
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الذي أجراه مراسل جريدة الحياة اللندنية
مع الدكتور أيمن الظواهري امير جماعة الجهاد

بمصر

والذي لم تنشره جريدة الحياة 
21ونشرته جريدة العربي السبوعي المصرية في العدد 
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ولبيان الحق نقدم إليكم نص الحوار كاملً

المكتب العلمي
جماعة الجهاد – مصر

نص الـسـئلة اـلـتي وجهـهـا مراـسـل جرـيـدة الحـيـاة اللندنـيـة
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السؤال الول : كيف كانت بدايتك في الحركة الـسـلمية وـفـي
ـذ أي جماعة ، وأرجو إلقاء الضوء بالتفصيل عن ـهـذا بوـضـوحا مـن

البداية وحتى الن ؟

كانإت بدايتي في الحركة السإلماية في هذه الجماعة التي أتشرف بالنإتمللاء إليهللا ، وكللان ذلللك
 م ، عندماا تكونإت النواة الولى لهذه الجماعة بعللد ماقتللل الشللهيد سإلليد1966في حوالي سإنة 

ًا قطب رحمه الله ، وكان مان أعضاء هذه المجموعة الشللهيد يحيللى هاشللم - الللذي كللان رئيسلل
للنيابة العاماة - والخأ إسإماعيل الطنطاوي والخأ نإبيل برعي ، ثم نإمت هللذه المجموعللة إلللى أن

وصلت إلى الحجم الحالي للجماعة .

وانإضم إلينا في فترة لحقة الخأ عصام القمللري رحملله الللله ، وبللدأ حينئللذ فللي النشللاط داخللل
الجيش ، ثم مارت أحداث الفنية العسكرية واسإتشهاد الخأ يحيللى هاشللم ، وقضللايا الجهللاد فللي

 ، واسإتطعنا بفضل الله تجنب هذه الضربات .1978 و 1977عام 

 قمت بالسفر إلى أفغانإستان للطإلعا على1981 م وأوائل 1980وفي النصف الثانإي مان سإنة 
الوضاعا مان قرب هناك ، واكتشفت الماكانإيللات الهائلللة الللتي يمكللن أن تسللتفيد مانهللا الحركللة
السإلماية في سإاحة الجهاد الفغانإي ، وكل هذا والجماعة تنمو في صمت في الميادنإين المدنإي

والعسكري .

 م وتعرضللنا فللي بللدايتها لضللربة أمانيللة ، عللرف علللى إثرهللا الخأ عصللام1981ثم جاءت سإللنة 
القمري ، وقبض على بعض رفاقه مان الضباط ، ماثل الخأ عبد العزيز الجمل والخأ سإيد ماوسإى

وغيرهم مان الضباط ، ولكننا اسإتوعبنا هذه الضربة .

وماع نإشاط الجماعة السإلماية واتحادها ماع الخأ عبد السلم فرج بدأ التعاون ينمللو بيننللا وبينهللم
 م اغتيللال1981عن طإريق الدكتور عمر عبد الرحمن والخأ عبود الزمار إلى أن جاءت أحللداث 

السادات وأحداث أسإيوط ، وقبللض عللى علدد ماللن إخوانإنللا بسللبب الروابللط المشللتركة بيننللا ،
وأماضللينا فللي السللجن ثلث سإللنوات ، حللدث فيهللا تعللارف عللن قللرب بيننللا وبيللن إخوانإنللا فللي
الجماعات الجهادية ، وكان مان نإتائج ذلك تلللك الثقللة العميقللة بيللن الخللوة الللذين عاشللوا تلللك
ًا ، وبعد الخروج مان السجن بدأنإا فللي تجميللع الخللوة ماللن جديللد ، وقررنإللا إسإللتغلل الفتوة سإوي
الساحة الفغانإية لتدريب أعداد ضخمة مان الشباب المسلم، وقد وفقنا الله سإبحانإه وتعالى في

ًا . ًا كبير ذلك توفيق

وها نإحلن أولء الن بعلد هلذه الرحللة الطويللة عللى ماشلارف المعركلة الفاصللة بيللن النظلام
المصري ومان وراءه أماريكا وإسإرائيل وبيللن الماللة السإلللماية وفللي طإليعتهللا الشللباب المسلللم
المجاهد ، وإنإنا على يقين أن نإصرنإا قد أزف إن شاء الللله ، واكللبر دليللل علللى ذلللك هللو فشللل
النظام بكل إماكانإياته وماساعداته ماللن وقللف النمللو الصللاروخي للحركللة السإلللماية المجاهللدة ،

ًا بالنإتساب لهذه الجماعة ، وكما قال القائل : وأحمد الله تعالى أنإني ل زلُت ماتشرف
 

 



 

 

أبي السلم ل أب لي سواه           إذا افتخروا بقيس أو تميم

وإن كنللت اعتللبر أن النإتمللاء السإاسإللي للمسلللم هللو السإلللم ولماللة المسلللمين ، وأن هللذه
الجماعات وإن كانإت مابنية على عقود وثيقة ل يجوز نإقضها إل أنإهللا ماجللرد وسإللائل لقيللام دولللة
السإلم التي ينتمي إليهللا كلل المسلللمين ، ولنلا كتللاب سإيصلدر إن شلاء الللله علن تاريلخ هللذه

الحقبة .

السؤال الثاني : كيف ومتى غادرت مصر ، وإلى اين ، وـمـا ـهـو
نشاطك الذي قمت به في الخارج ، واين موقعك الن ؟

غادرت ماصر بمعاونإة كثير مان أنإصار الحركة السإلماية في المواقع الشللعبية والرسإللمية ، ولللذا
ًا ، ًا تمامال كان خروجي مافاجأة وصدماة للنظام ، وكان المزعج فيها للنظللام أن المالر بللدا قانإونإيل
ًا ماللا قللد نإسللتطيع ماما لم يمكن النظام مان الماساك بأي خيط أو كشف تفاصيل العملية ، ويوما

ان نإروي هذه الوقائع إن شاء الله .

 م ، وماررت بعدة بلدان حتى وصلت إلى باكستان ، حيث1985وقد غادرت ماصر في مانتصف 
ًا لمعالجة الجرحى والمهاجرين الفغان . عملت جراح

وأنإا اقوم في الخارج بخدماة إخوانإي في الداخل والخارج وماساعدتهم فيمعركتهللم ضللد النظللام
المصري مان أجل قيام الدولة المسلمة ، وليس لي ماوقللع ثللابت ، بللل أنإللا أنإتقللل بيللن المواقللع

المختلفة .

السؤال الثالث : نعلم أن هدفا الجماعات الدينـيـة عـلـى اختلفا
مسمياتها هو اسقاط النـظـام وإقاـمـة الدوـلـة الـسـلمية، إل أن
هنـاك اختلفـات ربمـا فكريـة أو عقائديـة فـي اسـلوب إسـقاط
النظام وإقامة الدولة السلمية ، فما رايك في هذا الموضوع ؟

ليس هناك بين الجماعات المجاهدة الرئيسية خلفات عقائدية أو جوهرية ، بل هي إماا خلفللات
فرعية ل تمنع وحدة المجاهدين أو خلفات عملية ترجع إلى الجتهاد في فهم الواقع .

السؤال الرابع : لماذا في الساس تـمـددت الجماـعـات ، ولـمـاذا
ل يتم بحث إعادة إحـيـاء الفـكـرة اـلـتي طرحـهـا الخأ عبـود الزـمـر
ـدة ـات ذات العقـي ـد الجماـع ـن توحـي ـو ثلثا ســنوات ـم ـل نـح قـب

الصحيحة ، وما هي معوقات ذلك ؟

 

 



 

 

تعددت الجماعلات لعللدة اسإلباب يطلول شلرحها ، وترجلع لختلف ظلروف النشللأة مالن حيللث
المكان والزماان ولختلف فهم الواقع أو عدم إقتناعا الشباب المسلم بصللدق بعللض الجماعللات
القديمة في ماواجهة الحكوماات العلمانإية مان الربعينات حتى الن ، ونإحن نإللدعوا كللل العللامالين

المخلصين للدخول في جبهة واحدة ضد النظام المصري تقوم على ماا ياتي :

o: ًالقرار بخروج النظام المصري عن السإلم وعدم شرعيته والماتناعا عن إسإللباغأول 
الشرعية عليه بأي وسإيلة .

o: ًا  العمل على إسإقاط النظام والدعوة لذلك كّل بما يستطيع .ثاني

o: ًا  تقديم الولء والنصللرة للمسلللمين عللى الللولء للنظللام ، وعللدم التشللنيع علللىثالث
المجاهدين والتقرب للنظام كلما ازدادت قوة ضربات المجاهدين .

ونإحن نإعتقد أن هذه الدعوة ل يمكن أن يخالفها ماسلم صادق في إسإلماه .

وإن كان يغلب على ظننا أن الخوان – الخوان المسلمين – لن يوافقوا عليها رغم ذلك ، رغللم
كل ماواقفهم السابقة فإنإنا نإمد إليهم أيدينا ليدخلوا في حلف المجاهللدين ضللد النظللام المللوالي
لماريكا وإسإرائيل ، ول نإدري في حالة رفضهم اي مابرر سإيقدماونإه إلى شبابهم ليبرروا به عللدم

ماوالتهم للمجاهدين والسإتمرار في التشنيع عليهم .

كما أنإنا نإدعوا علماء الزهر للدخول في جبهة المجاهدين والمدافعين عن السإلم ، وينبذوا ماللن
بينهم المتزلفين الذين فرضهم النظام على الزهر وشوهوا صورته ، إن الماللة السإلللماية تنظللر
إلى الزهر ماتسائلة ماتى يعود لدوره التاريخي لقيادة الماة وماقاوماة الظلللم والفسللاد والللدعوة

للجهاد لتحرير القدس ؟

كما أنإنا نإهيب بكل ماسلم غيور أن ينضم لجبهة الحق ضد النظام المصري الفاسإد .

الســؤال الخــامس : هنــاك حــديث عــن النشــقاقات داخــل
الجماعات السلمية ، هل هناك خلفات بين القادة أم ماذا ؟

ليس هناك حديث عن النإشقاقات بين القادة ، ولكللن بلالعكس هنللاك حلديث علن التوحللد بيلن
الجماعات ذات الثقل ، وكيللف يمكللن أن يصلللوا لوحللدة العمللل السإلللماي فللي ظللل الظللروف

الصعبة ؟

 

 



 

 

السؤال السادس : لماذا حملت جماعة " طلئع الفتح السلمي
ًا عـلـى الرـغـم ـمـن تأكـيـد أعـضـائها ـبـأنهم ـجـزء ـمـن ًا معين " اسم

جماعة الجهاد ؟

لنإهم طإلئع الفتح الوشيك بإذن الله ، وأسإأل الله أن يكونإوا في طإليعة القوات السإلماية الللتي
ًا أن شاء الله ، وهذه بمثابة فصائل والوية تصللب فللي قنللاة تستولي على الحكم في ماصر قريب

واحدة وهي جماعة الجهاد .

ًا تـشـابه ـ السؤال السابع : هل الظروفا التي تمر بها مصر حالـي
تلك التي كانت تمر بها في نهاـيـة الـسـبعينات ، واـلـتي أدت ـفـي

النهاية إلى اغتيال أنور السادات ؟

ًا بكثير عن نإهاية السبعينات ؛ الظروف الن أكثر تدهور

oصارت ماصر قاعدة أماريكية بالمعنى الحقيقي ، حيثفمن الناحية السياسية ؛ 
تتمركز قواتها في ماطار غرب القاهرة ، وقاعدة راس بيناس وغيرها مان القواعد ، وفي حرب

الخليج كانإت ماصر قاعدة لقصف الشعب العراقي – ماع مالحظة عدم تاييدنإا لصدام - .

oفقد تعاظم نإفوذها فللي ماصللر بشللكل بشللع ، واماتللد نإفوذهللاوأما عن إسرائيل ؛ 
لمعظم الوزارات حتى وصل إلى وزارة الزراعة ووزارة التعليللم ، وتسللاهم إسإللرائيل الن فللي

إعادة صياغة عقول أبنائنا .

ومان نإاحية التفاقات ماع إسإرائيل ؛ تقوم الحكوماة المصرية بدور الوسإلليط النشللط فللي ترويللج
التفاقات السإتسلماية .

oًا ، ووصللل الماللر إلللى بيللعومن الناحية القتصادية ؛  فقد تللدهور الوضللع تمامالل
القطللاعا العللام والمرافللق السإاسإللية فللي السللوق بثمللن بخللس ، دون النظللر إلللى العللواقب
الجتماعية الخطيرة التي سإينشأ عنها بطالة مائللات اللللوف ماللن العمللال ، نإاهيللك عللن التبعيللة
القتصادية الناجمة عن تللدماير العمللود الفقللري للقتصللاد المصللري ، بالضللافة إلللى أن الللذين

ًا هم اليهود – كما في صحراء الصالحية –  يرسإى عليهم العطاء غالب

 

 



 

 

oتوحشت أجهزة المان ضد الشباب المسلم الذي يقبعوعن المستوى المني ؛ 
ًا مانهم الن في سإجون ماصر ، يعيشون في أسإوأ الحالت ويتعرضون لتعذيب بشع خمسون ألف

ماما أدى للنإتفاضات الرهيبة في السجون التي سإقط فيها العديد مان القتلى .

oوأحيلت القضايا للمجالس العسكرية التابعللة لواماللر رئيللسكما تدهور القضاء ؛ 
ًا بالعللدام خلل علدة الجمهورية ماباشرة ، والتي حكمت على أكثر مان خمسللة وعشللرين شلاب

اشهر ، حرم بعضهم حتى مان حق التظلم .

oتحللولت ماصللر لمللاخور كللبير ، وصللارت اسإللماءوعلى المستوى الثـقـافي ؛ 
الراقصات أشهر مان العلماء ، تضخمت دخولهن ، وزاد نإفوذهن السياسإي ، حللتى أن " لوسإللي

أرتين " لها فتوى خاصة مان المفتي ، ويصل نإفوذ " فاتنة قويسنا " إلى وزير الداخلية .

ًا وسإياسإللة الذلل الللتي تتبعهللا الحكوماللة إلللى العديللد ماللن وقد أدى هذا الوضع المتردي سإياسإي
النإتفاضات الشعبية في " أدكو " و " أبو حماد " و " الكوم الحمر " و " عين شللمس " ، حللتى

فرض حظر التجول على عدة ماناطإق – كما يحدث في ديروط – 

فكل هذا التدهور سإيؤدي إن شاء الله إلى إنإفجار أعنف بكثير مان اغتيال السادات ، وكما قللال
أبو القاسإم الشابي :

ففي الفق الرحب هول الظلم            وقصف الرعود وعصف
الرياحا

حذار فتحت الرماد اللهيب                 ومن يبذر الشوك يجني
الجراحا

وقد أصدرنإا في رماضان الفائت كتابنا المشهور بل " الكتاب السإللود ؛ قصللة تعللذيب المسلللمين
في عهد حسني مابارك " ، وهو ماليئ بمئات الوقائع البشعة عن تعذيب كافة طإوائف الشعب .

، ـد السؤال الثامن : ما هي مطالب " الجهاد " على وجه التحدـي
ـن أن وهل تختلف عن مطالب " الجماعة السلمية " ، وهل يمـك

توجد نقطة التقاء مع النظام ؟

1993 سإللبتمبر 4ماطالب جماعة الجهاد على وجه التحديد قد لخصناها فلي بيانإنللا الصلادر فللي 
م ، والتي حددنإا فيه أهدافنا وقلنا أن هدفنا الول هو :

العمل على إقاماة دوللة السإللم - دوللة الخلفلة - الللتي تعملل علللى ؛ نإشللر عقيلدة التوحيلد ،
والحكم بشريعة السإلم ، وتحريللر أراضللي المسلللمين ، وتحريللر الماللة السإلللماية ماللن التبعيللة

 

 



 

 

القتصادية ، ونإشر الفضلليلة والخلق السإلللماية ، والتقسلليم العللادل للللثروة ، وإرسإللاء العدالللة
الجتماعية ، وتحقيق التكافللل الجتمللاعي ، ورفللع الظلللم عللن الطبقللات الفقيللرة المحروماللة ،
وتشجيع العلم ورفع ماكانإة العلماء ، وحترام القضاء الشرعي الذي يحفظ الحقوق ويساوي بين
الخصوم ، وصيانإة الحريات السإاسإية للنللاس وفللق أحكللام الشللريعة ومانللع العللدوان علللى تلللك

الحريات .

هذه هي المطالب السإاسإية للناس وفق أحكام الشريعة ، وهذه المطالب ل يختلللف عليهللا اي
ماسلم .

أماا نإقطة اللتقاء الوحيدة ماع النظام ؛ فإن عليه أن يسلم الحكم للمجاهدين قبل أن تفوت مانه
آخر فرصة للقرار .

، السؤال التاـسـع : ـمـا ـهـي حقيـقـة موـضـوع الخأ عـبـود الزـمـر
الجماعة السلمية تؤكد أـنـه ـعـاد إـلـى مجـلـس ـشـورى الجماـعـة
وقبل بولية الدكتور عمر عبد الرحمن ، في حين أن الخأ مـجـدي
ـــ ًا ل ًا روحي سالم قال لنا أن هذا لم يحدثا وأن عبود ما زال زعيم

" الجهاد " وإنكم قائد الجماعة وزعيمها في نفس الوقت ؟

الخأ عبود الزمار أخأ فاضل يعتز الجميع بأخوته بغض النظر عن إنإتمللائه التنظيمللي ، والخأ عبللود
مان أنإشط الداعين إلى وحدة الجماعة السإلماية وجماعة الجهاد ، ولذا اتوقع أن تنتهللي ماسللألة

تفسير ماوقفه بنجاح ماسعاه الميمون إن شاء الله في توحيد الجماعتين .

ًا إلى عدم النإشغال بهللذه المسللائل الصللغيرة وتفريللغ همهللم السإاسإللي وأنإا أدعوا الخوة جميع
لمعركتهم الكبرى ضد أعداء السإلم .

السؤال العاشر : أثير قبل عدة أـشـهر موـضـوع المـصـالحة بـيـن
النظام والجماعات الدينـيـة ، فـمـا ـهـو رايـكـم ، وـعـل أي أـسـاس

يمكن أن تقوم هذه المصالحة ؟

رأينا أنإه ل ماصالحة ماع النظام المصري ، والفرصة الخيرة للنظللام هللي أن يغللادر قللادته ماصللر
ًا قبل وقوعا القصللاص بهللم ، او أن يعلنللوا تللوبتهم واسإللتتعدادهم لقبللول الحكللام الشللرعية فور
عليهم ، ومان المعلوم أن الشريعة تفتح باب التوبلة للمفسلدين قبلل القلدرة عليهلم ، أمالا بعلد

القدرة فل بد مان القصاص .

ولذا أكرر إن هذه هي الفرصة الخيرة للنظام للسإتفادة مان عفو المجاهدين عنهم .

 

 



 

 

ـن السؤال الحادي عشر : لماذا ل تكون بداية المر والمبادرة ـم
جانب الجماعات الدينية ، وتعلم مثلً عن إيـقـافا عملـيـت العـنـف
ًا لفترة محددة ترى خللها رد فعل النظام بدلً من استمرار تمام

العنف والعنف المضاد ؟

ًا هو الحكم الشرعي في حق هللذا التظللام الللذي أتللاح لماريكللا إحتلل الجهاد الذي يسمونإه عنف
ماصر واسإتسلم لسإرائيل .

السؤال الثاني عشر : إذا كانت المصالحة واردة ، هل يمـكـن لـــ
ًا بين الطرفـيـن ، وـمـا " الحياة " أن  تتبنى الفكرة وتكون وسيط

هي مقترحاتكم حول هذا المر في حالة الموافقة ؟

أعتقد أنإه ل ماجال لهذا السؤال اصلً .

السؤال الثالث عشر : يتهم النظام أعضاء الجماعات السلمية
ـال ـون أعـم الذين سافروا إلى أفغانستان وباكستان بأنهم يؤتكـب
العنف بعد عودتهم إلى مصر ، وتم إلقاء القبض على ـعـدد ـكـبير
منهم واتهموا في قـضـايا ، فـمـا تقييـمـك لـهـذا الموـضـوع ، وـمـا

حقيقة ما حدثا في باكستان وأفغانستان ؟

 م السإلللماية ، وماللن الللذي1981ومانالذي قام بحادثللة الفنيللة ، واغتيللال السللادات ، وانإتفاضللة 
حاول إغتيال حسن أبو باشا ، هل هم الذين تدربوا في أفغانإستان ؟! 

ًا الفساد إن أسإباب السخط كامانة في ماصر ، والنظام يحاول أن ينسبها لعوامال خارجية ماتناسإي
الرهيب المتراكم داخل ماصر ، والذين ذهبوا إلللى أفغانإسللتان ذهبللوا ليجاهللدوا وليعللودا ليغيللروا

الفساد المستشري داخل بلدهم .

" السؤال الرابع عشر : أثناء محاكمة الخوة في " طلئع الفتح
يهتفون باسمك واسم الخأ عبود الزمر ، فما تعليقك ؟

هذا شرف ل أسإتحقه .

ـادة ـن ـق ـبير ـم ـدد ـك ـى خلفا ـع ـر : عـل ـامس عـش ـؤال الـخ الـس
الجماعات الدينية فإنه من الملحظ أنك حتى الن لم توجه إليك

 

 



 

 

أي تهم محددة في قضية بعينها ، ـبـالطبع باـسـتثناء الكلم اـلـذي
ياتي على لسان أجهزة المن ، فما رايك ؟

نإحن لسنا ماتعمين بل إن المتهمين والمجرماين هللم أركللان النظللام وزبللانإيته والللذين يشللرعون
وينفذون القلانإون الوضلعي ، للذا فنحللن ل نإهتلم بتهللم تللوجه أو ل تلوجه ، فنحللن البريلاء وهلم

المدانإون ، نإحن نإقاتل عن شريعة السإلم وهم خارجون عليها .

السؤال السادس عشر : هل تقبل بالعودة إلى مصر ـفـي ـحـال
إعلن السلطان المصرية عدم التعرض لك أو اـلـزج باـسـمك ـفـي

قضايا وهمية ؟

ًا رغم انإف النظام ، {  عسى الللله أن يللأتي بالفتللح أو أماللر سإوف ادخل ماصر إن شاء الله فاتح
مان عنده فيصبحوا على ماا اسإروا في أنإفسهم نإادماين } .

السـؤال السـابع عشـر : كيـف كـان التخطيـط لعمليـة محاولـة
ًا للخأ نزيه أغتيال حسن اللفي ، وهل بالفعل أنك اصدرت تكليف

نصحي راشد بتنفيذ العملية مع زملئه ؟

كان التخطيط على أسإاس القيام بعملية إسإتشهادية .

نإعم لقد كلفنا الخأ نإزيه بالقيام ، بالعملية .

الـسـؤال الـثـامن عـشـر : ـسـارعت الجماـعـة الـسـلمية وأعلـنـت
ًا آـخـر مسئوليتها ـعـن عملـيـة اللفـي ، ثـم عـادت واـصـدرت بياـنـ
أوـضـحت فـيـه أنـهـا ـلـم تعـلـن مـسـئوليتها ، فـمـا رأـيـك ـفـي ـهـذا

التناقض ؟

ًا ، فلم تعلن الجماعة السإلماية ماسؤوليتها ، وإنإما فهم هذا مان بيانإها على غيللر هذا ليس تناقض
ًا . ًا يقطع اللبس ، وهذا دليل على نإزاهتهم كما نإظن بهم دائم ماا أرادت ، فأصدرت بيانإ

ـب السؤال التاسع عشر : ملحظة شخصية لي ، وهي أن المكـت
ـى ًا ، عـل العلمي لجماعة الجهاد لم يبدأ أو يصدر بيانات إل أخير
ًا إعلمـيـا ـطـوال الرغم من أن الجماعة السلمية تمارس نـشـاط
السنوات الثلثا الماضية وبكثافة ، لماذا ، وهل امكانات الجماعة

السلمية أكبر وأكثر ؟

 

 



 

 

هذه ماسألة تفصيلية ، ونإحن نإعتقد أنإنا والخوة الفاضل فللي الجماعللة السإلللماية نإكمللل بعضللنا
ًا . البعض ، وكل نإجاح لي مانا هو رصيد للمسلمين جميع

السؤال العشرين : من الملحظ أن معظم العمليات ـكـانت ـمـن
ـدين تنفيذ الجماعة السلمية ، منذ اغتيال الدكتور علء محيي اـل

ًا للغاية1990عام   م وحتى الن ، وكان نشاط " الجهاد " محدود
، حتى ـجـاءت عملـيـة " اللـفـي " ، فلـمـاذا ـكـان نـشـاط الجماـعـة
السلمية هو الكثر ، ولماذا ركز العلم على الدكتور عمـر عبـد

الرحمن في أمريكا ونشاط أتباعه داخل مصر ؟

الجماعة السإلماية ذات عطاء ضخم واسإع .
ونإحن نإميل للعداد المتكامال – وبشهادة أجهزة المان – والضربات التي تهز النظام .

وهذا يدل على التكامال بيننا .

واماا تركيز العلم على الدكتور عمر ، فلنإه يستحق هذا التركيز ، لما له ماللن ماجهللود ماتصللل ،
وتضحيات ل تنقطع في سإبيل نإشر الللدعوة وماقاوماللة الظللالمين ، والصللدعا بكلمللة الحللق الللتي

تخشاها أماريكا وحكوماة مابارك .

السؤال الحادي عشر : اعتبر البعض أن قيام " الجهاد " بعمليـة
ـى ـودة إـل ـاد أرادت الـع ـة الجـه ـى أن جماـع ـير إـل ـي " يـش " اللـف
ًا الساحة عن طريق عملية كبيرة ومؤثرة بنفس الـسـلوب تقريـبـ

الذي تتبعه الجماعة السلمية ، فما رايك ؟

نإحن لم نإغب عن الساحة حتى نإعود إليها ، ونإشاطإنا يشهد به العدو قبل الصديق .

وإذا أعتبرت أن الهجوم على اللفي اتباعا لسإلوب الجماعة السإلماية ، فللإنإه يشللرفني إن نإتبللع
اسإاليبهم ونإتعلم مانهم ونإتكامال ماعهم .

السؤال الثاني والعشرين : ما هي قصة قوائم الغتيالت ، هل
توجد بالفعل ، وهل قتل وزير أو مسئول يـهـز النـظـام ويـسـاعد

على إقامة دولة إسلمية ؟

 

 



 

 

ليست المسألة قضية قوائم ، ولكن قضية نإظام ماكن أماريكا مان إحتلل ماصر لتحارب السإلللم
واسإتسلللم لسإللرائيل ، وماكللن ماللن بسللط نإفوذهللا فللي المنطقللة العربيللة ، لوقللف الصللحوة

السإلماية ، وكل مان شارك في هذه الجريمة يعرف نإفسه .

أماا قتل وزير أو ماسئول ؛ فهو البداية التمهيدية لعملية التغيير .

ستبدي لك اليام ما كنت جاهلً                وياتيك بالنباء ما لم تزود

السؤال الثالث والعشرون : بعللد وفللاة الخأ أحمللد فللاروق ، أعلنللت وزارة الداخليللة أن جماعللة
الجهاد هي التي نإفذت حوادث التفجيرات التي وقعت في الشهر الخيرة ، وذكللرت أن فللاروق
أعترف بذلك ، كما أعلنت أن الجماعة كانإت تخطللط لغتيللال بطللرس غللالي أثنللاء وجللوده فللي

ماصر ، فما رأيك ؟

حوادث التفجيرات الخيرة هي بتدبير ماشترك مان النظام المصري والموسإللاد لتشللويه الحركللة
الجهادية ، وماما ل شك فيه إنإه ليحزنإني سإقوط أبرياء في ماثل هذه الحوادث .

وحيث أنإنللا ماللن أبنللاء الشللعب المصللري بكافللة طإللوائفه ، فل يعقللل أن نإقتللل أنإفسللنا وإخوانإنللا
وأبنائنا .

وقد اسإتنكرنإا في بيان صادر عن جماعتنا ووزعا على وكالت النإباء ؛ أنإنا نإستنكر حادثللة أنإفجللار
شبرا وسإقوط ضحايا أبرياء في المبادين العاماة ، وقلنا أن حربنا ليست ضد الشعب ، بل حربنا

ضد النظام المصري العميل لماريكا وإسإرائيل .

لذا فإن هجماتنا ضد النظام المحارب لشرعا الله والمعادي لشباب السإلم ، والسافك لدماائه ،
والمنفذ لسياسإة أماريكا وإسإرائيل ، تقع ضمن ماناطإق العمل العسكري .

ونإحن أهبنللا ونإهيللب وسإللنهيب بإخوانإنللا ماللن الشللعب المصللري أن يبتعللدوا عللن مانللاطإق العمللل
الجهادي العسكري ضد النظام – وهي المنللاطإق الللتي يتواجللد فيهللا اركللان النظللام وعملؤاه أو

التي يتحركون فيها – 

ويا أخي الكريم ؛ مان الذين يقتل الشعب المصري ويحاربه في دينه ؟! 

قل لي مان اعتدى على الشعب في " الكوم الحمر " و " كوم حماده " و " دمانهور " ؟ 
مان الذي اعتدى على المرأة التي نإشرت صورتها في جريدة الشعب بقسم " قليوب البلد "  ؟

مان الذي يقاتل الشباب المسلم في وضح النهار ؟

ًا عن التعذيب في عهد حسني مابارك اسإميناه " الكتللاب السإللود " ، يللدين هللذا وقد أصدرنإا كتاب
النظام وغعتدائه على أفراد الشعب بكافة طإوائفه ، فمن الذي يقتل إذن البرياء ؟!

 

 



 

 

فنحن يا أخي الكريم نإريد العزة لهذا الشللعب ، ونإللدعوه اكللي يزيللل هللذه الحكوماللة الفاسإللدة ،
والتي تتاجر باسإمه على صفحات الجرائد ووسإائل إعلماها ، بينما تكتظ سإجونإها بقرابة خمسين

الف ماسلم يعذبون بسبب إسإلماهم .

وقد قمنا في بيانإنا عقب الهجوم على اللفي بتنبيه السعب بعللدم القللتراب ماللن اماللاكن تواجللد
وتحرك طإواغيت النظام ، لن هذه مان ماناطإق العمل الجهادي .

وأنإا أكرر مارة أخرى بأنإنا نإدعوا الشعب المصري لكي يقف ماع إخوانإه المجاهدين حتى يسللقط
هذا النظام المصري - عميل أماريكا وإسإرائيل –

أماا أحمد فاروق ؛ فقللد ماللات تحللت وطإللأة التعللذيب بالصللعق الكهربللائي ، والحكوماللة تسللتخف
بعقول الشعب فتسمي الموت بالصعق الكهربائي " صدماة عصبية " !

أماا بطرس غالي ؛ فالمسلمون في البوسإنة وأفغانإستان والعراق والصوماال وفلسطين وماصللر
يترقبون يوم الخلص مانه .

السؤال الرابع والعـشـرون : ـهـل اعتـمـاد " الجـهـاد " عـلـى الخأ
نزيه نصحي راشد - وهو من الكوادر المهمة - في تنفيذ عملية "
ًا من الشباب قــادر اللفي " يدل على أن الجماعة ل تملك رصيد

على تنفيذ مثل هذه العملية ؟

سإندعا الميدان يتكلم ، فهل توقلف المسللمون فلي ماصلر علن تقلديم الشلهداء والبطلال مانلذ
ًا بإبراهيم الوردانإي وأسإرة عنايت وحسن البنا وسإيد قطب وخالد ورفاقه سإليمان الحلبي مارور

وعصام القمري حتى نإزيه وضياء .

فإذا ذهب نإزيه فسيخرج ألف نإزيه بإذن الله .

إذا مات منا سيد قام سيد          قؤول لفعال الكرام فعول

ـة ـان الول لجماـع السؤال الخامس والعشرين : لوحظ في البـي
الجهاد حول عملية " اللفي " ذكر أن أثنين من أعضاء الجماعــة
استشهدوا في العملية ، وهما نزيه راشد وطارق حسن الفحل ،
ثم ثبت أن من قتل مع نزيه هو الخأ ضياء الدين حافظ ، ما هــذا
التضارب ولماذا ، وهل تعتمدون على ما تذيعه الذاعات وتنشره

 

 



 

 

الصحف وتنقـلـه وـكـالت النـبـاء أم أن لـديكم بالفـعـل معلوـمـات
مسبقة عن القائمين بالعملية ومنفذيها ؟

كان هذا ماحاولة لتغطية وجود الخأ طإارق الفحل ، والنظام هو الذي يفتقد إلى المعلوماات .

وطإارق الفحل ذكر أسإمه كل " هارب " في القضللية الثانإيللة ماللن ماسلسللل طإلئللع الفتللح ، ولللذا
حاولنا أن نإغطي على وجوده ، وسإوف تسمع اسإم طإللارق الفحللل إن شللاء الللله بيللن الفللاتحين
لمصر أو المستشهدين تحت راية السإلم بإذن الله { مان المؤمانين رجللال صللدقوا ماللا عاهللدوا

الله عليه فمنهم مان قضى تحبه ومانهم مان ينتظر وماا بدلوا تبديلً } .

ـل ـرد الفـع ـك ـل ـو تقييـم ـا ـه الـسـؤال الـسـادس والعـشـرين : ـم
الشعبي تجاه العمليات اـلـتي ـيـذهب ـضـحاياها أبرـيـاء ـمـن أـفـراد

الشعب ؟

ًا نإتألم للصابات لفراد الشعب اثناء الشعب يتعاطإف ماعنا ويؤيدنإا ويفرح بانإتصارنإا ، ونإحن جميع
العمليات ، ورغم تحذيراتنا المتكررة لفراد العشب بأن يبتعدوا عن ماناطإق العمل العسكري .

وإذا أراد النظام لن بعرف مادى تأييد الشعب لنا ، فنحن نإتحداه فقد أن يلغي قللانإون الطللوارئ
ويسمح بالتظاهرات والمؤتمرات ، وسإوف يشاهد قوة النإتفاضة الشعبية التي سإتطيح به .

ـاك ـمـن ـيـرى أن الجماـعـات الـسـؤال الـسـابع والعـشـرون : هـن
الدينية فقدت الـكـثير ـمـن ـشـعبيتها اـلـت ـكـانت حققتـهـا بـعـد أن

لجئت هذه الجماعات إلى العنف ، فما رأيك ؟

رأيللي ؛ انإنللا نإتحللدى النظللام أن يلغللي العتقللالت وقللانإون الطللوارئ ، ول يتعللرض للتظللاهرات
والمؤتمرات ، وسإوف يظهر مادى التأييد الشعبي الكاسإح لنا إن شاء الله ، وسإوف يرى العللالم

مادى هذا التأييد .

ـال ـة ، يـق السؤال الثامن والعشرون : نسمع من تنظيمات دينـي
أنها أجنحة ااـ " جهاد " مثل ؛ القمريين وجـنـد الـلـه وـحـزب الـلـه
ـا ـح ، فـم ـع الفـت ـى طلـئ ـافة إـل ـتان إـض ـن افغانـس ـدون ـم والعاـئ

تعليقك ؟

جماعة الجهاد لها فصائل تنظيمية تتبعها ، تعطيها اسإماء تشد مان ازرهللا ، ماثللل طإلئللع الفتللح ،
وماجموعة عصام القمري ، وهذه تفاصيل تنظيمية .

وهناك أسإماء ل صلة لنا بها .

 

 



 

 

ولكن المهم أن الشباب المجاد قد اجتمع على جهاد هذا النظام الخارج علللى السإلللم ، والللذي
سإمح لماريكا بإحتلل ماصر .

الـسـؤال التاـسـع والعـشـرون : عكلـيـات ـضـرب الـسـياحة تبنتـهـا
بالكامل " الجماعة السلمية " التي حددت موقفـهـا ـمـن مـسـألة
السياحة عبر ـعـدة بياـنـات ، ولـكـن ـحـتى الن ـلـم يـتـبين موـقـف

الجهاد منها ؟

نإحن نإحترم اجتهاد " الجماعة السإلماية " ، ولكننا لم نإقم بهذه العمليات .

السؤال الثلثون : فقدت جماعة طلئع الفـتـح معـظـم كوادرـهـا
ًا أمـام القضـاء المـصـري ، كيـف تتوقـعـون الذين يحـاكمون حاليـ

نشاط الجماعة في الفترة المقبلة ؟

لقد قام نإزيه ورفاقه بعملية " اللفي " واسإمه مادرج في قضية طإلئع الفتللح ، وسإلليرى النظللام
أبطال طإلئع في الميدان كما رأى نإزيه ورفاقه إن شاء الله ، وكما قال الشاعر :

ًا رجال إذا جاش الردى فهم هم                 رجال يرون الذل عار
وسبة

ول يرهبون الموت والموت مقدم

السؤال الحادي والثلثون : هـنـاك ـمـن ـيـرى أن الخلـفـات بـيـن
الجماعات الدينية وبعضها ، هي أـحـد أـسـباب ـضـعفها ، وأن ـهـذا
يتيح للنظام مواجهتها وـهـي ـضـعيفة ـبـدلً ـمـن مواجـهـة جماـعـة

واحدة قوية ، فما رأيك ؟

إن مان أهم أهدافنا توحيد العمل الجهادي – وخاصة بين جماعللة الجهللاد والجماعللة السإلللماية –
ًا لتحالف إسإلماي يضم كل العامالين في الحقل السإلماي ، وذكللرت وقد سإبق أن طإرحت تصور

أنإي ل أتوقع أن يقبل " الخوان المسلمون " هذا العرض .

السؤال الثاني والثلثون : يصر النظام على المواجهة الشاملة
ى أي مـدى يمكـن مع الجماعات السلمية ، فمـا مـوقفكم ، وإل

للمواجهة أن تستمر ؟

ًا على ذلك ، { وسإيعلم الذين ظلموا أي مانقلب ينقلبون } . نإحن أكثر مانه اصرار

 

 



 

 

أماا إلى اي مادى تستمر ، فقد أرشدنإا القرآن إلى ذلك في قوله تعالى { قاتلوهم حتى ل تكون
فتنة ويكون الدين كله لله } .

السؤال الثالث والثلثون : ما هي علقة " الجـهـاد " ـفـي مـصـر
بالجماعات الدينية الـخـرى اـلـتي تحـمـل نـفـس الـسـم ـفـي دول
ـي ـاد الفلـسـطيني واليمـن ـل الجـه ـة وإـسـلمية أـخـرى – مـث عربـي
والمورتاني وغيرها – وهل هناك تنسيق بينها ـ وإلى أي مدى ؟

بيننا وبينهم كما ذكره القرآن الكريم ، { إنإما المؤمانون أخوة } .

ا الخأ طلعـت فـؤاد قاسـم أن السؤال الرابـع والثلثـون : أبلغن
ـوع الجماعة السلمية نظمت ندوة في " كوبنهاجن " حول موـض
أتفاق " غزة أريحا " ، وكانت الجماعة السلمية أعلنت في عدة
بيانات رفضها للتـفـاق ، فـمـا ـهـو ـمـوقفكم ، ولـمـاذا ـلـم تـبـادرا

بإعلنه ؟

نإحن اصلً نإرفض وجود " دولة إسإللرائيل " الللتي زرعهللا أعللداء السإلللم ، ونإللدوتنا سإللتكون فللي
الميدان ، وبيانإاتنا سإتكون في صدور إسإرائيل وعملئها إن شاء الله { بللل نإقللذف بللالحق علللى

الباطإل فيدماغه فإذا هو زاهق } .

السؤال الخامس والثلثون : ماذا عن الـصـعيد ، وـهـل الجماـعـة
ـك ـه ، وتحليـل ًا هناك ، وما هي ظروـف ال‘سلمية هي الكثر نفوذ
لستمرار المواجهات هناك ، هل هناك ـثـار مـسـتمر بـيـن أعـضـاء
الجماعات أو عوام الناس من ـجـانب وبـيـن الـشـرطة ـمـن ـجـانب

آخر ؟

الجماعة السإلماية لها نإفوذ فللي كللل ماكللان يتواجللدون فيلله ، والمجاهللدون – سإللواء كللانإوا فللي
تنظيمهم أم ل – يوالونإهم لما يتمتعون به مان حب إخوانإهم وتقديرهم ، والذي بيننللا وبينهللم هللو

أخوة السإلم التي تعلوا على النإتماء التنظيمي .

والذي يحدث في الصعيد هو إنإتفاضة شعبية إسإلماية تحاول الحكوماةأن تكتم أخبارها .

السؤال السادس والثلثون : هل هناك مجلس شورى ـخـاص بـــ
ـن ـلمية ، ومـم ـة الـس ـورى الجماـع ـس ـش ـر مجـل ـاد " غـي " الجـه

يتكون ؟

 

 



 

 

ًا إن شاء الله . ًا قريب ًا واحد أسإأل الله العظيم أن يكون لهما ماجلس

ـى ـل ، وعـل السؤال السابع والثلثون : من يصدر الفتاوي بالقـت
أي أساس ، في الجماعة السلمية ذكروا أن اللجـنـة الـشـرعية –

ًء12التي تتكون من  ـا ـل ، بـن ًا – هي التي تصدر فتاوي القـت  عالم
على أسس محددة ، فهل هذا ـصـحيح ، وـهـل هـنـاك لجـنـة أـخـرى

للجهاد ، وممن تتكون ؟

إذا كان إخوة الجماعة قد ذكروا ذلك فنحن نإصدقهم .

ُقللدر أماا لجنتنا فهي علماء المسلللمين العللامالين ، ولعللل النللاس أن يطلعللوا علللى مافاجللأت إذا 
للتاريخ أن يكتب ! ويا أخي ارجع إلى إصداراتنا :

oكتاب ؛ العمدة في إعداد العدة للجهاد في سإبيل الله تعالى
o. تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت ؛ سإنة ربانإية ل تتبدل
oنإشرة بمناسإبة اسإتشهاد الخأ عصام القمري
o. نإشرة بمناسإبة قضية شركات توظيف الماوال السإلماية بمصر
oكشف الزور والبهتان عن حلف الكهنللة والسلللطان – نإشللرة حللول بيللان علمللاء

 م –1/1/1989الزهر في 
o. نإصح الماة في اجتناب فتوى الشيخ ابن باز في جواز دخول ماجلس الماة
o. السرية في العمل السإلماي
o. الحوار ماع الطواغيت ؛ ماقبرة الدعوة والدعاة

o. الرد على شبهة خطيرة لللبانإي بشأن السكوت عن الحكام المرتدين
oتعقيب على دكتور سإفر الحوالي على كتللاب " الللدفاعا عللن أراضللي المسلللمين

أهم فروض العيان " للدكتور عبد الله عزام رحمه الله .
o. ًا الحصاد المر ؛ الخوان المسلمون في سإتين عاما
o. ًا : الكتاب السإود ؛ تعذيب المسلمين في عهد حسني مابارك وصدر حديث

بالضافة إلى انإتاجنا السمعي مان أشرطإة إذاعة المجاهدين .

السؤال الثامن والثلثون : ما رايك ـفـي الحـكـام اـلـتي ـصـدرت
ببراءة المتهمين في قضية المحجوب ؟

هؤلء الخوة أبرياء ول يحتاجون إلى هذا الحكم – سإواء قتلللوا أم لللم يقتلللوه – أماللا المجرماللون
فهم أركان النظام المحارب للسإلم والذي أدخل أماريكا لمصر .

 

 



 

 

السؤال التاسع والثلثون : ما رأيك في نشاط جماعة الخــوان
المسلمين ، وما هي أوجه الخلفا والتفاق معهم ؟

نإحن ل نإرضى عن نإشاط الخوان المسلمين لسإباب فصلناها في كتابنا الصادر تحللت عنللوان "
الحصاد المر " ، ورغم ذلك نإحن نإللدعوهم للنإضللمام لجبهللة المجاهللدين – جبهللة الحللق – علللى

ًا . الشروط التي ذكرنإاها انإف

الـسـؤال الربـعـون : هـنـاك كلم ـكـثير ـحـول تموـيـل الجماـعـات
وفا دول وراءه ، وإذا كـانت الجابـة بـالنفي ، إذا الديميـة ، ووق
ـة ـاهمات كفيـل من اين يتم التمويل ، القول بأن اشتراكات ومـس

بذلك غير قنع ، ول بد من إجابة مقنعة ؟

التمويل يأتي مان أفراد الشعب المصري الساخط على النظام المنحرف عن السإلم والرافض
للحتلل الماريكللي وللسإتسلللم لسإللرائيل ، وهللذا الشللعب هللو الللذي يللوفر للمجاهللدين ماللا

يحتاجونإه .

السؤال الحادي والربعون : هل يختلف أسلوب " الجهاد " عــن
الجماعة السلمية لشأن تنفيذ عمليات عسكرية ؟

نإحن كفرسإي رهان ، نإختلللف كمللا يختلللف المتنافسللون فللي الخيللر إبتغللاء مارضللاة الللله تعللالى
{ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون } .

السؤال الـثـاني والربـعـون : ـهـل لـظـروفا النـشـأة الجتماعـيـة
والقتصادية دور مباشر في اللتزام الديني ؟

هكذا اتباعا الرسإل همفقراء الناس والمستضعفين ، بينما ينصر المترفون والمستكبرون الباطإل
على غالب المار وعموماه ، كما قال تعالى لرسإوله صلى الله عليه وسإلم : { واصبر نإفسك ماع
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يردون وجهه ول تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنإيا } .

وكما قال الله عن ماوسإى عليه السلم وفرعون { ونإريد أن نإملن عللى اللذين اسإتضلعفوا فلي
الرض ونإجعلهم ائمة ونإجعلهم الوارثين ونإمكن لهم في الرض ونإري فرعون وهاماان وجنودهما

مانهم ماا كانإوا يحذرون } .

 

 



 

 

ًا عللن قللوم نإللوح عليلله السلللم : { قللالوا أنإللؤمان لللك واتبعللك وكما قللال سإللبحانإه وتعللالى حاكيلل
الرذلون } .

ًا إلللى العللدل ، والسإلللم ديللن العللدل ، بللدأ ماللن فالطبقات المحروماة هي أكثر الطبقات إحتياج
رائعه اس الظللم ، حلتى ش عقيدة التوحيد الذي هو اسإاس العدل ، باعتبار أن الشلرك هلو اسإ

المختلفة في ماناحي الحياة المتنوعة .

بينما يحاول الثرياء - عادة - المحافظة على الوضاعا القائمة المبنية على الظلم الللذي اسإاسإلله
الشرك كما قال الله تعالى : { إن الشرك لظلم عظيم } والذي يمتد إلى العدوان على الناس
وأكل أماوالهم بالباطإل إلى غير ذلك ، كما قال تعالى : { وإذا أردنإا أن نإهلك قرية أمارنإا ماترفيها

ًا } . ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمارنإاها تدماير

ـرى أن الســجون ـاك مــن ـي ـالث والربعــون : هـن الســؤال الـث
واحوالها مناخأ مناسب للتطرفا ، فما رأيك ؟

ًا . ًا يحرسإه الماريكان ، ويعيث اليهود فيه فساد ًا كبير ماصر كلها اصبحت سإجن

والمتطرفون هم أركان النظام الذين خالفوا شريعة الله وسإاماوا شعبهم الهوان .

السؤال الرابع والربعون : من هو المتطرفا ومن هو الرهابي
؟

المتطرف ؛ هو المتعدي للحق ، واليق الناس بهذا الوصف هو هللذا النظللام الللذي يقتللل النللاس
في الشوارعا ، ويسلخ جلود أبنائهم في المعتقلت ، ويصعقهم حتى الموت بصدماات الكهرباء –

التي يسمونإها صدماات عصبية – 

ُيرَهب جانإبه ، وقد يكون على حق أو على باطإل ، ألللم تسللمع قللول أماا الرهابي ؛ فهو كل مان 
الله تعالى : { واعدوا لهم ماا اسإتطعتم مان قوة ومان رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

. {

 

 



 

 

ـال ـرت حملت العتـق ـل اـث ـون : ـه الســؤال الخــامس والربـع
والمحاكم العسكرية والعدامات عـلـى نـشـاط جماـعـة الجـهـاد أو

الجماعات الخرى ؟

نإعم ، زادت مان إصرارنإا على نإصرة ديننا وكشف ظلم النظام وفساده .

، السؤال السادس والربعون : كيف يمـكـن أن يـسـقط النـظـام
ما هو تصورك لهذا المر ، وـهـل هـنـاك ـفـترة تـسـتطيع تحدـيـدها

لتحقيق هذا المر ؟

سإوف يسقط النظام إن شاء الله دفعة واحدة كما يسقط البيت الذي تللأكلت أعنللدته وانإهللارت
جللدرانإه ، وسإللوف يتصللاعد النإهيللار النفسللي داخللل صللفوف النظللام كمللا تتسللارعا المتواليللات

الهندسإية .

ًا للفسللاد الشللديد والللوهن المستشللري ونإتوقع أن يحدث هذا بأسإرعا ماما يتوقع المراقبون نإظر
ًا لنإتشللار الحركللة السإلللماية السللريع داخللل صللفوف الجيللش فللي صللفوف النظللام ، ونإظللر

والشرطإة .

ولن النظام يستخدم الرهاب لحمل جنود الشرطإة على السإتمرار في الخدماة وهم كللارهون ،
وسإينتهز هؤلء أقرب فرصة للفرار مان الخدماة - كما حدث في انإتفاضة المان المركزي –

ًا لمحاربة النظام للشباب المسلم ولهانإللة الجيللش أماا الجيش فإن السخط المتزايد داخله نإظر
بمنعه مان قتال إسإرائيل – العدو الول لمصر وشعبها وجيشها – كل هذا سإوف يعجل بالنإفجللار

إن شاء الله .

أماا الشعب الذي يعذب أبنائه في المعتقلت فلن يترك أي فرصة للثأر مان النظام .

ـك ـفـي ـحـوادثا الـسـطو الـسـؤال الـسـابع والربـعـون : ـمـا رأـي
المسـلح عـلـى محلت اـلـذهب واـسـتغلله فـي تمويـل النشـاط ،

وهل توافق على ذلك ، ولماذا ؟

نإحن لم نإقم بهذه العمليات ، وسإبق أن ذكرنإا أن الشعب هو الذي يدعمنا .

 

 



 

 

ًا السؤال الثامن والربعون : هـنـاك ارـبـع ـضـباط متهـمـون حالـيـ
في قضية أمام المحكمة العسكرية ، وـهـم أعـضـاء ـفـي الجماـعـة
السلمية ، فـهـل ـتـرى أن الجماـعـة الـسـلمية ـبـدأت ـفـي اتـبـاع
اسلوب جماعة الجهاد من أجل إقاـمـة الدوـلـة الـسـلمية ، وـفـي
حال قيام الدولة السلمية هل يمكن أن يؤدي تـنـاحر الجماـعـات

الدينية المتعددة إلى تكرار تجربة أفغانستان ؟

ذكرت أن اسإاليبنا تتكامال ، وأن تعددت السإاليب ، وهو مان باب الجتهاد العملي .

أماا ماا حدث في أفغانإستان فلن يحدث في ماصر إن شللاء الللله ، وماللا نإحللن إل ماتنافسللون فللي
الخير ، والسابق يمد يده لخيه .

السؤال التاسع والربعون : هناك آراء ترى أن اعتماد الجماعــة
ـذين ـسـافروا إـلـى ـاد عـلـى الـخـوة اـل الـسـلمية وجماـعـة الجـه
ـدرة أفغانستان يدل على أن العضاء داخل مصر ليس لديهم الـق

على إحداثا تاثير أو القيام بعمليات مؤثرة ، فما رأيك ؟

هذا ماا يمني به النظام نإفسه ، ويطمئللن بلله أعللوانإه ، ولكللن الماللر أماللر أماللة تنتفللض ، وشللعب
يسعى للسإلم ، وماعظم الشباب الذين شاركوا في العمليات الخيرة لم يذهبوا لفغانإستان .

السؤال الخمسون : هل تغـيـرت افـكـارك الن عـمـا ـكـانت علـيـه
قبل مغادرتك مصر ؟

ُا بزوال هذ النظام الفاسإد الللذي كل يوم يمر يزيد في ثقتي بقرب نإصر الله للمؤمانين ، وإقتناع
ًا بعد يوم . يزيد فساده يوما

ـة ـك الجماـعـات الدينـي الـسـؤال الـحـادي والخمـسـون : ـهـل تمـل
المختلفة كوادر لديها الـقـدرة عـلـى إدارة البلد ـفـي ـحـال قـيـام

دولة إسلمية ؟

وهل يملك رئيس الجمهورية أية كفاءات إدارية ؟! وهل عسكر يوليو كانإت لديهم أيه كفاءات ؟

ثم ألم تلحللظ أن الحركللة السإلللمايةلها الغالبيللة العظمللى فللي الجاماعللات وطإبقللات المثقفيللن
والنقابات ، ولو تركت انإتخابات اتحادات الطلب والنقابات حرة دون مانللع أو تزويللر لكتسللحتها

الحركة السإلماية بشهادة الجميع .
أل يدل ذلك على توفر الكفاءات والتخصصات المختلفة لدى الحركة السإلماية ؟

 

 



 

 

فالحركة السإلماية غنية بالكوادر والكفاءات في كافة المجالت والتخصصللات ، كمللا يشللهد لهللا
الجميع بالنزاهة والماانإة والعفة .

ّيم العلقة بـيـن الجماـعـات ُتق السؤال الثاني والخمسون : كيف 
الدينية في مصر وإيران عـلـى الرـغـم ـمـن الخلفا المعرـفـو ـمـع

المذهب الشيعي ؟

ليس بيننا وبينهم أية علقة .

الـسـؤال الـثـالث والخمـسـون : الجماـعـة الـسـلمية تـقـول أنـهـا
تختلف عـن جماـعـة الجـهـاد فـي أنـهـا ـتـؤمن بالعـمـل ـفـي الـنـور
ى عكـس " ى العمـل العسـكري ، عل والدعوة علنية ، إضـافة إل
الجـهـاد " اـلـذي يفـضـل العـمـل الـسـري ـفـي الظلم – ـهـذا ـنـص
ـا ـي – فـم ـد الغـن ـاة " للخأ ـصـفوت عـب تـصـريحات نـشـرتها " الحـي

رايك ؟

رأيي أن هذه خلفات تفصيلية واجتهادات في الواقع ، تتغير حسب الظروف والحوال .

السؤال الرابع والخمسون : ما رأيك في موضوع اـلـدكتور عـمـر
ًا ، وما تقييمك لموقف الوليات المتحدة ؟ عبد الرحمن حالي

دكتور عمر عبد الرحمن يدفع ثمن قولة الحق التي يصدعا بها .

وماوقف أماريكا مانه هو ماوقف المستكبرين ضد أهل الحق في كل زماان ، كما قال الله تعالى :
{  وماا نإقموا مانهم إل أن يؤمانوا بالله العزيز الحميد } .

السؤال الخامس والخمسون : رـفـض الخأ طلـعـت ـفـؤاد قاـسـم
في حديث مع " الحياة " التعليق على توجيه التهام ـفـي قـضـايا
التفجيرات إلى الدكتور عمر عبد الرحمن ، عـلـى الرـغـم ـمـن أن
ـانت الجماعة السلمية تصدر بيانات عديدة حول أي قضية ولو ـك

بسيطة ، فما تعليقك ؟

طإالما أن الدكتور عمر عبد الرحمن أنإكر صلته بها فنحن نإصدقه في ذلك .

 

 



 

 

السؤال السادس والخمسون : هل ترى أن الجماعات الدينية ل
تريد الدخول في مواجهة مع الوليات المتحدة ؟

الوليات المتحدة هي الشيطان الكبر في هذا الزماان ، والمواجهة بينها وبين الماة السإلللماية -
حتمية الن أو بعد حيللن – لن اللله سإلبحانإه وتعلالى جلرت سإلنته أن يلدفع أهلل الباطإلل بأهلل

الحق ، {  ولول دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض } .

وجرت سإنة الله أن يقصللم ظهللور المسللتكبرين بايللدي عبللاده المستضللعفين ، كمللا حكللى عللن
ماوسإى عليه السلم وفرعون – وهي قصة المؤمانين والكافرين في كللل عصللر – { إن فرعللون
ًا يستضعف مانهم طإائفة يذبح أبنائهم ويستحيي نإسائهم إنإه كان عل في الرض وجعل أهلها شيع
ماللن المفسللدين ونإريللد أن نإمللن علللى الللذين اسإتضللعفوا فللي الرض ونإجعلهللم أئمللة ونإجعلهللم

الوارثين } .

السؤال السابع والخمـسـون : ـهـل دخـلـت العملـيـات العـسـكرية
ـة " ، أم ان الموجهة ضد المسؤولين مرحلة " العمليات النتحارـي
مـسـألة العملـيـات الستـشـهادية ليـسـت جدـيـدة عـلـى اعتـبـار ان
الخوة الذين نفذوا عملية " السادات " ـكـان ـمـن المعتـقـد انـهـم

سيقتلون أثناء التنفيذ ؟

نإعم فالمسألة ليست جديدة ، ولكن ماضى عليها وقت لم تتبع ، فهي قديمللة جديللدة ، والنظللام
كان في غفلة مان هذا ، ولذا كانإت الصدماة شديدة .

السؤال الـثـامن والخمـسـون : ـهـل أدى الـحـوار ـبـن المعتقلـيـن
داخل السجون وعلماء الدين الذي جرى قـبـل ـعـدة ـسـنوات إـلـى

نتائج ملموسة ، وهل يمكن معاودته مرة أخرى ؟

لم يؤدي ولن يؤدي إلى نإتائج ، لن الحللوار أصلللً مارفللوض بيننللا وبينهللم ، كمللا أن الحللوار كللان
تمثيلية حاورت السلطة فيها ، وماا أجمل قول الشاعر :

لغة الحوار اليوم ل تجدي مع         الوغاد ، إل باللظى فتحاوري

ـات ـتراتيجية الجماـع السؤال التاسع والخمسون : هل تصلح اـس
الدينية في السبعينات للتحرك في التسعينات ؟

السإتراتيجية ثابتة ، والتفاصيل هي التي تتغير .

 

 



 

 

ًا واسإتراتيجيتنا اليوم تقوم على إزالة هذا النظام الحاكم ، وقد تختلف التكتيكات العسكرية نإظر
لغختلف ظروف الزماان والمكان .

السؤال الستون : هل ترى أن وجود قدر من ـكـوادر الجماـعـات
الدينية خارج مصر – ـسـواء ـفـي باكـسـتان أو أفغانـسـتان أو دول

أخرى أوربية – في صالح الحركة السلمية أو ضدها ، ولماذا ؟

المسلم يقوم بعبادة ربلله حيللث كللان ، فللالرض كلهللا لللله ، والجهللاد هللو ماللن أعظللم العبللادات
وآكدها ، كما قال تعالى : { وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الللدين كللله لللله } ، وكمللا فللي

حديث ماعاذ رضي الله عنه : (( ذروة سإنام السإلم الجهاد )) .

ولذا فإن توزيع الخوة في البلد سإيكرس في صالح الحركة السإلماية إن شاء الله .

السؤال الحادي والستون : عـدد ـمـن ـقـادة الجماـعـة الـسـلمية
استقروا في الولـيـات المتـحـدة أو دول أوربـيـة ، فـمـا موـقـف "
الجهاد " الن ، وهل يمكن أن يجتمع ـقـادته ـفـي أي ـمـن اـلـدول

الوربية ليمارسوا نشاطهم هناك ؟

ًا وماا تدري نإفس باي أرض تموت } . {  وماا تدري نإفس مااذا تكسب غد

فالقضية ليست قضية المكان ، ولكن القضية قضية الحرص على خدماة السإلم في أي ماوقع .

انتهى حوار جريدة الحياة
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