أو بغري دراية يف وقف تيار الرباءة! «األصولية الصدامية»

 ! عرقلته إىل حنيو! الذي تدعي االنتساب إليه

لة ألن مواقف احلركة يف احلقيقة هزي! الثوريةو -بمعنى التربُّؤ–ملاذا أوقفت مد الرباءة 

م مجاهري حترو! تنجرف بأتباعها عن بؤرة الرصاع احلقيقي إىل رصاعات جانبية تافهة

 ! املتجددة هذه الدماءو الرصاع املشتعل من تلك القوة البرشية

  !و ما ابتكار فعالية ضد الطرطور عديل منصور يف أجواء جمازر السييس منا ببعيد
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! إهنم يربؤون من الديموقراطية؛ -بمعنى أشمل من مصطلح اجلهاديني-فإن الصداميني 

« النهضة»إىل اعتصام  -كثرٌي منهم–لكنهم انضموا ! ال يطالبون بالرشعية الدستوريةو

ى اإلسالمو «رابعة» حيمون إخواهنم يف  يدافعون عن مظلومية أهلهو يذودون عن مح 

يادين من معهم يف املو بني الفتك باإلخوانو يقفون حائط صدٍّ بني طواغيت االنقالبو

قد انضم ل! ومن بعدهم الفتك بكل ما له طابع إسالمي يف ربوع مرص املحروسة بإذن اهلل

ال دفاعا عن و زايا اإلخوان السابقةال إقرارا خل؛ «النهضة»الصداميون العتصام 

ة من الرباءو ثبات قدم يف مواالة املؤمن عىل قدر إيامنهو لكن صحة موقفو! جاهليتهم

فأين موقف حركة أحرار الطاعن يف . مواجهة الفاجر حني صولته عىل املسلمنيو! باطله

 ؟هذا « النهضة»الظهر من موقف صداميي 

ال يرضب مجاعة أو حركة ناشئة يف بداية تكوين نواهتا  و من احلقائق الواقعة أن الطاغوت

بل يكتفي برصدها ألهنا ستوفر عليه رصد من يعتنقون مبادئها أو يوافقون عىل ! الصلبة

ثم حني يرى أن الوقت ! -هذا إن مل يُكن الطاغوت هو من أنشأها ابتداء–االنضامم هلا 

 يب تلك اجلامعة أو احلركة حتتيبدأ الطاغوت يف محلة اعتقاالت ليضع منسو؛ قد حان

-من سيضع عىل رأسه عالمة اإلعدام احلمراء و ينتقي من سيصلح للعمل معهو املجهر

هذا دوما هو السيناريو مع كل و! -هذا إن مل يكن الطاغوت هو صانعهم منذ البداية
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اللهم إال التي ُينشئها الطاغوت من البداية كذراع العب ومن ؛ احلركاتو اجلامعات

 ! خلصني له املدسوسني بني املعارضنيامل

ج لنا ! و ما السجن يف حقيقته إال خمترب دراسات نفسية كبري أبو »و «احيمحدين صب»خرَّ

ج هؤالء البلطجية الذين حيكمون البالد اآلنو «برهامي»و «الفتوح هم و كذلك خرَّ

! هبم سفالعو أولياؤهم يف قمع الناسو القضاءو الرشطةو األذرع التنفيذية للجيش

يقودهم  ؛غري هؤالء كثرٌي ممن زرع الطاغوت يف نقاط ضعف شخصياهتم مفاتيح حتريكو

 ! هبا إىل حيث يريد

وت إن الطاغ! صحة موقفو ال تعدنه دليل براءةو! فال تفرحن احلركة باعتقال أفرادها

ال و !ال فرز مليحو م عىل غري أساس صحيحتّمعجتألنكم و! يكمل خطة عمله املعتادة

جد عندكم منظومة تربوية سليمة فسيخرج الكثريون من السجون قنابل موقوتة يف بناء تو

 .احلركة أو ينفصلون عن احلركة متاما

ُنوهَنم بالكلية اليوم من اإلخوان  !أقول هذا رأفة بكم أن أرى فيكم رزايا رأيتها فيمن ختوِّ

أنا كافر و وهلاأق! فيمن انزلقوا بالكلية إىل خندق الطاغوت كالدعوة السلفيةو

 لكنني اليوم يف خندقهم أدافع! الرشعية الدستورية معارض لإلخوانو بالديموقراطية

 .احلق الذي هلمو عنهم عىل قدر احلق الذي عندهم
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ىل عيوب ع! من شاء استمر يف هروبه من خندق املسلمنيو! فمن شاء منكم انتفع بكالمي

 ! خطاياو فيه

 ..و اهلل اهلادي سواء السبيل
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عة عىل الدعوة التي لبثُت فيها سب قولوا ما تشاؤون من أنني موتور أو يمأل احلقد قلبي

 ! ليست دعوة إىل اهللو عرش سنة ثم تركتها ملا تبني يل أهنا دعوة إىل جهنم

ناعة انقالب جرمني يف صإن أكرب امل! اهلل أن ُتقال رصحية ال مواربة فيهاو لكنها كلمة ينبغي

ا معنى حكم العسكر! العسكر ليس العسكر أنفسهم  !فكل عاقل يف هذا البلد يعي جيد 

أن اجليش  كذبة «الشؤون املعنوية»يعرف نواياهم منذ بداية ثورة يناير حني روجت علينا و

 ! قد محَّاها اجليش يف كنكة عىل احلقيقةو! محى الثورة

ة.. قوية.. صعةنا؛ دعوين أقول كلمة احلق إن املجرم احلقيقي األكرب يف هذا ! مفجعة.. ُمرَّ

 هم كالب حراسة النظام! فقد تقدم معرفة الناس بأحواهلم! ليس هو العسكر؛ االنقالب

ألنه يف احلقيقية بعض عامئم عميلة لدى الدولة ! و ليس هو األزهر! عىل كل حال

هو  ليسو! ظام اختارهم عىل عينهأليسوا موظفني عند الن! الراتبو بموجب االرتزاق

 درائيةعبد النارص الكاتفهي رصح الفلول الكفار األصليني الذين بنى هلم ! الكنيسة

و  !سلمهم املساحات الشاسعة يبنون فيها احلصون الصليبية ثم هامبارك برجشيد هلم و

 رضةليس هو البوب األمريكي الذي ما ظهر له انتامء ملرص إال حني أتاها صانعا معا

 ! هو جزء من التمثيلية عىل كل حال! أمريكية لنظام أمريكي الوالء
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ة مواقفهم الضعيفو خمازهيمو و بالطبع ليس املجرم األكرب هو اإلخوان عىل ختاذهلم

رم بل ليسوا املج! حيكموا عالنية من جديدو املهادنة التي سمحت لكل هؤالء أن يربزوا

غم أهنم بل ر! شيخ األزهرو متكن الكنيسةو سكراحلقيقي رغم أهنم شاركوا يف بقاء الع

 ! كأيام مبار «ة الوطنية للتغريياجلمع»صنعوا الربادعي نفسه بجمعهم توقيعات 

 أدعياء الوالء! ذيلها السيايس حزب النورو إن املجرم احلقيقي هو الدعوة السلفية

 ! كل ادعاءاهتم ُهراءو أدعياء املنهج السلفي! الرباءو

حجزوا أتباعهم عن موقف عزٍّ كان لُيسطر بحروف من نور ال و ة ينايرخنسوا عن ثور

كانوا حجر عثرة يف سبيل أي حماولة مل شمل بني الديموقراطيني و! حروف حزهبم الزور

ر داس فهم بيادة يف قدم العسك! ثم توجوا خنزير خيانتهم بتاج البيادة! من اإلسالميني

 ! يولهبا املسلمني يف انقالب يو

 ففي مطلع! جزء من فساد النظام احلاكم قبل االنقالب بل قبل الثورة كلها بل هم

فتى برهامي املدلل قد أنشأ رشكة من ضمن  «عبد املنعم الشحات»األلفينات كان 

أقام و ت..االتصاالو لغات الربجمةو ة عىل علوم التقنيةينشاطاهتا إجراء الدورات التدريب

اس أن .. عىل أس«التكنولوجياو ية العربية للعلوماألكاديم»ـرشاكة فاسدة مع أستاذ ب

يستغل األستاذ نفوذه ليتم إدخال املتدربني إىل األكاديمية فال يتكلف الشحات إنشاء 

! ؟هل تظن الفساد وقف عند هذا احلد! لكن ينتفع بمعامل األكاديميةو معامل للتدريب
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ها وجي الشهري إذ كان حينالدع التكنوقراط «سعيد مّحاد»ال.. بل تضخم لالستعانة بـ 

وكيال لوزارة االتصاالت فيقوم بإرساء مناقصات تدريب اخلرجيني عىل هذه الرشكة غري 

ألن من املواصفات األساسية امتالك الرشكة ملعامل تدريب –! املطابقة للمواصفات

عيد س»ال تسكن حتى ُيصبح و الدولةو هكذا تدور دائرة الفساد بني الدعوةو -جمهزة

رة املوعود بوزا «عيل حاتم»جنبا إىل جنب مع  ،من املوعودين بوزارة االتصاالت «محاد

ي أمحد سام»ُيصبح املسؤول عن برامج التدريب م. و ..التجارة يف حكومة اجلنزوري

 «سبعالء ح»أحد كبار املدربني يف الربنامج معه و من كبار مسؤويل حزب النور «شعوط

بالطبع ال ينال شيوخ الفساد حقائب و! السلفيةكاتبا مربرا لرزايا الدعوة يصبح 

ناديل ملامتاما ك! قتةالتآمرية مؤوظيفتهم حتالفهم مع الطاغوت رخيص والوزارات.. ألن 

 ! املستهلكة يةالورق

هالني مقال كتبه أحدهم يعرتض فيه عىل من يقولون أن الدعوة السلفية خذلت لقد 

كاتب  يصنع! دجل رصيحو املقال تدليسوهذا ! يولاإلخوان بمشاركتها يف انقالب يو

 بينام احلقيقة أهنم خانوا اهلل! هي خذالهنم اإلخوان! املقال هتمة خفيفة ال وجود هلا

ا! سائر الكافرينو أذنابهو والوا الطاغوتو! املؤمننيو رسولهو  !مل خيذلوا اإلخوان أبد 

 و باعوا دماء من قتلوا منذ! أولياءهو حاربوا اهللو بل تآمروا عىل احلركة اإلسالمية كلها

 ! االنقالب ألجل عرض من الدنيا قليل
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ؤول مس–يف بيان االنقالب  «جالل مرة»قد مال والد أحد أصدقائي عىل ابنه حني رأى و

د يأبى عقل الرجل أن جي! «من هذا القسيس»: فقال له -املحافظات يف الدعوة السلفية

 ! ن يف الظهر هذاالطعو اخليانةو شيخا ذا حلية يف موقف اخلزي

لف حملال يكسب ح! البوبو الكنيسةو العسكرو لقد صاروا حملال جلمع شمل الفلول

كْ )فمثلهم يف العمل ! الكفر هذا صبغة إسالمية  َيْلَهْث َأْو َترْتُ
ْل َعَلْيه  م  ُه َكَمَثل  الَكْلب  إ ن حَتْ

ُل َأْسفَ )مثلهم يف العلم و (..َيْلَهث اَمر  حَيْم 
هلل كام قال ا؛ هم عىل كل حالو (..ارا  َكَمَثل  احل 

ْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ب املُْنَكر  َوَينَْهْوَن َعن  املَْعُروف  )يف كتابه  َقاُت َبْعُضُهم مِّ
املُْنَاف ُقوَن َواملُْنَاف 

ُقونَ  نَي ُهُم الَفاس  َيُهْم إ نَّ املُنَاف ق  هَيُْم َنُسوا اهللََّ َفنَس 
 .السالمو (..َوَيْقب ُضوَن َأْيد 
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 :متحدثا عن الُقوى املؤثرة يف الساحة السياسية املرصية يارس برهامي

 «أراه أقرب إىل الدين من غريه، وو أرى أن اجليش أهون هذه القوى علينا»

َن ): قال تعاىل! و التعليق من كتاب اهلل املجيد يبا  مِّ
يَن ُأوُتوا َنص  ذ  نُوَن اَأمَلْ َتَر إ ىَل الَّ لك َتاب  ُيْؤم 

ْبت   يَن آَمنُوا َسب يال  و الطَّاُغوت  و ب اجْل  ذ  َن الَّ  َأْهَدى م 
 
يـَن َكَفُروا َهُؤالء اذا مل(.. َيُقوُلوَن ل لَّذ 

 ! ؟بينام اهللُ قد فضح املنافقني يف القرآن ، ُنفنِّدو نردّ 
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 ..(21)حنّا و برهام  رّوق نفسو

 ..رّناو ابخيانتو له شنّ 

 ..شمتان قوي فـ والد البنّا

 ..عام عىل وّش الدم اهتنّا

 ..برهام  عبد طاغوت مش منّا

 ..الشيخ حنا من اهنارده اسمو

 

 

 

 

                                                           
شهر قام برهامي بتحنية لحيته في خضم تحالفه مع الكنيسة21

 
 الجيشو . بعد فض اعتصام رابعة العدوية با

نه خضب! العالمانيين لحرب اإلسالمو
 
 فك تبُت فيه هذه الكلمات..! لحيته بدماء المسلمين فكا
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ألن اهلل أخربنا عن تويل بعض الصحابة يوم الزحف أن سببه كان ! اهلل ال أعجبو فإين

ْيَطاُن ) :الذنوب السابقة بعض ُُم الشَّ نُكْم َيْوَم الَتَقى اجلَْمَعان  إ نَّاَم اْسَتَزهلَّ ْوا م  يَن َتَولَّ ذ  إ نَّ الَّ

 ! (َلَقْد َعَفا اهللَُّ َعنُْهْم إ نَّ اهللََّ َغُفوٌر َحل يمٌ و ب َبْعض  َما َكَسُبوا

! السابقة كانت ذنوبا فقط ألن ذنوهبم؛ رض عنهمو و لقد عفى اهلل عن هؤالء الصحابة

يهم يوم الزحف كان ضعفا ال نفاقاو هم مل يواُلوا الكفار عىل املسلمني عىل أية ! ألن تولِّ

  !تفتت العزائمو بل ضعفوا عن مواجهة الكفار ألن الذنوب ُتضعف القلوب! حال

 أعوانهو فهم أولياُء الطاغوت؛ أمن الدولةو أما َعَبد الطاغوت من حلى املخابرات

  !ينرصون الكفار عىل املسلمني؛ هم املنافقونو! سحرته الذين يسحر هبم الناسو

َظم  ُجرمهم اليوم فطبيعي أن تكون ذنوهبم باألمس جرائم خيانات يف و رزاياو و لع 

إذا رأيت الرجل عىل و! و هذه من تلك! ال جمرد ذنوب! غري ذلكو األعراضو األموال

ا يف أول ذنبهو !املعصية فاعلم أن له منها أخوات تى جُياهر بل يسرته ح! ال يفضح اهلل عبد 

 ! حينها يفضحه! أن ُيدمن
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 العافيةو نسأل اهلل اهلُدى! فُسنن اهلل  ال تتخلَّف! اهلل ال أعجبو فإين! إن كنَت تعجب

 .ال يستبدلناو أن يستعملنا بطاعتهو الثباتو

يهم.. إين حني أتكلم عنهم  ألهنم ابتكروا اسم! النورحزب  ال الدعوة السلفية أسمِّ

ا أدراجهم ثم خيلعونه ليعودو.. كيان احلزب ليكون قناعا يتلقى الُبصاق بسبب خزاياهمو

زب ذلك الكيان الرسطاين باسم ح؛ و ألن تسمية الدعوة السلفية! إىل املنابر ينجسوهنا

سحرة و لالعواهر بفتيات الليو النور هو من قبيل تسمية اخلمر باسم املرشوبات الروحية

أعل ُموا و «ةالدعوة السلفي»أعيدوا تسميتهم إىل حقيقتها ! فرعون باإلعالميني املرصيني

داء و افضحوهم أن سلفيتهم ليست إال ر! الناس أن قلوهبم قلوب شياطني يف جثامن إنس

 ! السلف منهم براءو أن اإلسالمو! ارتدوه ليخدعوا به الناس

ُروَهاو وا َسَوال َفُهمبعض املُلتحني ينبغي هلم أن ُيط يلُ  َس ؛ يضفِّ اقا مع لُيصبحوا أكثر اتِّ

 ! منهجهم

 ..النقاب.. واللحية

و مها ..فريضتان ظاهرتانو.. طاعتان فطريتانو.. شعريتان عظيمتان من شعائر اإلسالم

و ليس معنى أن هناك من ..نسائهمو و عنواٌن رصيٌح لرجاهلم..شعاٌر واضٌح للمسلمني

ناك من ليس معنى أن ه! يشرتي دنياهمو دع هبام الناس فيبيع هلم دينهاختذمها قناعا ليخ
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ى فيهام و الغزال  !األسد له حليةو! فالتيس له حلية! أن هنملهام أو نسخط عليهام؛ يتخفَّ

ُلوا ُهَو َأْقرَ )! كذلك البقرو! عيونه ساحرة ُلوا اْعد  َمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعىَل َأالَّ َتْعد   ُب َو الَ جَيْر 

ل ُحون و من الذين ُيص! اهللَ أسأُل أن جيعلنا من الذين َيْصُلُحون إذا َفَسَد الناُس و (ل لتَّْقَوى

 ! ما أْفَسَده الناُس 
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 إبراهيم أباظة ،،

 ،، -أربعنيو قريبا سيكون أبا أربعة–يات األربعين يف أوائلذكٌر من حمافظة كفر الشيخ، 

 ونقول )ذكر( ألن ليس كل الذكور رجال. 

 من عرشينيات ُعمره وهو عضو بارز معروف يف الدعوة السلفية باإلسكندرية،،

نعم، هو من كفر الشيخ لكنه ينتمي لإلسكندرية، ذلك أن سلفية كفر الشيخ هي نسخة 

رعى الوالء ي مطابقة من السلفية الربهامية السكندرية ودوما لربهامي كيان سكندري

ري احلويني، بل يصنع الكاهن الكفراوي سكند برصو سمعمصاحله يف كفر الشيخ حتت 

 رؤية الواقع التي يعتمد عليها احلويني يف أحكامه. «حممد بن سعد األزهري»الوالء 

 ! ال يفوتنا هنا أن نذكر )أباظة( باسمه الشهري
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 رةظمأ دائم للصداو! اسم عائلته املال الالمعني يفو و ألجل أنه يف شوق دائم للشهرة

فقد انتحل وجدانيا شخصية )فكري أباظة( الكاتب املعروف، ؛ رشفلتطلع دائم لو

 عىل أنه )فكري أباظة السلفي(. السلفية بني أتباع الدعوة لريوج لنفسه 

نه انتحل صفة الكاتب السلفي سليل الكاتب الرشكيس، لكو و تشبَّع إبراهيم بام مل ُيعَطه

حني  4164جح أبدا يف احلصول عىل ليسانس اآلداب قسم اللغة العربية حتى مل ين

 ! ال أحسب أنه حصل عليه إىل اآلنو انقطعت عالقتي الشخصية به

املقربني من برهامي، كان طوال أيام مبارك يرسب يف الكلية  األذنابو طبعا هو كسائر 

يش من يموت أثناء عمله باجلأن و! ليتهرب من التجنيد الذي كان يفتي برهامي أنه رشك

 ! ةميتته ميتة جاهلية،  هذا قبل أن يصبح اجليش كنافة باملهلبيو فسيموت حتت راية عمية

 يقطعون ، الالسلفينية عن ُكتَّاب اإلنرتنت سلفيمسؤوال من قبل الدعوة ال «أباظة»كان 

ل أمره ال هيامجون أحدا قبل اعتامده، وال يكفون عن هجومهم قبو أمرا دون أمره،

كان إذا خرج قراره بالكتابة من رأسه؛ إذا أراد األمن شد أذن أحد منهم و باالنسحاب،

نتدى امل «أنا املسلم»تشهد صفحات منتدى و ..هو اليد التي تفرك تلك األذن «أباظة»

 دريةالسلفية السكنجوالته دفاعا عن و العتيد املخرتق استخباراتيا؛ عىل صوالته

 .«نارص السنة»، حيث كان يكتب باسم نوات تتعدى العرشقفهم عىل مدار سمواو
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و كان أثناء ذلك يعمل عمال متقطعا كجاسوس داخل السجون، يزرعه األمن وسط 

َهَم منهم نقلوه من و معتقيل القضايا املهمة ليجلب أخبارهم، يناقش أكثرهم، فمن َترَبْ

 رينيلسلفيني السكنداسجن العقرب شديد احلراسة مثال إىل سجن وادي النطرون، جنة 

 متهيدا إلطالق رساحة.

كنيسة »عصفورة يف املعتقل هي قضية  «أباظة»و كان آخر هذه القضايا التي عمل فيها 

 استضافوه يف الظوغيل قليال ثم رحلوه إىل السجن يفو ، حيث أخذوه من بيته«القديسني

قيل القضية ىل معتعمله األكمل يف التجسس عو سيارة مرسيدس، ليامرس هواياته املفضلة

الذين كادوا يوما يفتكون به داخل الزنزانة حني أخربهم زمالءهم القدامي يف املعتقل 

! زنزانته هو داخلو أكلمه بنفيس عىل هاتفه املحمول قد كنُت و طبيعة غرضه.و بحقيقته

 املعتقل معه يفالبتوب و كنت أطمئن عليه يف سذاجة غري متسائل عن معنى وجود حممول

 ! مهام بحرية كاملةيستخد

ى رمحه اهلل، حت «السيد بالل»طبعا ال حاجة لذكر أنه منذ البداية كان جاسوسا عىل أهل 

 قررت أمن الدولة أنه أكثر نفعا داخل املعتقل من خارجه.

السجائر ألي مسجون، و و ال حاجة لنا لذكر إمكاناته األسطورية يف هتريب الطعام

إذا كان لديك مسجون يف أي مكان  «إبراهيم أباظة»ب لـاسيا كان أو جنائيا، فقط اذهسي
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جون رات السابالسجون املرصية يوصل إليه ما تريد، الرجل متعهد تعاون خمرضم مع إد

 إن شئت الدقة.

فه، فهو مرصوو غياباته يف السجون ال يقلق عىل دخلهو جوالتهو طبعا هو يف صوالته

ويني أيام لحلإبراهيم كان رشيكا جتاريا  أن أباوذلك ! يتلقى مرتبا شهريا من احلويني

ا،   منذ صار أبو إبراهيم من كبار موظفيشباهبام ثم انفضت الرشاكة منذ وقت طويل جدًّ

! سبب آخر هلذا الراتب الشهريو! األموال يف ذات الوقت الذي صار فيه احلويني شيخا

إبراهيُم بعالقاته ج حني أخرما.. هو أن إبراهيم أزاح عن صدر احلويني مها كبريا يوما 

ابنته من قسم املنتزة باإلسكندرية بعد أن ُقبض عليها من بيت أخيها و طليقة احلويني 

 ! الذي جرى توقيفه يف قضية خمدرات

ليس جاسوسا برهاميا عىل غري الربهاميني لصالح األمن فقط، بل  «أباظة»و العجيب أن 

م امي نفسه، فقد تم ضبطه يقوهو جاسوس أيضا عىل الربهاميني أنفسهم لصالح بره

معني يف دون علم بقية املجت بتسجيل لقاء إداري خاص بجريدة الفتح بواسطة املوبايل

 الغريب أن هذا اخليانة الداخلية مل تكن األوىل. و! هذا اللقاء

 ب كبريةللكتصافًّا و مراجعاو ففضائحه يف رسقة حقوق املؤلفني أيام كان يعمل نارشا

هو ظل فرتة طويلة يقتات عىل مراجعة كتب مشايخ و .«املكتب العريب»حني كان ُيدير 

 كالمك أنا أتاجر يفو أنت شيخي»بيعها كنوع من تبادل املنفعة: و طباعتهاو اإلسكندرية
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سأسكت عن أن الكتاب ليس بالكامل من و ..مضمون البيع عند أتباعك الدراويش

فيتفق ! « أرسق حقوقك كمؤلفتأليفك يف مقابل أن تسكت يا فضيلة الشيخ عن كوين

 ! يطبع ثامنية آالفو مثال عىل حقوق ألفني نسخة

تارة و و فضائحه يف عدم رد ديونه سائرة يف الناس. فتارة يتوسط له برهامي لدى الدائنني،

 تارة يتدخل احلويني بثقله ليحل له كافة مشكالته.و يسد عنه أمحد فريد،

 ف.اركهم يف املشاريع املختلفة رائحتها تزكم األنوو فضائحه يف خيانة رشاكاته مع من يش

 ! «أباظة»أيضا يقوم املشايخ برتضيه الرشكاء الذين خاهنم و

 و كذلك فضائحه إثر حماوالته التحرش بالنساء كثرية خاصة زميالت العمل الصحفي،

ن م حماوالته التغرير بفتيات ال يعلمن حقيقته ليتزوج هبن )تعدد(، أو حماوالته الزواجو

 نساء سيئات السمعة. خاصة من يعملن حتت يده أو يف ذات جماله أو يف نطاق جريانه. 

 كل هذا سواء قبل أن ينتحل صفة صحفي أو بعدها. 

 و نقول أنه ينتحل صفة صحفي ألنه مل حيصل عىل الليسانس بعد. 

 و ال يزال هاربا من التجنيد حتى حلظة كتابة هذه السطور.
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 الو املترضرون أنفسهم ساكتون عنه، ألنه أخ مقرب من برهامي الربهاميونو كل هذا

ا منهم يقولون بألسنتهم للمقربني منهم! يصح فضحه إبراهيم  إن الشيخ»: بل إن كثري 

فصام و تناقض! يسمونه شيخا بينام يقرون بأنه ليس ملتزم أصال «ليس ملتزما أصال

 ريف النصوصحتو بلف احلقائقو ميسمونه شيخا ألنه جييد تزيني الكال! يثريان الغثيان

اته مهارو كأن هذا الوصفو ،«منافق عليم اللسان»يّل أذرعها، يف مهارة تذكرنا بوصف و

ّقى داخل هو يرتو كل هذا! السلفيني السكندرينيعند  «شيخ» احلقيقي لصفةعنى املهو 

 ال حولو ثر،أك ترتقى، ألن مقياس الرتقية داخلها هو اخليانة، ُخن أكثر السلفيةالدعوة 

 ال قوة إال باهلل العيل العظيم. و

ليه الدجل.. عهد إو برجمة العقولو التجسسو و حني أثبت قدراته العالية يف اخليانة

املنافقني  «املطبالتية»و «املربراتية»عة جيل جديد من أمثاله الصحفيني برهامي بصنا

التي  «أنرتيه أباظة» عة: جمموعىل الفيس بوك «إبراهيم أباظة»فكانت رائعة  .بُرخصة

حرص فيها عىل مدار عامني أن يدرب بعض من اختارهم بعناية ليكونوا أعضاء يف 

ديات قبل قادهم يف املنتو ، اختار بعضهم ألنه سبقاألصفر األنرتيه عىل العمل الصحفي

اختار بعضهم من املواهب الصاعدة يف جمال و الدفاع عن خمازهيا،و ذلك للتربير للدعوة

التربير، أعني اختارهم الستكامل ممارسة العمل الدعائي األسود التربيري و لالدج

ألكثر وظيفته او أكثر انتشارا، هي حرفته الدائمةو أخزىو لكن يف نطاق أسفل الدجيل
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تم تقديم بعض أشبال أباظة بالفعل للكتابة يف جريدة الفتح، حتت و أمهية يف احلياة،

 ثم ككتاب مقاالت مستقلني بعد ذلك. إرشافه يف الصفحة األخرية أوال،

ية هو نظري أي صحفي قذر مشبوه لسلفيف الدعوة ا «إبراهيم أباظة»و من هنا نعرف أن 

جريدة »هي  «جريدة الفتح»و «سلفيعادل محودة ال»فهو  غريها،و يف الكيانات العاملانية

 يف عنف يةرسلفية السكندترضب من ينتقد الفهذه اجلريدة الفاجرة ! «سلفيةالفجر ال

 ةلفيسهكذا ال تربمج عقول الدراويش ليلفظوا كل ما يكتب.و تنرش عنه األكاذيبو

 أباظة عادل محودهتا.و عصابة مافياوية،.. السكندرية
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 !  حكومة الظل

ا أنه جلس مع حسني بالل الضابط امل عة سؤول عن مكتب متابحكى د. يارس برهامي يوم 

فقال حسني .. بأشهر 4166نشاط الدعوة السلفية يف أمن الدولة باإلسكندرية قبل يناير 

ْحس باملناسبة – شوف يا دكتور يارس، سواء رضيت ُتعلن أن مبارك : »-سالمات يا س 

 ..«ويل أمر رشعي واجب الطاعة أم ال إحنا خالص عملنا اليل هيقول اليل احنا عايزينه

–عالوا نعرف عن الذين صنعهم األمن ليقولوا ما يريده األمن أكثر مما يفعل برهامي فت

 ! -! ؟.. أكثر من برهامي كامن! أيوه يا جدعان

يه املضطهدون من قيادات الصف الثاين« جمموعة السبعة»إهنم  ح أن ُيسمِّ
 أو ما اصُطل 

 ..«حكومة الظل»باسم السلفية الثالث داخل الدعوة و

 قةحتكمها عىل احلقيو ْوُهم بذلك االسم ألهنم هم األذرع التي تعبث يف الدعوةو قد أسمَ 

 ! ليس املشايخ الكبارو
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 القتصاري عىل ما أكلَّف به فقط، أو لنفوري ذلكو ..مل أعلم عنهم الكثريلسنوات طويلة 

هو و شُتهلكنني سأحكي ما عاي! الطبيعي من الشخصيات حمبة التسلُّط مشتهية السيطرة

اء مزيد بحثو فيني يف احلُكم؛يك  بيان..و عىل القرَّ

هم: غريب أبو احلسن، أمحد عبد احلميد عنّوز، أمحد « حكومة الظل»إن هؤالء السبعة 

 الشحات، أسامة رشاد، حممد رشيف، سيد عبد اهلادي، إهياب عبد اجلليل.

يف خنق  تتحرك سويا؛ هو املهمة الكربى« ُكتلة واحدة»كان أول ما عرفتهم به كـ  

القيادات ذات التأثري داخل الدعوة بعد الثورة مبارشة فيام ُعرف يف الطبقة العاملة ببواطن 

جملس »ذلك أثناء إنشاء و «مذبحة تصفية الكيانات املستقلة داخل الدعوة»األمور باسم 

فر عن متكني سا اهلُراء الصوري الذي أكل هذو «جملس الشورى»و «إدارة الدعوة

ن كانوا يقوموو! لو معنوية داخل الدعوة السلفيةو ي من كل شء له قيمةرجاالت برهام

شهدُت و الكيانات الداخلية يف الدعوة،و بتصفية أجنحة الدعوة السلفية العاملة فعال

 «الدعوة السلفية طالئع»و «شباب اجلامعة»ُيفتِّتون كياين: و هم حيطِّمونو عليهم

قد استمر عملهام الدائب طوال عرشين و الفردية، الدعوةو املسؤوَلنْي مجيعا عن الرتبية

سنة قبل الثورة مل يتوقف مهام تعرضت الدعوة ألزمات غضب من األسياد يف األمن إذا 

 ! ما انحرف أحد القيادات عن اخلطة املرسومة
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صطفى م»و كان هؤالء الضباع السبعة خينقون الرجَلنْي املسؤوَلنْي عن هذين الكياَننْي 

 يستميلوهنم لضامن أالو يملؤون رؤوس من حوهلم من الشبابو «دياب مصطفىو حممد

 «حكومة الظل»حتى أن ! داخل الدعوة هتدد سلطة برهامي املطلقة« مراكز قوة»تبقى 

و هي أول جريدة صدرت –اشرتطت عىل الرجلني إذا أرادا نرش شء يف جريدة النور 

الوي بعامد عبد الغفور من يده للب للدعوة السلفية قبل جريدة الفتح، اصطحب د. املقدم

إذا  -أيام كان نائبا لعصام رشف فوقَّع له عىل طلب إنشائها مبارشة يف املرة التي تليها

ا نرش شء عن نشاطات جناحيهام فعليهم أن ينسبوا االسم للحزب حديث النشأة وأراد

د بكى أح قدو! «طالئع النور»و «شباب النور»فيكون العنوان ؛ للنفخ فيه إعالميا

ا يف ليلة حالكة ه داخل الدعوة من حرب! الرجلني بني يدّي يوم   من شدة ما ُيامَرس ضدَّ

ثم كّف دمعي بعد ذلك حني ! بكيُت أنا عىل ما أصاب اآلخرو! رسقات جهودو تشويهو

االنصياع و الضياعو ثم تنافسوا معهم يف التنازل «حكومة الظل»صار الرجالن ُلعبة يف يد 

يف كل موقف خزي طعنت فيه  «مصطفى دياب»تجد صورهم خاصة ف للطواغيت

تجدهنم لو ..«البقاء».. فقط من أجل يف ظهرهاو الدعوُة السلفية أمَة اإلسالم يف خارصهتا

طالئع »و «شباب اجلامعة»إنا إليه راجعون يف اجلناحني و إنا هللو! أحرص الناس عىل حياة

 حيث صارا اليوم كـ:« الدعوة السلفية

 كالقط حيكي انتفاخا صولة األسد.. ء مملكة يف غري موضعهاأسام
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او و مل تكن عملية القمع  ! السيطرة الداخلية هذه أول مرة أتعامل مع بعضهم منفرد 

 و لكن تفضل أخي القاريء باالطالع عىل ما يأيت..

 ...(22) عنُّوز أحمد عبد الحميد

 «فيصل»بمدينة « صوت السلف»بمقر موقع  4115فقد تعاملت مع أمحد عبد احلميد يف 

تم دجمه اآلن يف موقع أنا السلفي للتغطية عىل حذف فتاوى قديمة -باإلسكندرية 

اء ألعرض عليه مرشوع إنشقابلته هناك  -عاملتهو ُتظهر تناقضهو لربهامي تدينه اآلن

جريدة ورقية للدعوة السلفية؛ كنت قد رأيُت أن تبدأ كموقع أليكرتوين حُياكي موقع 

 يسع كل شباب الدعوة املعروفني بالكتابة عىل اإلنرتنت؛ فاستمع منيو يون آنذاكاملرص

يل  يف جلسة أخرى حكىو ،! احتوى محايس عىل خري ما يرّسينو أحاط بكل ما أقرتحتهو

 أخربين أن هذا املوقع هو يف احلقيقة مركزو عن عالقاته املتشعبة مع موقع إسالمي شهري

 الكياناتو امة به اخلرباء املهتمون بدراسة اجلامعاتأبحاث تابع للمخابرات الع

أخرى  يف جلساتو ،! د. يارس برهامييف مىض يصف يل مديح هؤالء اخلرباء و اإلسالمية

يارس عبد  د.عىل وعد بتمويل عرب و أنبأين أنه قد حصل عىل موافقة مبدئية من د. يارس،

لام أنه بقي شء واحد، فعنُّوز أين انبو ،-هو اآلن معارض ملنهج الدعوة السلفية– التواب

                                                           
 ..هنا. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 22

https://www.facebook.com/ahmad.abdulhamid.anooz
https://www.facebook.com/ahmad.abdulhamid.anooz
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، فسألته مذهوال: «؟من سيكون مسؤوال عن اجلريدة أمام األمن»، قال: «؟ما هو»سألته 

ما ال و ما ُينرش فيهاو ينبغي أن تنسق مع األمن كل شؤون اجلريدة»، فقال: «؟ماذا تعني»

ال أن نقدم  !لقبض عليناالذي أعرفه أننا نعمل أوال حتت غطاء، ثم يتم ا»، فقلت: «! ُينرَش 

، ثم انرصفُت عازما عىل أال أفتح موضوع «! أنفسنا لألمن منذ البداية ليتحكموا فينا

من  «مليون جنيه»يمكنكم السؤال كذلك عن حادثة اختفاء و اجلريدة مع الدعوة ثانية.

ملة دخلت حسابات احل! ميزانية انتخابات جملس الشعب دون فواتري أو أوراق ثبوتية

؛ يف عهد اللجنة التي كان أمحد «عيل حاتم»اكتشفها و! خرجت دون أوراقو ن أوراقدو

كان مما عرضه عليه يف و عرض األمر عىل أيب إدريس؛و عبد احلميد مسؤوال عنها

ان إذا ك»: فرصخ أبو إدريس! ألف جنيه حتت بند وجبات 62111احلسابات املثبتة مبلغ 

فكيف أتى هذا ! ؟ساب طارق طلعت مصطفىغذاء اإلخوة يف اسكندرية كلها عىل ح

 رغم لوم أبو إدريس ألمحد عبد احلميدو! عرضهاو فربروه بأنه يف طول مرص« ! ؟املبلغ

تم أجرب عيل حاو أعاد تلميعهو رّقاهو وقفه عن التكاليف ُمدة؛ إال أن يارس برهامي أعادهو

يف  كان–! «ف الدعوةملفهم ال ُيرشِّ »عىل االعتذار هلؤالء الذين وصفهم عيل حاتم بأن 

ه ال عالقة لو آخر مسؤوال عن اإلعالمو حممد الرشيف،و تلك اللجنة إهياب عبد اجلليل

 عاقب الدعوة بتخلِّيه عنو! ثم تعزز أمحد عبد احلميد بام أعّزه به برهامي -باملاليات

 !حاتفتواله أمحد الش -! التنظيم املرسوق من صاحبه أصال-« شباب اجلامعة»مسؤولية 
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ات بعده جلنة انتخابات الشورى أيضاو  إطار يف تبادل للسلطة داخل! كذلك توىل الشحَّ

 ! كلها واحد ال يتفتت« حكومة الظل»فـ ! سيطرة واحدةو

 ...(23)أسامة رشاد 

ان كو كانت تظاهرات كاميليا شحاتة مشتعلة عىل أشدها، 4161و يف أواخر أيام ديسمرب 

 لكن رسيعا ما تم اعتقالهو «أمحد حييى الرشيف»هو يل أخ صادقته من املظاهرات 

بعد أن خرج تنظيمها يف –الضغط عليه ليبوح بأسامء من ينظمون املظاهرات و

كنت دائم و -صار املنظمون جمهولونو اإلسكندرية من يد الدعوة السلفية قرسا،

ة أسامء بأي هو مل يُبحو االتصال عىل هاتف صديقي ألطمئن عليه قبل علمي أنه يف أيدهيم،

ن يتصل به الشهري – «حممد مصطفى عبد املجيد»فاتصل يب ! مما جعلهم يفتشون حّتى عمَّ

ه»ليقول أول كلمة يف املكاملة دون سالم:  -بأيب الفرج عىل  و كنا قد تعاهدنا-« إنتا برَّ

فقلت  -إخبار كل منا لآلخر أنه معتقل حتى ال يقع يف فخ حتقيق عرب اهلاتفو الثبات

ه أنا»نعم:  قة ظاهرها بريء لكنها يف احلقيو و العبارة تعني خارج البيت يف مشوار؛-« برَّ

احلمد هلل.. أسامة رشاد يسأل عنك »فقال بارتياح:  -كود بيننا يدل عىل عدم االعتقال

                                                           
 ..هنا. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 23

https://www.facebook.com/usama.rshad.1
https://www.facebook.com/usama.rshad.1
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حني علم أنك تكتب عىل أنا و! أنت ال يعرفك كثريونو! اإلخوة بأمر من حسني بالل

 «..ى ال يدّل عليك.. ربنا يسلِّمتي بك حتاملسلم سألني عنك فأنكرت معرف

ن يطلبهم األمن« االتصال التليفوين»أسامة رشاد يبحث بـ  قته يف من يعرفون حقيو عمَّ

املؤسسة االستثامرية « بيت األعامل»هو اآلن مسؤول يف و! ! الدعوة يسرتوهنم عنه

من  امة من أوائلبعد أن كان أس–للدعوة السلفية جنبا إىل جنب مع إهياب عبد اجلليل 

وْ   املؤسف أن األخ الذي حذرين منهو! -مسؤولية أمانة العضوية يف احلزب  اتولَّ

أنا أنصحه أن ُيراجع نفسه يف و! اآلن« حكومة الظل»سرتين عن عينه يمَش يف ركاب و

راجع نفسه يف أسأله أن ي! اهتامي يل برتكي الدعوة بعد فشيل يف احلصول عىل منصب فيها

حة دنّيٍة ال يسعى ملصلو من منا يربأ منهو عى ملناصب يف كيان يوايل أعداء اهللمن منا يس

أسأله أن ُيراجع نفسه يف هل من يستقيل من وظيفته كمعيد يف اجلامعة ساخطا عىل ! فيه

 هل من فعل ذلك سينظر ملنصب يف! رشائهم يف حلم املعيدينو بيعهمو رزايا أساتذهتا

ا و طاملا نصحو! يف حاجة إلسعافدعوة طاملا رآها منهارة أو  حاول اإلصالح فيها يائس 

 ! ؟من استعدال هيكلها املُعَوّج 

للمشاركة بأفكاري يف جتديد دماء  «مصطفى دياب»الشيخ دعاين و و ملا قامت الثورة

فقال الشيخ أن كثري من اإلخوة ! سألت عن أسامة! صار يل أن أسأل برصاحةو الدعوة

 ته،أعلن توبو فأحرضه الشيخ أمامه فبكى! امة يدل األمن عليهمَشَكْوا لد. يارس أن أس
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بني و اعتذر الشيُخ لإلخوة املترضرين بأنه هو من كلَّف أسامة ليكون مهزة الوصل بينهو

! -فأحيانا ما كانت عالقة برهامي باألمن غري مبارشة عرب وسطاء–حسني بالل لفرتة 

  يُتبلكنه يف احلقيقة مل! قد تاب فساحموهو أن أسامة ضعيف مل يثُبت لألمن دياُب زاد و

املنصب و !ليكون جاسوسا فيها قد كويفء عىل خدماته بضمه للهيئة الُعليا حلزب النورو

! زبهو الرقابة عىل كافة بيانات أعضاء احل «أمانة العضوية»الذي تم اختياره له يف البداية 

راهم أعني تنجيسه يف الواقع بمن ي! تطهريه أوال بأول ممن ال يرغب األمُن يف بقائهم بهو

كان أول ما قاله و «حكومة الظل»هو أحد نجوم أسامة و! األمن سيطيعونه عند اللزوم

: للحزباألول  النسائيؤمتر املحني هاتفني لرتتيب بعد الثورة..  -يف ارتباك–يل أسامة 

تى بعد هيدأ حمل و لقد ظل أسامة سنة كاملة يبحث عني! «انتا بقه يا سيدي إسالم مهدي»

ئي األول ملؤمتر النسااكان –ثم اعتذرُت عن ترتيب تلك الفاعلية ! الثورة إىل أن عرفني

ل باإلبراهيمية عىل و وسط الرجالكانت املتحدثة األوىل فيه و للحزب يف أرض املعسِّ

د. حنان عالم.. تلك املرأة التي باحلزب املسؤولة عن أمانة املرأة  قارعة الطريق هي

بأول ترصيح ملنتقبة يف شأن تأييد السييس لرئاسة  4162يف مايو لينا خرجت ع

 -العذاب األليم بام شّوهت صورة املنتقبات عىل أوليائها من اهلل و فعليها! اجلمهورية

رافضا العمل يف تلك املصيبة التي رتبوها بصورة و رافضا العمل مع احلزباعتذرُت 

 م فصيل من حزب النور ليحفظ ماء وجهه إثر رفّضفأشاع أسامة أنني ت! خمزبة كام توقعُت 
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ا! انتشار اخلربو التعاون معه ني مجيع اإلخوة الذي يعرفونو رغم أين مل أنتم  للحزب يوم 

 ! يشهدون بذلك

 ...(24)غريب أبو الحسن 

ماال من  و أما غريب أبو احلسن الذي يعمل كخزينة أموال برهامي؛ فال يطلب أحدٌ 

ألن برهامي ال حيمل األموال معه بل جيعلها مع من - غريب؛ برهامي إال أحاله عىل

خباراتيا املخرتق است« أنا املسلم»فهو يكتب عىل  -أقرهبم سكنا إليه غريبو منهمو حوله؛

 أشهد فإين -الكذبو التدليسو و لطاملا أرهق الناس بالتربير-« أحسن الظن»بمعرف 

مليونية » 45/1/4166يئة ملليونية أنه كان عينا لربهامي أرسله يف اجتامعات الته

رغم ، و-طوال اجللسة« حكومة الظل»ببقية « االتصال التليفوين»و كان دائم -« قندهار

وت اليل البسكو يغّرك كيس الكانز-قام بتعزيره  «مصطفى دياب»أن رئيس وفد الدعوة 

 لطريق إىل القاهرةه يف اكلَّ  عّزره عىل تأخريه الوفدَ  -اشرتيته عىل سبيل التعزير يا غريب 

 نيأناب عنه األستاذ أسامة ياسو حتى غادر األستاذ خريت الشاطر االجتامع قبل وصولنا

شهادته املكذوبة عن تلك االجتامعات عىل يوما ؛ إال أن غريب كتب -فّك اهللُ أرسمها–

 تعزيره بمنعه من احلضور بعد ذلك إال أنهو رغم تأخريه للوفد! صفحته بالفايس بوك

                                                           
 ..هنا. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 24

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005381409468
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005381409468
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حيرص عىل الطعن يف اإلخوان باعتبارهم منعوا اهلتافات و العلم بالتفاصيل يدعي

 رغم أنني أشهد أن الدعوة السلفية كانت موافقة هلم يف ذلك! اإلسالمية يف تلك املليونية

أنني أرسلت لد. املقدم اهلتافات كلها قبل اعتامدها فحذف منها اهلتافات من عينة: و

ضد بقاء  اهلتافو املطالبة بمحاكمة مبارك،و البة بالرشيعة،املطو ،«إسالمية.. إسالمية»

 فلم خيتلف موقف الدعوة السلفية عن اإلخوان! اهلتافات ضد العسكرو النظام كام هو،

! ؟فلامذا حتميل اإلخوان اإلثم وحدهم! كل احلضور يف ذلك الشأنو اجلامعة اإلسالميةو

 عىل اإلسالمالتاطؤ يف االنقالب و ألتمثيل الرباءة أم ملزيد من الطعن يف الظهر

ييد كذلك إعالن التأو «الشعب يريد تطبيق رشع اهلل»أزيدكم أن هتاف و! ؟املسلمنيو

 حتى عال هتاف! حلازم أبو إسامعيل كانا حمظورين حظر املسكرات عىل منصة الدعوة

ا ناداين حينهو !اجلامهري هبتاف الرشيعة فلم أستطع إال تبنِّيه عىل منصة الدعوة السلفية

« ؟طيب يا بني لو الشعب ما أرادش تطبيق رشع اهلل»الشيخ سعيد عبد العظيم ليقول: 

م« نطبقه برضو يا فضيلة الشيخ»فسكتُّ مليا ثم قلت:  املا كده اهتف يا ط»قال: و فتبسَّ

م الو مل هيتم الشيخ بمنع اهلتاف -« بني زي ما انتا عايز شعب لكن غضب ألن اهلتاف حُيكِّ

أمني و !.. أما غريب اآلن؛ فهو أمني العضوية بحزب النور باملناسبة-ق الرشيعةيف تطبي

ك يا خاف عىل بيانات! صور أوراقهم الثبوتيةو العضوية هو حائز كافة بيانات األعضاء

أرشف  بحزب النور حمفوظ للنائب« أمني العضوية»باملناسبة فباألساس منصب و! عضو

أي ممن ُيطلق عليهم أمني العضوية فهو رسميا نائب و -! و ده عايز كتاب لوحده–ثابت 
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 حممدو قد تناوب عل هذا املنصب قبل غريب كل من أسامة رشادو! لثابت ليس إال

 ! الدعوةو يف تداول مغلق آخر للمناصب املفصلية للحزب! الرشيف

 ...(25)أحمد الشحات 

 «ابمصطفى دي»فه فحني كل؛ -األخ األصغر لعبد املنعم الشحات–و أما أمحد الشّحات 

بميدان  «مليونية قندهار»جملس إدارة الدعوة السلفية بالعمل حتت إدارة أخ آخر يف  عضو

ي مل يُكن يعن! «و َمْن فالن هذا حتى أعمل حتت يده»قال: و! التحرير يف القاهرة رفض

 مل يُكن قابل أمحد الشحات من قبل ليكونو! ال منصبو األخ املكلف باإلدارة تويل إدارة

بُت من رد أمحد الشحات الشاب الذي يدعي فهمه ألصول العمل ! بينهام ضغينة ما فتعجَّ

لكن ! -قبل أن يديره بالفعل بعد ذلك-« شباب اجلامعة»يزعم أحقيته بإدارة و اجلامعي

هددا: قال له مو! الشيخ الذي كلفه بذلك فهم سبب اعرتاضه لعلمه بطبيعة الشخص

ة لكن قامت الدعوو! فلم هيتم األخ املدلل« يخ يارسسأبلغ ردك هبذه الطريقة للش»

الضغط يف  بعد أن كان الرأي هو–اإلسكندرية بالسلفية باالشرتاك يف فعاليات املليوينة 

 سهولة احلفاظ عىل سالمة الناس يف موضعو تقليل التكاليفو القاهرة ملضاعفة األعداد

م تفتيت رغ! تدليلهو د الشحاتإلرضاء أمحاالشرتاك بتكاليفه كلها فقط تم هذا  -واحد

                                                           
 ..ناه. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 25

https://www.facebook.com/profile.php?id=1714971924
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تم التغطية عليه بدفع بعض إخوة املحافظات لعمل مسريات و! زيادة النفقاتو اجلهود

ديرها فقط لتصنع ألمحد الشحات إدارة يُ ! تشتيتو يف مناطقهم؛ مما يعني مزيد تفتيت

 ! - !مل يصنعه االجتهاد من فضلكو سجل هذا كموقف عام صنعته الشخصنة–بنفسه 

ر قيو هو كام سبق خليفة أمحد عبد احلميد يف إدارة جلنة االنتخابات،ثم  ادة تنظيم املتسوِّ

سنة قبل أن  41الذي تفانى فيه  «مصطفى حممد»صانعه « هرس»بعد « شباب اجلامعة»

ه الشيوخ قربو و برهامي يتصارع يف حبه–ُيقصيه عبد املنعم الشحات من ُقرب برهامي 

 ! غرييمنحه ألخيه الصو ثم يقصيه من تنظيمه الذي صنعه -رصاع الرجال عىل اجلميالت

 ...(26)إيهاب عبد الجليل 

املسؤول اآلن عن و املسؤول السابق عن صندوق حزب النور! و أما إهياب عبد اجلليل

 املسؤول املايل يف جلنة انتخابات جملس الشعبو «بيت األعامل»أموال أوسع يف مؤسسة 

فقد توسط كثريون يف إيصال أربعة ! ت دون إثباتخرجو حني دخلت املليون جنيه

رايس دشهود إىل أيب إدريس يشهدون أن إهياب خيون يف أمانات األموال يف عمله بمعهد 

أن هؤالء الشهود ال يرضون ملثله أن حيكم يف أموال احلزب لتقديرهم و! خاص يعمل به

هم من هياب يف فصلأخرب إهياب بأسامئهم ليتآمر إو فلم يصدقهم أبو إدريس! للحزب

                                                           
 ..هنا. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 26

https://www.facebook.com/ehab.algleel
https://www.facebook.com/ehab.algleel
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او منهم حديث الزواجو! وظائفهم بذلك املعهد ا جديد  هذه و! منهم من ُرزق مولود 

ا يعرف  طلعت  مثل: تفاصيلها أكثر مسؤويل احلزب يف دائرته أدّق احلادثة شهرية جدًّ

كانت هذه احلادثة قبل أن يولوه املسؤولية املالية لبيت و! خري اهللأمحد خليل و مرزوق

د يف ذلك املعه -! و هو الشيخ–لن أتطرق لزواجه من سكرتريته املتربجة و! األعامل

تبًّا إن ! فيان تعسولهي التي كانت تعاونه يف أعامله التي شهد عليه فيها املفصوو اخلاص

 ! اخليانة هي ُعنوان الرتقِّي يف الدعو)ى( السفلية

 ...(27)محمد شريف 

فقد كنُت مسؤوال عن األمن يف –ليعمل عينا  و لقد أرسلوا حممد رشيف إيّل يف القاهرة

كلام تلفَّتُّ  -(28)من طرف الدعوة السلفية 45/1/4166ميدان التحرير يوم قندهار 

لينقل كل ما يراه أوال بأول عرب تلك األسطورة الدعوجية السفلية ! وجدته يف ظهري

 طواف بطول مرصلال تنسى الشياطني فضله العظيم يف او! «االتصال التليفوين»: الشهرية

عاليه قد تقدم بو! يدعو الناس النتخاب العرصو عرضها يدعو لدستور جلنة النجسنيو

                                                           
 ..هنا. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 27
من الميدان يومها؛ اضغط . لمشاهدة فيديو ع29

 
 ..هنان ترتيبات ا

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003805163711
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003805163711
http://www.youtube.com/watch?v=ctbtuZ6dWKQ
http://www.youtube.com/watch?v=ctbtuZ6dWKQ
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 أسامة خليلو أمحد الشحاتو يف هذا الفصل تبادله األدوار مع أمحد عبد احلميد عنوز

 عىل الدوام..

 ...(29)سيد عبد الهادي 

= »يف الدعوة السلفية نائب رئيس قطاع وسط اإلسكندرية –و أذكر لسيد عبد اهلادي 

موقفني قصريين.. األول هو  -«حاكم مساجد الدعوة بمنطقة وسط اإلسكندرية

 إلدارة ُمصىلِّ العيد للدعوة السلفية! استعانته بمجموعة من البلطجية من أقارب اإلخوة

لتضييق عىل رأيت او حتى الصباحو فقد كنُت موجودا طوال الليل باملصىلَّ ! يف حمطة مرص

ن ثم يف الصباح رأيُت م! منعهم من إدارة املصىل وفق املعتاد طوال عقدينو «ئعالطال»

 ارتدى جنزيرا يف صورة سلسلة عىلو يوزع اهلدايا عىل األطفال حدٌث حلق رأسه كابوريا

ر جهود ! رقبته يِّع قضية ليمو يف إنشاء املصىلَّ « طالئع الدعوة السلفية»فعل ذلك ليدمِّ

طالئع »أتى بأوالد بعض أعوانه ألبسهم أوشحة عليها عبارة و! هتاالرتبوية ذا« الطالئع»

 !اتى بابن عون له آخر يرتدي بنطلون اسكيني لُينشد عىل منصة العيدو «الدعوة السلفية

لألسف و !بينام الطالئع احلقيقيون حمصورة يف ركن املصىل بعد متام جهودهم مذهولني

                                                           
 ..هنا. لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛ اضغط 28

https://www.facebook.com/drelsayed.abdelhady.7
https://www.facebook.com/drelsayed.abdelhady.7
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فمن يرىض بتدجينه البد له أن يكاكي ! النتخاب السييسهؤالء الطالئع اآلن يدعون 

ا من الدهر  ! يوم 

 «حكومة الظل»و الثاين هو إدمان سيد يف كل حواراته مع من حياول استاملتهم لصف 

نحن و دعك مما يقوله الناس عن املشايخ يا أخي.. املشايخ وىلَّ زماهُنم..»قوله املشهور: 

ل يف ة وحدها تعيدنا إىل مقولة حسني بالإن هذه املقول! «املستقبل.. فضع يدك يف أيدينا

تصوروا.. ! أول هذا الفصل أنه صنع يف الدعوة من سيكون أطوع لألمن من برهامي

 ! ! أطوع لألمن من برهامي

من  ثريا ما تعجبتكو! يب دون معرفتي هبم «حكومة الظل»ة كثريا ما تعجبت من معرف

ثم زال العجب حني علمت ! ترصدهم ألي صوت أو مهة تنبت لإلصالح داخل الدعوة

بدأت أفهم الرابط و! املخلصني املخابراتو أمن الدولةأهنم رجاالت و دورهم األمني

نفوذهم عىل املشايخ كخلية مستقلة و تبادل املعلومات بينهم بلو بني هذه املجموعة

 ! حاكمة

خ يألن املشا! ليس حكمها املسيطر عذرا ملشايخ الدعوة يف ختاذهلم« حكومة ظل»هم 

بل ! هم يعلمون احلقيقة كاملةو يولوهنم املسؤولياتو يعظمون هؤالء الشباب

ء مشهور إال ستطيع تسميته بَشأ تبادل توجيه من عينة غريبة ال يديروهنم يفو يوجهوهنم

ء ما لتفهم أنت أخي القاريو! سكتُّ و «التبادل».. أو ربام وصفته بـ «تبادل السيطرة»



- 131 - 
 

تستلم مقاليد الدعوة يف انتقال « حكومة ظل».. هي ! ! اهتاتشاء من هذه الكلمة بإحياء

ريات إن شئنا استخدام التعب -مع استاملة أو تصفية املعارضني–سلمي هاديء للسلطة 

 ! السياسية أو التآمرية

 يليس من ابتكار« جمموعة السبعة»و «حكومة الظل»و يبقى أن أؤكد عىل أن مصطلحي 

إفراز عقول و لكن من ابتكارو -! ؤالء أنه خيال مريضالذي يدعي ه–ال إفراز خيايل و

املضطهدين من طلبة العلم مشايخ الصف الثالث عرشينيي األعامر الذين كانوا ينتظرون 

! «التكنوقراط االستخبارايت»سيطر عليها هؤالء و وراثة الدعوة فقفز عىل كراسيها

ات أو يستسلموا متاما إلغراء ابتكروا املصطحلني أيام كان فيهم َنَفٌس للمقاومة قبل أن

 مؤمنعىل حد تعبري -« اهلّرس»يرسوا يف ركاهبا خوفا من و «حكومة الظل»لسلطة 

ىل املأسوف ع« الصف الثالث»الفريق اآلخر: فريق و سيأيت كالمي عن و! -الصاوي

 ! علمه

 و أحسب أني قد وفقني اهلل في كبت شّر هؤالء في موقفين:

 ؛45/1/4166سلطة يف ميدان التحرير يوم مليونية قندهار األول: حني منعتهم من أي 

كان سندي الذي أقنع املشايخ باستبعادهم هو أهنم مل حيرضوا مظاهرة يف حياهتم فضال و

كعادته –ساعدين أيضا يف كبتهم أن د. برهامي كان يف ُعمرة و! عن أن يقوموا بنتظيمها
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 بمدد إال صناعة إدارة هلم يديروهنامل يستطع إدراكهم و -! يف املواقف املفصليةهيرب 

 .. تدليال ألمحد الشحات ذلك اليوم يف اإلسكندرية

؛ 31/1/4163و الثاين: يوم انعقاد جملس شورى الدعوة السلفية الذي سبق تظاهرات 

هم يديرون االجتامع عىل اقناع الناس باملشاركة يف التظاهرات ضد و حني وطنوا أنفسهم

نام رجل ثالث يف غرفة مغلقة بيو عم الشحات ُيقنع أبا إدريسجلس عبد املنو! الرئيس

فاهتموا  !مل يكبتهم إال نرش اخلرب قبل أن يرشعوا فيهو! جتهز للفاجعة« جمموعة السبعة»

حتويل الدفة إىل التصويت عىل املشاركة داعمني ملريس أم ال؛ فرفض اجلميع و باإلنكار

ب م مشاركتهم الكاملة يف انقالتد فضحهقو! التخوينو الدعم بالطبع بعد طول الشحن

ال عىل و ذلك االنقالب عىل اإلسالم ال عىل مريس! دون كثري ُجهد 3/1/4163

مُت و لب! تآمرهم يف حينهاو قد ُرميت بكل نقيصة حني فضحُت جتهيزاهتمو! اإلخوان اهتُّ

واالَة م أدعوهم بعد أن كشف اهللُو! اهلل يغفر ملن فعل ذلكو! بالُكفر أيضا ذلك اليوم

! وايتوبو أن يتأملوا مواقفهم! عدائها للمسلمنيو الدعوة بأرسها لطاغوت االنقالب

او  ! باملناسبة كان د. برهامي يومها يف ُعمرة أيض 

و مسألة العمرة املتكررة لربهامي هذه فرسها بعض إخواننا اإلخوان حني فضحوا سبب 

قالوا أن املخابرات ! رحالت العمرةاحتجازه يف املطار أيام مريس عند عودته من إحدى 

أحد مسؤويل املخابرات و حينها قدمت للرئيس تسجيال كامال جللسة بني برهامي
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لكن ! ما العمرة إال ستار ذلكو أن هذا هو الغرض من سفرياته املتكررةو! السعودية

ينها بأنه تعلل مريس حو! مريس لألسف مل يرضبه بقبضة من حديد بعد انكشاف خيانته

لكنه لألسف ترك الفرصة بذلك ملن طعن اإلسالميني و! يريد شق صف اإلسالميني ال

 ! اخلارصةو مجيعهم يف الظهر

 بل ،عن القرارات القذرة عادته اهلروب لتمثيل عدم املسؤوليةو و ملاذا يتواجد برهامي

  !ملاذا يبقى بينام حكومته تعمل! اقتناص مزيد مكاسب من السادة يف اخلارجو

! وتهُيصلح دعو أن األمانة تنتقل اآلن ليد كل عامل بحقيقة هؤالء أن يكبتهمو أحسب 

ا؛ إن ُكتبت يل احلياة  فإين ال أحسبني مهتام بالكتابة عن الدعوة السلفية بعد ذلك كثري 

ية التي تكسري األصنام البرشو مشكلة الدعوة السلفية ال تنحرص ىف زوال الرموز! احلريةو

لكنها يف أجيال كاملة رضعت السم يف عقوهلا من أفواه و! سهمصنعها املشايخ يف أنف

 ! األصنام أولياء الطاغوت

 !قد اختارهم برهامي عىل عينهثامنهم جوبلز اآليت بعض عمله.. .. وهؤالء السبعة

حمل ثقة  همو! لسانه لصالح األمنو صنعهم تلميُذه النجيب عبد املنعم الشحات بيديهو

 هم رس سيطرة برهامي عىل مقاليد الدعوة املاليةو! سهاألمن أكثر من برهامي نف

جون ألنفس! -و سأفرد الفصل القادم جلناحهم اإلعالمي– البرشيةو اإلعالميةو هم يروِّ

 طلبة علم يف ذات الوقت ال يقدمون أنفسهم كمشايخو عىل أهنم قيادات تكنوقراط
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 لسلفية بعد تدمريهاهذه هي الصورة القادمة للدعوة او! علامء باملعنى التقليديو

يفضح و فهم قيادات الدعوة يف املستقبل ما مل يشتت اهللُ شملهم! حرصهاو حتجيمهاو

 ! هيدم رصحهم الذي بنوا ريبة يف قلوهبمو خيانتهم

 ! «حكومتة بتلعبو يعتمر برهام»

 

 

 

 

 

 

 

 



- 135 - 
 

 ..كواليس انتخابات الرئاسة.. الدعوة السلفية

 ودها بالنّص دون تعديل[]أنرشها كام جائتني من شه

م التي كل التهو شق الصفو التآمرو التوريطو التدليسو الغشو اقرأ لتعرف النفاق 

 ! جرائمهمو هي إنام هي أمراضهمو يرمون هبا الناس

  6234من حج عبد العظيم بعد عودة الشيخ سعيد 

رسة ولألتذاكر طريان له  3سعودي حلجز ىل مكتب الطريان الإرسل االخ مدير مكتبه أ

 سبوع وملا حرض موعدأقل من أبعد و ..وعودة ابريل ذهابأيف عرض خاص عىل رحلة يف 

املرشح الذي  إلعالن «السلفية شورى الدعوةجملس »السفر كان موعد اجتامعات 

ة مطبالتيو من كبار دجايل- «محد الرشيفأ»سهم أحاول كثريون عىل ر.. يدعمونهس

وجودك سيفرق كثريا يف التنسيق بني » :لوا لهعن السفر وقا الشيخ ثناءإ -احلزب

كان .. «ن شاء اهللإيام وارجع أ 2 - 3كلها »قال: و .. فرفض تأجيل سفره«االجتاهات

ال أقل من نصف الثمن رشط أذ ان التذاكر كانت إواثقا من عودته قبل موعد املجلس؛ 

مع  تمشكال هناكه قابلت لكن! وسافر الشيخ.. و تاريخ السفرأيتم تغيري اسم املسافر 



- 136 - 
 

طلقها برهامي أوقتها كانت مبادرة الدعوة التي .. طالت غيابه قرب الشهرأالكفيل 

عم خوان لدت محلة اإلأبدكذلك و! بلورهتاو اغهايصالتي قام املقدم بو ،قصاء حازمإل

 الخوان من املبادرة ومعها اهليئةل اانسحابالسلفية مر الذي اعتربته الدعوة األ.. مريس

 أيضا..ية التي كان التصويت فيها لصالح مريس الرشع

طراف املبادرة أىل إاتصل الشيخ سعيد بمدير مكتبه وقتها ليميل عليه رسالة يتم توجيهها و

ل وقد كانت املبادرة تنص عىل أن كل هيئة تقوم بتصويت داخيل ومتث! حيثهم عىل استكامهلا

القرار النهائي ن تلتزم اهليئات كلها بأهذه اهليئة بصوت يتم التصويت به بني اهليئات عىل 

 -ن واخاإل -الدعوة السلفية  :ىل اجلميعإرسال الرسالة إوتم .. الصادر من التصويت

 امعيل هيئةبو اسأوتم اعتبار  ..شورى العلامءجملس  –سالمية اجلامعة اإل -اهليئة الرشعية 

ىل ع «دريسإبو أ»كان رد و ..يضاأليه إرسال الرسالة إوتم  هورملا وراءه من مج مستقلة

 ..وماتت املبادرة! ن هذا لو تم ستكون نتيجة التصويت ملريسأالشيخ سعيد 

بو أ»ختار تن الدعوة واحلزب سأحوارات لربهامي رصح  3ويف .. ثناءويف هذه األ

بل ل كيف هذا الترصيح وهو قأدريس ليسإ يبأوعندما اتصل الشيخ سعيد ب «الفتوح

 ! عالمن هذا من كذب اإلأن الرد بنفي احلوار واجتامع شورى الدعوة كا
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ثناء اجتمعت اهليئة الرشعية واتصلوا بالشيخ سعيد ليحرض معهم االجتامع عىل يف هذه األ

ه ملريس عطى صوتأعطى صوته ملريس وكذلك املقدم أاهلواء عرب اهلاتف وعند التصويت 

 ..عرب اهلاتف

ليهم نه عرض عأشيخ من السفر مع العلم ما شورى العلامء فرفض االجتامع قبل عودة الأ

 ..ا عىل انتظارهرصوأن يفعلوا مثل اهليئة الرشعية لكنهم أ

! للغائبني نه ال تصويتأبناؤه يف الدعوة فتم التصويت واالجتامع يف غيابه بدعوى أما أو

الذي كان  «الزعريي»فونيا منهم يت تالميذ برهامي الغائبني تلاصوأخذ أنه تم أيف حني ! 

لب ما املقدم فقد طأو! رسل صوته يف ورقة تم متزيقهاأ «محد حطيبةأ» كذلك عمرة ويف

املنصة  نأدريس رفض بدعوى إبو أقناع احلضور بمريس لكن التصويت إل كلمة قبل

ن  يارس أعلام ب ..«اضبا بعد التصويتغ و انرصف املقدم»ثري عىل التصويت أي تأليس هلا 

وهو  للحزبعضاء اهليئة الربملانية واهليئة العليا أة مع برهامي كان يف القاعة املجاور

كلهم يقنعون و رشف ثابتأالفتوح وقد كانت كلمته بني كلمتي بسام الزرقا و يبأيقنعهم ب

وهذا هو اختيار ! حدأقناع إل -املزعوم–وهذا هو عدم التدخل ! الفتوح يبأاحلضور ب

عبد د. حممد و حجازي. صفوت أطلقها دت محلة أبعدها بد! للعوااملكذوب برهامي 

دعم مريس يستشهدون بدعم الشيخني املقدم وسعيد عبد العظيم بالتصويت لصود قامل

 ..ملريس يف اهليئة الرشعية
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دارة كانت نسبة مرة تم عقد اجتامع عاجل ملجلس اإلوملا رجع الشيخ سعيد من الع

  ..بني احلارضينويف هذا االجتامع تم صياغة بيان بالتشاور .. %611احلضور فيه 

ال بـ أجرى اتصاو من قاعة االجتامعوبعد الوصول للصيغة النهائية خرج برهامي لثوان 

 كملأبينام ! مسؤول موقع أنا السلفي دون علم احلضور داخل القاعة (30)وائل رسحان 

ثم قال الشيخ سعيد لربهامي ال تنرشوا البيان حتى استخري فكان ! دارة االجتامعجملس اإل

توريط و وذهل الشيخ سعيد من استعجاهلم يف نرش البيان! «خالص تم رفعه» رهاميب رد

 ! برهامي للجميع

حني و هاملكتب.. لكن سبقه الشيخ إليىل إكلم الشيخ سعيد مدير مكتبه خيربه بالتوجه 

يف يده ان كو! مثلها قبليف جد الشيخ يف حالة من اهلم والغم مل يره و وصل مدير املكتب

صال فاالت! اتفنرشه وائل رسحان عرب اهلو الذي صاغهو ذي ورطهم به برهاميال البيان

 ! رجالهو التليفوين منهج حياة لدى برهامي

 أخ قرنية األ وحلسن «؟يك يف هذا البيانأما ر»: بالبيان قائال مدير مكتبهاستقبل الشيخ 

شارة اإلو ،ي الدعوةأور ،ي الشيخأمجع بني ر ..ما شاء اهلل ..ده ممتاز  ..متام»: البيان وقال

                                                           
 ..هنااضغط  . لالطالع على صفحته الشخصية بالفايس بوك؛32

https://www.facebook.com/wael.sarhan.79
https://www.facebook.com/wael.sarhan.79
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 نه ال شورى يفأن الشيخ ذكر أعجب االخ يف البيان أكثر ما أوكان  ..«ىل وحدة الصفإ

  ..الفتوح يبأوكان الشيخ يرى حرمة اختيار  ..ثمإ

 أراطلع اقعد عىل مكتبك واق ..! ! ! انت قرأت حاجة»: عىل مدير مكتبه قائال وثار الشيخ

 خ بعدفلم جيد األ ..«يكأسباب رأمع ذكر  ..ن جماملةيك بدوأبالراحة وتدبر وقل ر

فام  !جد ما يعيب البيانأال » :فقال للشيخ! القراءة والتمعن والفحص ما يعيب البيان

 ..«؟هالذي ال يرضيك في

كف عن لكرتونية التي مل تليه اللجان األإكانت االتصاالت قد اهنالت عىل الشيخ تشكو 

ألن البيان الذي نرشه برهامي  «ابني يا.............يا كد»سب صفوت وعبد املقصود 

عبد و املقدم عىل اختيار مريس بينام صفوتو عنوة يكذب استقرار رأي الشيخني سعيد

 درلذلك أصن بيانه هو السبب يف سب هؤالء وأى الشيخ أفر! املقصود يؤكدان ذلك

 ملدير مكتبه:واضحة  هعليامتت

  .نا السلفي يشيلوا البيانأالسلف و خوة يف صوتاتصل حاال باإل: الشيخ

  ؟؟؟متى إالبيان نزل : األخ

 العرص : الشيخ
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  .وحذفه زي قلته! يعني املاليني شافوا البيان ..املغربدلوقتي احنا : االخ

  .يتشال من كل املواقع اليل نزل عليها: الشيخ

ع ملواقل اصيل وال يمكن الوصول لكسيكون احلذف من املوقع األ ..مستحيل: االخ

 .الناقلة وال حتى حرصها

 .ستطاع حذفهذف من ما يُ حُي : الشيخ

 ..الوأحرضتك يف املغرب استخري  ..دقائق عىل املغرب 9فاضل  ..معذرة يا شيخ: االخ

 ! ن املوضوع ده سيحدث مشاكل ال حرص هلاأل

 اتصل» :ن وضع الشيخ رجله خارج املسجد قال لألخأوبمجرد  ..وبعد صالة املغرب

  ..«ناآل

  .ول ما نطلع املكتبأ ..حارض: األخ

ان وك «وائل رسحان»ـخ بعمل اتصاالته حتى وصل لوبعد الوصول للمكتب قام األ

 ..خ اتصل به واعطه يلالشيخ قد قال لأل

 ؟خ وائلأالسالم عليكم  األخ:
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 .نعم :«جوبلز»وائل 

 .الشيخ سعيد عايزك األخ:

 .نا يسرتبر! ؟خري .! ناأ :«جوبلز»وائل 

  .الشيخ معاكألخ: ا

الذي  خ عىل الرقماأل «جوبلز»وبعدها بدقيقة كلم .. فكلمه الشيخ ليحذف البيان حاال

ي مما يعني أنه استأذن برهام! يهأاتصل منه وطلب منه حماولة اقناع الشيخ بالعدول عن ر

 ! أوال فرفض برهامي

ألكرب  لبيانيامطل يف احلذف ليصل ا «جوبلز»ظل و صرب..و رفضولكن حالة الشيخ 

 نا السلفي بعد العشاء بحوايل نصفأمن موقع يف النهاية حتى تم احلذف ! مجهور ممكن

 هناوريتنسخه عىل صفحات الفايس بوك التي يد «حكومة الظل»إن استمرت و ..ساعة

 ! عىل املنتديات اإلسالمية الُكربى بعد حذفهو

 خلفا ألمحد عبد احلميد «بو احلسنأغريب »ما صوت السلف فقد كان املسئول عنه أو

م حفاظا عىل السيطرة الكاملة-! عنُّوز  -فحكومة الظل يتبادلون األدوار كام تقدَّ
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فه وبعد غلق هاتأو «متام» :ان رد غريب.. فكخربه بطلب الشيخأفبغريب خ اتصل به األ

  !مل يُكن البيان قد تم حذفه من صوت السلفو العشاء بفرتة رجع الشيخ بيته

وملا علم  !ليستعلم عن عدم حذف البيان من صوت السلفخ بمدير مكتبه الشياتصل و

كقرينه  رد أسامةوكان  ..«سامة رشادبأاترصف اتصل »: دير مكتبهقال مل بام فعله غريب

 ! اتفه هو اآلخرهغلق أو «متام» :غريب

  «السلف البيان لسة عىل صوت»ال الثلث ليال: إالواحدة يف  مدير مكتبهب اتصل الشيُخ و

 ! غريبو حكى له رد أسامةو «...حصل كذا»: خاأل

بيان قل هلم لو ما احتذفش ال.. ي حد من سيدي برشأاتصل ب! قلت لك اترصف»: الشيخ

  «يف الفضائيات سأكذبه بكرة ..حاال

السالم  :اجلميع يسوفون ال أكثرو الذي يدير كل هذا «جوبلز»رسحان ب اتصلو فقام األخ

  .عليكم

  .واهلل حذفته من ساعة ما كلمتني :«جوبلز»رسحان 

  .البيان مل حيذف من صوت السلف ..عارف لكن يف مشكلة: خاأل



- 143 - 
 

  .ليش عالقة بها: مكاذبا «جوبلز»رسحان 

  .يكذبه بكرةالشيخ كلمني حاال وقال البيان لو ما احتذفش حاال هيطلع : خاأل

  ؟؟؟: ومن سيصدقه بوقاحة «جوبلز»رسحان 

  «! ! منع»: انتقاص الشيخو الردمذهوال من سوء خ األ

ما  ومن اليل هيصدق نفيه بعد ؟؟؟: يعني ملا ينفي البيان ده مش كذب «جوبلز»ن رسحا

  ؟؟؟نزل عىل املوقع 

ش ثانيا بغض النظر عن الكالم ده م! وال البيان نزل قبل موافقة الشيخأ: يف صربخ األ

يل ي حد من التصل ألانت تعرف  ..اترصف! الزم ننتظر فضيحة عىل الفضائيات

  «. اترصف ولو حتى تروح هلم البيت..سامة رشاد عملوا كذاأ وأغريب  :ماسكني املوقع

 ! دقائق تم حذف البيان 61وبعد 

له أتس اتإحدى الفضائييف مداخلة مع الشيخ عىل جمهولة  ةٌ أويف اليوم التايل اتصلت امر

  ..«؟؟؟ننتخب مني »

 ..«واإلخوة يف الدعوة السلفية اجتهادهم كذا. كذايي الشخيص أنا رأ»: قال هلا
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 ثم اتصل صفوت حجازي يبكي ويشكو من الدعوة والشباب اليل عامل يشتمه ويكذبه 

  ..«نا مع مريسأانت مش كذاب » :الشيخ قال له

  «؟؟؟؟؟يه إ هفي ؟؟يه اليل الشيخ سعيد عمله دهإ»: قائال مدير املكتبدريس بإبو أواتصل 

  .علمأ : اهللأجابه األخ

 «؟مس يف املكتبأمن راح له »: حمققادريس إبو أ

 ! ! حدأال : خاأل

 «؟من كلمه عىل اهلاتف»: دريسإبو أ

 ! املكاملات كلها عىل املحمول! عرف مننيأنا أ: خاأل

ن أ مد اهللالشيخ حيبينام ! حداث يف التصعيدوتوالت األ! خرى عنداأوتم نرش البيان مرة 

 ! نجاه من خمالطتهم

هل علمت مدى ! ؟يف يد منالدعوجية عليق: فهل رأيت أخي القاريء مقاليد األمور ت

. ! ؟مدى نجاحه يف صناعة مفاصل أمنجية للدعوة السلفيةو صدق عبارة حسني بالل
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وهل رأيت الفارق بني موقف الشيخ سعيد يف التمسك بإعالن ما يراه حقا مقارنة 

  تفوتك..فال! كبرية للمتأملنيو عرٌب كثريةيف هذه احلادثة ! ؟باملوقف املعلن للمقدم

كيف كان و يراوغ الشيخ سعيد «حكومة الظل»و هل رأيت كيف كان كل فرد من 

عتقد هل ال زلت أنت ت! يدعي أنه غري مسؤول عن بقاء البيان يف صوت السلف «جوبلز»

دمج  متقسيم مسؤوليات بعد أن تو اجتهادو حقا أن هناك تنظيم عمل يف الدعوة السلفية

تقّض  الشحاتو موقع صوت السلف برمته بكل ما حيتويه من فتاوى سابقة لربهامي

لفي موقع أنا الستم دمج كل ذلك يف و ربام أكثر من ذلك اليوم..و تبديعهمو تفسيقهم

وائل »يد أسطورة اإلعالم املتخفي.. أباظة اهلاديء.. شبيه اجلالد.. ليظهر عالنية يف 

وته األبيض ادعاء قبل أن يأمرهم رهبم الطاغوت بتسويد ليمسح تاريخ دع! «رسحان

 ! تعبيد الناس لهو صحائفهم عالنية بإعالن عبادته

لقد حرصت الدعوة السلفية دوما عىل إقصاء اإلسالم عن احلكم.. مرة حني نشأت 

ىل اآلن حني تآمرت عو حجزهتم عن الرصاع..و فسحبت حمبي األصولية إىل التدجني

عىل كريس احلكم.. أو حتى حني حاربت رائحة اإلسالم أن تطوف  اإلسالم أن جيلس

عىل مريس  ثم تآمرت! مريس أال جيلسا جملسا رئيساو فتآمرت عىل حازم! بقصور الرئاسة

 ! لُيلقى يف اجلب حبيسا
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 ..تسعتارشو إحنا ميتني

 ..و كل دستة فيها اتنارش

 ..إحنا اليل نلحس فـ بيادة

 ..و نكاْحَها أصبح لينا عادة

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 

 ..إحنا الشيوخ دعوة سلفية

 ..و لكل ملوخية تقلية

 ..إحنا اليل شغلتنا الدراويش

                                                           
يت الحاوي كيف يشغل الناس بحركات يده ليلهيهم عن الخدعة التي يمارسها عليهم: فيضع البيضة في 31

 
را
 
. ا

خرى 
 
ثناء ما هم مشدوهين يراقبون حركات يده ال

 
 هذا ما تفعله الدعوة السلفية مع الدهماء ! المنديل ا

 
تباع كل ا

و فهم ! ناعق من عبد الطاغوت منسوبيها
 
لبد لها من معركة زائ فة تستفرغ فيها طاقاتهم لينشغلوا عن متابعة ا

لعيب الحواة لتمرير الجبت الذي سُتحكم به مصر 218قد كانت معركة المادة و! المعركة الحقيقية
 
 إحدى ا

 ..هناط ؛ لالستماع إلى القصيدة اضغ! الذي صنعته لجنة النجسينو

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/fg4r1iyom5iq
https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/fg4r1iyom5iq
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 ..نعيشو و بالدقون ناكل

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 

 ..ا فـ حزب النورإحنا اليل لس

 ..و كل يوم نفقعكو خابور

 ..إحنا اليل دينّا كده نبيعو

 ..و عـ اليل منا بقه نصيعو

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 

 ..إحنا شيوخ أمن الدولة

 ..و كلُّكم ينظر حوَله

 ..إحنا غرضنا شّق الصّف 

 ..نلّف و و َعـ احلويط بندور

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. بياَدَتنْ  ن َكاْح 
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 ..إحنا اليل بنقول حقن دماء

 ..و فـ  املذابح نرصخ ماااء

 ..وفـ االنقالب بوسنا العسكر

 ..و مـ الدماء نرشب نسكر

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 

 ؟عذاهبا و عارفني جهنم

عاه عىل  ..أبواهبا إحنا الدُّ

 ..بنقول لكم يالَّ يا حلوين

 ..نحدفكو فيها احنا منافقني

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 

 ..تسعتارشو إحنا ميتني

 ..و النار عليها تسعتارش
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 ..عشان كده بنقول َمْيتني

 ..و عـ التسعتارش راحيني

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 

 ..و كتب أديب األدبايت

ل هيايتو عنَّا  ..عامَّ

 ..طارو إنَّنا أصال طبلة

 ..و اليلِّ معانا يبقى محار

 ..َكااْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ .. ن َكاْح بياَدَتنْ 
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 ..1997شتاء  

م بم بدأُت   –مصطفى كامل–سجد الفتح اإلسالمي حضور درس اخلميس للمقدِّ

يقا له فسأل صد! اجتاح القلُق والدي عىل مصري نجله الفتى امللتحي، واإلسكندرية

ناس  -الدعوة السلفية–شيوخ مسجد الفتح دول »: جابهابط خمابرات حربية فأض

! ئتتركني أذهب كيفام شو .فهدأ والدي نفسا.«ما فيش خوف منهم، حمرتمنيو كويسني

مظهره سلفي و أن صديق والدي ضابط املخابرات احلربية ملتٍح هو اآلخر الطريف

فامذا يفعل ضابط املخابرات بلحية  -6551أخي القاريء أن هذا كان سنة  تذكر–! للغاية

 ! ؟سلفية إال اخرتاق األصوليني

 ..1998صيف 

 ةيف منطق« مركز اهلَُدى للدراسات»كنت أتردد عىل ؛ بسبب بعض األعامل الدعوية

تعّجبت من هذا الرجل و! قيم الدعوة السلفية« أبو إدريس»الذي يديره ؛ وسبورتنج

ل لديه طالب علم ناهبني و! الذي يكتنفه الغموض، املنزوي جدا، العادي جدا الذي ُيشغِّ

ثم صار ينرشها باسمه ُهو دون ! مراجعة الكتب ثم ينرشها باسم املركزو يف حتقيق
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تعجبت من هذا الذي ! ا عىل شء من حقوق الُكتبدون أن حيصلوا أيضو أسامئهم

 ! هو عىل هذه احلالو جعلوه قيام للدعوة أي حاكام  

حني شهد عندي من  4163و ظل هذا التساؤل قائام  يف ذهني مل أجد إجابته إال يف صيف 

أبو إدريس  شهد أن؛ ه زميلة دفعة أيب إدريس يف كلية اهلندسة أيام السبعيناتكانت والدتُ 

! بحجة البحث عن أشياء ومهية! ُمدمنا القتحام ُمصىلَّ النساء يف الكلية عىل غفلة كان

 هن جالسات عىل راحتهّن يف الوقت املستقطع بنيو ليتطّلع إىل وجوه األخوات املكشوفة

 ! املحارضات

انا آخر كو أحُد مشاهري املعتقلني السابقني أن أبا إدريس 4164و شهد عندي يف صيف 

 كان حني؛ بمستشفى سجن املزرعة عىل إثر قضية متويل أجنبي 6552سنة معتقَلنْي 

لدعوة افتذكرُت أن أحد مشايخ ! املعتقل الشاهد قابعا يف اجلّب العميق ثم ُنق ل للعالج

ا6555كان قد حكى يل تلك القصة يف صيف السلفية  هي ثلث .. ماليني»قال و متفاخر 

ل هبا ا؛ وصية أمري كويتي بسبب و! سنة 41ماليني تكفي الدعوة ! لدعوةأوىص أن متوَّ

 لكن أمريو! تم عمل قضية متويل أجنبي! مفضوحو بشكل فجو أهنا جاءت مبارشة

صار ؛ وفتم اإلفراج عن املحبوسني! الكويت هدد بقطع العالقات السياسية بني البلدين

ج عنهام رَ بني املفو هناك ثأر شخيص بني الضابط مسؤول القضية الذي ُحرم من ترقيته

 ! «رغام عنه
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و أما القاضية يف صفات أيب إدريس كقائد ُيفرتض فيه تغليب املصلحة العامة عىل 

حني كان اإلخوان يفكرون يف التفاوض مع الدعوة ! 4166ففي ! النعرات الشخصية

أرسلت اجلامعة و اختيار املرشحني النتخابات جملس الشعبو السلفية قبل كتابة القوائم

من و جيلس مع أيب إدريسو عوة السلفية تطلب أن يزور وفد منهم املكتبإىل مكتب الد

! يةمسؤول اإلسكندرو ب اإلرشادكان وفد اإلخوان يتكون من عضوين يف مكتو! خيتاره

فاعتذر اإلخوان النشغال ! اشرتط أن جيلس مع املرشد شخصياو رفض أبو إدريس

 !أن هذا هو املمكن يف حينهأخربوه و عدم استطاعته السفر يف ذلك الوقتو املرشد

بذلك قطعت الدعوة كل سبيل و! يف طريقة مىض كلٌّ و! فرفض أبو إدريس املقابلة

وة بطرد وفد الدع فردها هلم اإلخوانُ ! للتعاون مع اإلخوان يف انتخابات جملس الشعب

نعلم بالطبع ما جرى من و! السلفية حني زاروا اإلخوان للتفاوض يف جوالت اإلعادة

دعوة السلفية لطارق طلعت مصطفى أمام اخلضريي يف مقابل أموال كثرية لتمويل دعم ال

كذلك وجبات كفتة لغذاء امللتحني الذين استوردهتم الدعوة السلفية و بناء معهد الفرقان

ليقوموا بأعامل اللجان تلك األيام بعد أن باتوا ليلتهم يف مسجد الفتح الذي من البحرية 

. باملناسبة طارق طلعت تزوج زجيته األخرية عىل يد د-« ي جابرسيد»يقع بنفس الدائرة 

بالطبع دعم اإلخوان دويدار و! -الذي أوجد له العروس هو د. أمحد فريد، وأمحد حطيبة

 ! «املنتزة»يف دائرة ؛ قد كانو -! بتاع املكرونة بالبشاميل–إلسقاط عبد املنعم الشحات 
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علمت  4163إىل  6552ول أيب إدريس من امللتف حو و عىل إثر خيط املعلومات هذا

م حني اختار أبا إدريس ليكون قيم الدعوة منذ ثالثة عقود ذه حني ظل طوال ه، وأن املقدِّ

فات حني اختاره بام فيه من ص؛ يتوارى هو يف الظل خلفهو املدة حيفظ عليه هذا املنصب

م مل! ال تؤهله لقيادة حقيقية بل لتمثيل القيادة إنه ينبغي ف!  يكن العباعلمت أن املقدِّ

ف ليحركها الالعب من خل! للعروس التي حتركها اخليوط أن تكون خشبية ال روح فيها

 هو« عم مغاوري»–لكن ستأيت الرياح بام ال يشتهي عم مغاوري ! شاءي كامالستار 

 ..-! اجلنايني اليل بيطلع زعيم العصابة يف آخر الفيلم

 ..1998صيف 

 ..عىل ناصية شارعنا بعد صالة العشاء« قطب صادقأمحد » وقفت مع صديقي امللتحي

ا ا جدًّ اية لكنه كان يف غ؛ يقول كالما خطريا يطعن به يف مشايخ الدعوة مجيعا، كان نافر 

ا! صوته يف غضب مكتومو يملك ألفاظه.. األدب كام تعودته ! ا أمحدي»: فقلت ُمالطف 

ن أن وين إليها حني كنُت سلفيا دوكنت تدع! أنت كنت تدعوين للسلفية قبل أن أعرفها

 «؟ل ما تقول اآلن عىل شيوخ السلفيةفكيف تقو! أعرف املسمى أو أفهم مدلول الوصف

ار أفاقون منكبون عىل الدنيا! ال إىل هؤالء! كنت أدعوك للسلفية ذاهتا»: أمحد  !هؤالء جُتّ

محه ر طب صادققخطتها ذاهتا من والدي الشيخ و بل سارقوا فكرة الدعوة! سارقوا ُكتب
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 أتانا حني! كتبه من مكتبة بيتنا حني قدموا للعزاءو لقد رسقوا مسوّدات أفكاره! اهلل

م َعْوا أهنا أفكارهم  دثم حني أعلنوها بع! املقدِّ  «! ُخططهمو وفاته ادَّ

 «! ؟يا أخي كيف هذا ! ال قوة إال باهللو ال حول»: أنا

 كّذاب :احلركيني الضيقة يف الدعوة أن أمحد و دار يف خلدي كل ما يردده الشباب يف دائرة

وا يف حتطيمه حتو! بنفسه أشياء من املشايخو واهمو  ىأسأُت الظن بالشاب الذي استمرُّ

 أن يصيغ هلم خطة عمل -برّقة الثعالب-أن طلبوا منه  دلكن بع؛ هاجرو ترك البلد كله

بعد مغادرة سنة  64ابة الـ قد استمروا هبا قرو! ُتدار هبا أنشطة الدعوة ملدة مخس سنوات

 الفشلو ال يقدمون هلم إال الدمارو! عقوهلمو إهنم يقتاتون عىل قوة الشباب! أمحد

 ! تعطيل الُقوىو امتصاص الطاقاتو

 ..1998شتاء 

 كان املدرس املسؤول عن اإلذاعة ملتحياو كنُت قائام بإدارة اإلذاعة املدرسية يف مدرستي

حنني دائمني مقيمني كمرض و عىل وجهه عالمات حزنو كان منزويا ال يتكلم كثرياو

 ! ُعضال ال شفاء منه

بأن وعدين باسام بإعاريت رشيطا لشيخ حيبه  -حني رض عن أدائي–فاجأين ذات مرة 

ا اجزم أينِّ سأستفيد م، وكثري  إذا به و! هسأعجب بأفكار ينأيل  أّكدو نه استفادة كبرية جدًّ
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! رمحه اهلل «قطب صادق»قول هذا الرشيط لشيخ اسمه يو ثاين يوم يضع الرشيط يف يدي

 ! إنه الشيخ الراحل والد جاري أمحد! اتسعت عيناي ذهوالو

! ذن العرصقد أو عند انتهاء اليوم عدت إىل منزيلو وضعت الرشيط يف حقيبتيو شكرته

 !فذهبت إىل مسجد بعيد للصالة مع إخوة الدعوة السلفية حيث أتلقى دروس العلم

احني قصو هذا و !ثار األُخ فور سامع اسم الشيخ! صُت قصَة الرشيط عىل أحدهم مرسور 

خفة الدم بني الدعوجية يف و مهندس مشهور باألدب «إسالم عبد الباري»األُخ هو 

 «أجمد»بوجوب إحضار الرشيط ليعرضه عىل أخيه األكرب األخ ألزمني و اإلسكندرية..

م احلايلو كان تالمذة برهامي حينه– برهاميتلميذ  ون عىل األصابع؛ قبل التضخُّ  !ا ُيَعدُّ

 هاملدرس يسألني عنو غاب الرشيط أسبوعاو! أحرضته له قبل أن أسمعهو ففعلت! -

رُت من فث! قد تم حمو حمتواهو الرشيطَ  حتى أعاد يل األُخ ! أتعلل بأي شء غري كاذبو

! هذا حدث خطأ فأجابني بربود أن! ورطنيو أجل األمانة التي خاهنا من استأمنته

يط شيخه رش! فسدت عالقتي بالطبع مع مدرس اإلذاعة بسبب حتطيم جوهرته األثريةو

 ! الراحل الذي حيبه

يط بني حادثة حمو الرشو «قطب صادقأمحد »و العجيب أنني حينها مل أربط بني ما قصه 

 ونلكأهنا السحر يسحبك فيها الدّجاو التعليالتو دوامة من التأويالت! اخلاص بأبيه

  !هم عصابة واحدة تعمل كأذرع أخطبوط له عقل واحد فقطو! يقودونك حيث شاؤواو
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 أخذهالذي ! عندي نسخة من كتابك أنت أيضاو! سنة 69بعد ! لكنني اليوم أفهم يا أمحد

ا أنني مل أصدقك حنيو! «أوقف الشمس» نرشه باسمو زاد عليهو املشايخ أحد  أعتذر أيض 

لقد طلبوا مني أن أحتمل قضية نيابة عن املشايخ فرفضُت.. »قلَت يل بعد ذلك بسنوات 

 أرادوك كبش« قضية صاغها األمن عقوبة هلم خلروجهم قليال عن اإلطار الذي رسمه هلم

هوك! فداء لبعض أحالمهم خارج الصندوق ام أصابك يا صديقي مهو لكنك حر مهام شوَّ

ا مجيال القديم من وافق عىل حتمل القضية عنهم فقد أما و! ردَّك اهللُ إىل سابق عهدك ردًّ

احب صانتكس وثم ملا خرج مّل من اإلخوان لكنه ! انضم لإلخوانو كفر هبم يف السجن

أصبح أحد مسؤوليه يف و انضم حلزب التيار املرصيو بعض امللحدين املشاهري

 ! ثم صار من مؤيدي السييساإلسكندرية 

 ..1998شتاء و صيف

م صديٌق هو أحد طلبة الكلية الفنية العسكريةكان رفيقي يف درس اخلميس للم كان و !قدِّ

ة من كنا نقابل هناك آخرين طلبو! -كنت بعُد حينذاك يف الثانوية–يشجعني عىل دخوهلا 

 ! دون خوف من املتابعة األمنية! غريهاو الدفاع اجلوي

ه نشاطُ و يصعد به عمُله؛ شباب واعد من الشباب السلفي! و استمرت األحداث متشاهبة

ثم ! متشوهيهو فيتم نفيهم! ثم يثور فجأة دون أسباب واضحة! فيتصل بالكبار
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نار  فأعود ألقنع نفيس بأن! أنا ضمن قطيع أستشعر الغربة خارج الرسبو! استبداهلم

 صحيح أنني مكثُت فرتة خارج اإلسكندرية بحكم الدراسة! إخواين خري من جنة غريهم

ثم ملا انقطعُت عنها حافظُت عىل ، ي الدعوية فرتةإال أنني أبقيُت عىل مهام.. العملو

بل عملُت هلم رسوال أصل عالقاهتم باملشايخ ! روابط العالقات اهلامة داخل الدعوة

أس فعلُت ذلك لفرتة ال ب؛ أصنع جمموعات شبابية تنتمي إليهم حيُث كنت، واآلخرين

.. عدُت يف ذات السنةو ثم سافرُت .. 4111عدت يف .. هبا قبل أن أعود إىل اإلسكندرية

! ا فشيئالكن تنمو استقالليتي شيئو! ال أقطعو أتردُد فيهم.. بقيُت عىل جنبات القطيعو

 ! الثاين أكثرو الصف الثالثو إن رصُت أقرب إىل املشايخو

ثم  !من بعدها دماء سيد بالل تقّبله اهللو و كانت تظاهرات كاميليا عالمة فارقة لإلفاقة

 !شك يف هؤالء امللتحني! شكٌّ عمره سنواتو يف رأيس صداعٌ و هاقامت الثورة بأحداث

لكن و! سيدو خاصة بعد ما شهدته يف أحداث قضيتي كاميليا! أهم أهل ديانة أم خيانة

رضبات و خرباهتاو بل تزداد قوة مع تقلبات احلياة.. الثقة باملنهج بحمد اهلل كام هي

للمشاركة بأفكاري يف هيكلة  4166يف فرباير ؛ «مصطفى دياب»حتى دعاين ! نوائبها

ن كان من لك! انغرسُت عىل إثر ذلك يف مشاريع ليست كثريةو! الدعوة السلفية كجامعة

يه هنا نقطة الفصل التي تكفيني يف اليقني بأن ما فو! ة قندهار األوىليأمهها تنظيم مليون

 ! هؤالء الناس هو خيانة ال ديانة
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 ..2011فبراير 

 بل بدأ السييس حتديد  َا سلسلة من اللقاءات غري الرسية مع كبار؛ ربيةبدأت املخابرات احل

ا فيام بعد يفو كام رصح بذلك احلويني-مفكرهيا اإلسالميني و مشايخ مرص صيف  العوَّ

م كعادته يف احلفاظ عىل نفسه من االحرتاق و -يوليو 3بعد انقالب  4163 لكن املقدِّ

ر إىل الظل ؛ ويكطنطاعضاء الُقدامى يف املجلس العسكري فّضل التعامل مع األو تأخَّ

التي و! العامة مع السييسبينام اختار برهامي ليمثِّل الدعوة السلفية يف تلك اجللسات 

السييس كانا ُيفطران فيها سويا عند أذان املغرب و تطورت جللسات خاصة بني برهامي

روج د ذلك أيام كان يكام حكى برهامي خلواصه بع -! يا واد يا مؤمن–يف مكتب السييس 

يبدو أهنام استعادا ودا قديام حني كان السييس رجل و !عليهم انتخاب الفريق شفيق

ى   السفر إذ كان برهامي دائم «امللحق العسكري»املخابرات احلربية يف الرياض حتت مسمَّ

ى احلجو   !العمرةو التنسيق مع املخابرات السعودية لفرتات طويلة حتت مسمًّ

 ..2011يوليو 

ا من القاهرة إىل اإلسكندرية ضمن وفد الدعوة السلفية يف االجتامعات  كنت عائد 

ينا مع من كانوا و قابلنا يف القاهرة د. عامد الغفورو 45/1/4166التنسيقية ملليونية  تعشَّ

بينام نام  -! إليه أتوبو أستغفر اهلل؛ بصولنا بقه يف اليس فود اليل بأموال املسلمني –معه 
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؛ تيقظحني اسو ثم يف الطريق عائدين بعد العشاء، فور يف سيارتنا من اإلرهاقعبد الغ

م اصطحبه للتعرف عىل السلمي.. وجعل حيكي لنا ما دار خالل اليوم  كيف أن املقدِّ

وي من البكيف أنه اشتكى للبو! الببالوي نائَبي رئيس الوزراء عصام رشف آنذاكو

م قائال يف موّدةفالتفت الببال؛ تأخري ترصيح جريدة النور ابقى حرضتك »: وي إىل املقدِّ

 حصل عبد الغفور عىل ترصيحو! و قد كان-« أنا أوقعه مبارشةو خليه يكتبيل الطلب

 -هذا سبب صدور جريدة النور قبل جريدة الفتحو -! جريدة النور بعد ذلك بأيام

مه لكبار القوم بصفته من سيتعامل معهو م كان يقدِّ م من طرف حكى كيف أن املقدِّ

 ! باسم حزب النور بعد ذلكو الدعوة

م هو من يتحكم يف هتافات منصة الدعوة السلفية يف  ومن خلف الستار أيضا كان املقدِّ

كانت كل اهلتافات ، وجُييزو كان املقدم يمنعو -و كان برهامي يف عمرة –املليونية 

مل ؛ و«اهلل تطبيق رشعالشعب يريد »قد رفض املقدم هتاف و! معتمدة مسبقا منهو مكتوبة

رجاالت و بل اجلميع بمن فيهم شيوخ اجلامعة اإلسالمية! يكن وحده الذي رفض

قال و !صعد من اجلموع أسفل املنصة فتبنيتهو لكن هذا اهلتاف كان أقوى مني، واإلخوان

نطبقه »رسيع  فأجبته بعد تفكري« ؟ماذا لو مل ُيرد الشعب تطبيق رشع اهلل»يل الشيخ سعيد 

ا غري ذلك من اهلتافات غري املعتمدة كنا ندرسهو! أجاز اهلتافو فتبسم« يا شيخنا برضو

م  :التعديالت التاليةو هي واضحة يف املحذوفاتو عىل رشوط املقدِّ
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نقصد بالعصابة و «لسا العصابة حاكمة.. و كامن مباديء حاكمة»: أصل اهلتاف

فحول .. «ده تبقى النخبة حاكمةك.. وكامن مباديء حاكمة»فعدهلا بنفسه إىل ! «الفلول»

 ! «الفلول»بدال من  «العاملانيني»وصف العصابة إىل النخبة 

د هذا اهلتاف ضو «كده عايزة ثورة تانية.. راحت برتيته جابو التانية»: و ألغى هتاف

م عن اهلتاف ضدهم يف و! حاشية مباركو أي احلزب الوطني! «الربتيتة» قد صاهنم املقدِّ

ارت حتى ث! خّدر وجداننا من زراعة فكرة جتديد الثورةو! ميني األوىلمليونية اإلسال

الثورة  صنعواحزبه الذي صنع من ضمن من و دعوتهو يوليو 3علينا الثورة املضادة يف 

 ! املضادة

.. دي ثورة مضادة تبان.. وحتت الدستور متهان.. فوق الدستور منصان»: و ألغى هتاف

عىل أن الوزراء الذين قد وضعوا املباديء احلاكمة هو ينص و «؟أومال االستفتا ليه

م هو ! «الثورة املضادة»هم ضمن  -و هم أصدقاؤه كام بينت–للدستور  تصور أن املقدِّ

 ! يف مليونية اإلسالميني األوىل« الثورة املضادة»من وأد ذكر مصطلح 

 ل ده كل دهليه ك.. حاكموه هناهو يف التحرير.. هاتو حسني مـ الرسير»: و ألغى هتاف

أن و هذا اهلتاف يرض باملجلس العسكري احلاكم وقتهاو «! شكل فضاحيو كتري.. تأخري

م يفضل اللعب عىل رقو! ستفضحه بالتبعيةالثورية عالنية حماكمة مبارك  عة األعضاء املقدِّ

مع  ؛هم أيضا ال يزالون حيكمون من خلف الستار إىل اآلنو الكبار يف املجلس العسكري
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مو ع بينهمهامش رصا نهم برهامي لكو بني السييس كام أن هناك هامش رصاع بني املقدِّ

 .. ! يف احلقيقة واحٌد عليناو كلهم يف النهاية

و املقدم مل ينس أن يبني لطاقمنا اخلاص ذلك السبب احلقيقي الذي قامت من أجله 

« ب لكمياحنا نستجو املجلس العسكري قال لنا اعملوا ضغط شعبي»املليونية حني قال 

 بمعنى أن كل املليونية التي سيق هلا اإلسالميون! يقصد من أجل فتح باب االنتخابات

اما كام أن مت–ال ضد املباديء احلاكمة للدستور و من ربوع مرص مل تكن لتثبيت اهلوية

بل كانت  -! 465مشاركتهم يف جلنة اخلمسني ليست من أجل حفظ اهلوية عرب إبقاء املادة 

اجلامعة اإلسالمية و السلفينيو قناع املجلس العسكري بالقوة الشعبية لإلخواناملليونية إل

مدنية بنكهة  كواجهة–يبدأ توزيع الكرايس عىل اإلسالميني و ليفتح هلم باب االنتخابات

ذلك بعد فشل حشود العاملانيني يف أكثر من حماولة سابقة و -إسالمية للحكم العسكري

 ! لذلك التاريخ

م هتافو ألغى املق هو ضد أوليائهم و «طهري وزارة الداخلية.. مرص يامه يا هبية»: دِّ

 ملفات رجاالهتم املزروعني داخل اجلامعاتو الذين لو ُفتحت ملفاهتم! األمن

رص أتباع و قد ح–تنتثر اللَِّحى الزائفة أدراج الرياح و املؤسسات ستتوايل الفضائحو

ية إعادهتا للضباط بعد االقتحامات املتتالو الدعوة السلفية عىل حفظ ملفات أمن الدولة

ت طول البالد ايتهم محو حرصوا كذلك عىل هتريب الضباط أنفسهم، وعرضهاو التي عمَّ
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من بطش املتظاهرين رغم أن قوات اجليش نفسها آنذاك كانت ترتك الضباط يف أيدي 

م هو من وأد املطالبة بتطهري وزارة الداخلية يف تلك و! -املتظاهرين من جديد كان املقدِّ

« لفياهلولوكست الس»ثم قام برهامي من بعده بوأد ملف ! املليونية اإلسالمية اخلالصة

دفن برهامي سبعني ملفا كانت قد متت ، وأو حماكمة الضباط بسبب تعذيب اإلخوة

اتصال  يف–وأدها كلها بطلب خاص  «يم أباظةإبراه»كانت يف يد و صياغتهم هلذا الغرض

ضابط أمن الدولة الذي كان يتعاون معه سنني طويله يف  «حسني بالل»من  -! تليفوين

 ! عرص مبارك

م كذلك بتعديل هتاف  إىل  «دم بدم رصاص برصاص.. القصاص القصاص»و قام املقدِّ

 ! لساين أصله لثقله عىللكنني قلته كام هو يف « دم بدم حق الثوار.. القصاص القصاص»

م للهتافات  !من فضلك أخي القاريء ال تستهن بالفقرات اخلاصة بإعادة صياغة املقدِّ

د قو! يقودهمو هو الذي يتحكم يف وجداهنمو ألن اإلعالم هو الذي يصنع وعي اجلامهري

نضع ثم .. الم نفتح الباب لإلسنينازل احنا»سألني الشباب ليلة املليونية عن نيتنا فقلت 

نوا.. وال ندري ما يفعلون هبا.. واألمانة يف يد املشايخ «.. رينظن هبم اخلو نرجو أن حُيس 

عون الكرايس  لكننا يف احلقيقة قد متت برجمتنا لفتح الباب لإلسالم بينام هم كانوا يوسِّ

مى و منهم من كان يوسع املساحة لنفسه خلف الستارو! ألنفسهم ا من الدُّ يصنع مزيد 

 ! مكاملقدِّ 
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 ..2011نوفمبر 

قاد  برهامي جلسة مع مسؤويل املحافظات بمسجد الفتح اإلسالمي يطمئن فيها عىل سري 

مل يكن أبرز أحداثها تفاخر الشيخ حممد الشاذيل و! عملية اختيار القوائم االنتخابية

ة أن مسؤول احلزب يعمل بتبعيو مسؤول اإلسامعيلية بأنه أول من أنجز قوائم حمافظته

خالف سائر املحافظات التي اشتكى مسؤولوها من –حتت يد مسؤول الدعوة تامة 

 كان ذلك قبل أن جيعلوا مسؤول املحافظة هو مسؤول احلزب؛ استئساد مسؤويل احلزب

 !«يونس خميون»يولوا رئاسة احلزب ذاته ملسؤول حمافظة البحرية و

ا هو عراك مرشح دائرة مينا البصل و ام عص»يف اإلسكندرية لكن كان أبرز األحداث حقًّ

 ! مع رشكائه عىل حصرية الطعام حول نصيب األسد من الدجاج املشوي «حسنني

املهم أنه يف هذا اللقاء قال برهامي مبتسام راضيًّا أن االنتخابات سيكون فيها قدٌر من 

 حتى الو أنه سيكون لقيادات الدعوة كالٌم خاص فيام بينهم ال خيرج للعامة، والتزوير

 !بينام سيكون هلم خطاب آخر خمالف خيرج يف اإلعالم! الدعوة ألبناء

يف هذا الشهر بدأ برهامي يتخذ قرارات بنفسه دون و! سيكون هلم وجهان: اختصارا

 ! -و هو صوري باألساس–ال جملس اإلدارة و الرجوع ملجلس األمناء
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 ..2012مايو -مارس

معدم طاعته للمقو يف الدعوة املوج يعلو عىل برهامي ألطامعه يف االنفراد بالتحكم ؛ دِّ

م لعبته املفضلة يف الشطرنج انتا كل » يلوم برهامي يف إحدى اجللسات قائالو فيلعب املقدِّ

أ برهامي فطأط« بتطلع انتا فاضو األمن بياخد اليل هوا عاوزه، مرة بتتفاوض مع األمن

 ! رأسه خجال  

م التفاوض مع األمن حتت الرتابيزة كنه أنكر عىل لو! دون شفافية مع الناسو مل ينكر املقدِّ

ب رغم تنازالته املخزية ء ال جُييد استخالص املكاس   ! برهامي أنه مفاوض يسِّ

ك من خالهلا الدعوة قال و و أعلن املقدم بعدها بأيام رغبته يف تصعيد واجهة جديدة حيرِّ

 أوجهه منو هثم أنصح؛ سأكون يف ظهره ملدة ستة أشهر كأنني هوو اختاروا رجال»نصا 

 .. «أمحد خليل خري اهلل»كاد هذا املختار أن يكون و! «بعيد

عىل برهامي  ضيَّق به اخلناقو و لكنه يف ذات األثناء بدأ موافقة الشيخ سعيد يف اعرتاضاته

يَسْ األمناء
ا–اإلدارة و يف اجتامعات جمل  ا ثم استكمل م -! و اآلن ال تسمع لدعمه له حسًّ

من تصعيد رجال بعينهم من درجة إىل درجة  4166سبتمرب و أغسطسكان بدأه هبدوء يف 

 منهم جمموعة من الشباب من الصف الثالث داخل الدعوة ليكونوا مشايخ املستقبل! أعىل

 «حممد مصطفى عبد املجيد»منهم حيركها داخل الدعوة نظيفة واجهات جديدة و
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هم البعد ألزمو «ر القاضأبو بك»و «أمحد حييى الشيخ»و «إسالم مصطفى عبد املجيد»و

لك ذو عن وحل برهامي.. كام كان قد ألزمهم بعدم االشرتاك يف حزب النور من بدايته..

برهامي و بعد سقوط احلزب «الدعوة السلفية»ليبقوا خط دفاع أخري للحفاظ عىل كيان 

رغم أهنم كلهم عىل قلب رجل ! الرزايا أمام الناسو ككباش فداء يتحملون كل اخلطايا

ني قلكذلك بدأ تصعيد غريهم مستو! إن اختلف أسلوب العالجو احد يف املواقفو

ربط و !املكنَّى بأيب فهر السلفي «أمحد سامل»منهم  الدعوة يدينون له بالوالء من خارج

الفريقني يف جمموعات صداقة لطيفة كانت دائمة االجتامع عىل مآدب الغذاء يف 

منها أن  !يشرتي والء املستقلني بأثامن خمتلفة كانو! غريها لفرتة طويلةو اإلسكندرية

جات منها أن يمنح زو، واعتامدا  له كشيخو يقدم بعضهم مكانه يف الدرس تأليفا لقلبه

 !ال حتى عرب اهلاتفو بعضهم ذات اإلجازات التي يمنحها هلم رغم عدم قراءهتا عىل يده

تؤهلهم له و هلم التدريسمن اهلواء بإجازات مزيفة تتيح « بيت الشيخ»ليصنع أسطورة 

زه البحثية مراكو منها منح التزكيات هلم لينتفعوا هبا يف جامعات اخلليجو! شكليا فقط

تلف عند خمو كذلك لدى املجالتو غريهاو «املسبار»و «نامء»التابعة للمخابرات كمراكز 

 سأتكلم عن الصف الثالث يف فصل مستقل..و! النارشينو الشيوخ

م بصفته طبيبا نفسيا  يف هذه األثناء كتب كتب  -! ية أطفاليف احلقيقة ختصصه نفس–املقدِّ

غري و داميأنه صو تقريرا نفسيا عن حازم أبو إسامعيل نص فيه عىل أنه ال يصُلح للرئاسة
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كان هذا التقرير هو فيصل إقناع مجيع شيوخ الدعوة بعدم دعم حازم و! ذلك من الصفات

 ! يتخذ موقفا خمالفاو حتى لو كان بعضهم يميل إليه قلبيا

و كذلك تواطأ مع املشري طنطاوي يف بث شائعة بني الشيوخ مفادها أن طنطاوي أراه 

يف  !برهامي حازم بتلك املعلومة الطنطاويةو واجه هوو! باسبور والدة حازم األمريكي

و من » !اجتامعه مع شيوخ الدعوة السلفية يف اإلسكندرية فانقهر حازم الرجل متسائال

 .«؟وه أنا أم املشريم هو الثقة لتصدقعندك

امي كان بره! و بعد رصاع كرصاع املخابرات العامة مع احلربية الدائر عىل الساحة اآلن

حتى صار خيرج أثناء االجتامعات احلامية ملجلس ! قد اقرتب زيادة عن الالزم من السييس

جالل »هبا  التي يأتيهألخبار اإدارة الدعوة  لريد عىل اتصاالته أو لينقل له خربا هاما كتلك 

-ب حياة أسلو: حصل اتصال تليفوين–ليبلغها إىل السييس عرب هاتف برهامي  «مرة

مو!  سييس حتى أمر ال! صار السييس هو املوجه الفعيل للدعوة عرب برهامي بدال من املقدِّ

م هو بينام كان رأي امل! برهامي باختيار أبو الفتوح بعد أن كان برهامي يسبه عالنية قدِّ

 و قد نقلت شهادة  يف تلك املسألة-حطيبة و كذلك كان رأي عبد العظيمو اختيار مريس

 . -عند حديثي عن كواليس انتخابات الرئاسة

م يف استقبالهإىل مرص.. و حني أتى عبد الرمحن عبد اخلالق  جو أن يكون كان يرو كان املقدِّ

ا ملوقفه يف السيطرة عىل الدعو برهامي  لكن! بقاء قيادته من خلف ستارو ةهذا دعام  قويًّ
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خان مريس حتى قال عبد و بعد ذلك خالفهو! خالف عبد اخلالق يف شأن حازم عالنية

 «تلك السلفية التي جعلتموها رداء  ارتديتموه لتخدعوا به الناس»اخلالق يف مقاله الشهري 

او! -أو كام قال- ر مزيد  م يتأخَّ « برهامي»ة عروسته اخلشبي امبينيفقد السيطرة و مىض املقدِّ

متنح زمامها للسييس شيئا فشيئا بعد أن كان زمام الدعوة طوال سنة الثورة األوىل يف يد 

م السحرية  ! الفريق األقدم داخل املجلس العسكري عرب خيوط املقدِّ

 بل ال! هامفمعتزل الفتنة يعتزل الفريقني كلي! و الذي فيه املقدم اآلن ليس اعتزاال للفتنة

ما جنته و الرجل يديل بدلوه إال يف االعرتاف بجرائمهو! ال مجاعةو حيرض مع الناس مجعة

حتى  !الرصاع الستئصال اإلسالمو فريق جاهليةو بالطبع الفريقان فريق إسالمو! يداه

 ! اإلسالم الوسطي لو كان خالصا متأوال  بال كبري تواطؤ

ه حكومة الظل التي هترس الصف حتت يدو و برهامي يتقدم يف السيطرة عىل الدعوة

م يف تصعيده ! ركاهبم تقيص منهم من مل يرس يفو هترسهم هرسا! الثالث الذي يسعى املقدِّ

 لكنه يموت حمرك العرائس! باختصار املقدم اآلن هو حمرك عرائس أصيب بباركنسون

 ! صوابعه بتلعبو

م ا.. و أقول للمقدِّ ! «إمامي أمامي»قد قيل يف املثل و! لعبة القيادة من اخللف ال تستمر كثري 

ف ال الالعب باخليوط من خل! الرشو من يفوز باإلمامة حقة أو باطلة هو املتصدر للخريو

 ! ستار
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 ُيغري املرء بالكسل  و عن املعايل . .حب السالمة ُيثني عزم صاحبه

 قيل يف كامو! قد يملك خيوطها غريكو فعروسة اخلشب التي تصنعها قد تدمي أصابعك

ن برهامك يأكلك: ثلامل  ! سمِّ
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لكن عّمن تم اختيارهم ليكونوا ؛ وعن عموم املنتمني للدعوة الفصل اال أتكلم يف هذ

ا فاعلة فيها  .هيكلهاو حركتهاو رؤوسا لتنظيمهاو أعضاء حقيقيني فيهاو ُتروس 

ن هذا لكنني أكتب متأملا عاملا أ!  أحدو ال أتكلم يف هذا الفصل سعيدا مرسورا هبتك سرت

 األمل سيكون وقود بصرية لغريي من طالبي احلق لذلك أحتمله راجيا القبول..

 ..تمهيد عن السيطرة النفسية

وا حوله يتابع ، ويسأهلم عن خواص شؤوهنمو فيتلطف معهم؛ ينظر الشيخ فيمن التفُّ

فق هو أثناء ذلك خيتار رجاله وو.. ينظر يف عواقب تطبيقهاو يطرح احللولو مشكالهتم

شخصة استمرار الوالء لو ال تعني الكفاءة بقدر ما تشرتط سهولة االنقياد، معايري حمددة

 .ال لألفكار التي يطرحها

 ليست مصادفة أن جتد املقّربني املختارين هم غالبا من نتاج البيوت غري املستقرة

لذين هم يف شوق نفيس حاد ألب ا! األمهاتو أصحاب املشكالت املزمنة مع اآلباءو

إن هؤالء يف احلقيقة هم أفضل النامذج التي يبني عليها ! يقتدون به أو أم حتنو عليهم

الون هياكلهم احلركية ألنه بمجرد نجاح الشيخ يف حّل حمل األب نفسيا ! الشيوُخ الدجَّ
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 عن أبيه اقد يرى الشباب أن انفصاله نفسي! ال فكاك له منهو فقد وقع الشاب يف أرسه

ابقه الفكري مع تطو اتصاله نفسيا بشيخه هو نتيجة طبيعية الختالفه الفكري مع أبيهو

ا عن أهله عىلو بينام احلقيقة أن شيخه سعى لتوسيع تلك اهلّوة! شيخه  مر جلذبه بعيد 

قيقة أن احل. املستقرو اجلامعة هي املنزلو ،املواقف املتتالية حتى صار الشيخ هو األب

 !شاب حني يسيطر عليه هؤالء الشيوخ الدجالون يصري مرسح خداع كبريوجدان ال

ختاما و يرتقى فيه الشيخ يف أدوار املرسحية من الواعظ إىل العامل إىل األب ثم إىل اإلمام

 أليس إذا أحل احلرام! يصري الشيُخ يف وجدان تابعه هو الرب.. نعم! يصري هو الرب

 .! ؟الواجب حرمه الشابو لإذا حرم احلالو! الكفر أحله الشابو

عايشُت عن ُقرب أربعة أجيال داخل الدعوة السلفية انقرضت كلُّها و و لقد عارصُت 

ها إال مل يبق يف الدعوة من كل جيل منو! بسبب تأسيس عالئقها باجلامعة عىل قواعد شاذة

كن يمل و رغم أن اجليل الذي سأحتدث عنه يف هذه املقالة هو جيل متأخرو! بضعُة أفراد

 مأل فراغ اجليل الثالث النقراضو إال أنه قد برز! هو الثالث من حيث الرتتيب الزمني

تلك األجيال التي انقرضت من الدعوة رفضا ألساليب السيطرة ؛ األجيال التي سبقته

ة ثمرة  مل تثمر هذه األساليب الشيطانيو! املنحرفة أو تأثرا سلبا هبا حتى متام االنتكاس

بل ! يتهاسلبو ال يف هذا اجليل املتأخر ألنه جدير بشذوذ هذه األساليبحقيقية واضحة إ
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ذا هلا بحذافريها مع األجيال التي تليه ا هلا ، ولقد صار منفِّ ر   وعي عن–لقد أصبح ُمطوِّ

 ! -خبثو

 ..االعتراف

يف وجدان و! نتجرعها مع املاءو الشبهات مع اهلواءو نعيش يف عرص نتنفس فيه الشهوات

نرياهَنا  تلك العذابات التي تؤجج! القابلية للتدين تنبت عذابات الضمري الشباب ذي

ات الشبهات السحيقةو السقطاُت املتتالية يف ُنقر الشهواتو الزالُت  ن البيوت ألو! ُهوَّ

ري ميال ربام كان بيته غو ألن الشباب املحب للتدين خجول بطبعهو! مشغولة عن أبنائها

 كان بيته ميال ربامو! عن حلول مشكالته املخجلة بطبيعتها إىل التدين فريفض أن يسأهلم

ح له يلجأ الشاُب إىل شيخه الذي يفت! إىل التدين فيستحي أن يصارحهم بحقيقة زالته

رغم أن األصل يف أمة اإلسالم هو و! يسمح له بالبوح بمكنون صدرهو أبواب السؤال

إال أن  !لذنوب كأنه إنام يسأل لغريهيسأل حني يسأل عن أدوية او! أن يسرت املرُء عىل نفسه

مى يقنعون الشاب أن أفضل و هؤالء الشيوخ الطامعني يف سيادة الشباب حتريكهم كالدُّ

سبيل للشفاء من أمراض قلبه هو أن يبوح بتفاصيل املرض كامال ليتسنى للشيخ البحث 

وُح طويال لبيستمر او! عن دوائه بني طّيات علوم السلف التي يدعي الشيُخ اخلربَة هبا

تستمر جلسات منح اخلالص طويال بطول جماهدة الشاب و! بطول الوقوع يف الذنب

ا يعرتف بمامرسة العادة الرسية! هنا تأيت الطامةو! لنفسه مشاهدة و !فلقد عارصُت شباب 
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لُكفر بوساوس او! بالشذوذو! بالزنىو! بعقوق الوالدين الصاحلنيو! املواد اإلباحية

متاما كام  !يعرتف به بني يدي شيخه طالبا أن يدله عىل سبيل اخلالصكل هذا .. املبني

 ! يعرتُف املسيحيون بني يدي آبائهم القساوسة

ثم ملا بكى بني يدي شيخه ! و أعرف من أمسك به إخواُنه داخل اجلامعة يف مقدمات زنى

عل كأن مل يُكن والده آخر أدمن تزويج أو! هو اآلن مسؤول حركيٌّ كبريو صار هذا الف 

 ألنه بكى أيضا بني يدي ذات الشيخ صارو صغار السّن باملسلامت اجلُدد الُقرصَّ عرفيا

بل إن الشيخ ذاته صار يستخدمه يف تسليم املسلامت اجلدد الُقرصَّ ذنبه كأن مل يُكن 

ناهيك عن مسؤول املنطقة ! الالجئات إليه.. يسلمهن إىل الكنيسة إذا طلب األمن ذلك

لقد ل بأيضا طّهره االعرتاف و ملفوفا بمالءةعاريا رياُن من بيت جارته الذي أنزله اجل

آخر كان مهزة و! صار شاعرا يدافع عن مواقف الدعوة الداعمة للطواغيت بقصائده

كان يدل الضابط عىل من يريده من اإلخوة و ضابط يف أمن الدولةو وصل بني شيخه

ليا عرتاف ثم هو اآلن عضو هيئة عحني اشتكاه اإلخوة بكى يف جلسة االو! ليقبض عليه

لكنه انتقل من التعامل مع أمن الدولة إىل التعامل مع أجهزة أمنية أعىل و يف حزب دعوته

اء األمر ليس إعطاء الفرصة للتائب بقدر ما هو إبق! يف مستواها تبعا لرتقِّي شيخه كذلك

بة ليست بزعم تورشاء والء للشباب املريض يف كيان الدعوة و للفساد كوسيلة سيطرة

عا فيام ال يزال هؤالء مجيو! «كرسة العني بني يدي الشيخ اإلله»حقيقية هي يف حقيقتها 
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ا لكنهم أخذوا صّك الغفران بجلسة و! كانوا فيه قبل االعرتاف بل ازدادوا فساد 

 ! االعرتاف املقّدسة

ري شيئا صالذي ي؛ إنه وسيلة كرس نفوس املعرتفني بني يدي أب االعرتاف.. االعرتاف

ا من كل عيب مانحا للخالصو فشيئا ربًّا ر   ! إهلا ُمطهَّ

ُقل يل كيف يرفع الشاب عينه باملعارضة بعد سنوات أمام من يعرف دقائق ذنوبه كأنه 

. إهنا لعبة من أخطر أالعيب السيطرة ! ؟بل كأنه الرب الذي غفرهاكتبها  الذي  لكامل

رة عىل وهبم قدسية الرب الغفور واهب القدتقديس الشيوخ يف قلو النفسية عىل الشباب

 ! اإلصالح

 ..اإلفشال الدراسي

قد يستبعد املتتبع أحوال الدعوة السلفية أن يكون دجالوها يتعمدون إفشال رجاهلم 

 لكن هذا غري صحيح .! ؟مهندسو ألن الدجاجلة الكبار أنفسهم بني طبيب! دراسيا

يارهم لقيادة العمل الدعوي يف اجلامعة فكم من شاب ممن جرى اخت! يشهد عليه الواقعو

ربا إياه بأن يأمره خمو أتاه أمر مبارش من الشيخ أن يرسب يف عامه الدرايس بل يفتيه الشيخ

قى عليه أن يبو! معلال ذلك أنه ال يوجد غريه ليقوم بمهام الدعوة! الرسوب فرض عليه

 ! يف الكلية أو يأثم لرتكه هذا الثغر
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إذا حتمل الشيخ مصاريف هذا العام عن : فأقول له! من هؤالءو كم استشارين صديٌق 

لك السلبي ليكن تأثري ذو ارُسب! فنعم -و هو بالتأكيد ال يرضاه–أبيك الغافل عام تفعله 

ا م فُيعرض عني صديقي ظنا أنني غري متفهم لكال! عىل مستقبلك يف رقبة الشيخ أيض 

ذي فالفشل ُيبقيك أسري املعروف ال! بينام صديقي هو الذي مل يفهم ما حيك له! الشيخ

 ! سأحكي عنه حني أحتدث عن السيطرة باملال

يؤثر أن ف! و ربام كان الفشل الدرايس بقرار شخيص من الشاب نفسه هربا من التجنيد

 كون قد تزوجربام يو! هو بعد طالباو يبقى للرسوب عاما بعد عام حتى يبلغ سن الثالثني

يف الكلية هربا من التجنيد يف اجليش الذي درس عىل يدي  اليزالو ثالثةو أنجب طفلنيو

طبل لقادة ثم ارمتى يُ إن مات حتتها فميتتة جاهلية و شيخه أنه جيش عاملاين رايته جاهلية

 منهم من انتوى ادخار بعضو! يذبحون املسلمني فيهاو هم يقتحمون املساجدو اجليش

ب رده الواجو رج صاحبه منه حال توبتهاملال احلرام الذي خي–ما يأتيه من مال التخلُّص 

التي و يدخر من هذا املال ليدفع منه غرامة التهرب من التجنيد -املساكنيو يف الفقراء

حماكمة عسكرية صورية ملن جاوز جنيه بعد  3111اصُطل ح عىل أهنا تكون يف حدود 

ب حاألن أص! حتى هذا الفشل بقرار شخيص هو إفشال تم التخطيط لهو! الثالثني

الفتاوي بجاهلية اجليش يف التسعينات قد سارعوا إلدخال أبنائهم الكليات العسكرية 

ثم سارعوا بالتواطؤ مع طواغيت اجليش عند انقالهبم عىل حكم ! بعد ثورة يناير
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 كانوا بني ذلك متآمرين مع رجاالت املجلس العسكري ضد حكم مريسو! اإلخوان

عليه نرى واضحا أن فتاوي جاهلية و!  احلكممن قبله ضد وصول حازم أبو إسامعيل إىلو

بل ربام كانت ملنع الشباب اإلسالمي املتحمس من دخول ! اجليش مل تُكن خالصة هلل

بمعنى أن هذه ! كذلك منعهم من اخرتاق اجليشو! التدريب عىل السالحو اجليش

ابرات خبمعلومية عاملة هؤالء الشيوخ للم–الفتاوى كانت للحفاظ عىل عاملانية اجليش 

لكانت فتواههم خلواص شباهبم الذين ! طلب الشوكةو لو صدقوا يف اإلعدادو -ابتداء

ليكونوا نواة شوكة إسالمية ! نتكلم عنهم هنا أن يدخلوا اجليش مع احلفاظ عىل منهجهم

 ! صافية يف املستقبل

و ربام كان اإلفشال الدرايس عن طريق تكليف الشاب تكاليف دعوية ال ُيطيقها مع 

ينهام كلام سأل شيخه عن التوفيق بو! فيقع الشاب يف حرية! واجبات امتحاناتهو راستهد

بل من أجل مصالح ! ما هي من أجل الدعوةو! مهس له الشيخ بالتضحية من أجل الدعوة

 ! ال يبذلونو إن أبناء الشيخ يف بيوهتم يستذكرونو أعوانهو الشيخ

أو حني  ! يتخرج هتربا من التجنيدأو ال! يتخرج بتقدير هزيلو و حني يفشل الشاب

خمابرات حربية ليخربهم بعدم رغبته يف  19يتحتم عليه التجنيد يتعمد الذهاب إىل وحدة 

حيصل عىل شهادة خدمة عسكرية محراء و يتم فصله من اخلدمةو تأدية اخلدمة العسكرية

ال أمل له و احينها يصبح الشاب يف الشارع حرفي! متنعه من العمل يف املصالح احلكومية
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يصبح يف مصيدة السيطرة املالية التي أعدها هؤالء الشيوخ الدجالون و! يف وظيفة حمرتمة

 ! مسبقا

 ..السيطرة المالية

دا ال هو درس ختصصه جي! و بعد اإلفشال الدرايس جيد الشاب نفسه يف اهلواء حرفيا

دم يف عند التقال هو حصل عىل تقدير جيد يعطيه أسبقية ، وليكون مؤهال للعمل فيه

ال أهنى دراسته يف سن مناسب للوظائف التي يوفرها مؤهله حلديثي ، ووظيفة مناسبة

 ! التخرج

ما  أدركو فهم ما حُياك لهو ترك وهم الدعوة الكبريو و ربام أفاق الشاب يف هذه املرحلة

ه م اجتث! أفاق بعد فوات األوان! هذا رأيته يف شباب كثريو! سيطرةو تم عليه من دجل

نشاطه  قرصو التفت حلالةو انسحب مما يسمى بالعمل الدعويو األعامل احلرةو للتجارة

ترك األعامل التي ينسجها الدجالون الكبار فأطلق عليه و الدعوي عىل مسجد جوار بيته

 ! قالوا أنه انشغل بالدنياو «منتكس»املسحورون وصف 

 سيطرته عليه فتبدأ حينها اطمأن الدجاُل إىلو! أما إذا بقي الشاب يف سحره يرتدد

  !تزيد قيود السيطرة عىل نفسهو العروض اآلرسة  التي تزيده غرقا يف بحر السحر
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فهو يف هذه اللحظة إما هو يف دراسته اجلامعية يرسب من أجل الدعوة أو هربا من اجليش 

 ! أو هو قد حصل بالفعل عىل شهادته لكن بال قيمة

لبحث فاجليد يف ا؛ طبيعة شخصيتهو ب نفسهو ختتلف العروض حسب مهارات الشا

قوق باسمهم يف مقابل أن حيصل هو عىل احلو تأتيه أعامل تأليف الكتب نيابة عن الشيوخ

اجليد ، و !ربام افتتح لذلك مكتب ا يامرس فيه هذا العمل املشنيو! املالية للكتاب من الباطن

! ل الشيوخما يتم تكليفه به من قبيف احلركة ربام ُعرض عليه مبلغا معينا يف الشهر مقابل 

ربام ُعرض و! «تنفيذ ما ُيطلب منه»جنيه يف مقابل  4111وصل يف بعض األحيان إىل 

خيربه أنه سيضعه له و «ألفا 69-9»فيطلب منه الدجال مبلغا ! عليه أن تتم صناعته ماديا

كان  أشهر العروض إذاو! هكذاو! يف أعامل جتاريه رابحة تضاعفه خالل بضعة أشهر

ىل هذه تتوقف عو! مقيام لشعائرهو الشاب حافظا أو حسن الصوت أن يعمل إماما ملسجد

 -جنيه 211»رقي احلي حيث املسجد الذي سيكون فيه إماما للمصلني و جودة صوته

ألفا يف إمامة املصلني بإحدى الدول  41أعرف من ُعرض عليه و! «بضعة آالف شهريا

! فسهربام تاجر الشاب املسحور بامل الشيخ نو! هر رمضانالعربية املرتعة بالشيعة طوال ش

أقوى ما وجدته يف ذلك الشأن هو عرض تدريب عسكري عىل يد و! أو بامل الدعوة

ليكون يف الدعوة من هم صاحلون لتكوين جلان »ذلك بزعم الشيوخ و! ضباط صاعقة
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ة للجيش حوات مواليبينام يف احلقيقة ليكون هؤالء هم نواة ص« شعبية مسّلحة عند اللزوم

 ! عند اللزوم كام توايل صحوات العراق جيش االحتالل

 ..السيطرة االجتماعية

لذلك و! َكْيدالو فإن جمتمعنا هو جمتمع زائٌف ال اجتامع فيه عىل شء إال املظهريات.. بداية

 من حيث تقدير حامل« بلد شهادات»تصدق فيه مقولة ؛ فهو جمتمع منقلُب املعايري

ا مظهرياالشهادة  حسب الشهادة التي –أعىل مكانة و اعتباره أفضل من غريهو تقدير 

لكن املقولة تكذب باقتدار عند تقدير حامل الشهادة  -حيملها مقارنة بشهادة من حولة

ء عىل إن شئت قارن افتخار األطباو! الدخل املناسبو عمليا من توفري الوظيفة املناسبة

 مع حرهبم من أجل كادر وظيفي خاص -جوا بمقبولو لو ختر–الناس بالبالطو األبيض 

ُفوهنا بالعمل مندويب تسويق أدوية أو يف املستوصفات  يكفل هلم احلياة الكريمة التي يتكفَّ

 ! ربام يف الصيدلياتو اخلاصة

صنع يسهل أن ت! و يف هذا املجتمع املؤمن بالشهادات الورقية رغم زيف حقيقتها غالبا

ا داخل  عا جيتويًّ اجتمُّ   !هذا املجتمع يؤمن بالتزكيات الشفوية رغم زيف حقيقتها أيض 

اإلشكاُل الكبري أن اإلفشال الدرايس الذي مارسه الشيخ عىل الشاب كّون عنده مرّكب 

ا للتشبع بام مل ُيعطَ  فالشاب الذي كان يريد دخول كلية الطب أو ! هنقص يدفعه دوم 
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مل يبلغ جمموعه إال كلية الطب  -ات القمةلنظرة الناس هلام عىل أهنام من كلي–اهلندسة 

رغم و ؛فصار فني معمل أو طبيبا بيطريا أو مهندسا زراعيا! البيطري أو العلوم أو الزراعة

ا حلرف « طبيب»إىل « طبيب بيطري»ذلك يرص عىل اجتزاء لقبه من  األثري عند  «د.»عشق 

.« م»ا أيضا حلرف عشق« مهندس»إىل « مهندس زراعي»لقبه من  ئكذلك جيتزو! الناس

 ! األثري عند الناس

و لو عرف هذا الشاب املسحور حقائق األشياء لعلم أن املهن املختلفة هي فروض كفاية 

 !ينبغي عىل فئة من املسلمني أن تربز يف كل مهنة منها لتحقق الكفاية لألمة أو يأثم اجلميع

يها برصف ملسلمني املربزين فلعلم أن أنفع املهن التي يسعى املرء إليها هي التي ينقص او

 لعلم أن املتفوق الذي حيتل القمة حقا هو من برز يف جمال يصُلح لهو! النظر عن ماهيتها

او ال الذي برز فيام يراه الناس قمة  ! ينفع به املسلمنيو حيبهو  الح لهلو كان غري صو علو 

شّبع بالزيف الذي ت بالتأكيد فإن املتفوق ليس هو، وال ينفع املسلمنيو ال هو يصلح لهو

ال يستقر هبا و إال قرابة بعيدة ال يثبت هبا النسب ءٌ هو مل ُيعَط منه شو حيبه الناس الزي

 ! االسم

شاب جيد ال! أنه بعد كل هذا اإلفشال الذي يزرع يف النفس مرّكبات النقص.. املقصد

عيش فيه داخل هذا ي الذي بل بال قيمة حقيقية يف اجليتو! نفسه بال قيمة حقيقية يف جمتمعه

 نازالتمزيدا من التالشاُب الفاشُل فيقدم .. «الدعوة السلفية»اجليتو هنا هو و! املجتمع
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–يقدم مزيدا من القرابني للشيخ و -ال شعورياو شعوريا–يامرس مزيدا من التملق و

ك هو ص! ليمنحه الشيخ صكا جديدا بعد صك الغفران -الذي صنع هذه احلالة ابتداء

كون لكنها ستو! يضاهي مشيخة الشيخ امشيخة حرًّ  بالطبع لن يكون صك! املشيخة

 ستكون مشيخة الصف الثاين أو الثالث بحسب ترتيب! مشيخة هي أقل من مرتبة الشيخ

 ! طبقتهو عن زمن إعالن مشيخة الشيخ نفسهطبقيا و هذا الشاب ُبعدا زمنيا

ا.. و هكذا ُيصنع الشيوخ ن شيخ الكبري أن فالن مفُيعلن ال.. شيوخ يصنعون شيوخ 

ا أو يفوضه يف  !فيفتي باسمه! يفوض له بعض مهام الفتيا عىل موقعهو الشباب صار شيخ 

غريها أو خيلفه مكانه يف خطبة اجلمعة أو عىل كريس الدرس و اإلمامة مكانه يف الرتاويح

 منيصأهون األشياء أن يبعث إليه باملتخاو! أو يف ترتيب بعض املهام الدعوية املزعومة

 كل هذه التفويضات كانت لتكون ترقية طيبة! املتحاكمني ليفصل بينهم بدال منهو

تصديره يف حينه ليكون زعيام روحيا جديدا لتجديد و تطويرا كريام ملهارات طالب علمو

متت صناعة عرائس اخلشب التي ُتقدم عىل و لوال أهنا كلها مزيفة! دماء الدعوة أو اجلامعة

لضامن و ال لإلسالمو الطرق لضامن بقاء والئهم للشيخ ال للدعوةاملرسح فيها بأخس 

اته إذا بينهام الشيخ ذو من فوقه الطاغوتو استجابتهم لضغوط األمنو ضعفهم النفيس

روا يوما يف االستقالل أو خمالفة التيار أو إعالن احلقائق التي يشهدون عليها أمل  !ما فكَّ



- 181 - 
 

مل حيصلوا عىل و له بموجب االعرتافينكرسوا باديء ذي بديء للشيخ الرب اإل

 .! ؟اخلالص إال بموجب صك الغفران الصادر منه

كن هناك لو! بالطبع ليس كل املسحورين فشلة يأرسهم الدجالون بحبال املجد الزائف

متفوقون اختاروا بإرادهتم أن يكونوا يف ركاب الدجالني رغم عدم استجابتهم لإلفشال 

كذلك و! م عىل عدم املصاهرة من الوسط الدعويرغم حرصه، والعميلو الدرايس

م هؤالء هو! حرصهم الشديد عىل جعل ذمتهم املالية مستقلة عن كافة نشاطات الدعوة

سلقون مت! ألهنم دجالون بالطبيعة! هؤالء أخطر من الفشلة املغيبني! الصنف األخطر

ذاهتا  الشباك هم واثقون من جدارهتم بإمساك أطرافو يقعون يف الشباك! عىل احلقيقة

س ليو هلؤالء املستقبل يف قيادة الدعوة؛ وهؤالء هم التكنوقراط الدعوي! بعد حني

 !ذلك أن الزمن القادم ليس زمان الشيوخ! «مشايخ الصف الثالث»للمشايخ الصغار 

صارت نفعيتهم معلومة للجميع إن مل و ألن الشيوخ سقطوا من وجدان مجاهري الناس

 ! تكن عاملتهم

إىل نوعية خاصة منهم هي التي اختارت أن « الصف الثالث»لفرصة من يد ستذهب ا

 تاذحيب وصف األس، ويفضل البدلة عىل القميص األبيض! تكون تكنوقراطا دعويا

 نعم درسوا ما درسه! الدكتور عىل وصف الشيخو النائبو مدرب التنمية البرشيةو

ا لكنهم استسلموا مل! هامورست عليهم تكنيكات السيطرة كلو! كله« الصف الثالث»
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ألهنم بطبعهم يعشقون السيطرة الواعية ال ! لفظوا ما يعلمون أنه يغيب عقوهلمو شاؤوا

ستقبل معه مو هؤالء سيكون يف حجرهم مستقبل القيادة.. وتسول السيطرة من أسيادهم

 ..قيادة الدجل باسم السلفية حتت أي ظرف قادم يف البالدو العاملة

ن هو اجليل الثاين مو لطرق الدجلية يف صناعة اجليل املسحور األولو لقد أثمرت هذه ا

 لكنو! وضعوهم يف جيوهبمو صنعهم املشايخ الكبار عىل أعينهم؛ مشايخ الدعوة

 !املشايخ الكبار عهدوا للجيل الثاين بتطبيق هذه الطرق الدجلية مع من يليهم ففشلوا

ون ربام عىل أصابع ال يبقى منه إال أفراو صار كل جيل بعدهم يضمحلو د معروفون يعدُّ

 أوائل الثاين إىل املعتقل يفو كان أن دخل كثري من مشايخ الصف األولو! اليدين االثنني

العصيب  ؛ فرتبى جيٌل يف هذا الظرفلُيتموا تدريبهم عىل اخليانة داخل املعتقلاأللفينات 

فلام خرج ! سائرا عىل درهبم، وقبل اعتقاهلم اجليل الثاين مؤمنا بام تلقاه منعىل يد املقدم 

لتحديد مهام  تتم مراقبتهم بدقةو املشايخ من املعتقل الذي كانوا يؤدون فيه دور املصنفايت

ملا خرجوا أولوا اهتاممهم بذلك اجليل الذي تربى ؛ كل منهم وفق ملفه النفيس بعد ذلك

ألصق و! ال زمالئهبعيدا عن أيدهيم لكن يف دروس املقدم الذي مل ُيعتقل طوال مدة اعتق

املشايخ هؤالء الشباب هبم فصاروا هم اجليل الثالث من مشايخ الدعوة عىل احلقيقة رغم 

ففاصل األجيال يف الدعوة هو أربع ؛ أهنم زمنيا ربام يكونون اجليل السادس أو السابع
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 معلام هلمو سنوات تقريبا بحيث يصري الشاب يف اجلامعة مسؤوال عن شباب الثانوية

 ! أب اعرتافو ا روحيامرشدو

 ..السيطرة الفكرية

 تم تثبيت خيوط التحريك يفو االطمئنان أن الشاب قد صار مسحوراو بعد ضامن الوالء

 -سحوريف وجدان الشاب امل–فالشيخ اآلن ! تبدأ السيطرة الفكرية.. بدنهو مفاصل عقله

 ! غريه سناكيحو هو احلق الرصيحو املفكر األجمدو هو املريب األوحد

لكن السيطرة الفكرية هي غاية الدجال ! ال ماديةو و قد ال تكون هناك سيطرة اجتامعية

! هي غاية َمن وراء الدجال من أجهزة أمنية تعمل لصالح الطاغوتو من دجله يف األصل

عسل »يف كتايب « التعقيم القيادي»و «التعقيم الفكري»قد تكلمُت قبل ذلك عن و

ب كيفية إدارة األجهزة األمنية للكيانات اإلسالمية قد بسطُت يف الكتاو ؛«اخلشخاش

ال من لتنتج عسل اخلشخاش بد.. لُتنتج يف النهاية ما يريده الطاغوت ال ما يأمر به الرب

لتدعو الناس يف احلقيقة إىل جاهلية تزينها نكهة .. وأن تنتج عسل اإلسالم الصايف

 ! اإلسالم فتحرفهم عن اإلسالم الغّض الرصيح

نه ليس كل من انتمى للدعوة السلفية فهو مسحوٌر متت السيطرة عليه هبذه صحيٌح أ

 حلاللكن ا! ليس اجلميع يف هذا الوحل الذي وصفته يتقلَّبونو الوسائل الدنيئة..
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حقن و الوصف حقيقة بالتأكيد يف فئة مربري الرشك الوالغني يف الدماء مدعي السلفيةو

أولئك الذين تم االصطالح ! لكبار ليخلفوهمأولئك الذين يعدهم الدجالون ا! الدماء

هم حني يمثلون التواضع يسمون أنفسهم و! «الصف الثالث»عىل تسميتهم مشايخ 

طلب العلم يطلب رقاهبم حتت ظالل و! بينام لفظ املشيخة يزدرهيم! «طلبة العلم»

 ! القصاص

كل  يف غرس الدجال طرف خيطو ثم كيف تريد ملن متت اإلحاطة به من أطراف حياته

كيف تريد من هذه العروس اخلشبية املحارَصة أن ختالف ! مفصل من مفاصلها حيركه به

الرتبية الذي حيركها من خلف الستار ليسيل و حمرك العرائس الدجال دعي العلم

 ! ال كأنه الليلة الكبريةو الطاغوت بعرض راقص

ُتراه يضحي بامله  أم! ؟خةأخيرس بيته حني يعارض الشيخ الذي زوجه ابنته ليخلفه يف املشي

أم ! ؟ليس له مصدر رزق غري ذلكو يكتبها لهو حني يعارض الشيخ الذي يتاجر يف كتبه

واجهة لرشكة و خيرس سمعته إضافة ملاله حني يعلن خمالفته للشيوخ الذين وضعوه صورة

ل ه! ؟أسامء أوالدهمو جعلوها بأسامئهمو كبرية يدير فيها أموال املسلمني التي رسقوها

حيني نواصيهم ليعبدوا الطاغوت بدال من و خيرج عىل الناس معلنا أنه كان خيادعهم

تعليمهم دين رب العباد فيقتلوه غرقا ببصاقهم أو رضبا بأحذيتهم التي ربام لو مل جيد 

 ال إن هذا العروس اخلشبية املسكني! ؟طريقه ملنرب املسجد لكان يرسقها من عىل عتبته
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اعه يف ضيو و صانعو فشله–أولياء نعمته و ه الذين هم أسيادهيقدر عىل معارضة شيوخ

فهل تراه يقول كلمة احلق يوما يف وجه الطاغوت الذي هو سيد ! -اآلخرةو شأيَن الدنيا

إن هذا املسحور املحارَص  .! ؟ما أسياده الشيوخ الدجالون إال كهنة يف معبدهو! أسياده

ة العرب رياضة هوكي اجلليد عىل أرض قاراملربوط لن يقول احلق حتى تلعب إبل جزيرة 

 ! ثم تفوز فيها عىل فريق الالما القادم من جبال التيبيت! أنرتاكتيكا

 .فإن فاقد الَشء ال ُيعطيه! هيهات لعرائس اخلشب أن تبعث الروح يف قلوب الناس
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 «هنعمل محام سباحة مغلق لألخوات»

ما فيش ! عايزين نبني مدرسة دلوقتي: 4166يف هناية  ردا عىل سؤايل ؛مصطفى دياب

 ؟ال فيه و! حاجة أوىل من كده دلوقتي تتعمل للدعوة

 «كالم تاين قّدام الناس، وهيكون لنا كالم ما بينّا»

خماطبا مسؤويل املحافظات التابعني للدعوة السلفية يف لقاء خاص بمسجد  ؛يارس برهامي

 جملس الشعب.الفتح اإلسالمي ُقبيل انتخابات 

 «ما فيش خطر منهم؛ دول ناس حمرتمني»

ا عىل أحد أقاريب حني كان قلقا من حضوري دروس مشايخ الدعوة  ؛ضابط خمابرات ردًّ

 .السلفية باإلسكندرية يف التسعينات

 «احلزب كلب الدعوة»



- 187 - 
 

ة احلزب حني سألوه عن وظيف؛ أبو إدريس حممد عبد الفتاح لبعض شباب الدعوة السلفية

أن  فإذا قرر أحد، وضعنا فيه من ال وظيفة هلم يف الدعوة»: ثم أردف! داية إنشائهيف ب

 «أطلقناهم عليه؛ هيامجنا

 ! «أهل األهواء أصعب توبة من أهل املعايص»

 ! لذلك أفهم ملاذا ال يتوب أبناء الدعوة السلفيةبعض السلف؛ 
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 ..ستورباعوا دينهم بالد.. حزب النور أهل الزور

 ..ينرص رشع الغابة البور.. دستور جلنة مخسني نجسة

 ..جوا عروق حاكم زرزور.. حزب بيحقن دم شبابنا

 ..جرحها منو الدم يفور.. أصل احلزب ده شوكة يف ضهري

 ..و الثورة خابورعايزين يدُّ .. يوم الثورة قالوا خوارج

 ..فاكرين ثورة مرات الثور.. بعدها جم يركبوا عالثورة

 ..أهل النور «عةمقاط» حزب.. ع قاطع حزب الوكسةقاط

 ..أهل النور «مقاطعة»حزب 
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ظرا إىل نا؛ جلس صديقي منسوب الدعوة السلفية أمام ضابط التحقيق يف أمن الدولة

ا بالسذاجة  ..التوتر الشديدو الضابط بعينني زجاجيتني متظاهر 

ا بالط أنه  حتى ال يأخذ الضابُط عنه فكرة! لكنه كان يتظاهر بمزيد توتر! بعكان متوتر 

ا؛ ثابت األعصاب نده من حيارصه باألسئلة أكثر ليستخرج ما عو فيعرصه بالتحقيق مزيد 

 ! معلومات

احبي يراقب ص؛ خلف مكتبه «هيثم مكاوي»و عىل كريس خشبي ضخم جلس الضابط 

أضواء جهاز احلاسوب اخلاص به تنعكس عىل بينام .. من حتت نّظارته يف هدوء فاحص

 ! زجاج نظارته مانحة إياه مظهرا شيطانيا

نَّه عىل غالف امللف هيثمُ قلَّب  هيم بكتابة و ملَف صاحبي بني يديه ثم تناول قلام  ليضع س 

.. ةسأكتب لك عىل ملفِّك عبار»بينام هو ينظر إىل صاحبي يف ثبات قائال: ؛ عبارة ما

ك اآلن  «! كنها ستجلب لك احلرسة بعد ذلكل! سترسُّ

ا فإذا هو يكتب عىل غالف امللف تصنيفا جدي! نظر له صاحبي يف قلق حقيقي هذه املرة د 

 «بالدعوة السلفية الطالئعقيادي يف قطاع »: بخط عريض
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لبثُت أن  فام! فدار عقيل؛ حكى يل صديقي هذا املشهد العجيب بعد حدوثه ببضعة أعوام

ما فعل مع و ألسأله عن هذه احلادثة؛ دياب مسؤول الطالئع مصطفىذهبُت للشيخ 

 ! صاحبي بعدها

ماذا كان توجيهكم لصاحبي بعد هذا »: سألته بعد أن قصصُت عليه ما حكاه صديقي

 «؟هذا التصنيف يا شيخناو املوقف

ب ألنه عىل كل حال سُيحاس! ال شء.. أخربته أن يتوىلَّ مهامه كقيادي»: فأجابني بداهة

 «! فأوىل له أن يكون كذلك! من الدولة عىل أنه قيادييف أ

 «؟أهذا إجراٌء متَّبٌع يف احلاالت املامثلة»قلُت يف َعَجب: 

 «منع»قال يف اقتضاب لنستكمل ما كنا نتكلم فيه قبل أن أفتح هذا املوضوع: 

رت مع الكثريين وة عأن منسويب الد؛ ربام فهمَت أخي القاريء من هذه احلادثة التي تكرَّ

عاب طاملا يقتحمون الص، ويرتضون املغامرة، والسلفية يتحملون مسؤولياهتم يف شجاعة

 ! سُيحاَسبون عليه عىل كل حال

فهمُت من القصة أن أمن الدولة هي التي  -مع اعتقادي فضيلة صاحبي هذا–لكنني 

فصاحبي  ؛عىل كافة املستويات القياديةو! تعنيِّ قيادات الدعوة هبذه الطريقةو كانت ختتار
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تدفع من و !فتستبعد أمن الدولة من تشاء! معدود من املستوى القيادي الثالث يف الدعوة

 ! تشاء إىل أي موضع تشاء

أحب –و ليس رشط ا يف اختيار أمن الدولة للقيادات أن تكون القيادة عميلة عاملة مبارشة 

ميش هدية ون صناديق الياأن أذكر هنا أن أكثر مسؤويل املناطق التابعني للدعوة كانوا يتلقَّ 

ا خيشى الصدام ممو لكن ربام كان املختار ضعيفا نفسيا! -من أمن الدولة كل رمضان

 ! يف ُكلٍّ رّش و! سيؤدي يف النهاية إىل انصياعه ألوامر األمن عىل كل حال

لة الرجال عامو ختبط األفعالو فعندما بان لنا معرش القريبني من نواة الدعوة فساد احلال

ح مسار الدعوة من الدو فاحتُت صديقي يف أن نجهر باحلق؛ والثورة بأشهر بعد اخل نصحِّ

أي أنه لن يشاركني الصدع باحلق ألنه خيشى أن ؛ «! سنُهَرس»: أجابني بكلمة واحدة

 ! يهمرؤوسو يرضبون مكانته يف قلوب أشبالهو أي يعزلونه من مهامه! هيرسه الكبار
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ب هو ُخنُوثٌة يف القل؛ النفاقو هجومك عىل الكفرو كلُّف األدب أثناء غضبتك هللإن ت

 ! الَوَرعو ُيلبسها إبليس ثوَب التقَوى

ارَ : هناية األدب عند قوله تعاىل د  الُكفَّ َا النَّب يُّ َجاه  مْ و املُْنَاف ق نيَ و )َيا َأهيُّ َمْأَواُهْم و اْغُلْظ َعَلْيه 

ريُ ب ْئَس املَ و َجَهنَّمُ    !ال مع املنافقنيو ال مع الكفار! اللِّنُي مع املؤمننيو األدُب (.. ص 

 ! ؟املفسدة و كم طاغوت اعتالك  باسم املصلحة! أيتها الدعوة فيا
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ا إال من احلسدلقد  ْلُقوُه أَ و الكذب حني قالوا )الَ َتْقُتُلوا ُيوُسَف و كان إخوُة يوسف أطهار 

 اجلُبِّ 
 (..يف  َغَياَبة 

يسفكوا  ملو فأقصوا أخاهم! إن متلَّكها الغلُّ ؛ ومل َتْقَو عىل قتل أخيهمو لقد النت قلوهُبم

ينُوا عليه ي! مل يكونوا منافقني كرشكاء الدم اليوم..َدَمه أو ُيع  ذ  َن الذين )َقاُلوا اْقُتُلوا َأْبنَاَء الَّ

 (..مْ اْسَتْحُيوا ن َساَءهُ و آَمنُوا َمَعهُ 

َقاُت َبْعُضُهم مِّ )! اهلل و و إن حال املنافقني لُيغني عن ذكرهم بأسامئهم
ْن املُْنَاف ُقوَن َواملُْنَاف 

هَيُمْ و َينَْهْوَن َعن  املَْعُروف  و َيْأُمُروَن ب املُْنَكر   َبْعضٍ 
َيُهمْ  َيْقب ُضوَن َأْيد  نَي  َنُسوا اهللََّ َفنَس  إ نَّ املُنَاف ق 

ُقونَ ُهُم الَفا  (..س 
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 ؟تعجبون مما أكتبه عن الدعوة السلفية أ

 ! فام الذي أكتبه فيام أعلمه إال قليل

 ! و ما الذي أعلمه فيام يعلمه غريي عنهم إال أقل قليل

 و ما هذه الدعو)ى( يف احلقيقة إال حلية مستعارة يرتدهيا الطاغوت حني ُيريد خداع الناس

نتعبَّد » : 4162فهل من فرق بني قول برهامي يف ! إلسالم منهام براءو ا! باسم اإلسالم

ُبوَنا إ ىَل اهللَّ  : )918بني قول مشكري قريش يف و «هلل باختيار السييس ُيَقرِّ
َما َنْعُبُدُهْم إ الَّ ل 

 ! ؟(ُزْلَفى
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عي   العلمو يزعمون أهنم أهل التوحيد! يوَم أهنم ُحراس ملة إبراهيمال قوم من املسلمنييدَّ

لسالم كأهنم حيتكرون إبراهيم عليه او! السياسة الرشعية دون بقية املسلمنيو الدعوة بلو

ا هلم كام كان يفعل اليهود ا عن املسلمني نفوو النصارى حني احتكروا النسبة إىل ملتهو سلف 

 ! تلك النسبة -أتباعه احلقيقيني–

نفهم أية طريق و السالم لنع ي حقيقة النسبة إليهو فتعالوا ُنراجع قصة إبراهيم عليه الصالة

 ! َسَلك

 !  دعوُة التوحيِد أم الشرك

كنِيالسالم )و إن إبراهيم عليه الصالة ْسلاًِم َوَما  َكاَن ِمَن اَلُْْشِ  آل عمران( ]َكاَن َحنِيفًا مُّ

67].. 

ُم الناَس بالدليل أن الترشيع من دون هلل رشكفكيف حيتكر دعوة التوحيد من   كان ُيَعلِّ

ا للمصلحة، أن غاية عذر بعض الواقعني فيه هو التأويلو  ثم جعل الترشيع بعد ذلك جائز 

دون دليل نيصٍّ واحد عىل ذلك اجلواز يقوم لألدلة القديمة عىل الرشكية التي غرسها يف و

ا قديام بضمريبل لقد صار ذلك امل! وجدان أتباعه فيفندها  حتكر يامرس ما كان يعده رشك 
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بعد أن كتب دستورا قد ُيعذر بعض من كتبه بالتأويل قام فانقلب و! جماهد يف سبيل اهلل

 ! كتب دستورا اشتهر بدستور جلنة النجسنيو عىل اإلسالم

 !  ؟إبراهيم أم آزر 

 استغفر لهو إىل التوحيد ُيرص عىل عبادهتا دعاهو و ملا وجد إبراهيُم أباه آزر يصنع األصنام

اٌه َحلِيمٌ ) َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم ألَوَّ ُه َعُدوٌّ ّلِّلَِِّّ َتََبَّ َ َلُه َأنَّ  ..[662التوبة ( ]َفَلامَّ َتَبنيَّ

س فُيق! فكيف يدعي أحٌد حراسة ملة إبراهيم بينام هو يامرس دور آزر صانع األصنام دِّ

ُس زالَّ ! األساتذةو الشيوخ د من ينافح عنها أش، وشطحات األساتذةو ت الشيوخبل يقدِّ

س بعض متاع الشيخ كالساعةو! منافحته عن احلق الرصيح  لقلماو الغرتةو ربام قدَّ

يس الشيخ بذريعة الصدقة إلغاثة و القميص فباعه يف مزاد بآالف اجلنيهات من مقدِّ

جلس تحي يف املكام فعل املفتونون يف متاع العضو املل! إخواهنم منكويب الطواغيت

يكأن و! «يارس برهامي»يف قلم خارس بلعامي الذي أسامه أبوه و «حممد حسان»العسكري 

ك ثم رضب بمطرقة الرشِّ ! أال تقديس.. أال جالبية.. أال ُغرتة: الشيطان نادى يوم املزاد

ين! عىل طاولة املزاد  ! ُمعطيا بركتة للخارس 

: أوالف! ء قيمة الصدقة إن هو إال بدعٌة قبيحةٌ إن املزايدة عىل أغراض الشيخ إلعال.. نعم

َوٌض عن الصدقة اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اّلِّلَِّ  الَ  ُنِريُد اآلية يف كتاب اهلل واضحة )و ال ُيؤخذ ع  إِنَّ
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شكور كمقتنيات الشيخ الذي ُفتن به و فأي جزاء! [5اإلنسان ( ]ِمنُكْم َجَزاًء َوالَ ُشُكوراً 

الشيخ  فلو باع: لصاحبها تقديٌس هو إغالء أثامن األغراض التافهة : ياثان! ؟دافع القيمة

 !لو باع بيته فنعم أو ذهبا له أو غري ذلك مما له قيمةو رصد ثمنها للجهاد فنعمو سيارته

و ل.. والقميص فمجرد رمز لقيمة الشيخ عند املتصدقو الغرتةو الساعةو أما القلم

وجه اهلل جلعلوها عىل ُعْقٍد يدوي مثال جمهول أي شء للمزاد ل.. صدقوا يف جعل شء

عر ال صاحب هلا بسو بعض املؤسسات اخلريية تضع أغراضا ال قيمة هلاو! ! الصاحب

فلو كان مزادهم عىل طريقة تلك املؤسسات لكان فيه شء من .. عاٍل كرمز ملشاركتك

ىل ل اهلل صأكان رسو: اسأل أخي القاريء شيخكو! لو صُغرو يبقى أخذ العوضو العذر

ا عن بيع أغراضه و اهلل عليه  ؟الُعرسة لتجهيز جيش _التي ُيرشع التربك هبا_سلم عاجز 

 ؟هو أفضل من هؤالء لتجهيز جيوش حروب الردةو أو كان يغيب ذلك عن ذهن أيب بكر

ته  ليطعم املسلمني عام  _لو كان مرشوعا_أو كان يرفض ُعمر بن اخلطاب أن يبيع ُدرَّ

أرشب قلُبه الرشك بتقديس متاع القيمة له إال قيمة و بطل املزايد صدقتهلقد أ؟الرمادة 

رَزه! الشيخ عنده سون نيبئس اخلائنو! فبئس احلارس خيون ح   رب العاملنيو تقدِّ

 ! هتجرون

ا لهو و كذلك العصبية لشيخ بعينه  !االنتفاض حفظـ ا حلقه الذي يرونه ُهم وحدهم حقًّ

بل رغم  !انتهاك حرماهتمو قتل املسلمني بكل أرض ُرغم سكوت أولئك املنتفضني عن
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فتواه بعدم و دعوة هذا الشيخ نفسه إىل عدم االنتفاض لنرصة املستضعفني يف سوريا مثال

ل خرية شباب! أهنا ليست يف حاجة إىل الرجالو جواز النفري إليها بلده  ُيفتي بذلك فُيخذِّ

ر دعوته ن ُيغنِّي بلعنهم عىل منابعن نرصة املستضعفني السوريني بينام الروافض الذي

رات القأوهلا اخلطر الغريب عىل مو ألمةمتغافال عن سائر األخطار التي حُتدق با ! بالددَّ

وا خرضاء كل بالد الدنيا لُيبيدو إيرانو اخلليجو اليمنو بينام الروافض ينفرون من لبنان

غتصب حفاظا مرأته تُ يأمره برتك اكربهامي بل كيف يتعصب لشيخ ! املسلمني يف سوريا

ها بثوبه يسرت هي تزين أنو تهكيف يتعصب لشيخ يأمره إذا دخل عىل امرأو! ؟عىل حياته

بل كيف يتعصب لشيخ خيرج عىل الفضائيات ال لَشء إال لُيعبِّد الناس ! من يزين هباو هي

 ! خُيلصهم له من دون اهللو للطاغوت

 نياعىل قوائم ترقب الوصول فُيقيم الد يف املطار للتأكد من وجود اسمه برهاميحُيتجز و

همريس يطالب الرئيس و! ال يقعدهاو ن رغم دعوته ملساحمة ضباط أم! بأن يأيت له بحقِّ

يطالب بحقه ذلك الذي هو دون ما و! الدولة الذين يزعم أهنم كانوا يعذبونه من قبل

ُبه! يزعم أنه سامح فيه أمن الدولة ته ا عىل ابن حركيطالب به يف قنوات اجلاهلية يؤلِّ

بتنظيم و حزبه بإشعال ثورة يف البالدو من ثم هيدد كباُر مجاعتهو! االستسالمية الرئيس

ا قاموا واهلل إهنم مو! يقولون أهنم سُيشعلون ثورة ثانية كام قاموا باألوىلو! مليونية له

لوا عنها ن خنسوا هم الذيو! لو خرجوا يف أهلها ما زادوهم إال خباال  و! باألوىل بل خذَّ
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ذين أحلوا هم الو! عن نرصة املقتولني غدرا يف العباسية بل طالبوا بمحاكمتهم عسكريا

ن غري ذلك من مياديو القائد إبراهيمو رمسيسو النهضةو دماء القتولني غدرا يف رابعة

يتربأون من كل إبراهيمي قام يكرس األصنام و بل اليرتكون فرصة إال! مساجدهاو الثورة

ا بفأس إ سائر أمة اإلسالم و! أشيخك هذا خٌط أمحرٌ ! السالمو براهيم عليه الصالةيوم 

ُكُمونَ ) .! ؟بام فيها منطقٌة خرضاءٌ و بمقدساهتا بل  .! ! ؟؟؟ [31القلم ( ]َما َلُكْم َكْيَف ََتْ

إن شيخك قد تم احتجازه عىل إثر رصد لقاء له مع املخابرات السعودية للتآمر عىل 

 ! لرئيس علقه عىل املشنقةفياليت ا! الرئيس مريس

هتاون يف و أليس هذا تقديس للشيخ .! ؟للشيخعبادة تقديس االنتكاس املبني أليس هذا 

س من آلشيُخ أقد! مع الطواغيت ها الشيخنتهكيأعراض املسلمني التي و تقديس أرواح

سلم و آالشيخ أقدس من رسول اهلل صىل اهلل عليه! األرضو األعراض و حرمة الدماء

ه ُعرش تلك االنتفاضةالذي ظيم آالشيخ أقدس من اهلل الرب الع.. ! ! ؟؟ن مل ينتفضوا حلقِّ

اللهم إن أفعال  !رسله بالغيبو الذي ُيكفُر به يف ُكل أرض يبتلينا بذلك لريى من ينرصه

ؤاخذ إنام نو قد انقطع الوحُي و! عباد ذلك الصنم تقول أن نعم إنه يف قلوهبم أقدسو آزر

عالو! لنا منهمالناس بام ظهر   ! ليس غيب ا ما بدى يف الف 

هلل لقد فو ا! أتنكر عيلَّ أخي القاريء قويل بأن هذا التقديس املذموم رشك أو ذريعة رشك

ُح يف شيخ شهري ا يتمسَّ و كان -هو خارج من املسجد بعد خطبة اجلمعة و رأيُت بعيني شاب 
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ه َح الشاُب ثياَب الشيخ بفَمَس   -! حول الشيخ شباٌب حيمونه من هتافت الناس عليه كفِّ

ا رأسه يمنة ا هازًّ ه يف جسد نفسه واهل ا متربك  ن الغلو أمل يكُ .. ! ! يرسةو ثم عاد فَمَسَح كفَّ

ك  ! يف من ُيظّن فيهم الصالح أوُل الرشِّ

برٍي فهو إن جهل باهلل  َخَوى قلُبه فبحث عن ك! و ألنه البد لإلنسان من كبري يعظِّمه يف قلبه

 إهنا تقدح أصال يف! "احلزبية"مسألة تقديس الشيوخ أعمق من جمرد و .! قدسهغريه ي

رء لو ألن امل! حمبتهو رجاء ما عندهو كامل اخلوف منهو صفاتهو كامل معرفة اهلل بأسامئه

س احلق الذي أنزله فوق قول كل خملوق ا لقدَّ س اهللَ حقًّ  بارمل يكن ألحد يف قلبه اعت، وقدَّ

ساحرتام إال إذا تو  ! ! ابع هذا احلق املقدَّ

د جعلتم لق! ! نقول هلم كذبتم! فلو قيل أهنم حيسبون ما عند الشيوخ هو احلق املقدس

 !  !بني اهلل بدال من أن تقيسوهم عىل مقياس ذلك احلق املقدسو الشيوخ واسطة بينكم

دم و صناعة أصنام من حلمو ال يستقيم؛ هي ملة التوحيدو إن ادعاء حراسة ملة إبراهيم

َع قالُب الصنم يف قميص أبيض أو بدلة سوداء  حيدال تستقيم الدعوة للتو! سواء ُوض 

 ! حتريم ما حرمواو الدمو دعوة الناس لتحليل ما أحله أصنام اللحمو
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ت عىل ال تعني السكو -لو كان هلم أفضال سالفة–األساتذة السالفة و و أفضال الشيوخ

م أحدث ث، إذا أحببت الرجل) :قال بعض السلفقد و ال متابعتهم فيهو باطلهم احلايل

 ! (فلم حتبه يف اهلل، فلم تبغضه عليه، يف اإلسالم

 أن يرده إذا انحرف عن؛ من املريد لشيخهو بل من مجيل رد اجلميل من التلميذ ألستاذه

أه عليهو منهجه الذي علمه إياه يف صغره نع إال فلو صو! هو بعد يتحسس الطريقو نشَّ

! نفسه النار هو أوردو فهو قتل نفسه بيديه؛ الشيخ من يعينه عىل ضالله إذا ضلاألستاذ أو 

َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس الِوْرُد بئس املشيخة جتعل صاحبها إماما )و

 أن يكون آزر ينبغي عىل من محل أمانة حراسة ملة إبراهيم أن حيذر.. [98هود ( ]اَلَْوُرودُ 

 ! هو يدريو تبا له لو صار آزر صانع األصنامو! هو ال يدريو

 [] فأُس إبراهيم

ال و بل قام إىل األصنام فأثبت عمليا أهنا ال ترض! الدعوةو و مل يكتف  إبراهيُم باحلوار

 ًا إاِلَّ َفَجَعَلُهْم ُجَذاذ) قام فرضهبم بفأسه! قام يكرسها ليعلم الناُس أهنا ال شء.. تنفع

ُهْم إَِلْيِه َيْرِجُعونَ  ْم َلَعلَّ  ..[58األنبياء ( ]َكبرِيًا َّلَُّ

يكون  ينبغي عليه أن.. فينبغي عىل كل من ادعى نسبته مللة إبراهيم ال جمرد حراستها

كر! لألصنام عدوا س م! الدمو أصنام اللحمو أصنام املتاعو أصنام الف  ن بل كل صنم ُيَقدَّ
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ينبغي عىل من زعم اتباعه إلبراهيم أن يستمسك بفأس إبراهيم ! دون اهلل العزيز احلميد

رة كاثرة من فام بال كث! ال يغفلو ال يملو ال يكل شظايايف يده يرضب هبا األصنام حييلها 

 امصار كل كالمها التقديس لألصنو شباب اإلسالميني اليوم طأطأت لألصنام بالركوع

ب هبا يف يده الفأس يرضو إلبراهيم حتى إذا أتى صحيح االتباع! التسبيح بحمدهمو

ُه َلََِن الظَّاَلنِِيَ األصنام ) تِنَا إِنَّ   .! ؟[95األنبياء ( ]َقاُلوا َمن َفَعَل َهَذا بِآَِّلَ

صارت الكثرة الكاثرة من شباب اجلامعات االستسالمية ال هم هلم إال تشويه املعرتضني 

رجوا فخ!  التربير لشيوخهمأقالمهم إالو ألسنتهمو ال شغل لعقوهلمو! عىل شيوخهم

اد بل صاروا كعوام ُعبَّ ! مل يبلغوا حتَّى رشف قيادة الباطل كآزرو عن النسبة إلبراهيم

َأَفَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّلِّلَِّ َما  الَ  ) :إنا هلم بالشدة عليهم لسوء عملهم صارخونو! األصنام

ُكْم * ُأفٍّ لَُّكْم وَ  بياء األن( ]َلَِا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اّلِّلَِّ َأَفالَ َتْعِقُلونَ َينَفُعُكْم َشْيئًا َوالَيُُضُّ

66،67].. 

 [! براءة] 

ل مجع إضالو و دعا إبراهيم قومه الذين هم مجاعته للتوحيد فلام تبني له أهنم أهل ضالل

َّا َتْعُبُدوَن ِمن دُ )و املؤمنني حوله ا ُبَرآُء ِمنُكْم َوِِم ْينََنا وِن اّلِّلَِّ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا بَ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ

 ..[2املمتحنة ( ]َوَبْينَُكُم الَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبدًا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاّلِّلَِّ َوْحَدهُ 
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ال يرى لبرش قدرا إذا انتهك ، القائم به عىل رؤوس الناس، و إن الداعي للحق باحلجة

م حني أخرج يده البيضاء عىل رؤوس املأل تشهد بعجز إنام هو كموسى عليه السال، احلق

انو بطهارة احلقو الفرعون سوا أنفسهم و! دنس ترانيم الُكهَّ إن الساعي هلدم من قدَّ

دجل كالمه يف تكسري أصنام الو ..ليشغلوا الناس عن احلق فهو كإبراهيم احلنيف الكريم

صانعي و مسلك مأل الفراعنةو فاخرت لنفسك يا أخي بني طريق األنبياء! كفأس إبراهيم

الني  ! األصنام الدجَّ

من  بل الواجب الرباءة! و ال ضري بعد بيان احلق من اختاذ موقف ُصْلٍب ممن يعادي احلق

لون احلقو أولئك الذين يزينون الباطل يف أعني الناس، أعداء احلق وا ثياب إن ارتدو يبدِّ

  ! اإلرشادو الدعوة

 [! ] مواجهة الطاغوت

كنِيَ اهيم )إن إبر ْ َيُك ِمَن اَلُْْشِ ًة َقانِتًا ّلِّلَِِّّ َحنِيفًا َوََل لذلك مل هينأ و [120النحل ( ]َكاَن ُأمَّ

 مل يسرتح ضمرُيه حتى يقوم بحق اهلل الرب األحد يف.. وغ ما حيمله من احلق لقومهيبتبل

ن يم يعلفلام قام إبراه.. منابذة الطاغوت الذي حيمل الناس عىل عبادته من دون اهلل

َر َفُبِهَت الَِّذي َكفَ ) يقارعه احلجة باحلجة ظهر احلق عىل رؤوس الناسو سقوط الطاغوت

 ..[498البقرة ( ]َواّلِّلَُّ  الَ  ََيِْدي الَقْوَم الظَّاَلنِِيَ 
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فالباطل باق  !يكتفي بذلكو فال حيل ملن آمن بملة إبراهيم أن يسرتيح إذا ما كرسَّ األصنام

 كيف هينأ لالستسالميني باٌل عىل كرايس! الطاغوت عرين الباطلو! ينهما مل هتزمه يف عر

نياو احلكم  بينام الطاغوُت  ل كيف ب! كبار أعوانه أحرار يف سجن صوريٍّ أو يف فضاء الدُّ

عقد إن من ي .! ؟كالبه الصغارو ُيبقي االستسالميون عىل األمندوجلية أعوان الطاغوت

بل ربام كان تابعا ! يف منهجه عن ملة إبراهيممع الطاغوت صفقة خروج آمن خارٌج 

 ينبغي عىل اإلبراهيمي الصادق أنو! حسبو للطاغوت يف احلقيقة يتبادل معه األدوار

ّد لهو يصادمه قدر املستطاعو يفجأ الطاغوت ه بجذاذ ُيفنيه إذا تغلَّب يلحقو بل! يكيدو ُيع 

 ! أصنامه

فإنه  !استمرائهو خرى الستمرار الباطلو ينبغي احلذر عند سقوط الدجاجلة من مرحلة أ

برزت . .انكشفت الوجوه احلقيقيةو إذا ما سقطت أقنعُة نفاٍق من التي تزخرف الباطَل 

قد برزت تنت.. مناسبة للعرص احلايلو وجوٌه جديدٌة ترتدي أقنعة  جديدة أكثر إقناعا

بل حتفظ .. اكليال تسقطها سقوطا و الوجوه املفضوحة لكن بطريقة حتافظ عىل بقيٍة هلا

فمن وجوه .. ! ! تعلو يف أماكنها كرموز جديدةو أصل مناهجها الباطلة لتبني عليها

عض منهم من يربز ليثني عىل بو! الدجل اجلديدة مثال من يربز ليحرتم قضاء الساقطني

منهم من خيرج علينا كل يوم بحلول وسط و! إعذارهمو الساقطني أو يدعو ملساحمتهم

ا أو  ساقطنيُتبقي لل ا أذراع  ! تطهريهو بكل مكان ُيراد إصالحه -! صبعأو لو عقلة –صبع 
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ا الباط َل للجامهري: تلك الوجوه املقنَّعةُ  ! ق املبنييضعه يف قالب احلو ُيزين هبا الشيطاُن دوم 

ا.. !   يضعه حتت قدميهو لكن يقهره.. فاعلم أخي أن احلق ال خيرج من رحم الباطل أبد 

 ..يعلو عليهو

 [! واساة الطريق] م

ا.. ملئه متوكال  مطمئنًّاو واجه إبراهيُم نار الطاغوت او فجعلها اهللُ عليه برد  هاجر و !سالم 

ة.. بسارة ال إنسان يف و إسامعيل يف َهجري مكةو ترك هاجرو! فزاده اهللُ هاجر البارَّ

ذ وحي اهلل له يف املنام كام أراهو! فأخلفه اهللُ إسحَق .. اآلفاق ل ملو نفَّ –فدى اهللُ ف.. يتأوَّ

ل -من الذبح بحه فأراه اهللُ إحياء طري ذ.. أراد االطمئنان برؤية البعث بعينيهو! ولَده األوَّ

 ! مل ُيصبه القنوطو فلم يركن للظاملني.. ربَّى عىل العزيمة لوطو! بيديه

وعود ! دولكنه بالتأكيد كان مهديا بالوعو! أتباعه مفروشا بالورودو مل يُكن طريق إبراهيم

! آالمهاو ستوايس مآيس  النفو ُتلني تشنج اجلسدو اهلل  للمؤمنني التي ترطب حرَّ القلب

ا! هكذا الصادقون من أتباع إبراهيم عليه السالمو  !البد أن جيعل اهلل لشوك حياهتم ورد 

 ! خمرجاو لطويل صربهم فرجاو! جلبال مهامهم سهالو

ا ألن نقاء املل  لن يكون مستحيال  ألن الرب القادر يمهدهو! ة حُيلِّيهلن يكون الطريُق ُمرًّ

إال أن . .ليس عليك أهيا املسلم.. فقط ليس عليك أهيا اإلبراهيمي! هيدي السائرين فيهو
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 !امحل الفأس! ال الشمسو ال النجومو حتمل الفأس بعد يقينك أن القمر ليس ربك

ا كأبطال األساطريو ال كل مزعوٍم و ال شمشونو فال هرقل له حقيقة! ارضب هبا هادر 

ِة  َوَمن َيْرَغُب َعن)! فقط ذلك املسلم الضارب بفأس إبراهيم هو البطل الطرير! خطري لَّ مِّ

نيَ  اِِلِ ُه ِِف اآلِخَرِة َلََِن الصَّ ْنَيا َوإِنَّ البقرة ] (إِْبَراِهيَم إاِلَّ َمن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْينَاُه ِِف الدُّ

بالطبع ليس يف إعطائهم الفرصة تلو و! واء الدجاجلة ليس يف مهادنتهمإن د.. [631

دواؤهم الشايف ليس إال يف فأس  إبراهيم حني كرس ! إْن دواؤهم إال االستئصال! الفرصة

، د هسقى نقيعه يف اليم لُعبَّاو يف َنْسف  موسى حني دمر عجل السامري، وهبا أصنام قومه

ـ ا ُملقاة يف بئر بدريف َسْيف  حممد حني أزاح طواغو  ليه الصالةيف قوسه عو يت قريش جيف

يسى يف َحْرَبة  ع، والسالم حني طعن به أصنام الكعبة يوم الفتح فأسقطها واحدا واحداو

عىل و يناعىل نب–الدجاجلة بقتله األعور الدجال يف آخر الزمان و حني خيتم هبا حمو الدجل

 نة اهلل  يف مواجهة دجاجلة اجلاهلية واضحة فيام قصَّ س.. -السالمو أنبياء اهلل  مجيعا الصالة

 بينٌة كاملٌة يف سرية أويل العزم منهم عليهم مجيعا الصالة! ُرسلهو من سرية أنبيائه

 ! اإلفناءو الدجاجلة النسفو سنُة اهلل  يف الدجل.. السالمو

 [] العزم طريق القيادة

ني الرسالة يف بو رشيد جعل اهللُ النبوةهذا العمل الو فمن بعد هذا العزم احلديد.. و لذا

َة ) فقال تعاىل، اصطفاهم عن سائر الناسو إبراهيم من بعده تِِه النُُّبوَّ يَّ َوَجَعْلنَا ِِف ُذرِّ
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نيَ  اِِلِ ُه ِِف اآلِخَرةِ َلََِن الصَّ ْنَيا َوإِنَّ فمن أراد .. [41العنكبوت ( ]َواْلكَِتاَب َوآَتْينَاُه َأْجَرُه ِِف الدُّ

من أراد أن ينَشء جيال من املسلمني عىل احلق املبني فعليه أن .. يكون للمتقني إماماأن 

من أراد أن يقود الناس باحلق لعبادة الربِّ احلق فعليه بعزائم إبراهيم ! يتوب من التدجني

يس دون لو! السالمو عليه بعزائم بنيه األنبياء من بعده عليهم الصالةو! عليه السالم

 .القوادة ال القيادةعزائمهم إال 
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 ؟أم الدمع منك عصري العنب .. ؟أتعرف طعم دموع الغضب 

 ؟عصف العقول إذا تضطرب .. و؟أتعرف كيف انفجار القلوب 

 ؟حرق الدماء كام حُيَتطب .. و؟أتعرف كيف اختالج العصب 

 ؟حّف الشنب و قرص الثياب.. و؟أيكفى بلحيتك افتخار 

 ؟أم األصل فيك بأن تنتقب .. ؟اء الذيول أم األصل فيك ارخت
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بني عىل السالم عىل املبعوث باهلدى املو الصالة، واحلمد هلل الذي خلقنا فرشع لنا ما ينفعنا

ا بعد.. الرصاط املستقيم حيملنا  ..ثم أمَّ

 ... الشريعة

هن أي مسلم ال يغيب عن ذمعنى الطريق املستقيم و! الطريق املستقيم: كلمة عربية تعني

مرة كل يوم عىل األقل أن يدّله عىل هذا  61فاملسلم يسأل اهلل ! يؤدي فروضه اخلمس

اَط اَلُْسَتِقيمَ الطريق املستقيم فيقول ) َ ا كل مسلم يسأل اهللَ أن ! [1الفاحتة ( ]اْهِدَنا الِّصِّ إذ 

! َمْن حتت يدهو عملهو يف بيتهطبيقها يف نطاق واليته تأن هيديه اهللُ لو يف ظل رشيعتهحييا 

! ؟حول وجوب تطبيق الرشيعة من عدمه؛ فلامذا ينُبت أصال ذلك اخلالف العجيب

كيف يسأل مسلم أن هل الرشيعة ملزمٌة أم يسعنا أن نطبق غريها من القوانني الوضعية و

حتيا يف مرة يف اليوم أن  61كيف تسأل اهللَ ! ؟الرشقية أو ما حيلو لنا من قواننيو الغربية

يف تطبيقها  أو ترى، أو ترى تطبيقها غري مناسب اآلن، ثم ختشى تطبيقها.. ظل الرشيعة

ا أن هيديك إليها! اهلالكو الرضر أنك  بل ملاذا تقول ؟بل ملاذا تصيل! ملاذا تسأل اهلل إذ 

م ظاهل الدين إال نو ؟ينظمهاو ما فائدة اإلسالم لو مل يُكن له قانون حيكم احلياة .! ؟مسلم

 .! ؟حياة
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 !لو كان الدين هكذا ؟حسبو بني ربكو هل تظن أخي أن الدين شعائر تؤدهيا بينك

ْهِدَنا افلامذا يف داخل شعرية الصالة نفسها تسأل اهللَ أن هيديك إىل احلياة يف ظل الرشيعة )

اَط اَلُْسَتِقيمَ  َ  ! ! (الِّصِّ

 طريق وال! ري فيه مجيعاالذي ينبغي أن نس؛ إن الرشيعة هي الطريق املستقيم األوحد

لباط ل ظالم ُركام او فمن سلك غري طريق الرشيعة ضّل يف تيه اجلاهلية! مستقيم غريه

 ..املُدهلم

نعم خماوفك ! عن بعض خماوفك.. حديث القلب للقلب.. و سأحدثك عزيز القاريء

 ! تلك التي ربام تصدك عن السعي لتطبيق قانون اهلل! أنت

 ؟مصر أو الفوضى ( هل تخاف من احتالل 1)

أو حتى ، كأو تتابع عىل الفايس بو، أو تقرأ يف اجلرائد، ربام تستمع يف برامج التوك شو

علينا عداء  يقول بأنه سيجلبو خيوفك من تطبيق الرشيعة؛ تستمع إىل شيخ عىل املنرب

نساءنا  اغتصبتو ربام قتل أوالدناو دمارو ربام حتولت بالدنا إىل خرابو الرشقو الغرب

شاهدت أن و بل ربام قرأت! ربا ختشى تلك الترصحيات التي ُتطلقها أمريكا! و ترملتأ

ُرصد و صار رأسه مطلوباو أمريكا أدرجت منظمة ما أو شخص ما عىل قوائم اإلرهاب

  !ال لَشء إال لسعيه من أجل تطبيق الرشيعة اإلسالمية.. ملن يأيت به ماليني الدوالرات
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لكن و ؛ال ألنك ترفض الرشيعة نفسها! ختاف من الرشيعة و كل هذا الذي تسمعه جيعلك

ا عن االحتاللو تريد العيش يف سالمو ألنك ختشى العواقب آمنا من و رزاياهو أمان بعيد 

 ! العسفو االضطهاد

 .! ؟هل تظن أن هذه الفظائع ال حتدث يف مرص اآلن حقا بالفعل

 االغتصابو ي تشمل القتلهل ترى أن أحدا يف مرص آمٌن اآلن من هذه الفظائع الت

 .! ؟يف أي مكانو السجن يف أي وقتو

الذي  أن تطبيق الرشيعة هوو اجلرائمو هل تظن أننا نعيش يف عامل مثايلٍّ خاٍل من الباليا

 .! ؟الدمارو سيجلب علينا املرار

 ...تعال أحدثك قليال بلغة األرقام

ألف  691و ألف قتيل 64ا احلوادث املرورية يف مرص سنويا هم يإن متوسط ضحا 

 ! (34)مصاب 

 ! قتلو اغتصابو ألف جريمة خطف 54ارُتك َبت  4164و يف عام 

                                                           
خبار المصرية ،  32

 
 . 2211-5-11. ال
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 ! حالة 4166و بلغت معدالت الرسقة باإلكراه 

 ! سيارة 41319و رُسقت 

 ! (33)ألف مسجل خطر يتجولون بكل حرية   661بيننا و و نعيش اآلن

 غري من مل يتم القبض عليهم، وهال اإلبالغ عن، وهذا غري ما مل يتم الشكوى بخصوصه

 ! قبل ذلك من املجرمني اخلطرين ليتم تسجيلهم جنائيا

ا ا أن أعدك بجنة فريوزية ستعيش فيها آمنا عىل ... إذ  يف ظلِّ تلك اجلنايات لسُت حمتاج 

 ! األرض إذا طبقنا الرشيعة

 مل نطبق نحنو كل هذا جرى! مذابحو ما جناه كالبه من فظائعو و أيضا بعد االنقالب

أنا فقط يف حاجة إىل أن أجعل معاناتك هذه هلا ثمٌن الئٌق حتى ترىض بتطبيق ! الرشيعة

 ! ؟ تتحمله يف مذلة بدال من أن تتحمله يف سبيل اهللو ملاذا تعيش يف هذا البالء! الرشيعة

 .! ؟هل السؤال صعب إىل هذه الدرجة أخي القاريء

                                                           
 . 2213-3-14جريدة الشعب الجديد ،  33
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ق فهل ترى اهلل الذي سنطب! اجتاح العدو بالدناو حدث أن عوديناو إذا ما طبقنا الرشيعة

ُكْم َوُيَثبِّْت ) .! ؟رشعه معنا حينها أم مع أعدائنا وا اّلِّلََّ َينُِّصْ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َتنُِّصُ َيا َأَيُّ

 ..[7حممد ( ]َأْقَداَمُكمْ 

رى ذلك ل تفه! ُهت كت أعراُضنا حتى ينرصنا اهللو ُقت لناو أوذيناو إذا ما طبقنا الرشيعة

 ع كل يومكام تتابو البالء أكرم أم أن نبقى يف ذات البالء كام أخربُتك باألرقام منذ قليل

ش أهُلها بعضهم عىل بعض! ال كرامةو ال عزةو لكن بال ثمنو مهام . و.إننا يف غابة يتوحَّ

 ! لن تستقيمو حكم فيها قانوٌن غري قانون اهلل لن تنصلح

وىض صنعها غياُب ف! فيها برضانا بأن حيكم فينا غرُي رشع ربنا إننا يف فوىض أوقعنا أنفسنا

 ! اهتام الصاحلني، وتربئة املجرمني، وتعطيل القصاص، والعدل

دام أال تنظر أنت يف دليل االستخ! أليس كل صانع أعلم بام َصنَع! أوليس قد َخَلَقنَا اهللُ

ا لتعرف كيفية استخدامه ما و ما يرضهو ستعاملهحماذير او إذا اشرتيت جهازا جديد 

 هو أعلم بالقانون األمثل الذي تنصلح بهو هو َخَلَق اخلَْلَق ! فلله املثل األعىل .! ؟ينفعه

 ! [62امللك ( ]َأالَ َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخَلبرِيُ ) تزدهرو حياهتم

ا يتم تشحيمه بامء البحر ا حمرك  إال رشع  ينظم حياهتمهكذا الناس ال يصلح أن ! أرأيت يوم 

 ! اهلل احلكيم العليم
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 أوالدكو ع رضكو البد أخي اخلائف من الرشيعة أن هذه اجلرائم ختيفك عىل نفسك

اهلل  عىل أن تطبق قانون حتت وطأهتافلامذا ختتار أن تبقى  .! ؟أليس كذلك .! ؟مال كو

 .! ؟أهلهاو وسائلهاو من أسباهباو ُيرحيك منهاو الذي يقّض عليها مجيعا

َشْوَنُ ) :حجزك عن اهللو آية يف كتاب اهلل تشفيك إذا أمرضك اخلوُف من الناس ْم َفاّلِّلَُّ َأََتْ

ْؤِمننِيَ  َشْوُه إِن ُكنُتم مُّ  [63التوبة ( ]َأَحقُّ َأن ََتْ

 ؟( هل كرهت الشريعة بسبب فساد اإلسالميين 2)

 الرشيعة ابات راغبا يفربام هي الصدمة التي أصابتك حني اخرتت اإلسالميني يف االنتخ

ربام ألنك رأيت من ينادون  .! ؟ثم قدموا إليك أسوأ مثال توقعته لتطبيق الرشيعة

لون خيالفون الرشيعة فُيهمو يتنافسون عىل الكرايس! بالرشيعة كاذبني يف دعواهم

يتخذون الرشيعة ُسلَّام ليحكموك باسمها ثم ال ! أساسيات حياتكو مطالبكو حقوقك

 ! أهلكو ردَت من عموم عدل قانون اهلل عىل وطنكيعطونك ما أ

دعني  .! ؟ربام كان السبب حقيقة يف انقطاع رغبتك يف الرشيعة هو تلك الصدمة.. نعم

ا أبني لك أنك مسلٌم مكلٌف بتطبيق الرشيعة حتى إذا ختاذل من ادعوا ألنفسهم حق  إذ 

إن و تسعى لرضاه.. واسإن خذلك النو أنت مسلم تثق يف اهلل! ! الكالم باسم اإلسالم

 ! ! أغضبه من تظنهم أولياء اهلل



- 216 - 
 

وجب زمت أو اهنفإذا ختاذلت عنه مجاعة .. بل إن السعي لتطبيق قانون اهلل فرض البد منه

أعني أن كذب من يزعمون احلكم باسم اإلسالم يف ! عىل كل الناس أوجب مما كان

! ذلك يك أنت أن تسعى إىلقد أوجب عل؛ ختلفهم عن تطبيقها، ودعواهم تطبيق الرشيعة

َم وجوَب تطبيقو بيتكو فابدأ بنفسك  !  يدهضع يدك يفو عاونهو ها مثلكانظر من َفه 

حتى  !إن كل قانون غري قانون اهلل خارٌج عن اإلسالمو! إن تطبيق قانون اهلل هو اإلسالم

َ ) :أمل يقل اهلل تعاىل يف النصارى! رجال الدينو الزعامءو لو كان قانون العلامء ُذوا اَتَّ

ن ُدوِن اّلِّلَِّ م سلو فرس رسول اهلل صىل اهلل عليهو [36التوبة ] (َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُْم َأْرَبابًا مِّ

أطاعوهم حني أحلوا و اآلية بأن النصارى أطاعوا علامءهم حني حرموا عليهم احلالل

لعلامء من نام هي عبادة لالتحريم بخالف الرشيعة إو فطاعة العلامء يف التحليل! هلم احلرام

ـ رقبة عامل»ال يصلح أن تعيش أخي بمبدأ ! دون اهلل ال يصلح  لكنو! «اطلع ساملو حطها ف

ُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَلُه َأْسلُِموا) للحياة إال مبدأ  !استسلم هلل بغري قيد أو رشط [34اِلج ( ]َفإََِّلُ

 ! استسلم اآلن

كيف و! يف كل شءو هنيهو م هلل تعاىل يف أمرهتعني االستسالم التا «اإلسالم»فكلمة 

ى باسم اإلسالم من يرفض أن يستسلم اهللو! يستسلم هلل من رفض رشيعته  كيف يتسمَّ

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ  الَ  ََيُِدو)! ُيسلِّم له تسليامو تعاىل ا َفالَ َوَربَِّك  الَ  ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَكِّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيامً ِِف َأنُفِس   [65النساء ( ]ِهْم َحَرجاًّ ِمِّ
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 ! (التدرُّج) ( خدعوك فقالوا3)

 أو املنهزمنيو ربام وقع يف قلبك أكذوبٌة َدَجل يٌة يبثها أصحاب املصالح مع الغرب 

! قهان حتى نتمكن من احلكم ثم نطبهي أن التدرج يقتّض تعطيل الرشيعة اآلو ..للغرب

سلم و قد اكتملت الرشيعة قبل موت النبي صىل اهلل عليهو قضية التدرج ال حمل هلا اآلنو

ج لنا األحكام اآلن 62منذ   ! قرن فمن يأتينا بوحيٍّ ُيدرِّ

انونا أو خيرج الطاغوت فيرشع ق، يقر قانونا ما، وأنت اآلن ترى املجلس الترشيعي ينعقد

ملاذا  .! ؟بأثر رجعي أحياناو! ذونه عىل الفورأم ينف! فهل يتدرجون يف تطبيقه! عىل هواه

ا يؤخرون قانون اهلل بدعوى التدرج وه ألَّفو لكن ينفذون قانوهنم ُهم الذي اجتمعواو إذ 

 ! وفق مصاحلهمو عىل هواهم

 «رجالدُّ »كأهنا تعني أهنم يضعون الرشيعة يف و يف تطبيقها اآلن «التدرج»إن كلمة 

 أل عنهاتسو تطالب هباو عني الناس حتى ال تشتهيهافيخفوها عن أ! يغلقونه عليهاو

 ! ! هنج حياهتاو جتعلها قضيتهاو تعتنقهاو

علمهم صغار ن.. إنام التدرج يف تعليم الناس الرشيعة.. إنه ال تدرج يف تطبيق الرشيعة

! لقادمةقبل الثانية او أما التطبيق فاآلن.. من أول السلم إىل آخره.. مسائلها قبل كبارها

! ةقانون الشيطان يف حمكمة واحدو كيف يطبق قانون اهللو الظلمو جيتمع العدل فكيف
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ُقوا اّلِّلََّ َيا ُأْوِِل األَْلَباِب َلعَ ) ُكْم ُقل الَّ َيْسَتِوي اخَلبِيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخَلبِيِث َفاتَّ لَّ

 [100اَلائدة ( ]ُتْفلُِحونَ 

 قالو سلم طبق قانون اهلل يف مكة يف يوم واحد حني وقفو عليهإن رسول اهلل صىل اهلل 

َت َقَدَميَّ َمْوُضوعٌ ) اِهلِيَِّة ََتْ ٍء ِمْن َأْمِر اْْلَ َوَقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا ): قالو (َأاَل ُكلُّ ََشْ

 [621م مسل( ]؟نِّي، َفاَم َأْنُتْم َقائُِلونَ َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه، كَِتاُب اّلِّلِ، َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن عَ 

دو فأبطل قانوَن الناس ُكلَّه ه صىل أخربنا أن اهللَ سيسألنا عن، وطبق قانون اهلل يف يوم واح 

فمن يقول بعده بالتدرج العجيب الذي ليس ! ماذا أجبناهو سلم ماذا دعانا إليهو اهلل عليه

يها ع الوقت مطالبتك بتطبيق الرشيعة التي فاهلدف منه إال خداعك أخي املسلم لتنسى م

 !أساسيات حياتكو بل فيها ما ال تظن يف أحىل أحالمك أنه من حقوقك! حقوقك كلها

 يضلونك بالتدرج لتنسى  الرشط الذي انتخبت من أجله من يزعمون العمل لإلسالمو

 ..! ! مجاعاهتمو ما يعملون إال ملصالح أنفسهمو

 !  ؟يعة بين الشرو ( ماذا بينك4)

ت ختشى أو أن! فأنت غري مقتنع بُحكم كذا! و ربام تكون مشكلتك مع الرشيعة شخصية

 !أيا ما كان ُهو ذلك احلُكم! فإذا كنت غري مقتنع بحكم ما! من تطبيق حدِّ كذا عليك

متتنع عن تريد أن و [29األنبياء ( ]الَ  ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ ) تغفل عن قوله تعاىلو
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َسابُِقوا إََِل ) متناسيا قوله تعاىل الذي يرغبك فيه أن تسارع إليه! تطبيق احلُكم حتى تفهم

ِذيَن آَمنُوا بِاّلِّلَِّ َوُرُسلِ  ْت لِلَّ اَمِء َواألَْرِض ُأِعدَّ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ بِّ ن رَّ  (هِ َمْغِفَرٍة مِّ

 ! لك يناقض العقل السليم يا عزيزيفتعال أخربك أن عق! [46احلديد ]

 !فكيف يمتنع مواطن عن تطبيق القانون حتى يقتنع! الرشيعة هي القانون يف اإلسالم

بيتي  لن أعود إىل»: قلو انصب خيمتك يف وسط شارع رئييسو انزل من بيتك صباحا

ل بك الناس انظر ما يفعو «حتى يقنعني أحد بعدم أحقيتي يف البيات بمنتصف الطريق

ع قل يل لو خضو! احتاللك هنر الطريقو أصحاب املصالح التي تعطلها بعسكرتك

 ء نسريفعىل أي ش -ال تأتلفو أفهامنا تتنوعو و عقولنا ختتلف-القانون لعقل كل منا 

 الو احلق عند اهلل واحد ال يتعددإن ! كل واحد منا سريى طريقا غري الذي يراه اآلخرو

كرو ال مرتوكا للهوىو نسبيااحلق ثابت واضح ليس .. يتفاوت كامل و اهلل من رمحةو! الف 

قال تعاىل  !وضحه عىل لسان نبيهو ما يفسدهم فقد أنزله يف كتابهو علمه بام يصلح لعباده

قًا َلَِّا َبنْيَ َيَدْيِه ): سلمو لنبيه صىل اهلل عليه َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك ِمَن الكَِتاِب ُهَو اَِلقُّ ُمَصدِّ

برٌِي َبِصريٌ إِ  ه السري عىل رصاطو ما علينا إال التسليم هلل مجيعاو [36فاطر ( ]نَّ اّلِّلََّ بِِعَباِدِه خَلَ

مهو من اقرتب من امللك أواله.. ويعلمناو اهلل يفهمنا.. واملستقيم مجيعا عرتض من او فهَّ

 ! أبعدهو عىل امللك قاله
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 أو ترشب املخدرات، الرجم ختافو أو تزين، ختاف قطع يدكو و أما إذا كنت ترسق

.. هكذا، وختشى ضياع ربحكو أو ُتَرايب، ختشى املصادرةو أو حتتكر السلع، ختاف اجللدو

فأبرش أن تطبيق احلد عليك أو منعك مما تفعله من احلرام  -نذنبو و كلنا برش نخطيء–

دَت إذ اآلخرة ال حيق ألحد معايرتك بذنبكو إذا سلَّمت هلل فإنه كفارٌة لك يف الدنيا ا ُحد 

ع بينام السجن الذي حيكم به عليك قانون البرش يقط! تلقى اهلل طاهرا منه يف اآلخرةو فيه

قال  !رمحة يف اآلخرةال و ال جُيدي مغفرةو! يفسدك بعرشة املجرمنيو يفسدهاو دنياك

فكيف ترفض أن جيعل اهلل لك كفارة يف الدنيا إذا  «ال كل ساعةو وجع ساعة»األقدمون 

ذنبك هذا  تتنعم فيها كأنك مل تذنبو ا لقيته طاهرا تائبا تنغمس يف أهنار اجلنة غمسانفذهت

ا  .! ؟يوم 

ه ال نظام كامل إال بتجفيفو! عقوبتهمو من كامهلا ردُع اجلناةو و الرشيعة منهج حياة كامل

قال عثامن بن قد .. وأجرم أحدو توفريه العقوبات الرادعة إذا حدثو أسباب اإلجرام

ف من ال يردعه اخلو: أي «إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن»ض اهلل عنه عفان ر

تمع ليست مصلحة املج! ! تردعهو من اهلل عن إجرامه فتطبيق العقوبة عربة له ختيفه

بل حمكومة بقانون الرب الذي ال ظلم ! الفسادو ترددها بني الصالحو مرتوكة للنفوس

 بل ال منهج صالح للحياة إال قانون! عة زين مناهج احلياةلذلك فالرشيو! ال حماباهو فيه

 .اهلل الذي هو رشيعته
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 !  ( احترام شريعة البشر5)

آية يف كتاب  [50اَلائدة ( ]َأَفُحْكَم اَْلاِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّلِّلَِّ ُحْكاًم لَِّقْوٍم ُيوِقنُونَ ) 

م غري حكم كل حكو! يرفض ُحكم اهللو احلكم لغري اهللاهلل يبني اهللُ فيها ضالل من يريد 

 !  !إن نطق الفرنسية أو االنجليزية أو أتى من آلة دجييتاليةو اهلل فإنام هو جاهلية

جل خيرج لرفرتى ا! ال يوقر شعائر اهللو و من عالمات فساد الرجل أن حيرتم ما وضعه اهلل

ل قد تقدم ذكُر حديث أن كو! «عيحيرتم أحكام القضاء الوض»عىل الناس بترصيح أنه 

 ! سلمو أمر اجلاهلية موضوع حتت قدم رسول اهلل صىل اهلل عليه

ون عىل أحكامه م باستقالته ألن خمالفيه حيتجُّ م رجاله من أحكاو و قد عجبُت لقاٍض يتقدَّ

بارة أو إن شئنا بع.. ! يستقيل بذريعة قدسية أحكام القضاء؛ قضاة القانون الوضعي

يستقيل بذريعة قدسية نفسه كقاٍض ال ينبغي ألحد .. ا بلسان حاله ال مقالهيقوهل ىأخر

بينام هو هبذه األحكام اجلاهلية نفسها حيتّج عىل ُحكم اهلل رب ! أن يراجعه ويكأنه إله

 ..! ! بحمدهو ال هيتم لقدسية أحكام احلكم العدل سبحانهو: العاملني

هو َعنْيُ و ،قوانني البرش هو ُصلُب اجلاهليةبل حتكيم ! إن القانون الوضعي من اجلاهلية

ا يمتهنه اهللُ! ترك اإلسالم كيف ! رسولهو فكيف تقبل أخي املسلم أن حترتم شيئا وضيع 
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رسوله يقدح و إن احرتامك لَشء أهانه اهلل! رسولهو تقبل أن حترتم شيئ ا ُوضع ملحاربة اهلل

 ! هواكو فراجع قلبك! يف إيامنك

 !  يموقراطية( الشريعة أم الد6)

ها فيه حلول مل يطرحو خيدعك من يقول أن الديموقراطية نظاٌم حديٌث أتى بعد اإلسالم

فأوال الديموقراطية نظام قديٌم جاهيل نشأ يف ! اإلسالم أو أن فيها ما يتوافق مع اإلسالم

 ملا أتى اإلسالم كانت روما قد كفرت بالديموقراطيةو! روما قبل اإلسالم بمئات السنني

ا هو هرقلو منت باحلكم اإلمرباطوريآو قد أتى اإلسالم و! جعلت ململكتها حاكام واحد 

ة خرٌي أو لو لو كان يف الديموقراطيو! ال ُيبقي إال عىل اخلري الذي فيهو جيّب ما قبله  فيلغيه

 كام يدعي كثري ممن يامرسون السياسة وفق–كانت آليات الديموقراطية جائزة االستخدام 

لتأسيس او سلم أوىل الناس باستخدامهاو لكان رسول اهلل صىل اهلل عليه -قواعد الغرب

ُل لكن اإلسالم هو النموذُج األصيو! فليس يف اإلسالم ُحُلول بديلة ألنظمة  اجلاهلية  ! هلا

 ..! ! الذي ُيغن يَك عن اجلاهلية بأرسها

ال جمرد ! يعالترشو مهنا بمعنى احلُك () السيادةو! و يف الديموقراطية جتد السيادة للشعب

كام و كيف يسود الشعبو! إقرارهاو تأليفهاو بل اختيار رشيعة احلكم! ممارسة احلُكم

شكل غري يفهمها بو قدمنا فكل واحد فيه له عقله املختلف عن غريه الذي يتصور املسائل
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ة هي فالسياد! كيف يدعي الناس ألنفسهم حق الترشيعو! يتصورها غريهو ما يفهمها

 ! [21يوسف ] (إِِن اُِلْكُم إاِلَّ ّلِّلَِِّ)! الترشيع ليس إال هللو! احلكم هو الترشيعو احلكم

بُّ اهلل تعاىل ينبئنا أن األغلبيو الباطل يف يد األغلبيةو و كيف يكون تقرير احلق
ة غالبا حُت 

عة  :يقولو فينهى رسوَله عن اتباع رأي األغلبية؛ ترىض الباطلو متيل إىل الضاللو الدَّ

إِن ُتطِْع َأْكَثَر َمن ِِف األَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسبِيِل اّلِّلَِّ إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ وَ )

َوإِنَّ َكثرِيًا )! بل يقرر القرآن أن أهل احلق عىل الدوام نادرون [661األنعام ( ]ََيُْرُصونَ 

ا ُهمْ ِمَن اخُلَلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعََل  اِت َوَقلِيٌل مَّ اِِلَ  (َبْعٍض إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 :تعاىلو كذلك يقول تباركو! عملوا الصاحلات قليلو أي أن الذين آمنوا [42ص ]

ُكوُر ) ْن ِعَباِدَي الشَّ  ! ! [63سبأ ] (َوَقلِيٌل مِّ

س حني راهلل عنه لرستم ملك الف قال ربعي بن عامر رض؛ إن اإلسالم ال سيادة فيه إال هلل

إن اهلل ابتعثنا لنُخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب »: سأله عن رسالة اإلسالم

! «اآلخرةو الدنيا إىل سعة الدنيامن ضيق ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، والعباد

ام بين، يدفاجلميع يف اإلسالم مربوٌب بسلطان اهلل خاضع لقانونه العادل الرش

 ! الديموقراطية جتعل الناس بعضهم أرباب بعض
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 !  أعدائهاو ( بين تجَّار الشريعة7)

ُجون و رغبوك يف انتخاهبم من أجل الرشيعة كاذبون اإلخوان إذإن .. نعم إنام يروِّ

ن محالليف الدعوة السلفية أكذب منهم ، ولن يطبقوهاو ألنفسهم باسم الرشيعة

أفجر منهم من يزعمون و! ت من أجل أنه سيطبق الرشيعةيريدونك أن تنتخب الطاغو

هم من أكثر و أن احلاكم ليس مطالبا بتطبيق الرشيعة ليقنعوك بالرضا برشيعة الطاغوت

ا عن كيفية إن اجلميع بل ! حالليف الدعوة السلفية وحال ا صحيح  ر  ال يملكون تصوُّ

ا عملي ا لتطبيقهاو تطبيق الرشيعة ااغب يف الرشيعة أن ينفذعالمة الرو! ال مرشوع   ها فور 

إِنَّاَم ): عاىلقال ت! ال تسويفو بل ُيعلن طاعته هلل بال أعذار؛ ال يتأخرو يطبقها عن رىضو

ُأْوَلئَِك َكاَن َقْوَل اَلُْؤِمننَِي إَِذا ُدُعوا إََِل اّلِّلَِّ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا وَ 

بالرشيعة أن نقف يف  اإلخوانلكن هل يدفعنا علُمنا بتجارة و  [51النور ( ]ُم اَلُْفلُِحونَ هُ 

ألهنم يعادون أولئك العاملانيني و العسكرو املسيحينيو من الدعوجيةصفِّ أعدائها 

 .! ؟التُّجار

ني إنام ُهم شياط؛ إن أعداء الرشيعة الذي يزعمون أهنم يعرتضون فقط عىل من يتاجر هبا

هوا الرشيعة نفسهاو إنس يستغلون أخطاء ُضوو جرائم جتار الرشيعة ليشوِّ  ك فيهايبغِّ

وك عن سبيل اهللو او! يصدُّ ك مزيد بل يردون ل! هؤالء الشياطني ال يريدون لك اخلري أبد 

 ! ال ذمةو يريدون أن حيكموك بجاهلية جديدة ال ترعى يف مؤمن إالًّ ! رش
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 العسكرو املسيحينيو العاملانيني بال حليةو بلحيةني إن أعداء الرشيعة من العاملاني

 يبثُّون القنوات، ويصدرون املجالت، ويؤلفون الُكتب، وينرشون اجلرائد: غريهمو

قيمون ي، واملؤسساتو ُيشهرون اجلمعيات، وينشؤون األحزاب السياسية، والفضائية

يتجمعون يف و لب، يتكتلون يف جبهات ختريبية، ويؤسسون الرشكات، واملراكز البحثية

وك عن رصاط اهلل املستقيم الذي تدعو اهلل أن ! أكثرو كل هذا؛ ميليشيات عسكرية ليصدُّ

وا َعن َسبِيِل اّلِّلَِّ )! مرة يف اليوم 61هيديك إليه  ْم لَِيُصدُّ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُينِفُقوَن َأْمَواََّلُ

ونَ َفَسُينِفُقوَنَا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَ  األنفال ] (ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا إََِل َجَهنََّم ُُيَْْشُ

31] 

مون اعوجاج إدارة ، ويف كذا اإلخوانيزعمون أهنم ينتقدون سوء أداء  عون أهنم إنام يقوِّ يدَّ

بينام هم يريدون زرع فكرة قصور الرشيعة يف وجدانك لتصدق أن ؛ لكذا اإلخوان

يام إال فأين كان شياطني اإلنس أو! أن تطبيقها ال يصلح اآلنو ي احللالرشيعة ليست ه

حني رحل  4164حني قامت ثورة يوليو إىل  6594سنة منذ  11ُحكم العسكر الذي دام 

خيوط حتريكها يف يد النظام تدعو  ؛أمل يكونوا عرائس من خشب .! ؟املجلس العسكري

ُع رجالهو تثني عليهو له ل بعضهم كان يمثو! تغنِّيو احلفالتترقص هلم يف و تلمِّ

يسد الباب عىل املعارضني و املعارضة الكرتونية ليمأل ساحة املعارضة يف اإلعالم

 ! احلقيقيني
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 بينام ُهم يريدون نرش اإلخوانيزعم هؤالء الشياطني أهنم إنام يطهرون املجتمع من خطايا 

ه باخلمور يروي عطشو بغاياترى الواحد منهم يتنفس أنفاس الو! الفاحشة بني املؤمنني

معلنا رفضه هلفوة صدرت من أحد جتار الرشيعة ! ثم يرصخ ممثال دور خرضاء الرشيفة

ا! ممن يتسمون باسم اإلسالميني أيُّ رشاد ف! يزعمون أهنم يسعون إىل ُحكمك ُحكام رشيد 

ؤالء الشياطني ن هإ .! ؟الُكفر البواحو أي رشاد يف العاملانية .! ؟يف ترك سبيل اهلل املستقيم

َقاَل فِْرَعْوُن َما ُأِريُكْم إاِلَّ َما ): هم أتباع فرعون يقولون نفس ما قاله لشعب مرص قديام  

َشادِ  أيُّ رشاٍد يف ُحكم فرعون الطاغوت  و [29غافر ( ]َأَرى َوَما  َأْهِديُكْم إاِلَّ َسبِيَل الرَّ

اح  ! املحتك ر  الفاسد  السفَّ

ا للوقوف يف صفِّ .. يتاجرون بالرشيعة اإلخواننقول أن .. نعم لكن ال يدفعنا ذلك أبد 

ا أن نخرج من ضيق االنتامء احلزيبِّ ! أعداء الرشيعة عات إىل مسميات اجلامو بل علينا مجيع 

القاريء أوىل  أنت أخيو فأنا.. براح اإلسالم الفسيح لتنسم عبري الرشيعة النقي الصايف

ُكْم َأْعَلُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى ) ممن تاجر بهو باإلسالم ممن عاداه ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعََل َشاكَِلتِِه َفَربُّ

 بل ينبغي إعانة التاجر عىل العدو.. .[84اإلرساء ( ]َسبِيالً 

َا الَِّذيَن آَمنُوا  الَ  تَ ): و فصل اخلطاب يف هنينا عن اتباع أعداء الرشيعة قوله تعاىل تَِّخُذوا َأَيُّ

ن  ِفي بَِطاَنًة مِّ وا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت الَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما  َُتْ ُدونُِكْم  الَ  َيْأُلوَنُكْم َخَباالً َودُّ

 [668آل عمران ( ]ُصُدوُرُهْم َأْكََبُ َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت إِن ُكنُتْم َتْعِقُلونَ 
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 ...و ختاًما

إذا كان اإلسالم منهج و! اإلسالم رشيفو ضيعةهي وو! فإن اجلاهلية هي ضد اإلسالم

اجلاهلية مهام و! القانون الوضعي هو اجلاهليةو قانون ُحكم فاملناهج الوضعيةو حياة

 لو كنَت أخي من القوم الذين يوقنون باهلل كام يف اآليةو! ازدهرت فهي املوت ال احلياة

ال و فأنت لن ترى ُحكام أحسن [50اَلائدة ( ]ونَ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّلِّلَِّ ُحْكاًم لَِّقْوٍم ُيوقِنُ )

ا مهين ا كل قانون غري قانون اهللو! ال أكمل من ُحكم اهللو أعدل ى سرتو! سرتى وضيع 

اال كل من جعل اسم الرشيعة سلام لكريس احلكم دون حقيقة تطبيقها لم أن ستعو! دجَّ

 اهلل فهلمَّ إىل! تطبيقهُحكم اهلل واجب النفاذ عليك اآلن ال حني يصطلح الناس عىل 

إِِن اُِلْكُم إاِلَّ ّلِّلَِِّ َأَمَر َأالَّ َتْعُبُدوا )! هلمَّ إىل الرشيعة اآلن! دع عنك ُركام اجلاهليةو ُحكمهو

يُن الَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس  الَ  َيْعَلُمونَ  اُه َذلَِك الدِّ  [40يوسف ( ]إاِلَّ إِيَّ
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سعي  رغم! بداية قد ينتابك الَعَجُب أخي القاريء من اجلزم بأننا يف آخر أيام االنقالب

 نجسنيإقرار دستور جلنة الخاصة بعد ؛ االنقالبيني احلثيث لرتسيخ أقدامهم يف احلكم

اعد متدد االنقالب إىل ليبيا يسو ات.. بلاحلكم بإعدام العرشو إجراء انتخابات الرئاسةو

اركا بيعها يف السوق السوداء مشو االنفصاليني يف الرشق بالسيطرة عىل آبار النفط

 ! السعوديةو خمابرات اإلمارات

أمل لكن سأدعوك لتو لن أحدثك بمعلومات تدور يف الغرف املغلقة يصعب تصديقها

، طةأقسام رش، فيها؛ شوارع رئيسية انسحاب اجليش من نقاط عديدة كنت تألف وجوده

 فبعد أن كان؛ سأدعوك للتفكر يف انخفاض حدة العسف بالتظاهراتو.. غري ذلكو
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أقل شء و النصف بوصةو باجلرينوفو فوق األسطحو القتل بالقناصة من املروحيات

 ! عيار الرصاصات احلي الصغريةو عاد القتل باخلرطوش؛ بالكالشينكوف

افية لتتأمل يف ترك املتظاهرين حيرقون سيارات الرشطة دون و سأعطيك فرصتك الك

ربام كانت اإلفراجات و.. تدخل من قوات اجليش كام كان يتم طوال أيام االنقالب

واء كان ذلك س؛ قرب انكسارهو املعتقلني دليال عىل تراجع االنقالببعض املتتالية عن 

هر أو رغبة يف إضفاء مظالرشعية االنكسار رغام عنهم أو نتيجة تفامهات مع حتالف دعم 

 ..عديل زائف عىل حكومة االنقالب

ة الرصاع ختفت.. عىل كل حال يل .. حتى العاملانيون الذين جييدون متثاجلميع يرى أن حدَّ

ممن هرولوا إىل مؤمتر بروكسل؛ فهؤالء جبناء ال يظهرون إال عند انتهاء  «اليد النظيفة»دور 

أن انقرضوا انقراض الديناصورات أثناء فيضان الشوارع املعركة ليجنوا املكاسب بعد 

لكنني أقول أن هذا اخلفوت هو اهلدوء الذي يسبق .. ببحور الدم القانية املسلمة الطاهرة

 ..4162ربام يف صيف فكلنا ننتظر موجة تسونامي ثورية ستجتاح البالد ! العاصفة

عيّل ب قبل أن نكرسه بإذن اهلل الفتعال أحدثك قليال عام أراه سيحدث يف آخر أيام االنقال

 ..الكبري
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تتوايل األخبار يف إعالم االنقالب عن استهداف رموز الدعوة السلفية من قبل 

تؤكد الداخلية عىل هذه األخبار بفرضها محاية غري مسبوقة عىل مؤمترات ، واملتظاهرين

يرصح و ،طاغوتاب الاملتتالية يف تأييد الدستور ثم يف انتخفعالياهتا و شيوخ هذه الدعوة

ن أهنم البد سريدون اعتداء املتظاهريو أن صربهم بدأ ينفذو أبناء الدعوة أهنم مستهدفون

 حتى رصح أحدهم بأن من سيهتف! أكثر من مماثلو لفظيا عىل شيوخهم باعتداء مماثل

فايس بوك  موقعو! ضد شيخه برهامي فسيتلقى رضبة شومة عىل رأسه تفقله نصفني

تامعي يشهد تطاحنا لفظيا كبريا يف هذه احلرب الكالمية التي أوقدت نارها للتواصل االج

ي يف بيان االنقالب جنبا إىل  «جالل مرة»الدعوة السلفية حلظة ظهر  َخام  مندوهبا السُّ

 ..احلزينيوليو املاض  3مساء  الطيبو الربادعيو توارضوسو جنب مع السييس

صل الشيخ كردي األ« البوطي»هني ذكرى اغتيال يف احلقيقة إن هذه األخبار ُتعيد إىل ذ

حيث شهد شيوخ سوريا أن خمابرات بشار قد قامت ! أشعري العقيدة املوايل لبشار

وم عيد كردي هو يف يو اغتالته يف املسجد، وبتصفية الرجل قبيل بدء معركة حترير دمشق

بني و ةمن ناحيرة األشاعو ألصقت دمه بالثوار لتصنع ثأرا بني األكرادو «النوروز»عيد 

ليكون ذلك خالصا من كارت احرتق لكن مع حتقيق خدمة و ،من ناحية أخرىالثورة 

 ! أخرية منه للنظام بإشعال احرتاب أهيل عىل مشارف دمشق ُيفشل اقتحامها
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 يعد ملو ألن لألكراد حسابات أخرى يف الشامل! و رغم أن خطة خمابرات بشار مل تنجح

طة قد إال أن هذه اخل.. شاعرة يف بوتقة الثورة السوريةا من األألن كثريو البوطي يعنيهم

ثناء مؤمتر أتنجح يف مرص إذا اغتالت املخابرات د. برهامي مثال أو أسقطت بعض مؤيديه 

 ! يف متثيلية جيري نسبتها إىل اإلخوان أو مجاهري الثواردعم للسييس 

؛ الفعلشاركت يف معارك بو فالدعوة السلفية هلا كتائب تدربت يف سوريا عىل السالح

يف إحدى املعارك  4162الذي ُقتل أوائل عام  «حممد سليامن»هو و «أيب سهل»منها كتيبة 

بون جدا لشيوخهمو! أثناء مشاركة كتيبته مع أحرار الشام يتابعوهنم و أتباع الدعوة متعصِّ

ح حال أقنعهم فلن يكون غريبا أن يطلبوا ثأرهم املزعوم بالسال! األضدادو يف املتناقضات

رجال املخابرات الذين تعودوا اإلصغاء هلم بأن شيخهم أو إخواهنم و إعالُم االنقالب

لن يكون غريبا أن جتد أتباع الدعوة السلفية ! قد قتلوا بأيدي اإلخوان أو مجاهري الثوار

لن و !القادم بدال من قوات اجليش أثناء تسونامي الثورةحيمون أقسام الرشطة بالسالح 

جنب مع  جنبا إىل -الكنائس سابقا–ون غريبا أن جتدهم حيمون احلصون الصليبية يك

ة إنني أرى الدعوة السلفي! قبل أشهرميليشيات ساويرس التي هدد هو اآلخر بإطالقها 

موالية هلم « صحوات مسلحة»هي اخلامة الصاحلة متاما ألن يصنع منها العسكر 

متاما كام صنع االحتالل ؛ االنقالب مجاهري مناهّضو تساعدهم يف حرب اإلخوان
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األمريكي يف العراق من أكثر العشائر العراقية صحوات مسلحة موالية هلم تعينهم يف 

 ! املجاهدينو حرب املقاومة

 31/1الثوار ميدانيا يوم و و لقد بدأ أتباع الدعوة السلفية التحريض عىل اإلخوان

أن  م يف أنوية مسريات صغرية ما لبثتمجعهو إذ قام كثري منهم بتحريض الناس! بالفعل

انطلقت لتنضم ملسريات ذلك اليوم التي حرص اإلعالم عىل تضخيمها إلسباغ التأييد 

ورى جملس ش»بل لقد كان اجتامع .. الشعبي الزائف عىل االنقالب العسكري/اإلعالمي

حشدها رسميا و خمصصا لبحث نزول الدعوة السلفية 8/1يوم « الدعوة السلفية

هم ال يزالون يف و ا خطتهم بفضحها عىل اإلنرتنتنأفسد لكننا 31/1اهرات لتظ

 ! تراجعوا عن طرحها للتصويتو فلم يطرحوا الفكرة عالنية! اجتامعهم

–و لقد تكرر من أتباع الدعوة السلفية التحريض عىل املسريات املناهضة لالنقالب 

ا هبا أوقعوو املسريات حتى اشتبك سكان منطقة العوايد مع -خاصة يف اإلسكندرية

و –حتريض من أتباع الدعوة السلفية و و يف حضور63/64إصابات خطرية يوم اجلمعة 

 ! -حلدث فيديو شهري عىل اليوتيوبهلذا ا

بتحريض من أتباع الدعوة السلفية  41/64و لقد تربص األهايل باملسريات يوم اجلمعة 

 ..طريق آخرمرت من و لكن املسريات حتاشت مجوع األهايل؛ أيضا
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حتى قام مسؤول حزب النور يف القناطر اخلريية باإلبالغ ! هذا غري إبالغهم عن النشطاء

 ! عىل فراشهاو بعد أن تم اعتقاهلا تزوج عليها يف بيتهاو عن زوجته

« كانمساكن األمري»يف حزَمة  من البلطجية تسكن خلف بيته و أزِّ برهامي أتباَعهو لقد 

ا أمام بيتهفدفعهم ملهامجة مسرية  ما هامجوا  فيهامجون أول؛ سلمية متر يف هنر الطريق دوريًّ

مع « اتصال تليفوين»ثم خرج برهامي يف  42/64كان ذلك مساء ! نساء تلك املسرية

ال  ليتباكى عىل أخالق نساء اإلخوان التي تّدنت بزعمه ألهنن  «خريي رمضان»الدجَّ

َن الكِ  قد صدق فيه قوُل اهلل تعاىلو! هتفن بخيانته ْ َتَر إََِل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا مِّ َتاِب )َأََل

ِذيـَن َكَفُروا َهُؤالِء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َسبِياًل( ْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلَّ  ..ُيْؤِمنُوَن بِاْْلِ

الذي  فأول شء أحذر منه يف آخر أيام االنقالب هو االحرتاب األهيل.. و عىل ذلك

ية الذي ستجعلهم املخابرات طرفا فاعال فيه بتمثيلو حيرض عليه أتباع الدعوة السلفية

 ! «البوطي»مستوحاة من هناية 

 بأرض املعارض باإلسكندرية« ؟ملاذا نعم للدستور » و لقد رصح د. برهامي يف مؤمتر 

؛ اجليشو ةيف محاية الداخلي.. وبحضور لفيف من مشايخ الدعوة السلفيةو 68/64مساء 

ح أن البديل لرفض الدستور هو   أم هيدد ؟حيذرو فهل كان يتوقع! «االحرتاب األهيل»رصَّ

 . سأترك اإلجابة لذكاء القاريء الكريمو ؟ُينذرو
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العباد أرى جليا أن هذا االنقالب ما جاء و حني أراجُع جنايات االنقالبيني عىل البالد

أو  !فأيُّ حاكم ليتمكن ينبغي له اسرتضاء مجاهري الناس! ليحرق لكنه قد جاءو ليحُكم

من  ؛من ال حيرصون إال عىل حظ البهائم من احلياةو خاصة الغوغاء! حتى بعض الناس

لكن االنقالبيني حيرصون كل احلرص عىل استعداء و! أمنو نكاحو رشابو طعام

؛ ا عليهابغي عليهم أن حيافظوحيرصون عىل تدمري كافة موارد احلكم التي ينو بل، اجلميع

  !فمن خيطط حلكم اخلراب جمنون! لكن ملصلحة أنفسهمو ليس ملصلحة الناس
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و كأن هذا االنقالب منذ البداية كان ُخطة حمكمة وضعتها قوٌة أكرب من االنقالبيني 

ما االنقالبيون يف هذه اخلطة إال عرائس من خشب حتسب أن سيدها سيضعها ؛ وأنفسهم

 ..مطلبهو  إال أنه لن يفعل بل سيطأها قريبا بعد فراغه من غرضهعىل الكريس

ادها فيهاو فأغلق املساجد! لقد رضب االنقالُب منابع اإلسالم بعنف تلهم قو حارص روَّ

دهم، وقتل الساجدين يف امليادين، وعىل أعتاهبا  قتل الدعاة الصادقني أو اعتقلهم أو رشَّ

فضح بالعاملة للطاغوت من كان حيسبهم الناُس و ،فأغلق بذلك أبواب الدعوة إىل اهلل

ك ضعاف   6111صادر أموال ما يزيد عىل ، وبذلك يف دين اهلل اإليامندعاة  إىل اهلل فشكَّ

ي الكنائس بحفنة نقود يسدون هبا  مجعية خريية كانت حتجز الناس عن بيع دينهم ملنرصِّ

 ترتافق احلبس ما ملو الرضبو اخلامر سببا كافيا للقنصو النقابو جعل اللحية، والرمق

 ! مع كارنيه حزب النور

و استكامال لتجفيف منابع اإلسالم فقد رضب االنقالُب مفاهيم اإلسالم يف جذور 

لنساء هو ينتقد وجود او فتجد ذا حلية أو رجل ُيصيل الفروض يف املسجد! قلوب الناس

 النساء قت يؤيد رضب ذاتيف املسريات أو رفعهن أصواهتن باهلتاف بينام هو يف ذات الو

ال و ال تسمع هلذا التيس حسا أيضاو! اجليشو الرشطةو سحلهّن عىل أيدي البلطجيةو

جتد من يرصح و! السجونو يتمّعر وجهه هلل إذا سمع عن انتهاك أعراضهن يف األقسام

من شايعهم ضد و بأنه لن هيادن من تلطخت أيدهيم بالدماء ولكنه يقصد اإلخوان
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تزداد ذهوال حني جتد الشخص و!  من أن يوجه كالمه للسفاحني القتلةاالنقالب بدال

د من جتو! نفسه متخندق بكامل ُعدته يف خندق الطواغيت القتلة من أرباب االنقالب

ا كانت أم! يالعجب قوهلمو! يطالبون بإعدام مناهّض االنقالب طلبا الستقرار البالد

يأسى عىل  جتد منو! ؟بربكان االنقالبالبالد قد أوشكت عىل االستقرار حتى اضطربت 

محلة و ال حُيرك ساكنا مع حبس الشيوخو نشطاء العاملانيني إذا ُحكم عليهم ببضع سنوات

رحا يوم بل لقد قفز ف! النساء عرشات السنوات بحكم الطاغوت النجس املتجربِّ و القرآن

 سيسيف رمو يوم الفضو ُسفكت دماء آالف الشباب يف الشوارع يوم احلرس اجلمهوري

يت أي قلوب بق! ! يف كل جمزرة أدارها الطواغيُت و عيل بن أيب طالبو القائد إبراهيمو

الثبات و يا اهللُ رمحتك! ملجاهدته حتدفع اجلوارو تعرف اإلسالم إال قلوبا ُتنكر كل هذا

الو من عندك منة    ! تفضُّ

 االقرتاض ارتفع معدل، وو لقد انخفض االحتياطي النقدي ملستوى  غري مسبوق

صانُع امل، واألسعاُر تشتعل! احلكومي فوق حاجز مل ُيكرس منذ ديون اخلديوي إسامعيل

الُب يف بل لقد تسبب االنق! الرشكات العاملية ُتنهي تواجدها يف البالد، وتغلق أبواهبا

د االنقالُب وديعة حرب اخلليج ! إفالس اجليش ذاته  عمل اجليش كمرتزقة أجرة–إذ بدَّ

 أبقاه فأيُّ .. املرتباتو التي كان ُينفق منها عىل التسليح -يف حرب صدامألمريكا 
ٍ
 شء

 .! ؟بل أيُّ شء أبقاه االنقالُب لنفسه كي حيكم به .! ؟االنقالُب للناس لريتضوا حكمه
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إن االنقالب ُيذكرين بالسحابة السوداء التي كانت حديث الصحافة يف كل موسم حصاد 

فُمزارع األرز جيد خملفات كثرية من القش يف حقله ! باركملحصول األرز أواخر عهد م

. .ال يعرف أين يتخلص منهاو هي غري صاحلة لتغذية احليوان مبارشة.. وبعد احلصاد

، ة يف الرتبةبذور احلشائش الكامنو فتحرتق معها احلشائش النابتة؛ فيلجأ حلرقها يف مكاهنا

أي حيرتق القش . .العنارص املعدنية التي فقدهتا تتحول يف النهاية إىل رماد ُيعيد إىل الرتبةو

خيلف احلرُق سحابة سوداء ضبابية ضخمة حتجب و! ليصري سامدا للمحصول اجلديد

 ! تقبض القلوبو الرؤية

كذلك االنقالب أتى هذه املرة ليحرق ال و! إن الفالح أتى هذه املرة ليحرق ال ليزرع

يرضب و يدمر صناديقه السوداءو أرساره خُيفيو أتى ليزيل آثار نظام مبارك.. ليحكم

صورة اإلسالم التي متددت يف عهد الصحوة حتى أوشكت أن تتوىل مقاليد احلكم يف 

 ..«اإلسالم السيايس»أتى ليرضب ! البالد

لقد خرج االنقالُب عن أجندة هيكل النارصية التي حرصت عىل اسرتضاء الناس يوم 

 !لتي بدأها فاروق قبل رحيله بسنواتوّسعت تطبيق قوانني اإلصالح الزراعي ا

بل  !حرصت عىل إطعام األفواه بنُظم الدعم بينام االنقالُب يعتزم إلغاء بطايق التموينو

لقد حرصت أجندة هيكل النارصية عىل النيل بينام هذه احلكومة تشارك يف بناء سد 

  !تدعم بناء سدود جديدة يف جنوب السودانو اجلفاف يف إثيوبيا بلو العطش
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ا .. وحقا لسُت أرى هذا االنقالب جاء ليحُكم ال أراه جاء ليصنع من السييس نارص 

ا هو اآلن و لقد حرق بالفعل األرضو! لست أرى هذا االنقالب جاء إال ليحرق! جديد 

ا من الرؤيا و يستكمل حرق أطرافها ينفخ يف السحابة السوداء لتعّم السامء فتحجب مزيد 

 ..القادم إن شاء اهلل الفصلعن بذور الرش أتكلم يف .. و«رّش بذور ال»ليزرع بعد احلرق 
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نه أ.. و«االنقالب جاء ليحرق ال ليحكم»السابق عن أن  الفصلكنت قد تكلمُت يف 

ا صاحلا إلنبات حيرق البالد فيجعلها م   ة لكنني أرى أن اخلوض مبارش.. «بذور الرّش »هاد 

 صفاتال ؛ بل يفكثريةسيكون غامضا ألنني لن أخوض يف أسامء يف تعريف بذور الرش 

 .... لذا فسأرضب بعض األمثلة قريبة الوضوحأكثرسامت الو

ا دجالة زائفة تقدسها فئات الرصاع من إسالمية  اشرتاكيةو ليرباليةو نحن نرى اآلن رموز 

او فتعال نفتش قليال يف تاريخ تلك الرموز.. غري ذلكو  ..كيف صارت رموز 
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نظمة تلقفته األوالشاب اليافع الذي صنعه االعتقاُل شابا مناضال « محدين صباحي»

ام إىل بدءا من بعث صد؛ تصنعهو تدعمهو االشرتاكية الشمولية واحدا بعد واحد لتنفخه

هو يف كل ذلك يتذرع بأن اإلسالميني جتار دين لكنه يميل دوما و! أخرض القذايف

! رسيةبل لقد اختذ آية قرآنية شعارا حلملته الكومبا! ا لهيتخذ كنائسهم منابرو للمسيحيني

 تاجر ربام ألنه يف احلقيقة ليس إالو ربام ألن الدين ال ينبغي أن يكون يف عرفه إال الُكفر

 ! تاجر دين الكّفار! دين هو اآلخر

الذي دأب عىل تزييف احلقائق حتى خاض يف الشيخ ! ملمع السييس« إبراهيم عيسى»و 

ه لكنه ما اشتهر كمناضل إال حني صنعت! رمز الدين الثابت عند عوام املرصيني الشعراوي

مبارك .. تلك األحكام التي صدرت بسبب هجومه عىل مبارك.. أحكام القضاء رمزا

ضة املعار»الذي عفى عنه يف مرسحية تستحق أن يكتب عىل أستار هنايتها لفظة 

 ..«الكرتونية

ح روو لعاملانيني عىل أنه الشاعر الثوري الذي هيجوالذي قدمه إعالم ا« الفاجومي»و 

هو رهن و إال أنه كان مغمورا جدا حتى حصل عىل جائزة حكومية! جيفارا معه

ون االعتقال نجام  يف وقت كان شعراء اإلسالميني ُيقتلو لتصنعه ثنائية اجلائزة! االعتقال

أم  .! ؟امجائزة من النظفهل ُيعقل أن حيصل عدو حقيقي للنظام عىل ! فيه حتت التعذيب
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« الشتائم»و «الكالم»أنه بوق صنعه النظام ليوقف به النقد عند حد تنفيس الغضب بـ 

 .! ؟«الصدام»دون جتاوز حدود املفاصلة معه إىل 

ا «نجمُ »يا  ع 
عْ  «اخلرا»مثل اخلنافس فـ  .. لكن يف النجاسة الم  ْتَقمَّ

 ! ت 

مْ » «صاروخٍ » «لّف »كفٌن يلفُّك   ! «ت ْوَلعْ »رايٌح َكْي و أنت «َسْمُسونُ ».. «ف خ 

 ُأمِّك»َطُهَر الَقريُض بـ.. «َيُشّد ُدخاهَنا»من و «ُكيُوف  »من للـ
 ! ُضفَدعْ  «َمْوت 

 ! تلَسعْ  «تويرت»من  «أبُّ وسخة»ُهَو .. قلُت ال ليس كذا «بن وسخة»قالوا 

 ! َلْعَلعالقوايف تْ و الشعُر أسلمَ ..  وأرمال   «نجم»بفقد  «احلشيُش »صاَر 

ا حتى صنعته جريدة روزآليوسف إرهابيا (34)« برهامي»و  ور الذي كان مغمور  .. شيخ الزُّ

ها جريدة اشرتكت مع؛ وقبيل ثورة يناير بأسابيع« أخطر رجل عىل مرص»سمته و! خطريا

كأن اجلريدتني العتيدتني يف حرب اإلسالميني متهدان و.. ! األهرام حني قامت بحوار معه

ب رجاله كانوا أذرع أمن الدولة يف رضو ا زائفا يفهم منه الناس أنه مناضل بينام هوله تارخي

 ! اجلهاديني عىل سواء طوال أربعة عقودو اإلخوان

                                                           
 ..اهن. لالستماع إلى قصيدةفي برهامي؛ اضغط 34

https://soundcloud.com/islam-anwer-el-mahdy/ektafa
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ا شيخ كانوا منذ عقود جمرد بذور رش و شاعرو كاتبو لسيايس: هذه أمثلة رسيعة جدًّ

راها محراء لرش اليانعة التي نبذرها الطاغوت يف أرض النارصية املحروقة لتثمر اليوم ثامر ا

 ! قانية تتفجر دما يف شوارعنا

سنوات  3فمنذ ! «بذور الرش»و ألضيف إليها نموذجا ملؤسسة لنفهم شمول مأساة 

ارة صياغتها إال أن إدو أعدُت تصميمها.. شاركُت يف صياغة ُكراس متابعة حلفظ القرآن

كان و! طتغيري لونه أو طبيعة اخلال حتى و دار التحفيظ رفضت تغيري اللوجو اخلاص هبم

ا حتى وجدُت أن اللوجو هو ذات لوجو دار حتفيظ شهرية ذات فروع و هذا طبيعيا مفهوم 

إدارة و علمت طبيعة الصلة الرابطة بني إدارة هذه الدارو يف بلدان اخلليج داعمة االنقالب

عم تد االنقالببعد ثم وجدت إدارة الدار ! الدار األصلية الداعمة بطريقة غري رسمية

تعلم األطفال أن القرآن ال و الطاغوتاختيارات مشايخ الزور املتخندقني يف خندق 

أشهر من أجل ب قبل ذلكبعد أن كان القرآن وثيق الصلة بالسياسة ! اتصال له بالسياسة

لقد بذر أمراء اخلليج بذرة الرش هذه ! دفع آباء األطفال النتخاب مرشحي حزب النور

بذروها يف صورة املحافظة عىل القرآن بينام هي ثالجة جتميد حتول دون ! اليومقديام لتثمر 

 ! العمل بالقرآن

الغاز و أن أمراء النفطو! و أنا اليوم أقول إن الشيطان يبذر بذور الرش يف أرضنا املحروقة

التأكيد لكنها ب.. سياسيني اليزالون يف بدايتهمو شيوخو شعراءو يشرتون ذمم كتاب
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أخلصوا و برشة جتعلهم رموزا طاهرة مضيئة يف املستقبل إذا استقلُّوا بأفكارهمبدايات م

  !لكن الطاغوت يأبى إال رشاءهم باملال حلرصهم يف اختياراته هو عام قريب! هلل نواياهم

لم مؤسسات بحرينية توظف شبابا يتسمون بحب العو كويتيةو فمراكز بحثية سعودية

 الفتاوي إنتاجو هم يقودوهنم لَصْوَفنة  احلركة اإلسالميةلكن.. إجادة البحث فيهو الرشعي

 حكمهمالرضا بو حتدوهم إىل طريق مهادنة الطواغيتو التنظريات التي تقود الشبابو

ذلك كله بدعوى احلفاظ عىل .. وترك الشوارع ليحتلها العسكرو العودة للمساجدو

مثال أهؤالء و! غايتهو معناه غري ذلك مما يشابه لفُظه احلقَّ بينام ينحرف عن؛ والدعوة

يصنعهم الطاغوُت  «خالد صقر»و «حممد األزهري»و «عمرو بسيوين»و «أمحد سامل»

 «قدمامل»و «برهامي»أمثال ورثة  ملشايخ الزور  بتواطؤهم أو بغفلة بعضهم.. يصنعهم 

اآلن  الذين يسقطون -عىل الرتتيب وفق طابع الشخصية- «سعيد محاد»و «حطيبة»و

نواياهم إثر ختندقهم يف خندق أسيادهم و ت يف خريف انكشاف أغراضهمكورق ميِّ 

ني اإلعالميو الشعراءو مؤسسات قطرية جتتذب الكتابو! رش قحاب األرضالعسكر 

زهم عن حتج.. والفرسو لتأرسهم بدعمها يف نطاق حركتها الضيقة كوسيط بني الروم

لو كهيتو الرضب بحروفهم عىل رؤوس الطرف الفاجر الذي يقتل ياهم دافعة إ؛ يتغوَّ

ة العراق أو جلامعات سياسيو لفتح جبهات نقد حمطِّم حلركات جهادية تعمل يف سوريا

تنطلق اإلمارات ليكون متويلها األكرب ضد الفكرة و! تكافح من أجل البقاء يف مرص
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أعمدة  تقويضو تبذل كل ما يف وسعها هلدم احلركة اإلسالميةو اإلسالمية ذاهتا فتنفق

 ةالعسكر ال كأخواهتا يف السعوديو فيكون أكرب متويل اإلمارات للعاملانيني؛ اهنابني

 ! قطر الذين حياولون شل احلركة اإلسالمية من داخلهاو الكويتو

ف عل حقيقي عىل و أيضا نشطاء إسالميون اشتهروا دون تاريخ «بذور الرش»و من 

اال و بل أن أكثرهم عند دعوته لعمل حقيقي خينس! األرض لقيه ال أثرا أو يُ و جتد له حسًّ

ات هؤالء النشطاء بعضهم تلقى دعام خليجيا بمئ! ينسب الفضل لنفسهو عىل عاتق غريه

 بعضهم تلقى دعام إخوانيا لسنوات طويلة قبلو صنع به مؤسسة صغرية يديرهاو اآلالف

ة دالثورة ثم انقلب عليهم بعدها.. هؤالء النشطاء جتري صناعتهم عرائس خشبية جدي

 قالب «وائل غنيم»تتم صناعتهم عىل قالب و توجه املخابرات من خالهلا الناس..

 االعتقال يف سبيل القضية ثم الظهور المعني فجأة بعد انتهاء املعركة ليشاركوا يف احلكم

 !القيادة.. بعضهم يزعم أنه مرضب عن الطعام بينام هو يعاين زيادة الوزن يف املعتقلو

ت احلبس االنفرادي بينام هو يف حبسه االنفرادي يتابع اإلنرتنو قبعضهم يزعم التضييو

ٍف بعضهم يزعم أنه خمتو! ربام يكون اآلن يقرأ هذه السطورو األندرويد فونو عرب التاب

قائد و حتت التعذيب بينام هو كامن بعلم األمن ليظهر يف اللحظة املناسبة بعد انتشاره كرمز

الء أخطر من بذور الرش التي تعمل عىل تزييف العلم هؤ! ملرحلة ما بعد كرس االنقالب
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االنحراف بجامهري املخلصني إىل ُطرق غري طريق و ألن هؤالء يعملون عىل تزييف الوعي

 ! التمكنيو النرص

معه أذناب حزب النور يسعون لنوع من غسيل و للدعوة السلفية «الصف الثالث»بل إن 

 يسحبون فيهاو ي يمولون به مشاريع واعدةالذ «بيت األعامل»األفكار عرب و األموال

القصد.. يغروهنم بتقديم الدعم ملرشوعهم و حسن السمت «زمرة من الشباب املثقف»

رجال و ينشئوا كهفا جديدا يكمنون فيه عند احرتاق احلزبو ليتمددوا من خالهلم

لعنقاء من كا «تكنوقراط»يعيدوا بعث دعوهتم اخلبيثة منه ثانيا يف ثوب و برهامي املشاهري

 ..«بذور الرش»هذا الكمون أيضا من و! الرماد

لتي ستطرح ا« بذور اخلري»أخلص لكان و ليست إال شبابا يانعا لو استقّل « بذور الرش»إن 

ة ! اراوضع القيد يف يديه خمتارا ال حمتو إال أنه يرص عىل تلويث نفسه! كرامةو هنضةو عزَّ

شها التي ستزحف إليها ثورات الربيع ذلك بقبوله دعم جهات تريد صالح بقاء عروو

 ! ذهابه أدراج الرياحو العريب فور كرس االنقالب

 ..أقولجميعا و لهؤالء اإلخوة 

فأنا نذيٌر لك بأن من ؛ رُسعة الرفعة هو دافعكو ملعة الظهورو أنه لو كان حب الدنيا

يغرق لكن سفال تُكن يف املركب اخلارس الذي ! يدعمك ستذهب رحيه مع ريح االنقالبيني



- 247 - 
 

و أستبعد أن حيب اآلخرة من يبيع عقله ملن –لو كان حب اآلخرة هو الدافع و! بعد قليل

 حيثو! حيث الثورة ال الثريانو! ُهنا حيث الدم ال املادة.. فاآلخرة هنا -يدفع أكثر

إياك و فبع نفسك للباقي! الطواغيت زائلونو إن الربَّ يبقى يا أخي! الرصاع ال الرصع

 ! للفاننيمن بيعها 

 :و ختاما قال سيِّد

 إن األوىل ترتفع يف الفضاء رسيعا ولكن، لكن بذرة اخلري تثمرو بذرة الرش هتيج» 

جرة لكن ش.. وحتى لتحجب عن شجرة اخلري النور واهلواء؛ جذورها يف الرتبة قريبة

 ..ءاهلواو ألن عمق جذورها يف الرتبة يعوضها عن الدفء؛ تظل يف نموها البطيء اخلري

 احلقيقية نفحص عن قوهتاو مع أننا حني نتجاوز املظهر املزور الرباق لشجرة الرش

تصرب شجرة  عىل حني.. ! تبدو لنا واهنة هشة نافشة يف غري صالبة حقيقية؛ صالبتهاو

حتفل بام ترمجها  ال؛ تظل يف نموها اهلاديء البطيء، وتتامسك للعاصفة، واخلري عىل البالء

 ]أفراح الروح[.«   أشواكو اءبه شجرة الرش من أقذ
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 بمعنى أن.. كام نعرفه هو االسم املضاد للرب يف الثقافة اإلسالمية« الطاغوت»إن 

إذا كان للرب .. ورب العاملنيالرب احلق اهلل تعاىل هو و هو الربُّ الباطل« الطاغوت»

ن الطاغوت هم احلُواُة الذين يزينوفأنبياُء .. يرشدون الناس إليهو أنبياء يبينون احلق

 احلُواُة هم سادُة اإلعالم غلامن أجهزة املخابرات.. ويوقعون الناس فيهو الباطل

الشؤون املعنوية للجيوش ذات الكروش التي أنشأها االستعامر بالقروش حلامية و
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 املقوقسو األسود العنيسو عروش طواغيت العرب ورثة مسيلمة الكذاب.. العروش

ون جييئو يسرتهبوهنمو احلواُة الذين يسحرون أعني الناس! غريهم كثريو ريُجرجو

 ! بالسحر العظيم

و نحُن يف آخر أيام االنقالب يستمر إعالم احلُواُة يف وظيفته التي صنع هبا االنقالب 

ور» كوارث ومهية صارت اليوم حقيقة واقعة ال و حني أقنع الناس بمصائب« صناعة الزُّ

 يستمر إعالم احلواة! ال أعالها أزمة مياه النيلو أدناها أزمات الكهرباء ليس! مراء فيها

يزين يف أعينهم ما كان يدعيه عىل اإلخوان و هو يثبت قلوب أهل الباطل عىل باطلهمو

ا ا؛ زور   حياول بث اخلوف يف نفوس أهل احلقو! إذ يقرتفه االنقالبيون جرما مشهود 

 من حتت عقوهلم ليحل حمله القلقسحب بساط الرتكيز و تشتيت أفكارهمو

 ..االضطرابو

اة يف ساحات احلُو انترشتأالعيب غياب السييس التي .. تلك« صناعة الزور»و من 

فيكتشفه  -املخنَّث الرقَّاص–فتارة خيرج علينا دوبلري للسييس ! املسامة بالقنوات الفضائية

يس عن ة غياب السيفيخرج بيان عسكري رسمي يعرتف أنه دوبلري لتنمو فكر؛ الناس

ف املستقبل القريب رغم  املشهد يف أذهان من يرصدون األحداث بدقة يف حماولة لتشوُّ

 حني يوشك الناُس عىل االقتناع بغياب السييس يظهرو! غياب مصادر املعلومات املوثوقة

هكذا ندور و !يف تسجيالت مع سياسيني غربيني أو رشقيني يصعب الطعن يف صحتها
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دائرة زيف مفرغة يصعب معها أن نستقر عىل رأي واضح حمدد يف مسألة  مع احلواة يف

كله  أن ننسب الرشو اهلدفو أن نتشتت عن الغاية! هذا ما ُيريده احلواةو! غياب السييس

ا يكونون قد أصدرو -أرباُب احلواة-لشخص السييس حتى إذا ختلص منه الطواغيُت 

أو ! باالشرتاك معه أو حتى من دونهبذلك صّك براءهتم هم من كل جريمة ارتكبوها 

تذهلنا  أو! الكيد فيظهر مرشحا رئاسيا المعاو فرصته يف اإلعدادالسييس حتى يأخذ 

طرطورا و ليصبح كومبارسا عىل نطاق أوسع «صباحي»املخابرات بنجاح الكومبارس 

 ! ! رئاسيا من مقاس أكرب من عزمي مدكور

هرون برهامي عىل الساحة يرتكب كل رزايا فُيظ! و تتكرر األلعوبة مع مشايخ النفاق

لدماء ُمسحت فيه كل او حتى إذا احرتق ُنسبت إليه كل خيانات الشيوخ! اخليانة عالنية

سوق  حني ُيباع برهامي يفو! التي أراقها سكوت بقية شيوخ النفاق عن أفعال الطواغيت

  أعينهم براءة األطفال يفو لعمللاحلويني و أمثال املقدميعود الكهنُة الكباُر ؛ اخلائنني ُكهنة  

 االفتتان أن ترىو من عالمات االنتكاسإن و! كانوا يعتزلون الفتنةإنام زاعمني أهنم 

اهلية ال حربا ج -رض اهلل عنهم-رصاعنا مع العسكر فتنة كالتي دارت بني الصحابة 

 ! «نةبئر معو»غادرة كمثل جريمة املرشكني يف ذبح قّراء القرآن العظيم يوم كمني 

من  أحداث تطهري احلركة اإلسالمية»يوليو اسام عمليا هو:  3يوما ما سنسمي انقالب 

 ! «املنافقني
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نه شهيد كأو فيتصدر توارضوس املشهد! و باملثل تدور األلعوبة يف ساحات القداس

ا مكانه عىل أيقوناهتا النجسة فإذا سقط مع االنقالب عاد شعب ! الكنيسة القادم حاجز 

 مثل السامحةنة شنودوية ليسعنرصية طوال ثالثني و تطرفاو ن تعصبانواملشحوالكنيسة 

 ! كأن توارضوس هو املجرم الوحيد يف الصليبينيو تبقى النار حتت الرماد؛ والتعايشو

 ..اجلامعاتو الرشطةو! و قس عىل ذلك األزهر

مّل من أنه قد و فكان يقول أنه طلب ذلك! إنني أعرف ضابط ا خرج عىل املعاش فجأة

بينام أشاع رجاُل األمن احلريب بني زمالئه أنه خرج ! أخرجوهو كثرة الطلب فأجابوا طلبه

لكن احلقيقة التي علمها فيام بعد من رجال ! لوجود متطرفني إسالميني يف أرسته

املخابرات هي أنه خرج بأمر من هيئة املعونة األمريكية عىل إثر اقرتاحه تطوير سالٍح 

يشيعون ما و هكذا يلعُب احلواُة بالعقول! إرسائيلو ن التسلُّح بني مرصتفوق يرض بميزا

 !يريدون للتغطية عىل رزاياهم أو متهيدا حلدث كبري قد يفعلونه مضطرين عام قريب

بينام الطواغيُت هم أصحاب ؛ كذلك من يبثوهنا مبارشةو احلواة هم ُصنَّاع اإلشاعاتو

 ..املصلحة فيها

ار خلف الستار يأمرون حواهتم بدفع أسامء بعينها كباش فداء و يمكُث الطواغيت الكب

سيفرحون ببعض و الناس مسحورونو! يبقون همو عىل الساحات لتحمل أوزارهم

األرض »يف  لتنبت« بذور الرش»تبقى و األحكام عىل مشاهري املجرمني بعد كرس االنقالب
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هنا تعمى تطاهلا أيدي العدالة أل تبقى زيادة عليها الكثري من ثامر الرش التي لنو «املحروقة

 ! الربكة يف احلُواة.. وعنها

أجهزة يكون يف بنيته أشبه ب« حرٌس ثوريٌّ »و الصواب لتتطهر هذه البالد أن ينشأ فيها 

بذوره ليطهر و يكشف ثامر الرشو املخابرات احلربية ليدقق النظرة يف بنية املؤسسات

ني الناس جيو تزهرو ن كثب فيغرسها لتنموباملثل يبحث عن بذور اخلري عو األرض منها

ا  ! حمصوهلا وافرا محيد 

سالمة بل أال هيتموا ب! أعاش السييس أو مات: إنني أطالب إخواين الثائرين بأال هيتموا

صحيح أن دمه سيكون نار ثأر تؤجج الرصاع إذا ذهب عىل إثره ! الرئيس من عدمها

ي فلو سقط قائد الكفر بق.. الكفرو ملكن املعركة األساسية هي بني اإلسال.. قربانا

ا من املسلمني وجب تصعيد غريه مع .. والقضاُء عىل فلول جيشه واجبا لو سقط قائد 

 ..زوال حكمهو اخلطايا التي أدت لسقوط األولو تصحيح العيوب

و أنا من فريق يشتبك يف هذا الرصاع باألساس ال ألجل رشعية الصناديق لكن ألجل 

األبطال و ..ال يثبت هلا إال األبطالو إن احلرب سجال.. والعزيز احلميدرشيعة كتاب اهلل 

أو يدخروهنا .. لكن يدخرون دموعهم فرحا بيوم النرص.. ال خوفاو ال يبكون ضعفا

أذهلم و هزم عدوهمو شكر أنه نرصهمو محدو ليذرفوها أسفا عىل املهزومني يف تواضع هلل

 ..صاغرين
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أالعيبهم .. ف«الشؤون املعنوية للقوات املسلحةجهاز »ناب أذال تنشغلوا بأالعيب احلواة 

يِّكم فتصري بأمر اهلل تنانني تلقف ما .. خياالت يأرسون هبا حواس الناس
ص  ألقوا ع 

فإن . .أطلقوا طاقة اليقني من قلوبكمو انفضوا غبار السحر عن أعينكم.. متحقهو يأفكون

ع الوقت ه للسحر يعمى ميمن ترك عينو.. فيه هو اليقني  النرص طريق طويل وقود السري

 .. عن طريق النرص الذي هو حتت قدميه موجود منذ خلقه اهلل حتى تقوم الساعة

نت.. أمة تنمو إذا َكَبْت .. هكذا ينبغي أن نكون ا متكَّ  ..فإذا قامت من َكْبَوهت 

 ..اهللُ غالٌب عىل أمره.. وو الرصاُع سجال
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ري عاديت عىل غ؛ ب يقول املحيطون يب أين رصُت متفائال وردّي النظرةمنذ بداية االنقال

أت مل يو يرحلو يقولون هذا ألين أرى االنقالب جاء ليحرق! «توقع األسوأ دائام  »يف 

ا! ليحكم لن يلبثوا أن و أراه عملية تأديب غربية إرسائيلية عربية لإلخوان لن تستمر كثري 

ال زلت عىل رأيي الذي نرشته .. وأقدر عىل احلُكمو ايعودوا لكرايس احلكم أكثر ُرشد  

ا من حكم اإلخوان يف صورة « عسل اخلشخاش»قبل االنقالب يف كتايب  أن أمامنا عقود 

 ..لن تكون إسالمية صافية كام نريد لكنها تكفي مرحلة إىل اإلسالمية
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ال أنه إ..  قريباعىل أن االنقالب سينكرس« آخر أيام االنقالب» هذا الباب:و أنا إذ أبني 

أحكي له قليال عن و «األسوأ»عن  -فصلال ايف هذ–من حق القاريء أن أحدثه قليال 

حكام كان مت-« السييس»الذي قد حيدث يف رفسة أخرية من انقالب « السيناريو األسود»

قد حيدث بالتأكيد إذا متكن االنقالب فيكون الزما لتوطيد أركان و -أو خارج املشهد

 ..النارو جديد باحلديد ُحكم طاغوت

ذبحة غري أن اجليش ُيعد لتنفيذ م -عرب الضباط املتقاعدين–ُيشيع حواُة الشؤون املعنوية 

 مليون يسقط جراء رضباهتا مخسة عرشو بل كارثية يقع ضحيتها مليوين قتيل، مسبوقة

 بحلوانبدأ ي؛ األحياء الثائرةو املدنو املدفعي للقرىو إنه سيناريو القصف اجلوي! جريح

اين الكثيف ، ويستمرو دجلاو كرداسةو ا نظرا للتكدس السكَّ أرقام الضحايا ضخمة جدًّ

يو ُيشيعون هذا السينار.. «السيناريو األسود»هذا هو ؛ ويف مرص ال نظرا لقوة الرضبات

 تركهم يفعلون ماو ليغرسوا يف عقول الناس أنه ال مفر من التسليم حلكم العسكر

 ..يشاؤون

هم و !كر أنفسهم ال يسيطرون عىل الشارع فضال عن سيطرهتم عىل احلُكمبينام العس

ئيس ملاذا يسعى السييس ملنصب الر: إال فأخربين أخي القاريءو! متخبطون يتصارعون

بينام قد حّصن منصب وزير الدفاع يف دستور جلنة النجسني حتى صار منصب الرئيس ال 

 هو يف صالح من سيخلفه يفو للسييس« شلوط لفوق»إنني أرى هذا اإلجراء ! ؟معنى له
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مد قد أعلن حمو! سدنة املخابراتو أو يف صالح املجلس العسكري منصب وزير الدفاع

بالطبع و !أنه ال يريد السييس يف منصب الرئاسة -املندوب الواطي اإلمارايت–بن راشد 

سعودية لكذلك او! -؟ما فيش حاجة يف املتسابة –هلذا املنصب  «أمحد شفيق»هو يفضل 

 ؛فام الداعي لوهم رئاسة السييس الذي يروجه احلواة! رئيسا ملرص «سامي عنان»تفضل 

تلك اخلالفات التي جعلت هلجة قائد ! إال التغطية عىل خالفات بني قيادات اجليش

ع له أثناء هو يقول يف مقطو اجليش الثاين أقرب لتربئة النفس منها إىل االفتخار بقائده

اهلل و ة بأمرهكل حاج، والسييس ده قائدنا» :-قبل أن يعزله السييس– دمتأمني استفتاء ال

كبشا  صناعة السييسو هل يريدون التنصل من كل جرائمهم يف االنقالب« مش من نفسنا

 مما سيؤدي؛ انقسامهاو هذا يدل عىل ضعف قيادة اجليش.. ونعم أنا أرى ذلك! ؟للفداء

دأ صف مناهّض االنقالب بالتأكيد حال ب النشقاقات حقيقية مؤثرة سيكون بعضها إىل

 ..اجليش عملية كالتي خيوفنا هبا حواة الشؤون املعنوية

ك ال يشار.. ال حتى يف إدارة الشوارعو و اجليش من بدايته ال يشارك يف االنقالب

بل ما نراه يف الشوارع هو وحدات خاصة ! 4166بوحداته القتالية األساسية منذ يناير 

دان رجاهلا له بالوالء حني كان قائدا لسالح املشاة قبل و ت إدارة السييسكانت أغلبها حت

الحظ احتفاظ السييس بشارة الصاعقة –أن يكون مديرا للمخابرات احلربية عهد مبارك 

 111و 555هي هذه الوحدات .. و-عىل كافة ثيابة العسكرية يف اعتزاز واضح
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هذه األخرية أنشأها .. واملدنيةاحلامية و الصاعقةو الرشطة العسكريةو املظالتو

-M»سّلحها باملجنزرات املكعبة الكئيبة و 4166طنطاوي يف ظروف غامضة قبيل يناير 

 !هي باألصل مدرعات ُخردة من خملفات حرب فيتنام؛ والتي تروهنا يف الشوارع« 113

 ئهابطو لضعف تصفيحها؛ منها لكثرة من ُقتلوا بداخلها يتشاءمونكان اجلنود األمريكان 

قد أجربت أمريكا طنطاوي عىل رشائها و! صعوبة اخلروج منها برسعة حال االشتباكو

 كون منها الوحدات التي نراها يفو تشغيلهاو فقام بصيانتها؛ ضمن املعونة األمريكية

كان تدريبهم منحرصا يف التصدي و -! بأشهر يسرية 4166كوهنا قبيل يناير –الشوارع 

هلذه الوحدات مؤخرا قوات الصاعقة البحرية يف شوارع  لقد انضمو! حلرب العصابات

ة يف ربام كان انضاممهم للقوات العاملو لكن مل يتورطوا يف كثري قتلو اإلسكندرية وحدها

 ندريةباإلسكالشوارع مرجحا قويا لكون الرئيس حمتجزا يف أحد املنشئات العسكرية 

 ارمةالثوار من حمبسة بحشود قوية عخشية أن خيرجه ؛ احتياج قادة االنقالب ملزيد تأمنيو

أما ما فعله طنطاوي قبيل يناير .. وصدامات مستميتة مع القوات املوجودة بالفعلو

ها ثورة مل تبدأ لكنو فيغرس يف يقيني أن ثورة يناير هي يف احلقيقة ثورة مل ُترسق 4166

دوا و مكاستغلها العسكر يف إزاحة احلرس املباركي القديم ليستمروا يف احل! أصال يصعِّ

س احلرو لكن منحا لألرسة احلاكمةو رفضا لتوريث مجال؛ أحدا منهم لكريس الرئاسة

حني أعلن  4163يوليو  3أما ثورتنا احلقيقية فبدأت عشية و! القديم خروجا آمنا
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ىل ع.. والربادعيو الطيبو جالل مرةو توارضوس عزل الرئيس يف حرضة السييس

 ..يف سبيل اهللو أذناهبم ثورتنا هللو هؤالء

 لن نواجه إن شاء اهللالقادمة موجتنا الثورية الُكربى هي و «ثورة املساجد»و احلقيقة أننا يف 

ر  صحوات الدعوة السلفيةو حركة فتحو بل سنواجه الكنيسة! اجليش كام نتصوَّ

كل هؤالء يف حرضة الداخلية بينام اجليش يراقب من ؛ املجرمني حديثي إطالق الرساحو

وار حارسا ألسلحته أن تقع يف يد الثو الرشق يريدونه حارسا ملصاحلهمو ن الغرببعيد أل

سعيهم املحموم لتأمني السالح النوعي و بدال من حريهتم؛ إن تعسكرت الثورة

ن طواغيت إ! يرضب به إرسائيلقد للجيش السوري خشية أن يقع يف يد من « الكياموي»

ينام ب! ؟حيتارون يف تأمني السالح املرصيملاذا ! الرشق ال يكررون أخطاءهمو الغرب

هذا .. واجليش ذاته هو حارسه الويف حتى بعد عودة اإلخوان للحكم قريبا إن شاء اهلل

أي متابع لألخبار سريى تصعيد الكنيسة و «السيناريو األمحر»السيناريو الثاين هو 

ارجية يف اخلو ةأن توارضوس سار يقابل الوفود احلكوميو استيالءها عىل مفاصل الدولة

سجد الشيخ م»زورا املسمى  «يث زايدلَّ قُ »بصليبه يسافر ليبارك و بلمقرة البوبيهاوي 

هادم »الذي بناه أبرهة اإلمارات ليرصف به الناس عن كعبة مكة التي يزين و «زايد

ء ما لقاو! ليرصف عنها الناس داخل حرمها اآلمن «برج الساعة»إىل جوارها  «احلرمني

وريث رئاسة سلطة و كبري عمالء املوساد يف الرشق األوسط« دحالن» مع توارضوس
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غريها و تقاضيا لسابق األتعاب عىل مشاركة ميليشيات فتح يف مذابح الفّض : رام اهلل إال

يف فلسطني و اتفاقا مستقبليا عىل التحالف يف مرص ضد اإلخوان، ومع ميليشيات الكنيسة

ةلقد جاء هذا اللقاء بعد أ.. وضد محاس  ؛ن أجرت محاس عروضا عسكرية بشباب الفتوَّ

 ..هتابعضال فكان البد من حترك جديد حللف الكنيسة/فتح للرد عل تلويح محاس

دعوة التي ستنشئها ال« الصحوات املسلحة»عن فصول هذا الباب  و قد حتدثُت يف أول

را من أرب؛ والسلفية  تطة البياداها هم يؤكدون يوما بعد يوم أهنم ليسوا إال نوعا مشعَّ

من وقوفهم بالسالح مع جلان اجليش لكن عىل  4166سيكررون ما فعلوه إيام يناير و

ك فاعل هذه املرةو نطاق واسع  سيكونون نوعا من الدروع البرشية املسلحة.. حترُّ

  !ر حلية مستعارة برباط آخر بيادةفاشنقوا آخ.. خطوط الدفاع األخرية لقوات اجليشو

ال هوا اسمه إيه أص–فتابع أخي القاريء قرار وجدي شحبور ؛ سجلنياملو أما املجرمني 

م امتالء رغ–باإلفراج عن اجلنائيني الذين قضوا نصف املدة بمناسبة ثورة يناير  -؟

عليه فنحن مقدمون عىل حرب و! -بريء مناهض لالنقالب 49111املعتقالت بـ 

مود كالصخور الصو اإلفناءو اءحقيقية يف الشوارع ينبغي أن نوطن أنفسنا فيها عىل الفن

 بل ينبغي علينا أن نعرف أن! بال سقف تصعيدو العمل عىل كافة األصعدةو الراسية

 ..فرصتنا هي فرصة قلام تأيت يف التاريخ لتقّض عىل أكثر خصومك يف معركة واحدة
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« راءمح»صورة ، وأستبعدها« سوداء»صورة : قد حكيته لك يف صورتني« األسوأ»هذا هو 

 ؟ عبيدهمو فهل غىل الدم يف عروقك بام يكفي ليتفجر حارقا الطواغيت! عهاأتوق
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بة هي الواجو إن عبادة اليوم املقبولة»: ليقولوقفة العيد هل تتصور أحدا أصبح يوم 

 ! «غربلذلك سأقف منذ طلوع الفجر إىل أذان امل! )الوقوف(

 !ال هو حّج ف! «الوقفة»ألن اسم اليوم الشائع هو « الوقوف»ظّن األبعُد أن العبادة هي 

 ! ال هو حّتى ذبح ذبيحة  صدقة  فوّزع حلمها كام يفعل عوام الناسو! ال هو صامو

هو مثال من يرى الرصاع  -أوقف اهللُ مراكبه السائرة-« الرجل الواقف»إن مثال هذا 

 :ثم يقول؛ النفاق من جهة أخرىو بني اجلاهليةو اإليامن من جهةو اآلن بني اإلسالم

 ! «كتناهذه ليست معر»: أو يتعلَّل عند عدم مشاركته يف املعركة بقوله« سأعتزل الفتنة»

إال فإن أصحاب هذه و! املجاننيو اجلّهال و حسني الظنو بالطبع هذا مثال املغيبني

جيها ما هم إالو األفكار اخلبيثة ن حق»حني يتذرعون بـ و! دجاجلة رشكاء للجزار ُمروِّ

وأد مظاهر اإلسالم و فهم ال يعنون أن يكف الطاغوت اجلزار عن ذبح املسلمني« الدماء

بس . .ادبح»ورع زائف و بل يعنون بكل وضوح أن يقولوا للجزار يف هدوء! يف البالد

اإلعدام ال ُيريق  لكن أعدمهم ألنو ال تذبحو أ« ما تزروطش الدنيا حواليك.. بشياكة

 ! نحن مالبسنا بيضاء كمالبس عروس بكر تنتظرك فال تلوثهاو الدم
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 .. «يبقى نقف.. وقفة»لوجدنا سليم الفطرة يقول  «الوقفة»و لو أصلحنا مفهوم 

 ! نقف يف وجه الطاغوت

  ..-! مش نجري نلحس بيادة ذي الشوكة–نقف لنقول احلق لدى السلطان اجلائر 

 ! نفدي دماءهم بدمائناو املسلمني نقف لنحمي أعراض

 ذلك املوقف العظيم الذي ُجعلت وقفة عرفات! نقف وقفة هلل تنفعنا يوم املوقف العظيم

 ! رزاياهو طولهو شدة حرةو لتذكرنا هبول مطلعه

! غرقناتو من فوقنا لتغرق إخوانناو ال لندع أمواجه متر جانبنا! نقف لنوقف مد الباطل

 ! نقف كالسد املنيع يف وجه الطوفان! فضال عن ركوب املوج

 ! نقف موقف البنيان املرصوص يشد بعضه بعضا

 ! ! إال فموتة برشفو! هكذا فليكن الوقوف بال قرف

 ! يبقى ُنقف.. وقفة

 .من رض، ومن تواطأ، واللهم اذبح من ذبحنا
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 ! عشان نزويل طلوع؛ مش نازلو أنا نازل

 ! مرفوع (35) اببُعقمش راجع إال و أنا نازل

.. 

 ! يا دولة البالليْص .. البس كفنْ و نازل

ك  ! راح نقلُعو بالبيْص .. ُتوبك َعفنْ و َعَلم 

 ! هْن يْص و للُمسلمني.. اليوم يعود الَوَطنْ 

 ! و عجبي

 

                                                           
شهر رايات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص35

 
نها ُصنعت من عباءة كانت لعائشة ر و ... الُعقاب هي ا

 
ي هللا عنها اسمها ضقيل ا

صلهاو سطوتها،و فانظر إلى قوة الراية«.. الُعقاب»
 
طف ا

ُ
ظيم بهجتها.. لتعلم تكامل هذا الدين العو انظر إلى ل

 ! الملحمةو بي الرحمةالذي دعانا إليه هذا النبي الكريم.. ن
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 ..من كان نازال اليوم من أجل مصر

إن و هيو !فليس هلا بقاء! يامةتراٌب ُيدّق يوم الق، وصخٌر ينتثر، وماٌء يشتعل؛ فإن مرص

واجب هو الو! دافعنا عنها فألجل وجه اهلل العزيز احلميد ال ألجل ُتراهبا الفاينو أحببناها

 .ألجل وجه اهلل ال ألجل تراهباو! الدفاع عنها باسم اهلل ال باسمها

 ..و من كان نازال من أجل الشرعية

 رشعمن ال يستآلياهتا لو اهليةمستمدة من اجل فهي! غري رشعية؛ فإن تلك الرشعية

 !ليس فيها حتى رسمه فضال عن حسمهو ليس فيها من الرشع إال اسمهو! أحكامهو

 .الواجب هو النزول من أجل الرشيعة ال الرشعية املزعومة الواهيةو

 ..و من كان نازال من أجل مرسي

ره يف رضهبمو هو رشيٌك بسكوته عن الطُّغاة.. ومسؤوٌل ؛ فإن مريس  هو ُمقرصِّ و !تأخُّ

إطالقه و إخراجه من حمبسهو إن كان الواجب هو ُنرصتهو! ينبغي حماسبته عىل تقصريه

 ! من أيدي الطواغيت
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 ..و من كان نازال من أجل اإلخوان

لكن الواجب أن تكون نرصهتم من باب و! فإن من مات ألجل عصبية قومه حبط عمله

ح كلبنة من لبنات رصو مة املسلمةاستهداف االنقالبيني هلم كجزء من األو مظلوميتهم

 .. اإلسالم الذي يريد الطواغيت هدمه يف مرص

 ..أحبتهو و من كان نازال ألجل نفسه

ال كسيف  ؛فلتنتقم منهم كسيف من سيوف اهلل أوىل.. لالنتقام من الطواغيت ملا فعلوه بنا

 ..من سيوف نفسك

 ..و من كان نازال من أجل حياة أفضل

ب نحو ُغرف و الوظيفةو فدعك من اخلبز! يوان لو كنت تعلمإن اآلخرة هلي احلف صوِّ

 ..تلّذ عينُكو اجلنة ففيها ما تشتهي نفسك

 ..مروءةو و من كان نازال شجاعة

بية قد آل مآلك ملن نزل عصو! ال شء يف اآلخرة! ؟فأين نوايا اآلخرة! فسُتحمد يف الدنيا

 ! لقومه
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 قامال لالنتو ال لإلخوانو ال لمرسيو ال للشرعيةو نزولنا ليس لمصر

 !  ال شجاعة مناو ال لحياة أفضلو

 ! حماربة من حياربه بكل ما نستطيعو ألجل رفع رايته! نزولنا هلل

 ؛نزولنا ألننا اليوم ربام نكون خط الدفاع األخري قبل اجتياح اجلاهلية ربوع مرص من جديد

 ! حرقاو تكفرياو تعيث هبا فسادا

مّض لربنا أو ن! السودانو سورياو ليبياو بلالم يف ربوع مرص نزولنا اليوم لنحفظ اإلس

 ! ُكرماء قد أّدينا ما علينا

ا بإسالمنا رام 
ا إىل ربنا.. نزولنا لنحيا ك   ! أو لنمّض كرام 

تضحياتنا سيأيت إخواننا اإلخوان فيحكمون بجاهلية بنكهة و و نعلم أنه بعد نزولنا

 ! خالصة بنكهة الدم يزينها النفاقلكنها خرٌي بالشك من جاهلية ! اإلسالم

 .و اهلل املستعان

 و اعلم أخي..

 ..اإليامن باهلل هو العروة الوثقى ال انفصام هلاو أن الُكفر بالطاغوت
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املؤمنني بكل و رسولهو نرصة اهللو فوجب جهاد الطاغوت؛ عملو و ألن اإليامن قول

 ..وسيلةو سبيل

 ..فقنياملناو و ألن اهلل أمرنا بجهاد الكافرين

 المعىل اإلساملستمرة أهلهام و النفاقو الكفر جمةجتديد هلهو  «يوليو 3انقالب »و ألن 

يوليو  43»املغرب العريب منذ و السودانو اليمنو اجلزيرةو الشامو املسلمني يف مرصو

 ..حكم مرص «حممد عيل»حني توىلَّ أبو العسكر  «6819»بل منذ  «6594

ارد أورد املسلمني مو؛ إذ أهنا ديٌن جاهيلٌّ ظالمي رجعي قديم و ألنني كافٌر بالديموقراطية

 ..أناخ قوافلهم بصحراء التيهو الغفلةو اهللكةو الضياع

ألن يف القصاص حياة ؛ وأمواهلم واجبو أعراضهمو و ألن القصاص لدماء املؤمنني

 ..ألويل األلباب

 ..و ألن ما عند اهلل خرٌي لألبرار

  !يستبقي نفسه فيها حني ُتفتح أبواب اخللود يف النعيم إال جمنون و ألن الدنيا دار فناء ال

 لونأمواهَلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيله فَيقتُ و و ألن اهلل اشرتى من املؤمنني أنفَسهم
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 ..ُيقتلونو

 ..و ألن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر

 من الدماء  عىل أرض أترعت نوعني و ألن األمة ال ُيبنى جمُدها إال

ر سجل ينبغي إهراقها ليتطه ؛أوليائهمو جنودهمو دنسة للطواغيتو دماء نجسة 

 ..األحياء من أرواح أصحاهبا

ينبغي بذهلا لتمكث يف األرض  ؛و دماء طاهرة زكية للمؤمنني املجاهدين بكل سبيل

 ..ختصب تراهبا فتنبت أشجار العزة الوارفة

 ..ألجل ُنرصة اهلل

 ..و يف سبيل اهلل

 ..مكملني#
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يدْ   ..لكنه املوُت الَعن يدْ .. املوُت عهٌد لن نح 

نا  ..طاغوُتُكم ربُّ اجلنودْ .. اهللُ أحٌد ربُّ

 ..بل قتاال ال حي يدْ ! ليَس ُحبًّا.. سنموُت فيُكم

ا ي الَعت يدْ .. سنموُت كي نحَيا ُشُموس   ..حترُق الباغ 

رى جسُد الشهيدْ .. ىسنموُت جيمُعنا الثَّرَ   ..جمُد الذُّ

ا  ..ال كموت ُكُم َعبيدْ .. سنموُت أسياَد الثريَّ

ا للقيودْ   ..املوُت عهٌد لن َنحيدْ .. سنموُت كرس 

 ..املوُت عهٌد لن َنحيدْ .. املوُت عهٌد لن َنحيدْ 
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 ! َجَلَسْت ُتشاهد القتَل يف الشوارع عىل شاشة البث املبارش يف صمت

 :قالتو َرْت إىل زوجهاثم َنظَ 

 «! أحسُب أن هؤالء سُيبعثون يوم القيامة مجيعا خلف سيد قطب»

 :فإذا الدموع تفرُّ من عينيه شوقا ليُقول

 «! سُيبعثون حتت لواء كلمة احلق يف وجه العسكر! عمن»

 ! ثم خىل بنفسه حزينا أنه ليس من هؤالء األبطال املُرتقني إىل السامء
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 ! َعَلاَمن من أعالم الكفر هلكا يف سنة واحدة

 بالثاين طار الناُس و! «نيلسون مانديال»اجلنوب إفريقي ، و«وا نغواين غوابڤ»الفيتنامي 

! ؟لهمناممن نستلهم إن استو .! ؟فبمن نحتفل إن احتفلنا! مل حيفل أحٌد باألولو احتفاال

 ! ك عن غوابفتعال أحدث! أنت تعرف مانديال .
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الفرنسية الفيتنامي اللغة و مدرس التاريخ «Vo Nguyen Giap وا نغواين غواب»ڤ

أو  «يانابليون آس»الذي حصل عىل الدكتوراة يف القانون من جامعة هانوي قبل أن يصري 

كرية العلوم العس شهد له علامءُ ! كام أطلق عليه خرباء العسكرية األمريكيني «رومل آسيا»

 ..واد حرب العصابات الثورية يف القرن العرشينه أحد رنبأ

يف و 6521رفيقه ثورته الشيوعية حتت التعذيب يف األرس الفرنيس سنة و ُقتل ت زوجته

 إىل بينام كان هو خيطط للثورة يف الصني! ذات السنة ُقتل والده يف األرس الفرنيس أيضا

 ! فحملت روُحه جروحا ال تندمل.. «هو ش منّه»جوار 

تأصل اسو أباد اخلونةو طرد األمريكيو جيشا قويا هزم االحتالل الفرنيس «غواب»بنى 

 رجال 32بـ  6522جيشا بدأه سنة ؛ د بالده يف ثالثني سنةوحَّ و املخالفني فكريا

 ! مدفع واحد رسيع الطلقاتو بندقية حديثة 61و بندقية عتيقة الطراز 62و مسدسنيو

ه الصغري رغم أنه اعتمد يف تطوير جيش؛ سسني لدولتهميعتربه الفيتناميون أحد اآلباء املؤ

زة مهولة املهاّمت فقفز بجيشه قفو فقد قبل أن يدعموه بالسالح! عىل املخابرات األمريكية

مقاتل بسالح  9111السالح املذكور أعاله إىل تعداد و 32من تعداد ؛ يف سنة واحدة

قوات اليابانية التي احتلت رغم أن األمريكيني دعموه باألساس  ليواجه الو! حديث

ده دام فرنسيا لبال احتالال 6592إال أنه رسعان ما انقلب عىل الغرب فأهنى يف ! فيتنام
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« Dien Bien Phuوا ڤيني پدين »بعد أن حارص القاعدة الفرنسية يف ! سبعني سنة

 ! بمليونني من املقاتلني

 -6519يف -سنة  46عد ب «Saigonساجيون »ثم أسقط العاصمة الفيتنامية اجلنوبية 

يوحدها يف دولة واحدة بعد أن و ليجيل بذلك القوات األمريكية متاما عن أراض بالده

حني أسقط ساجيون كان و! إىل دولتني 6592فصلها االحتالل الفرنيس أثناء رحيلة يف 

إن هذه هي »ألنه كان مفتونا بقضيته قال و حينها وزير الدفاع يف حكومة الشامل الشيوعية

ربام هي أكثر سعادة من حلظة إجالء املحتل الفرنيس ألنه هزم داعمه  «أسعد حلظات حيايت

 ُترى هل كان! األول الذي ظن أنه اشرتى ضمريه ببضعة أسلحة ليحارب هبا عدوا آخر

أشد إخالصا لقضيته من كثري من عرائس اخلشب يف عاملنا اإلسالمي الذين ال  «غواب»

بني أن تصري و ،تستقوى لتحمي شعبكو يف حلظة ضعف لتتقدميفرقون بني أن تقبل دعام 

 .! ؟تتواطأ معه عىل شعبكو عميال ملن يدعمك

فذ ن، وفقاد ميليشيات مسلحة! طوال مدة قيادته كل أنواع اهلجامت «غواب»لقد شن 

امية قاد أيضا جيوشا نظ، ونفذ عمليات قذرة، وأدار عمليات جتسس، وعمليات ختريبية

ُقتل حتت إمرته ماليني اجلنود إال أن الفيتناميني طاملا أطلقوا عليه و! عاركيف ميادين امل

 ! قوتهو إشارة لثبات أعصابه مع شدة سطوته «Nui Luaثلج من حتته بركان »لقب 
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 كلُّ مواطنينا جنوٌد، كلُّ القرى»: لقد أعلنها هذا الشيوعي الكافر رصحية بال استثناء

هنجم و هي ميدان معركة شاسع؛ حيث نحارص العدو،بالدنا كلها و العنابر حصوٌن،و

 ! لقد قاد شعبه كله يف معركة البقاء فانترص! «ندحرهو عليه،

مد فقد اعت -مدفعيةو جوية–و ألنه كان يواجه األمريكان بقواهتم القاصفة من بعيد 

يها فعالية تضيع فو اسرتاتيجية استدراج اخلصم ملواجهات قريبة يتفوق فيها جنوده

لقد ! جندي أمريكي 98111يف القضاء عىل  «غواب»لقد نجح .. ف األمريكيالقص

ا فقد أطال ! كان األمريكان يريدون حربا رسيعة خاطفة لكنه بتجنيد شعبه كله جنود 

صارت الروح املعنوية لألمريكيني أسفل من حشائش »و احلرب طول بقاء الشعب ذاته

 ! يني دائامهكذا كان يعرب عام يفعله باألمريك؛ «األدغال

قد كان من ف؛ و يف صعيد تأمني جبهته الداخلية ليتمكن من حكم بالده بفكرته احلمراء

 كان صاحب خطة استئصال كلو! أوائل املنتمني للحزب الشيوعي يف األربعينيات

 «crab fishingصيد الكابوريا »مفكر ليس منتميا حلزبه حتى أنه ابتكر طريقة و سيايس

  !ة يربط اثنني من خمالفيه ظهرا لظهر ثم يلقيهم يف النهر معا ليغرقافيها كان يف كل مرو

ليعيش يف  6584ترك احلزب احلاكم يف و 6581استقال من وزارة احلرب الفيتنامية يف 

كأحد  «Gold Star Orderالنجمة الذهبية »ُيمنح و راحة بإحدى قصور هانويو ثراء

 ..الكبارأبطال دولته 
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 .. سنة 614عن  4163أكتوبر  2مات يف 

عروس  «مانديال»أحتتفل بـ! فإذا جئت أخي القاريء حتتفل بكافر كانت له إنجازات

الغرب اخلشبية التي رّوض هبا أصحاب القارة ليضعوا السالح فيحكمهم األبيُض 

 ؟اقتصاده و الدخيُل بسياساته

م ا أسداه هلليكرمه عىل م «نوبل»الذي أكد لنا الغرب أنه صنيعته حني منحه  «مانديال»

 ؟من خدمات 

الذي اخرتقت إرسائيُل يف عهده بالَده حتى أن أغلب سيارات إحدى أشهر  «مانديال»

 ! ؟املوديالت اليابانية التي يقودها املرصيون هي صناعة جنوب أفريقية باستثامر إرسائييل 

 .! ؟الذي جتد يف بالده عصابات أكثر من املواطنني «مانديال»

 .! ؟«غسيل األموال»تنطلق من بالده أحدث أساليب و زدهرالذي ت «مانديال»

 .! ؟الذي صارت بالده مستعمرة ملرىض اإليدز «مانديال»

الذي حني تكونت يف بالده مجاعات لتمنع الدعارة قرر أعضاؤها اغتصاب  «مانديال»

 .! ؟الداعرات لردعهن عن الدعارة
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ة طبعُت الذي  «غواب»أم  التصحيح عىل طابعة ليزرية من و للمراجعة الفصل اهذ مسودَّ

 .! ؟التصحيحات بقلم ميكانيكي حديث أيضا من إنتاج بالده وضعُت و .! ؟إنتاج بالده

 .! ؟«اليابان»القلم صنعتهام فيتنام يف رشاكة واعية مع مستعمرها األول و الطابعةو

 ! «روسياو الصني»عميل للرشق و! «أمريكاو أوروبا»عميل للغرب .. اثنان كافران

رهاو! عميٌل دّجن بالَده ن َمن نستلهم مو .! ؟من حتتفيبف! االثنان كافرانو! عميٌل حرَّ

 .! ؟حياته إن كنَّا مستلهمني

م أ .! ؟عروس الغرب اخلشبية التي حكم هبا الغرُب بالده من خلف ستار «مانديال»

ر بالده من «غواب»  ؟سنة ثالث قوات احتالل يف ثالثني الشيوعي السفاح لكنه الذي حرَّ

رَي ! رض اهلل عنهام «ُعمر»قد وعى سرية الراشدين السيام  «معاوية»كان   ثم أمر بجمع س 

هم يف كتاب ضخم؛ الفرسو امللوك ذوي اهلمم العالية من ملوك الروم رَيَ
! مجع س 

ر و ص جارية جتيد القراءة لتقف كل ليلة عند رأسه فتقرأ هذه القصص حتى يتفكَّ خصَّ

فطوبى  !جيد احللول ملا مل جيد له حال يف واسع حيلتهو إدارتهو يب املُلكيتدبَّر أسالو فيها

ون ويٌل ملن يدفعو! انتفع هبا أنَّى وجدهاو ملعاوية رض اهلل عنه الذي بحث عن احلكمة

فيظن  !يصنعون من الَعْذر أصناما ُيعبِّدون الناس هلاو املسلمني للتأيسِّ بأسوأ أهل األرض

او االناُس النجاسَة ُطهر زًّ
لَّ ع  ةو الذُّ  ! األرس ُحريَّ
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 ..ُفالن: راجي الشهادة ِف سبيلهوصية العبد الفقري إَل عفو ربه 

 السالم عىلو الصالة، واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالو احلمد هلل الذي خلق املوت

 ..ثم أما بعد.. مثالو النبي اخلاتم الذي جعله اهللُ أسوة للعاملني

أسأل اهلل أن أكون قد ودعتها شهيدا ؛ وذا قد ودعُت الدنيا إذ تنرشون وصيتي هذهفها أنا 

نفعني إال ما أرجو أن ي؛ ليس عندي كثري شء أقوله ها ُهنا.. وأطلبو يف سبيله كام أشتهي

 ..يي أن يرثها أوليائي عنِّ املواقف التي ينبغو يف آخريت من بيان احلقوق التي عيلَّ 

 ..أشهد أن ال إله إال اهللو أومن، وعجمهمو الرشق عرهبمو الغربفإين أكفر بطواغيت 

الني محلة األسفار نون أكفر باحلُواة السحرة الذين يزي، وو أكفر برسل الطواغيت من الدجَّ

هم أنبيائه عليو أومن بسائر رسل اهللو أشهد أن حممدا رسول اهللو أومنو الُكفر للناس

 ..السالمو الصالة

ف أكفر بكل دستور ُكتب خال؛ كتبوه ليرصفوا الناس عن كالم اهلل و أكفر بكل جبٍت 

أن ما اجتمع ، وأن القانون هو السنة، وأشهد أن الدستور هو القرآنو أومنو كالم اهلل

فصيلية املذكرات التو عليه السلُف الصاحلون من تفاصيل األحكام يف الفقه هو اللوائح
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 انت دساتري أقوام األنبياء الذين نزلت عليهمأهنا كو أومن بالكتب السابقة، وللقوانني

لو كان للناس أن يكتبوا ألنفسهم دستورا يضعونه دون أمر ؛ وقد نسخها القرآُن مجيعاو

 ..اهلل ملا أنزل اهللُ األنبياء

ه أن الرشع احلنيف هو ما أنزل؛ وو أعتقد بمضاء االجتهاد يف كل عرص وفق ما قرره الرشع

 خيرجهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العبادو الظلامت إىل النوراهللُ لُيخرج الناس من 

رج ال خُي .. واآلخرةو من ضيق الدنيا إىل سعة الدنياو من جور األديان إىل عدل اإلسالمو

 ..الناس من الظلامت إىل النور إال رشُع اهلل

أهنم عباد و همأواليو أومن باملالئكة، واحلُواةو و أعادي ُجند الطواغيت مُحاة الدجالني

 ..أهنم جند اهلل مُحاتنا يكألوننا من أمر اهللو اهلل ال يعصونه ما أمرهم

ند اهلل فأختصمهم ع؛ بني خصوميو أؤجل إليه كل قضية بينيو و إين أومن باليوم اآلخر

 ..بحمدهو احلكم العدل سبحانه

ةو أسلِّم حللوةو و أومن بقضاء اهلل اء  إن أصابته؛ ريفقضاء اهلل للمؤمن كله له خ؛ مرِّ رسَّ

ا لهو شكر فكان خريا له اء صرب فكان خري   .إن أصابته رضَّ
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 ي فاهللأما أوليائ.. وإن كان أقرب الناس إيلَّ و أقرَّ بهو و أبرأ إىل اهلل من كل من ارتىض ُكفرا

 الرضا به يقطعان كل صلةو فاإلسالم رحٌم بني أهله بينام الكفر.. كل مؤمنو رسولهو

 ..األرحام يبّتان صلةو

مهام سبق من –ال أحل ألحدهم و مريدهيمو و أبرأ إىل اهلل من َعَبد الطاغوت علامء السوء

ثني صغارهم ال أستو أبرأ إىل اهلل من كربائهم؛ ال جنازيتو أن حيرض ُغسيل -مودة قديمة

 عند رسولهو شاهد عليهم بني يدي اهلل الذي خانوهو أنا خصيمهم يوم القيامة.. وأحدا

 .بيِّنةو بدلوا دينه عىل علم الذي

خاصة من نزل بنفسه  «4163يوليو  3»و أبرأ إىل اهلل من كل من أيَّد انقالب الطواغيت يف 

أعوذ باهلل من حال هؤالء ثم آمر أوليائي أال يكون يف غسيل أو و! «يونيو 31»مظاهرات 

ٌل ال يرث قات.. وبُهم قاتيلَّ إن ُقتلت يف أحداث االنقال.. ويف جنازيت من هؤالء أحدا

 ..قتيله

 منه اهلل يتقبل.. وكذا يؤديه عني أوليائي من مايل أو ماهلمو و عيّل دين لفالن قدره كذا

ن لكن قدر اهلل أعجل م؛ مجيل ُصنع كنُت أرجو أن أكافئه به يف حيايتو منهم املعروفو

 ..ةإياه اجلنو يدخلنيو اآلخرةو أسأل اهلل أن يكافئه يف الدنيا.. وأمانينا
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ئه به كنت أرجو أن أكاف.. فله فضل عيّل عميٌم طيب.. و  ليستوص أوليائي خريا بفالن

 ..خرةاآلو اهلل جيازيه اخلري يف الدنياو! يف الدنيا لوال األجل ميقاٌت حيجبه الغيب

يعملون و أوصيهم مجيعهم بكتاب اهلل يفقهونه.. والصلة فيام بينهمو و أويص أوليائي بالرب

لم الطيبة الندّية سو كذا بسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه، وتدبرو عىل بصرية حيفظونهو به

علم فالعاقل من أطال عمره ب؛ كذا بسري السلف الصاحلني، وسفينة النجاةو دليل اهلُدى

اخلارجني عن أمر اهلل فإن العاقل و أوصيهم بتدبر هنايات الظاملني، وجتارب اآلخرين

 كتب من إال–ينتفعون هبا و يقرؤوهناأوصيهم بمكتبتي  ثم، تردعه العواقب عن اآلثام

يعا أوصيهم مج.. وراحة بايلو مفتاح سعاديتو فهي كنزي؛ -أهلهو انقلب عىل اإلسالم

 .باالستعفاف عن كل ما حرمه اهلل فمن يستعفف يعفه اهللو بتقوى اهلل يف كل حال

بذلك فإين  مل يتأذَّ و يرسعهم ولدي فالن إن تليكن مو فالنو يصيل عيّل فالنو و يغسلني

ت عىلو ال يضع يده يف ماء غسيل.. وأريده أن ينشأ رجال ُصلبا  ال يمس كفني من صوَّ

فأيدهيم  «4162مايو »ال من شارك يف انتخابات و «4162يناير »دستور جلنة النجسني يف 

ست ثتو بغائط الطاغوت تنجَّ إن ُقتلت و ..اهلل نارٌص عباده املؤمننيو بدماء الشهداء تلوَّ

يف ثيايب  لكن كفنوينو قضيُت يف امليدان فال تغسلوينو يف مواجهات بسبب األحداث

 ..صلُّوا عيلَّ و بدمي
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 ؛و إن ما قلُته يف كل أحٍد ُهنا أو يف حيايت فإنام هو شهادة حال فيه شهدهتا حال حيايت

 همرا عىل رؤوسمات كافو ربام عاش مؤمنا أمام أعني الناسو املرُء يتقلَّب بني األحوالو

ب القلو؛ وربام عاش كافرا يشهد الناس كفره ثم مات مؤمنا يفدي أهل اإليامن بروحهو

ال فمن رجع عن غيِّه ممن برئُت منهم ح.. بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف شاء

إين تع س ممن واليتهم حال حيايت فو من انتكس.. وأصلح فهو من أوليائيو تابو حيايت

 .اهلل ويلُّ املؤمنني.. ومن عملهو هبراٌء من

ربٌة لكن يف وفايت ع! بعضها للدنياو بعضها لآلخرة! و قد عشُت بآمال كثرية رجوهتا

! حّل احلسابو قد انقطع العملو اعملوا ليوم تكونون فيه مثيلو فاعتربوا يا أويل األبصار

 .يرمحنيو اهلل يغفر يلو
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 ! ليحيا اآلخرون أو لتحيا مرص كذب من قال أننا نموُت 

 ! حياَة اخللود.. لنحيا نحنُ  -ببساطة-إننا نموُت 
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هذا املخترص املكتوب منذ ربع قرن ينبئك أن رواية انقالب اجلاهلية عىل اإلسالم دوما 

اجلاهلية كل مرة لتلتف كاألفعى حول لكن تتعدد السيناريوهات يف مرونة من ! واحدة

لني  ! املغفَّ

ُدون»رسالة  يف «حممود شاكر» قال املؤرخ السوري  :6554، ط (26-31) «الـُمـَشـرَّ

وملا برزت التنظيامت اإلسالمية، وظهر دورها، ُصعق األعداء، وأخذوا جيمعون »

ُدون كلمتهم للوقوف يف وجهها، فتحّرك من يف الداخ ل من أعوان صفوفهم، ويوحِّ

يات، وبدؤوا حرهبم بإشاعة الشائعات، وإلقاء  األعداء، ومن يف اخلارج من خمتلف املسمَّ

التهم عىل املسلمني، حتى وقع يف رشاكهم كثري من املسلمني غري الواعني، والذين مل 

ا،    يريدوا أن يسمعوا من امللتزمني الرّد والدفاع، إذ تكونت لدهيم فكرة مضادة سلف 

وها منافية  للدين جلهلهم حتى كر عي العلم من املسلمني فكرة التنظيم، وعدُّ ه بعض مدَّ

به وعجزهم عن العمل، وهذا ما خيطط له األعداء، إذ ال يريدون أن يصحو املسلمون، 

وإن صحوهتم تكون باجتامع كلمتهم وتنظيم أمورهم، وهم يبغون أن يبقى املسلمون 
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ب املثل لندرك واجب املسلمني، وأثر الدعايات التي مهال ، وربام نلحظ يف لبنان، ونرض

رّوجها األعداء ضّدنا، نجد يف منطقة لبنان فئاٍت كثرية كلها هلا تنظيامهتا، وكلها هلا 

مؤسساهتا، وهلا قوهتا، عدا املسلمني، فالنصارى املوارنة هلم تنظيمهم اخلاص هبم، 

ن النصارى هلم لقاءاهتم وللنصارى األرثوذوكس تنظيمهم اخلاص، وحتى األرمن م

عاهتم، وإن كانت صغرية تتناسب مع حجمهم، وللرافضة وللدروز مثل ذلك، واجتام

وعات دورها، وكلمتها، وقوهتا، وحُيسب هلا حساهبا، مونرى أنه أصبح لكٍّ من هذه املج

عدا املسلمني الذين ال يأبه هبم أحد رغم أهنم األكثرية، وحتى استطالت عليهم أصغر 

ت وأقّلها شأن ا، وإذا رجعت إىل املسلمني تسأهلم؛ جُييب الواحد منهم ال ُنريد التنظيم الفئا

)احلزبية(، اإلسالم ال يعرف التنظيم )األحزاب(، فلام وقعت األزمة، واشتّد األمر عىل 

املسلمني، وذهبوا حتت األرجل، وحتّكم هبم األذلُّون؛ قالوا: يا ليتنا أخذنا حذرنا، وعملنا 

 تعداد، واألخذ باألسباب واجب. باالس

روا بعض من ينتمون إىل اإلسالم، وأوجدوا هلم  هذا مع العلم أن بعض املستغلِّني قد سخَّ

، وعملوا عىل تقويته ولكن مل يُكن يأبه بااللتزام باإلسالم، بل يقف يف الصّف  تنظيام 

منه، إذ ُعدَّ إسالميًّا ما وقعت احلرب األهلية أراد أن يأخذ موقفه عىل كره  املعادي له، فلام

دام أعضاؤه ينتمون إىل اإلسالم، غري أن األعداء األقوى واألكثر تنظيام  كانوا أسبق 

للرضب فقضوا عليه وأخرجوه من الساحة، وأزالوا أثره، أي أن احلرب التي يشنّها 



- 286 - 
 

لتزمني مُ  األعداء عىل املسلمني ال تستهدف املسلمني املنظَّمني فقط، وإنام تستهدف اجلميع

وغري ُملتزمني، منظَّمني وغري منظَّمني، أي كل من ينتمي إىل اإلسالم، وهذا ما جيب أن 

يعرفه هؤالء الذين ينتمون إىل اإلسالم، وهو أن عدم التزامهم ال ُيربِّيء ساحتهم أمام 

طط األعداء، وليعلم غري املنظَّمني أن عدم انتظامهم ال ُيعفيهم من القتل واإلبادة التي خُي 

هلا أعداء اإلسالم، وإن كان األمر يظهر يف البداية أهنم بعيدون عن اهلجوم الذي ُيشّن 

عىل امللتزمني، أو خارج الدائرة التي ينال من فيها حقد الصليبيني واليهود، وذلك حتى 

ال تتوّحد جهود املسلمني، وحتى ال يعود  الذين غفلوا عن دينهم إليه، ولكن عندما تقع 

ال يفّرقون بني أحٍد من املسلمني، ويكفي االنتامء لإلسالم كي تلحق هبم اإلبادة،  الطاّمة

ويكفي أن ُنربهن عىل هذا بام حدث يف لبنان، إذ كان القتل عىل اهلوية دون النظر إىل 

ا،   التنظيم أو االلتزام بل هذا ال ُيعرف أساس 

يمهم، امللتزمني إذ خُيشى منهم لتنظو ربام كان األمر قضية وقٍت فقط، إذ ُيبدأ باملنظَّمني 

ويف هذا الوقت يكون األعداء قد استفادوا من ُمعاداة غري امللتزمني لإلسالميني 

روهم لتنفيذ خُمطَّطاهتم بالصدام مع اإلسالميني والقتال معهم، والدعايات ضّدهم  فسخَّ

ام األعداء بينام لو ق وحماربتهم، ويكون هذا سهال بالنسبة هلم ما داموا ينتمون إىل اإلسالم،

هبذه املهمة لوجدوا صعوبة  يف ذلك بصفتهم من عقيدٍة ثانيٍة األمر الذي جيعل بقية 

املسلمني يتكاتفون مع إخواهنم، ويقفون بجانبهم، ويرفضون الدعاية ضّدهم، وربام 
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انقلب األمر إىل جهاد ضد أعداء الدين، وهذا ما خيشاه كل خصوم املسلمني، ملا يعرفون 

ن محاسة املسلمني، وارتفاع معنوياهتم، وتضحياهتم فيام لو ارتفعت راية اجلد وقاتل م

 املسلمون حتتها.

رين غري امللتزمني  و عىل ُكلٍّ فإذا ما قىض األعداء عىل املسلمني امللتزمني ُمستفيدين وُمسخِّ

بذلك وخلدمتهم، التفت اخلصوم بعدها إىل غري امللتزمني وعملوا عىل اجتثاث أصوهلم، 

ـ فاحلرب حرب إبادٍة  ـ بإذن اهلل  ينتهوا من اإلسالم، وهذا ما خيطُِّطون له، ولن لن يدركوه 

لإلسالم، وليست حرب ا ألشخاص هلم صفة ُمعّينة حسب ظّن بعضهم أو حسبام يرتاءى 

 للمشاهدين عىل الساحة.

زمني؛ من لتولقد نالت التنظيامت اإلسالمية يف كل األمصار من بني جلدهتم من غري امل

سجن، والشائعات، واالهتامات، واالضطهاد، واملالحقة، والترشيد، وذلك بتوجيٍه من 

كفي أن نذكر ه  غربيِّه، ويكبري يف دول االستعامر رشقيِّ  الصليبيني واليهود الذين هلم دور

ما نال جملس الشورى اإلسالمي )ماشومي( يف إندونيسيا، واجلامعة اإلسالمية يف شبه 

ة اهلندية، واإلخوان املسلمني يف البلدان العربية من العذاب، وما شنته وسائل القار

.  اإلعالم املحلية من شائعاٍت عليهم، وردَّدت ما تنقله الدوائر الصليبية واليهودية تبعية 

وعىل ُكلٍّ فإن عمل أعداء اإلسالم ال يزال يف املرحلة األوىل التي تشمل القضاء عىل 

 مية باالحتواء، أو الترشيد، أو اإلبادة بأيدهيم وبأيدي غري امللتزمني، فإذاالتنظيامت اإلسال
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ما انتهوا من هذه املرحلة انتقلوا إىل املرحلة الثانية، وهي القضاء عىل مجيع الذين نتمون 

ا من خدمات لألعداء ضّد بني  إىل اإلسالم مهام محلوا من أفكار، ومهام قّدموا سابق 

 ! «جلدهتم من املسلمني
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