
الرحيم    الرحمن الله بسم

في بمحاكمته البدء بعد الرأدن في سواقة سجن قضبان خلف من المقدسي محمد أبي الشيخ مع أجريت مقابلة
 :القاعدة بتنظيم المسماة القضية

)        1س التهم  على تعليقك ما محمد أبو مجموعة     الجديدةالشيخ وإلى إليك وجهت التي
؟       القاعدة بجماعة سموا الذين الشباب

والصلة )    1ج لله واله      .. والسلمالحمد ومن الله رأسول على
ملفقة     ل تهم أنها ّولتشك النظام؛         ُه عند شتى ومآرأب غايات لتحقيق تضخيمها في وبولغ

أمريكا    إرأضاء الذين       المسيطرةمنها المسلمين المجاهدين وعدّوة العالمي، النظام على
في    بالرأهاب ُنسب           كليوصفون و القضية، هذه في لدن، ابن أسامة باسم زج ولذلك مكان،
إليه،    المدعى في              معالتنظيم به اتصل أو لدن ابن رأأى من ًا جميع المعتقلين بين يوجد ل أنه

تشبثه   ..            الخصوص وجه على واليهود ولمريكا ًا عموم للعالم النظام تأكيد ومنها اليام من يوم
في           باليدين السعي في وجديته الستسلم، سلم على والسنان بالنواجذ وعضه والرجلين،

..استئصال جهاده        أو رأفضه أو معارأضته أنواع كافة
ًا   وللجهزة أيض ًا         فيالمنية خصوص انجازاتها، وتلميع دورأها تضخيم منها شتى، مآرأب ذلك

انتكاساتها   "  المتكررأةبعد ُبرئ          "  التي مؤتة بقضية ابتداء قضية؛ من أكثر في بها منيت التي
..  فيهاالمتهمون  بالقضية            وانتهاء بالعدام ابتداء عليها حكموا تهم لهم لفقت أن بعد ًا جميع
"المسماة            "    " قضية  في المتهم كشف أن بعد النظام حلق في العالقة والتحدي بالصلح

التي "          الرابية العمال عن والدقيقة المفّصلة باعترافاته الحقيقة الجغامين ًا لفقتمحمد زورأ
نير       "   "    تحت وأرأغمتهم والتحدي بالصلح المنية الجهزة سّمتها التي المجموعة إلى ًا وبهتان

اعتقال           قبل وذلك التلفزيون شاشة على أدوارأها تمثيل على قضية   "الجغامينالتعذيب في
القضية "           هذه زالت ول ذلك، بعد العمال بتلك واعترافه لما    عالقةالرابية التمييز محكمة في

براءتهم          مع فيها المتهمون زال ول تناقضات، من الجهزة   .  القطعيةفيها فكأن التوقيف قيد
السلحة        بعض على بالعثورأ ضالتها وجدت بالقاعدة     عندالمنية سمتها التي المجموعة هذه

انتكاساتها       بها وتغطي تهمها، من .السابقةلتهّول
 

) 2 س لعضاء            المطالع  الموجهة التهم بين من أّن يجد القضية هذه في التهام للئحة
" القاعدةتنظيم           " ما   والموال الناس على الجنايات ارأتكاب بقصد الجنائي التفاق تهمة
؟    حقيقة التهام هذا
)     2ج الغاية  بأن أشك سمعة        منل وتشويه والجهاد، الدعوة تشويه هي التهمة هذه

التهمة      هذه أن ومع في         لمالمجاهدين، يدققون ل الناس أكثر لكن ًا، شخصي لي توجه
واحدة       تهمة لي وجهت فقد "   فيالتفاصيل، القيام     بقصد المؤامرة هي المطاف خاتمة

أنهم  "     بجريرة وذلك إرأهابية المكتبات      وجدوابأعمال في والمنشورأة المطبوعة كتاباتي بعض
هؤلء      بعض عند النترنت اعتقالي،        الشبابوعلى قبل أصلً أكثرهم أعرف أكن لم الذين
الكتب      تلك على حصل ًا    .وأناوأكثرهم سابق السجن في

نفى     وعلى فقد حال عدم         هؤلءكل لي وأكدوا إليهم وجهت التي التهمة هذه الشباب
أعمال      من عمل بأي بهدف         العتداءقيامهم لهم لفقت والتي الناس، أموال على السطو أو

وإظهارأ    الدعوة وسراقين     ..الدعاةتشويه لصوص بصورأة والمجاهدين
من     وعلى فكل حال للشباب         يعرفنيكل ًا تحذير الناس أشد من أنني الحمد ولله يعرف

أعمال      أية في التورأط للدعوة       منمن المشوهة السلبية أثارأها وخطورأة القبيل، هذا
من       أمل أو أكل ول وعرضه،         التأكيدوالدعاة، وماله المسلم دم عصمة على مناسبة كل في

ًا    عاصي كان ًاولو .فاسق
 



)  3 س "       اسمورأد      " بدايات  في أرأدني أصل من الجنسية المريكي الديك سعيد خليل
المتهمين   لهذه           فياعتقال المدبر العقل أنه على المر بادئ في وًوصف القضية، هذه

عن     فصل ثم ؟  القضية،المجموعة، لماذا
)    3 ج قابلته  لقد بأنه          فينعم أخبرني وقد قفقفا، سجن في جمعونا عندما المر بداية

من    بتعاون العالمي        الحكومةأعتقل للنظام تظهر أن حرصت التي الجديدة الباكستانية
لمكافحة   متن           الرأهابتوجهها على الرأدن إلى ُأحضر و بها، واعترافه رأضاه لنيل البداية منذ

على            أرأدنيةطائرة  اسمه ورأود لمجرد المدبر بالعقل ووصف المجموعة هذه إلى وُضّم خاصة
ل             وجدفاكس  بأنه معه التحقيق بعد المنية الجهزة ُصدمت وقد المتهمين، أحد بيت في
في               لهعلقة  الشباب من لواحد كمبيوتر قرص باع قد أنه إل القضية هذه في شيء بأي

     .           .. باعتقاله  تورأطوا أن بعد وذلك المجموعة بهذه بعيد أو قريب من له دخل ول الباكستان
لما            وإحضارأه المريكية الجنسية يحمل أنه ولول حوله، من الضجة وإثارأة خاصة، بطائرة

أو                 توانوا قريب من بها لهم دخل ل ممن وبغيري بي زجوا كما القضية ضمن إبقائه  ..بعيدعن
   " قرص           بيع الهزيل التهام هذا بمثل بمحاكمته لهم تسمح ل جنسيته في كمبيوترلكن

لمتابعة "           المجال لها أفسح التي الدولية العلم وسائل أمام القضية  ..هذهالباكستان
 

؟       هيما )  4 س القضية هذه في زجك أسباب برأيك
)    4 ج من  خروجي " السجنبعد    " مكثت       المام بيعة النظام سماها التي القضية في

تحت      فيها بقيت شهورأ زيارأة         القامةثمانية أو بالناس التصال من منعت حيث الجبرية شبه
أو    الخرى حتى        القيامالمحافظات أو الصحفية المقابلت إجراء أو والمحاضرات بالدرأوس

في    الزوارأ المخابرات،          منزلياستقبال قبل من وهاتفي هو الدائمة المراقبة تحت كان الذي
ُأطلب   ألتزم           لمراجعتهموكنت لم إن جنسيتي وسحب البلد من بالخراج وأهدد دورأي، بشكل

           .. بفضل   كتاباتي انتشارأ غاظهم كما بطلباتهم، بالتزامي يقتنعوا لم أنهم وأعتقد المورأ بهذه
شبكة           تعالىالله  على بإنشائه قام لها مخصص موقع وظهورأ وطباعتها، الشباب، بين

عنوان       "    "   "بعضالنترنت  على والجهاد التوحيد منبر اسم تحت أورأوبا في الموحدين إخواننا
www.go.to/maqdese  "معهم     ..      ُنشرت عاون أت أن مني بوا طل وأخيرا باتي كتا من كثير يه ف
من     كل عن القضية           يستفتينيبالتبليغ هذه في يزجونني أو أفته؛ لم وإن جهادي عمل بأي

أكثر    كان وبياني    ..      أفرادهاالتي معهم للتعاون القاطع ولرفضي وبالفعل قبلي العتقال قيد
بأنني   بها،                أعتقدلهم لي علقة ل أنه رأغم فيها زجي تم بواح، كفر ذلك في معهم التعاون أن

المنتشرة            فأكثر كتاباتي بعض عندهم ُوِجدت لكن ًا، شخصي يعرفونني ل فيها بفضلالمعتقلين
           .. بطواغيتهم  وتكفر قوانينهم ُتعّري هي إذ للقوم تروق ل وكتاباتي ّفرالله أنصارأهم وتك

اعتقلوني    ..        التي الحقيقية تهمتي هي فهذه منهم البراءة إلى أو    منوتدعوا ّوهوا م وإن أجلها،
من   .. "        يدعون والذين بالحق يقضي والله الخلق على بشيء    " .دونهلبسوا يقضون ل

 
؟        يمكنهل )  5 س الن السجن في أحوالك عن تخبرنا أن
)    5 ج يوما  أرأبعين في         منبعد قفقفا سجن إلى نقلت المخابرات زنازين في التوقيف

سائر     مع البلد في         المعتقلينشمال السلميين المعتقلين مع وضعنا حيث القضية، هذه في
يسمى    ما اليام،           بالفغانقضية من يوم في أفغانستان منهم أحد ير لم الذين الرأدنيين
سمي    ما قامت         بالصلحوقضية جمع لعدة فيهم الجمعة بخطابة قيامي وبعد والتحدي،

المنية   سائر          بنقليالجهزة عن ُعزلت و البلد، جنوب في المركزي سواقة سجن إلى
اقضي.    حيث الكلم          معظمالسجناء ويحظر الله، كتاب مع مغلقة معزولة غرفة في وقتي

أفراد      قبل من حتى ويضربوا          الشرطةمعي يعاقبوا أن بهم بلغ وقد الدارأية، المورأ في إل
أشارأ    من كما           إلّيويزنزنوا السجناء بين الدعوة هذه انتشارأ من مخافة كله وذلك بالسلم،

لي   والدعوة         الدارأة،صرحت العقيدة حبس على قادرأون أنهم بغبائهم يظنون وكأنهم
هم           والشباكبالقضبان  أنهم درأوا وما الجسام، حبس على قدرأوا كما والزنازين والجدرأان

تحدها              المحبوسون ل دعوتنا أن درأوا وما توحيده، وعن رأبه عن قلبه حبس من فالمحبوس

http://www.go.to/maqdese


الله              الجدرأان ّفل تك الذي وتوحيده الله دين تعالى الله بفضل فهي الزنازين توهنها بحفظهول
بفضل              تنفذ كلماتنا هي وها المشركون، كره ولو كله الدين على وإظهارأه تعالى اللهونصره

لتبلغ           أنوفهم، عن ًا رأغم وزنازنهم وجدرأانهم قضبانهم وتتجاوز سجونهم، المعمورأة، أرأجاءمن
يعلمون"          ". ل الناس أكثر ولكن أمره على غالب والله

 
؟      منهل )  6 س قولها تود أخيرة كلمة
)     6 ج أحذرأ  أن أود الحكومات       عمومنعم وتلبيس وكيد بمكر النخداع من المسلمين

ما      بغير تحكم التي أو            أنزلالكافرة بأخبارأهم يثقوا ل وأن الرأض، بقاع من بقعة أي في الله
التي    بتهمهم .يلصقونهايغتروا دعوتهم         تشويه بغرض مكان كل في المخلصين بالدعاة

الظن    إحسان الله         بالمسلمين،فالصل صلى النبي أوصى الذين الدين هذا بأنصارأ فكيف
ًا،     خير بهم وسلم تبين           وقدعليه دون الفاسق خبر قبول من كتابه في تعالى الله حذرأ

وتهم     بأخبارأ فكيف ؟؟   .. الطواغيتوتمحيص، الكفارأ المحارأبين
أوصي    وأحب أن الرأض،        إخوانيأخيرا بقاع كل في المأسورأين لخوانهم بالدعاء الدعاة

أن      يجب ما أقل الله             ينصرونهمفهذا نصر من ييأسوا ل وأن الله، شاء إن عنه يعجزوا ولن به
نصر    فإن .         اللهتعالى ولن  الدعوة هذه يخذلوا لن الموحدين إخوانهم أن وليعلموا قريب
نصرة    عن قتلوا              ..التوحيديتخلوا أو سجنوا أو عذبوا ومهما الطغاة لهم كاد مهما الله، شاء إن

"     كيدهمفإن      .. أموالهم     ينفقون كفروا الذين إن تعالى قوله وليتذكروا تباب لفي والله
إلى              ليصدوا كفروا والذين يغلبون ثم ًة حسر عليهم تكون ثم فسينفقونها الله سبيل جهنمعن

يحشرون "
 


	س 4 ) ما هي برأيك أسباب زجك في هذه القضية ؟
	س 5 ) هل يمكن أن تخبرنا عن أحوالك في السجن الآن ؟
	س 6 ) هل من كلمة أخيرة تود قولها ؟

