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داء إلي أحفاد المجاهدين. : للشيخ الطالب أخيار بن أعمر سيدي أستاذ أصول الفقه بالمعهد العالين  
  

 

ال تتخذكا  الصادقين ( ) يأيها الذين آمنوا  كووووا م يأيها الذين آمنوا اتقوا هللا )

من الحق ( ) يأيها  بالمودة كقد وفركا بما جاءوم عدكي كعدكوم أكلياء تلقون إليهم

فيكم علظة كاعلموا أن هللا م   يلووكم من الكفار كليجدكا الذين آمنوا قاتلوا الذين

 ( المتقين

 

 ي محمد بن عبد العزيز يصول كيجول فيقبل سنتين ـ حين وان الرئيس الموريتاو

 األراضي المالية، يبدي عنتريات موهومة من أجل تحرير الجاسوس الفروسي

ـ ونت وتبت مقاال قصيرا عنواوه(’السبعيني ) جرماوو  تقبلوه،  عاد االستعمار فال :

  .لكني أقول في هذا المقال: عاد االستعمار رفقا تلوه

 

منها  لي ليس إال هجمة صليبية استعمارية جديدة الغرضإن الذي يق  في الشمال الما

كألسنتهم في  التنكيل بالمجاهدين الموحدين الذين ما فتئوا يبذلون أوفسهم كأموالهم

’ فرعون ذي األكتاد سبيل إعالء ولمة هللا، كولما أرادكا ذلك اوقض عليهم أحفاد

ليطفئوا وور هللا ال  كومركد بن ونعان كأبي جهل كأمية بن خلف كعبد هللا بن أبي

الفتاك، مستعينين بإخواوهم  بل بصواريخهم كمقاتالتهم كقنابلهم كعتادهم’ بأفواههم

الدعم المعنوي كالحسي، الظاهر  من المنافقين الذين يمدكوهم بالمال كبكل أوواع

 .كالخفي

 

 لذا فإوي أدعو أحفاد المرابطين كعبد القادر الجزائري كمحمد المقراوي كعمر

 تار كعبد الكريم الخطابي أن يغضبوا غضبة مضريه، كيهبوا هبة هاشمية لصدالمخ

 العدكان الصليبي االستعماري علي شمال مالي بل أدعو جمي  المسلمين عربا

كهذا  رجاال كوساء أن يكوووا في عون إخواوهم بكل ما أكتوا،’ شبابا كشيوخا’ كعجما



المسلمين تعين  ك إذا دهم بلدة من بالدمتعين عليهم باتفاق علماء المسلمين، ألن العد

كجاهدكا بأموالكم  جهاد الدف ، ككجب النفير علي الجمي  ) اوفركا خفافا كثقاال

كمالكم ال تقاتلون في سبيل  )، ( كأوفسكم في سبيل هللا ذلكم خير لكم إن ونتم تعلمون

جنا من هذه الذين يقولون ربنا أخر هللا كالمستضعفين من الرجال كالنساء كالولدان

كليا كاجعل لنا من لدوك وصيرا ، الذين آمنوا  القرية الظالم أهلها كاجعل لنا من لدوك

وفركا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أكلياء الشيطان  يقاتلون في سبيل هللا كالذين

العربي  ضعيفا (، كعلي القادة في الدكل المغربية، بل في العالم إن ويد الشيطان وان

كإال فأيقنوا ’ يكفوا عن دعم الهجمة االستعمارية الجديدة علي شمال مال ه أنبأسر

ما  كهللا تعالي يقول ) فمن اعتدي عليكم فاعتدكا عليه بمثل’ معتدكن وما اعتدكا أوكم

كال ’ منها كال عاصم لكم’ اعتدي عليكم (، كلتعلموا أن ويران المجاهدين ستطالكم

تكوووا عبرة  لصليبين قبل فوات األكان، قبل أنمنقذ، فبادركا كأكقفوا دعمكم ل

العراق كأفغاوستان  كالسعيد من اعتبر بغيره، هاهم الصليبون خرجوا من’ للمعتبرين

بإذن هللا تعالي كسيخرجون من شمال مالي يجركوها’ يجركن أذيال الهزيمة . 

 

قبضة  تعالوا ـ معشر القادة ـ ادعوا فروسا كالغرب كتحالفوا معهم لتحرير فلسطين من

لكم؟ بل هم  الصهاينة المحتلين، ادعوهم لتحرير جنوب السودان، أتركوهم يستجيبون

بدعمكم وافرين عن دعوتكم غافلون، كإذا حشر الناس واووا لكم أعداء كواووا .. 

 

  ر بن أعمر سيديكوتبه القوي باهلل: الطالب أخيا

أستاذ أصول الفقه بالمعهد العالي لدراسات كالبحوث اإلسالمية كرئيس شعبة الفقه 

  .كأصوله به سابقا
 


