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صلى اهللا أرض حممد ا ليت ارتوت إن دماء إخواننا الشهداء ا
 دليل واضح على صدق املنهج وصـحة الطريـق  عليه وسلم 

، فلم تخذل جبهة مـن جبـهات   حينما قل الناصر واملعني 
زيرة العرب فنسأل اهللا جما خذلت جبهة اجلهاد يف اجلهاد مثل

  . يف عداد الشهداء  أن يتقبل من قضى حنبه
أمل يعلم هؤالء الذين رضوا ألنفسهم القعود أن اجلهاد ماضٍ 

د اإلبتالء بعإال يأيت ال أمل يعلموا أن النصر  !إىل قيام الساعة ؟
  !؟والتمحيص 

فيا شباب اإلسالم هبواً لنصرة دينكم ، فـدماء إخـوانكم    
وأنتم يف سـبات  قد سالت يف كل بقاع األرض وأخواتكم 

  .عميق وال حول وال قوة إال باهللا 
فيا إخواننا من قعد عن اجلهاد منكم فال يتقاعس يف الذب عن 

أعراض إخوانه ااهدين، والدعوة إىل ما يدعون إليه من 
 عقيدة صافية وحتريض للمؤمنني على القتال يف سبيله
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  !بل العاقبة للمتقین یا آل سلول
  

ااهدين الصادقني واحلمد هللا مذل املشركني واملرتدين ومن سار على جهـم إىل   هاحلمدهللا ناصر عباد
ه وتعاىل بأن يسر هللا ميسر األمور كُلها جلها ودقها صغريها وكبريها فنحمده سبحان يوم الدين ، واحلمد

 فيـه  وضـح ياملسموع أو املرئي الذي هو منرب للمجاهدين لنا إعادة اإلعالم اجلهادي سواء املقروء أو 
    .ه اإلعالم العميل ضد ااهدين احلقائق ويكشف الكذب والدجل الذي يسوق

عاد من جديـد   ) جملة صوت اجلهاد( فعبد فترة من انقطاع اإلعالم اجلهادي يف جزيرة العرب وخاصة 
هذا الصرح الشامخ الذي قاده يف بداية الطريق الشيخ يوسف العيريي تقبله اهللا ومن مث الشـيخ عيسـى   

وإخوام من كوادر اإلعـالم  اللذان أسسا جملة صوت اجلهاد اهللا   ماتقبلهومعجب الدوسري العوشن 
باالهتمـام ـذا املوضـوع     وجه الذيتقبله اهللا  )أبو هاجر(اجلهادي وكذلك ال أنسى قائدنا وحبيبنا 

فسامهوا يف النقلة النوعية لإلعالم اجلهادي حىت هذه اللحظة ،وهذا من فضل سبحانه وتعاىل علينا، وهو 
، وليست هذه أول !) أننا قضينا عليهم: (دليل واضح على كذب ما ادعته احلكومة املرتدة حينما قالت

  .املرتدة هذا الكالم مة العميلة خر مرة تروج هذه احلكوآمرة وال 
 كشف أكاذيبهم وخداعهم وتبني مجيع احلقائق وتوضع النقاط على احلروف وإنا فبعودة اإلعالم سوف ت

نذكر إخواننا القراء أال ينسوا الشيخني أيب سعد عيسى العوشن وأيب سعد معجب الدوسـري اللـذين   
تشهادمها بتوجيه من القائد الشهيد بـإذن  عمال على إدارة حترير جملة صوت اجلهاد منذ بداياا وحىت اس

اهللا أيب هاجر تقبله اهللا ومجيع إخوانه فهؤالء الرجال ممن حولوا العلم املوجود عندهم إىل واقع يتحـرك  
يضيع عند اهللا بياناً للحق وتوضيحاً للمنهج وبذال أوقام ودمائهم  على األرض وبذلوا من أوقام ما ال

  .نهم فسيح جناتهيف ذلك فرمحهم اهللا وأسك
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يرِيدونَ ليطْفؤوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّـه  {:إننا نتذكر مع هذا احلدث قول اهللا عز وجل يف حمكم كتابه
، وكذلك أن الرسل وأتباعهم تكون احلرب بينهم وبني أعدائهم  ٨الصف}متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ 

العاقبة للمؤمنني كما يف آيات متعددة من كتاب اهللا وكما يف حديث هرقـل مـع أيب   سجال مث تكون 
  .سفيان

  
حنن نبدأ عاماً جديداً نسأل اهللا أن جيعله عام نصر ومتكني للمجاهدين يف جزيرة العـرب ولـيعلم    وها

يت ستزلزل أركـان  الصليبيون وأذنام يف جزيرة العرب أننا نعد العدة منذ فترة لبعض العمليات النوعية ال
الصليبيني يف جزيرة العرب حبول اهللا وقوته ال بقوتنا فلن يهنأ الصليبيون بالعيش يف جزيرة حممد صلى اهللا 
عليه وسلم ولنا عني تطرف وهذا األمر ضمن مشروع ااهدين الرامي إىل تطهري جزيرة العـرب مـن   

العرب مهد اإلسالم وموطن الرسالة، فحربنا  رجس املشركني وقواعد الصليبيني املنتشرة يف أرجاء جزيرة
 وأذنام الربيطانيني ومن عاوم يف حرم الظاملة هذه مستمرة مـا ) األمريكان(مع حاملي راية الصليب

  .مغتصبة وحىت يكون الدين كله هللادامت الديار حمتلة واحلرمات 
  

على عهدنا فلم نغري ومل نبدل حـىت  إنا على الدرب ماضون و: وإنا نقول ألمرينا الشيخ أسامة بن الدن
نلقى اهللا فإما النصر أو الشهادة فجنودك يف جزيرة العرب يعملون وخيططون وجيهزون ملـا سيسـركم   

  .ويسر املؤمنني بإذن اهللا ونسأل اهللا تيسري األمور حىت حتني ساعة الصفر
  

أيب عمـر البغـدادي احلسـيين    ولقد أفرحنا بزوغ مشس دولة اخلالفة اإلسالمية يف بغداد بقيادة الشيخ 
مجيعاً الدم الـدم واهلـدم اهلـدم     االقرشي حفظه اهللا، وإنا نقول له وللشيخ أيب محزة املهاجر وإخوام

فإخوانكم يف جزيرة العرب يقاتلون معكم ما اختلف الليل والنهار حىت نلقى اهللا على ذلك ونسـأل اهللا  
  .وانكم وينصركم على عدونا وعدوكمكم مع إخأن يثّبت أقدامكم ويربط على قلوبكم وجيمع مشل

اللهم انصر ااهدين يف سبيلك يف جزيرة العرب والعراق وأفغانستان والشيشان وفلسطني وكشمري ويف 
    . كل مكان وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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رى بفضل اهللا وهاهي اآلن تعود مرة أخ فترة طويلةانقطعت الة   
أحداث جِسام ومن أمهها غزوة  السابقة الفترة وكان خالل تعاىلسبحانه و

وكذلك هالك الطاغوت فهد بـن   قيق املباركة يف شرق جزيرة العربب
األحـداث   أهم بإذن اهللا سوف نتناولف،  من األحداث وغريهاعبدالعزيز 

  .اليت مضت بإذن اهللا يف أعداد جملة صوت اجلهاد القادمة 
  

نفذ أسود التوحيد يف جزيرة العرب بقيادة أبو عبدالعزيز فهد الفراج  هـ ١٤٢٧ رية لعاميف مطلع السنة اهلج 
يف  يف العامل واليت تقع يف شرق جزيرة العـرب  لنفطا أكرب مصايف باركة حيث استهدفت هذه الغزوةتقبله اهللا غزوة م

الصليب الـيت   تكانت وقوداً لطائرا املشروع األمريكي الحتالل بالد املسلمني حيثُ دعمتواليت طاملا  مدينة بقيق
مـن األخـوة    ثـنني ا ولقد كان أبطال هذه الغزوة املباركـة تدك إخواننا يف فلسطني والعراق وأفغانستان وغريها 

  .) عبداهللا التوجيري وحممد الغيث تقبلهم اهللا يف عداد الشهداء ( وهم  االستشهاديني
  

عبداهللا ( و ) حممد الغيث ( عبدالعزيز تقبله اهللا وكان معه كالً من  متت غزوة بقيق املباركة بقيادة أخونا أبو 
من األخوة الذين ال  ثننياوتقبلهم اهللا ، ) سليمان الطلق ( و ) جفال الشمري ( و ) عبداهللا الشمري ( و ) التوجيري 

مع أحدمها وهو األخ جنري يف هذا العدد لقاء سوف ويزالون على درب اجلهاد يقارعون عباد الصليب ومن ساندهم 
  . حفظه اهللا بن عبداهللا احلميدي بدر

  

ارتفع سعر الربميل الواحد دوالرين مباشرة لشهر كـامالً   بقيق املباركةخرب عملية بعد نقل وسائل اإلعالم   
ـ  االرتفاع أكرب من هـذا سلول وإعالمهم الذين قللوا من أمهية العملية لكان  آلالصليب من عباد ولوال محاة   ثري بك

وأكرب دليل على  وهذا كذب ودجل قال اإلعالم السلويل الكاذب أنه مت تفجري السيارتني خارج نطاق املصفاةحيث 
، حيث صرح أحد املسئولني بأن أحد األنابيب قد انفجرت وهذا يتناقض مع كالمهم  تناقضت كذم أن تصارحيهم

  .  اخلارجية األول حينما قالوا أنه مت تفجري السيارتني عند البوابة
  

 متت حماصرة بعض األخوة ااهدين يف أحد االستراحات حبي الريموكتقريباً  بثالثة أيامبعد غزوة بقيق املباركة  
عبـداهللا  (و ) الفراج  فهدأبوعبدالعزيز (  من إثر هذه املعركة كالً حيث استشهدمن قبل جند الطاغوت  يف الرياض
  .تقبلهم اهللا مجيعاً ) سليمان الطلق ( و ) براهيم املطري ا( و ) جفال الشمري (و ) الشمري 
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الرياض نسأل اهللا أن يتقبلـهم يف  كة مع جند الطاغوت حبي النخيل باستشهد سبعة من اسود التوحيد يف معر 
 هرمح ثرها يف اليوم التايل وهو مشاري املقاطي العتييبوتوىف على إبالغة وأسر  بإصاباتوالسابع اصيب  عداد الشهداء

  .دد ليس بالقليل من جنود الطاغوت كما قُتل أحد جنودهم وأصيب ع اهللا وتقبله يف عداد الشهداء
  

قبل مدامهـة حـي النخيـل    ) نايف بن محد الشيباين(عتقل األخ ااهد أحد الذين فروا من سجن اخلرج ا  
  .ة جديرإنه على ذلك قدير وباإلجاب إخوانهبأسبوعني نسأل اهللا ان يفرج عنه وعن 

  

عبدالعزيز (و)تركي املطريي (و)أسامة الوهييب (لقد مكّن اهللا لسبعة من ااهدين اهلرب من سجن امللز وهم  
وكان هروب ااهدين األبطـال  ) غازي العتييب(و)عبدالعزيز املسعود(و)عبدالرمحن اهلتار(و)حممد القحطاين(و)الفالج

والذين قد هربوا من سجن عليشة وسجن اخلرج ، فلم تتواىن احلكومـة  بعد استشهاد بعض ااهدين يف حي النخيل 
  .العميلة بعرض صورهم وإعالن أمسائهم بشىت الوسائل

  

إىل  الـنفري من األخوة  بقية متكن بينما، يف مدامهة مبنطقة جدة   الفارين من سجن امللزمن األخوة  اثنانسر ا  
والبقيـة   تقبلهم اهللا يف عداد الشهداء) يز الفالج و عبدالعزيز املسعود عبدالعز( من  الرافدين وقد استشهد كال بالد

  .  مازالوا يقارعون الصليبيني حبمد اهللا
  

صدر عن التنظيم عدة بيانات وتقارير يف الفترة السابقة وقد كان آخر بيان نشر باسم التنظيم هـو بشـأن    
  . عرب ، وما كان هذا إال بفضل اهللا سبحانه وتعاىل انضمام األخوة يف البشائر لتنظيم القاعدة يف جزيرة ال

  

خرج الشيخ ااهد عبد اهللا بن حممد بن راشد الرشود رمحه اهللا وتقبله اهللا يف عداد الشهداء من أرض اجلزيرة  
يف انتشـرت   قد املسك وأن رائحة الذين دفنوه أن وجه خرج منه نوراألخوة ، ويقول أحد مهاجراً إىل بالد الرافدين

  . املكان
  

 وقد نـال مـا  . بتعذيب ااهدين  اشتهر متكن ااهدون من قتل املرتد الذي هـ ١٤٢٦/  ٥/  ١٧بتاريخ  
  . املقدم مبارك السواط يستحقه

املشرف العام على القسم اإلعالمي لتنظيم شبكة اإلنترنت مقابلة مع  علىاإلخالص اإلسالمية أجرت شبكة  
اجلهادي  اليت ختص اإلعالم األمورح بعض وقد وضأبوعبداهللا النجدي حفظه اهللا  األخ وهوب القاعدة يف جزيرة العر

  .وغريها يف جزيرة العرب 
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بشن هجوم على أحد أعىت معاقل األسر والتعـذيب يف   قامت إحدى سرايا ااهدين يف غرب جزيرة العرب 
 جن القهـر بضرب الطاقم املشرف على حراسات سا بالد احلرمني وهو سجن الرويس يف املنطقة الغربية حيث قامو

حيث يأسر فيه الكثري من أولياء اهللا من ااهدين والعلماء الصادقني وقاموا بدخول املبىن املقابل للسجن  ، والتعذيب
  .م ساملني وانسحب ااهدون إىل قواعدهمن هلك منهم  هلك حرس السجن بوابل من الرصاص حىتوأمطروا 

  

صوتية للشيخ أبو عمر البغدادي أمري دولة العراق اإلسالمية أشار إىل عدة بشائر تبشر يف فجر جديد  يف رسالة 
لإلسالم واملسلمني وأن وضع الدولة اإلسالمية يف تصاعد مستمر حيث أشار إىل قوة جذوة اإلخوة وتعدادهم املتزايد 

ووعيد إىل احلكومة  رسالة ديدأرسل كما  ، ية هلموانضمام األخوة يف الفصائل األخرى إليهم ودعم العشائر العراق
 ، اوض أو تنـازل من تاريخ بث اخلطاب مع شروط أخرى من دون أي تف أسبوعني لحب قواا خالاألمريكية بس

  .زوة جديدة أمساها غزوة الشدة على جند الصليب والردة غ ووجه إىل جنوده ببدء
  

وغلّب يف رسالته وضع إخواننا يف فلسـطني   اإلسالميةإىل األمة  وجه الشيخ أمين الظواهري يف رسالة مصورة 
الشركية وحتكيم القـوانني الوضـعية    االنتخاباتوبين األخطاء اليت وقعوا ا وناصحهم بأن احلل هو اجلهاد وليس 

لمـاء األمـة   ومشاركة الطواغيت العلمانيني ارمني كما أشار الشيخ أمين الظواهري إىل الوضع املزري لكثري من ع
ومساهم بفقهاء التسول، وكما حتدى الشيخ أمين يف رسالة الحقة األمريكان بأن يرسلوا املزيد من جيوشهم إىل مقربم 

  .يف أرض الرافدين على أيدي أخواننا ااهدين
  

يف الصومال  تآمرت قوى الكفر الصليبية على الدولة الفتية اليت قامت على أيدي إخواننا يف احملاكم اإلسالمية 
  .فشنوا حرم الشعواء على اإلخوة ، بتدخل مباشر من القوة الصليبية األثيوبية ومن وراءها أمريكا حاملة الصليب

وجه الشيخ أيب مصعب عبدالودود رسالة مرئية يبني وضع اجلهاد القائم يف اجلزائر ويطمئن الشيخ أسامة بـن  
وكما أعلن عن انضمام اجلماعة السلفية للدعوة والقتال إىل قافلة تنظيم الدن حول وضع األخوة املرابطني يف اجلزائر 

  .اإلسالمي تنظيم القَاعدة ببالد الَمغربِالقاعدة العاملي ليصبح مسماه 
  

الطاغوت تركي الفيصل السفري السلويل لدى دولة الصليب وتعـيني   إعفاءيف خطوة غريبة وغري مسبوقة مت  
  .تركي الفيصل إال فترة قصرية جداً الطاغوت عادل اجلبري ، فلم ميكث  العميل األمريكي

العدة و العتاد وجلب حامالت الطائرات إىل اخلليج العريب ، حيثُ ينبأ هذا األمر بـأن   بتجهيزبدأت أمريكا  
  .احلرب بني دولة الروافض ودولة الصليب على األبواب 
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  احلميدياحلميدي  ن عبداهللان عبداهللابدر ببدر ب  --أحد منفذي غزوة بقيقأحد منفذي غزوة بقيق  ::لقاء خاص معلقاء خاص مع


  

، ونرجو منه أن يعطينا نبذة خمتصرة عن غزوة بقيق املباركة كمـا   بدر يف بداية هذا اللقاء املبارك نرحب بأخينا
  عايشها بنفسه؟

ل بقيـق  سالم معمغزا شباب اإل ، ظهراً هـ وعند الساعة الثالثة إال ربع٢٦/١/١٤٢٧يف يوم اجلمعة املوافق 
سالم والذي قد لى اإلن يف حرم عالذي يستخدمها الصليبيو وأكربها هم املعاملالذي هو من أ ر الزيت،لتكري

 عماد حرم علـى املسـلمني،  ومازالت احلكام املرتدين، وجعلوا الصليبيني ينهبون منها وكانت  عليه استوىل
حفاظاً على دمـاء املسـلمني    بن الدن حفظه اهللامرنا الشيخ أسامة وويل أهذه الغزوة طاعة ألمرينا  وجاءت

  .أهلهاوثروام، ولكي تسترجع البالد إىل 
  

عرب  قبل الغزوة بيوم بقيقملعمل نا ذهب فلقد اهللا، هالغزوة بقيادة القائد الشهيد فهد بن فراج اجلوير تقبل توكان
)   اقتحام و سيارتني استشهاديتنيارتنيسي(من الرياض ، وقد كانت السرية تتكون من أربع سيارات  طرق برية

 فقمنا  ، قتحام املعمل لفتح األبواب ولتمهيد دخول السيارتانبا االقتحامللمعمل قامت جمموعة  ناند وصولوع
من الـذين  ) عيار مخسني ( وحامل الرشاش ) اجليب ( سائق  ناقتل ومن مث، املعمل من البوابة اخللفية  قتحامبا

 انا إىل البوابة وجـدن وصل وعندما ، ن مث هرب الباقون من العساكر ال يلوون على شئوم ، كانوا على البوابة
السالح وجلـس،  ، فرتل وال تقاتلنا وسندعك يف حالك سالحكفقال له أحد ااهدين أنزل ، العساكر  أحد

 ماصورة ( حلديدقطعة من ا كان معهو ااهد ذا األخيريد التربص  خمتبئ يف هذه األثناء كان أحد العساكرو
 ، مث اسـتدعى  وقتله فأطلق عليه النار خينا تنبه له وفوجئ أنه خلفه متاماًأ ى أنّرأسه إلّ على هضربيريد أن ي) 

فهد :تى الشهيدأف خوانه ااهدين لفتح بوابة أخرى كانت مقفلة باألقفال والسالسلإ الشهيد عبداهللا التوجيري
مث ومـن   مت فتحها، بوابة أخرى أيضاً ومن مث كانت هنالك  ، البوابة ر ففتحفأطلق عليها النا تقبله اهللا اجلوير
  . من دون أية مواجهة رادمكام املُإىل داخل املعمل ووصلوا  االستشهادياندخل 

  

فمـا   !!أصـالً  ادعت احلكومة السلولية بأن التفجري كان فاشالً وأنه كان خارج امع النفطـي : صوت اجلهاد
  ؟ كتعليقك على ذل

أخي إن الدجل والكذب السلويل ال حد له فلقد اختذوه ديناً هلم عليهم من اهللا ما يستحقون، والواقع الـذي  
بعيداً، وفجـر   عن املعمل االقتحامت جمموعة بتعداملتفق عليه ا حصل أنه بعد وصول االستشهاديان إىل املوقع
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ومـا  يب،نابغرفة التربيد، وكذلك بعض األ ومت نسف غرفة التحكم بالكامل، ونصف،  ستشهاديان املعملاال
وبعدها مت االنسحاب من مدينة بقيـق رغـم صـغر     ، وكل هذا كان يف ربع ساعة اهللاكان هذا إال بتوفيق 

وكالمها يوجد فيه نقطـة تفتـيش   فقط إال طريقني رمسيني  مع العلم أنه ال يوجد يف مدينة بقيق مساحتها ، و
  . بسرعةمنها  واالنسحابكن لنا دخول مدينة بقيق فاحلمدهللا الذي م !ساعة ٢٤طوال 

  

 الريموك كان عن طريق متابعتهم استراحةلقد ادعت احلكومة السلولية بأن التوصل للمجاهدين يف :صوت اجلهاد
مث عادوا وقالوا بأن تتبعهم كان عن طريق اإلنترنت وسرت شائعة بأن إدارة منتدى احلسـبة   ،بالطريان العامودي
  فما صحة ما قيل ذا اخلصوص؟ بيان تبين العملية ناشريعنوان  هي من سلمت

  

ممـا يظنـه   قد استبان لكل ذي عينني وواهللا أم أحقر ولأخي لقد اتسع اخلرق على الراقع وكذب آل سلول 
 حماربـة يقومون مبهمـة   وأمالدجل اإلعالمي إرضاًء ألسيادهم الصليبيني هذا ون سولكنهم ميار الناس بكثري

 حـي وهي اسـتراحة  (مدينة الرياض يف  موقعنا إىل ناعدفبعدما : ، وحقيقة األمر التايل!وجه شرعلى اد اجله
مـن   أيام ٣فبعد  ،دراسته من قبل  تمتالذي  لتكتيك العسكريعلى حسب ا إال وما كانت عودتنا )الريموك

يف ذلك داخل االستراحة كانوا ين مقابل مخسة من ااهدنود اجلآالف متت حماصرة االستراحة ب الغزوة املباركة
) قوى األمن(حىت أن مستشفى  الطاغوت جنودمن  كبريوأصيب عدد حصلت معركة حامية الوطيس ، فاليوم 
عـى  داومـن مث   وجلسوا علـى األرض ) أسرة(لئ بالعساكر وكان بعض العساكر اليوجد هلم تمقد اكان 

مجيـع  نا قد أخذنا ألن فتراءافهذا حمض كذب و ،!!العمودي انمت متابعة هؤالء ااهدين بالطريالطواغيت أنه 
أثنا عودتنا إىل الرياض ومل تأيت أي طائرة مع العلم حركة الطريان جيداً  وأيضاً كنا نراقب الالزمة، االحتياطات

نهم ع ىهذا الكذب وغريه إال لكي يغطوا على فشلهم لريض وما،  آمناً أثناء عودتنا للرياض كنا طريقاًأننا سل
األمحق الذي  فمن هذا وكذب تتبعهم عن طريق اإلنترنت فهذا سخفأن دعواهم ا وأم ، الصلييبويل أمرهم 

وعملية نشر البيانات متر عرب عدة خطوات سرية ومعقدة حىت نشرها النهائي يف !! سينشر البيان من حمل إقامته
وقد  داللة أن ناشر البيان مازال حياً يرزقب االستراحة اكتشاففليس لإلنترنت أي عالقة مبوضوع إلنترنت، ا

إخوانكم يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يستخدمون أحدث فإن حبمد اهللا ، و هذه الغزوة املباركة شارك يف
مدينة الظالم يف  احتكارالتقنيات يف التصفح املخفي والربوكسيات وغريها من التقنيات احلديثة والسرية لكسر 

علمنا عنهم إال  وأما األخوة يف إدارة احلسبة فواهللا ما اولتها حجب احلقيقة عن أبناء اجلزيرة ،جزيرة العرب حمل
خرياً هم وإخوام يف منتديات اإلخالص والرباق واجلبهة اإلعالمية اإلسالمية العاملية وجمموعة األنصار الربيدية 

دم للمجاهدين الكثري من اخلـدمات وبعضـهم   وغريها من ااميع اإلعالمية اجلهادية اليت قدمت ومازالت تق
يعاون التنظيم منذ عدة سنوات منذ أيام الشيخ يوسف العيريي والقائد أيب هاجر عبدالعزيز املقرن تقبلـهما اهللا  
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حبمد اهللا وقبل ذلك كله احلرص على األذكـار  املادية فنحن نتخذ كل األسباب   فال ختشوا من هذا اجلانب
يف االستراحة اليت كان يتواجد ا االشتباه من باب معرفة مكان األخوة ، وسالح املؤمنوالدعاء فهو  الشرعية

  . اإلخوة رمحهم اهللا يف ذلك اليوم
هـي  ) جيب ( أظهر اإلعالم السلويل صورتني لسيارتني حمترقتني بعد املعركة فواحدة منها وهي سيارة  ولقد

  .دها أخونا فهد اجلوير تقبله اهللاوكان يقوأحد السيارتني اليت استخدمتا يف عملية االقتحام 
  

 غـزوة بقيـق   تجتهيزاخبصوص  ن الشريط املرئي الذي نشرته احلكومة السعوديةحسناً ماذا ع: صوت اجلهاد
  يف املستودع؟ املوجودةواألشرطة املصورة بالسلي واملتفجرات كشف مستودع األسلحة كذلك و
  

 ضبط مواد كثريةيت انه أعلن الطواغ دوق ،املستودعطبيل على كشف م اإلعالمي وهذا التعلم ملا هذا الزخأ ال
املواد ف،  وكذبمبالغ فيه  هذا كلف،  ومخسة من األخوة ،املصورةمن املتفجرات وأيضاً عدداً كبري من املواد 

وهي عبـارة عـن   ليلة أي شخص أن يأيت مبثلها يف يوم و يستطيع تباع يف األسواق بسيطة هي مواد ةاملتفجر
دعى الطواغيت أنه مت ضبط عدد كبري من اومن مث !! ؟اإلعالمي  مفلما هذا الزخ ...)وبودرة األمنيوم+فحم(

ومن  ،ال غريها عالم فقطفالذي ضبط من األفالم هي اليت ظهرت باإلفتراء افهذا حمض كذب و ةاألفالم املصور
تقبله اهللا وحممد الغيـث   ائد فهد اجلويرألخوة وهم خيططون وكان معهم القل تصوير مث أظهر اإلعالم السلويل

  . مع األخوة االستراحةئي موجود يف روكان الشريط امل وعبداهللا التوجيري وظهر أشخاص مقنعني
 وكان هذا التخبط من الفشل الكبري ليست صحيحة للمجاهدين املقنعني )بسهم( وكانت األمساء اليت أشريت

والذي يتتبع  فهذا أقرب للكذب من الصدق علن القبض عليهمأ نذيال خوة اخلمسةوأما اإل،  ألجهزة الطاغوت
والتخبط الـذي   وهذا من الفشلعلى املسلمني ،  فتراءامااألحداث وختبطات الطاغوت يعلم مدى كذم و

  . جهزة الطاغوتأ تعاين منه
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  بشأن غزوة سریة الشیخ أسامة بن الدن حفظھ اهللا بیان

ويل املتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على املبعوث بالسيف رمحة للعاملني، احلمد هللا 
  : نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

هذا  الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يف ظهريةفبفضل من اهللا وحده استطاع ااهدون األبطال يف سرية 
وعشرين للهجرة من اقتحام  سبعةلعام ألف وأربعمائة و اهللا احملرممن شهر  شرونسادس والعال اجلمعةاليوم 

شرق جزيرة العرب ومن مث إدخال سيارتني ة بقيق نيف مديالنفطية لتكرير الزيت والغاز  عاملأحدى امل
، من النفط  على ب وسرقة ثروات املسلمنيتساعد  ذه املعاملوهمفخختني يقودمها إستشهاديان، 

  .افيكم بتفاصيل العملية يف وقت الحق وسنذكر فيها أبطال سريتنا املباركة إن شاء اهللاوسنو

واليهود، ووقف وتأيت هذه العملية ضمن منظومة العمليات اليت يقوم ا تنظيم القاعدة يف حرب الصليبيني 
  . وضمن مشروع إخراجهم املشركني من جزيرة العرب سرقام لثروات املسلمني

بطال منوذج مشرف من شباب اإلسالم يف جزيرة العرب، وأمثاهلم كثري حبمد اهللا كلهم وهؤالء األ
يتسابقون إىل الشهادة ويتلهفون لقتال أعداء اهللا من اليهود والصليبيني وأذنام من احلكام املرتدين، 

مكان، وسوف وكلهم يعتصر قلبه أملاً ملصاب إخوانه املسلمني يف فلسطني وأفغانستان والعراق ويف كل 
  .ترون منهم ما يشفي الصدور بإذن اهللا تعاىل

اللهم مرتل الكتاب جمري السحاب هازم األحزاب اهزم أمريكا وحلفاءها، اللهم اهزمهم وزلزهلم وانصرنا 
  .عليهم يا قوي يا عزيز

  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
iooooop 

  

 غزوة سریة الشیخ أسامة بن الدن : الموضوع 
  
 ھـ١٤٢٧/  ٢٦/١  : ریخالتأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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فَيقْتلُـونَ   إِنَّ اللّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه (: قال اهللا تعاىل
 اةروي التا فقح هلَيا عدعلُونَ وقْتيم وتعايي بالَّذ كُمعيواْ بِبرشبتفَاس اللّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُريلِ واِإلجنو

 يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه(   
 بناءاً على توجيهات أمرينا الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يف إستهداف املصاحل النفطية مكن اهللا إلخـوانكم 

الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا من تنفيذ عملية نوعية على إحدى املصاحل النفطية اليت متـد   سريةااهدين يف 
الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا املباركة نوضح احلقائق  سريةالصليبيني بالنفط وإحلاقاً ملا مت نشره يف بيان غزوة 

  :التالية
 سبعةلعام ألف وأربعمائة و اهللا احملرممن شهر  سادس والعشرونال اجلمعة بدأت الغزوة املباركة يف ظهر يوم

 عاملأحدى امليف متام الساعة الثالثة إال ربع باقتحام ااهدين ألكرب مصفاة نفط يف العامل  وعشرين للهجرة
خللفية للمجمع ومت شرقي جزيرة العرب، وكان اإلقتحام من البوابة اة بقيق نيف مديالنفطية لتكرير الزيت والغاز 

الذي على البوابة مث دخل ااهدون امع ومشطوا ) عيار مخسني ( وحامل الرشاش ) اجليب ( قتل سائق 
فتحوا البوابة  على شيء، مث ناملنطقة وقتلوا جندي آخر وأصابوا عدد من اجلنود وولّى البقية مدبرين ال يلوو

( مث الشهيد  يالتو جير إبراهيم زعبد العزي عبد اهللا)  النجدي أبو الرباء( الشهيد ( لإلخوة اإلستشهاديني 
متر توجد بوابه  ٥٠٠تقبلهم اهللا يف الشهداء مث بعد ذلك على بعد )  حممد صاحل حممد الغيث) عروة النجدي 

جيد ااهدون صعوبة يف فتحها بعد فرار احلرس مث دخل األخوة اإلستشهاديني داخل امع وبعد  أخرى مل
  .سحاب اإلخوة املقتحمني مت التفجريإن

االنسحاب من املوقع رغم صعوبة املنطقة والتشديد  –حبمد اهللا  –وبعد ذلك استطاع ااهدون 
  .األمين، واالحنياز إىل أماكن آمنة

  
  

جزیرة  صوت المجاھدین في
العرب

 ھـ٢٨/١/١٤٢٧ :ریخالتأ

 .أسامة بن الدن حفظه اهللا الشيخ  سرية عملية :الموضوع
 

     

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 



 

 ١٣––هـ١٤٢٨  ١٣ 

وننبه إىل زيف ادعاءات اإلعالم السلويل وأنه مت إحباط العملية ومت تفجري السيارتني عند البوابة فكـل ذلـك   
  .كذب ال أساس له من الصحة

ومرفق مع هذا التقرير التأصيل الشرعي هلذه العملية ولغريها من العمليات على املصاحل النفطية للشيخ األسري 
  ) .حكم إستهداف املصاحل النفطية ( عبد العزيز بن رشيد الطويلعي العرتي فك اهللا أسره بعنوان 

لنوعية املباركة، وجندد عزمنا على دحر قوات الصليب والطاغوت، وإننا حنمد اهللا كثرياً على هذه العملية ا
وعلى وقف سرقات ثروات املسلمني الذي سخرها الطواغيت ألسيادهم الصليبيني وحترير أرض املسلمني، 
وإقامة شرع اهللا وتنفيذ أوامره، وتطهري جزيرة العرب من املشركني كما أمرنا سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه 

  م وسل
    

  لن نوقف الغارات حىت عن مرابعنا تزول
  

  ) واللّه غَالب علَى أَمرِه ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ يعلَمونَ(
  

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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  )اإلطالقالفعل كفر والفاعل لیس بكافر على (مقولة  غلطتبیین  
  

                                                     
  

عليه الصحابة  لقد أنتشر بني املسلمني بدعة حمدثة يف الدين وخطرية ألا متس أصل الدين وخمالفة للكتاب والسنة، وما
  ..والتابعني والسلف الصاحل ومن سار على جهم إىل يوم الدين

 ولألسف لقد متادى بعض اجلهلة بقول إن املعـني ال " اإلطالقر على الفعل كفر والفاعل ليس بكاف" وهي مقولة  أال
  ..وهذه املقولة متوافقة مع أصول جهمية املرجئة..يكفر باإلطالق

رمحهم اهللا -الشيخ عبد اهللا والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سليمان بن سحمان فقد قال 
فإطالق ؛ نقول بأن القول كفر، وال حنكم بكفر القائل: وأما قوله"تكفري اجلهميةيف الرد على من توقف عن  -تعاىل

هذا جهل صرف، ألن هذه العبارة ال تنطبق إال على املعني، ومسألة تكفري املعني مسألة معروفة، إذا قـال قـوال   
ذلك ال حيكم بكفره، من قال ذا القول فهو كافر، لكن الشخص املعني، إذا قال : يكون القول به كفرا، فيقال

أصـول  "يف رسالته  -فك اهللا أسره –وقال الشيخ علي بن خضري اخلضري  "حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها
إطالق التفريق بني القول والقائل والفعل والفاعل  : " معددا أطروحات التيار االزامي، و منها" الصحوة اجلديدة

يف باب الشرك األكرب أم يف املسائل الظاهرة ملن قامت عليه احلجة ، مع أنـه  دائماً ويف كل مسألة سواء أكانت 
" .اجتمعت األسباب وانتفت املوانع ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفروم إال من جاء ذكرهم يف الكتاب والسنة

أيضاً من فعل الكفـر يف   ، فهذه املقولة تقال يف املسائل اخلفية اليت خيفى دليلها على العامة دون اخلاصة، وتقالاهـ
املسائل الظاهرة وهنالك مانع مينعه من الكفر،وأما مسائل التوحيد والرسالة فال تقال هذه املقولة مطلقاً يف من أرتكب 
ناقضاً  مناقض  لتوحيد اهللا فقد أشرك وكفر مبا انزل على حممد عليه الصالة والسالم، ألن مسائل التوحيد من املسائل 

 يف كتابة وسنة نبيه وهي من املسائل الظاهرة،فمن أرتكب ناقضاً يف التوحيد فقد أشرك مع اهللا وجعل مع اليت بينها اهللا
إن األمور الظاهرة الـيت يعلـم   :" اهللا نداً وينتفي عنه اسم التوحيد، ونقل أبا بطني من كالم شيخ اإلسالم بن تيميه

األمر بعبادة اهللا وحده الشريك له ومثل معـاداة اليهـود   اخلاصة والعامة من املسلمني أا من دين اإلسالم مثل 
ملخصاً مـن الـدرر   "فيكفر مطلقاًوالنصارى واملشركني ومثل حترمي الفواحش والربا واخلمر وامليسر وحنو ذلك 

،فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة واملسائل اخلفية، فمن فعل ناقضاً يف التوحيد  ٣٧٢/١-٣٧٣
ـ ال الشيخ عبد اللطق ،سم اإلسالمانتفي عنه اهذا يكفر مطلقاً وال يتوقف يف تكفريه ألنه جعل مع اهللا نداً وف ف ال ي

قال أبـا   ،)من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإما ضدان ال جيتمعان ونقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان : (الشيخ
ر اليت هي مناقضة للتوحيد واإلميان بالرسالة فقد صرح رمحه اهللا أما األمو "قال_أي ابن تيميه-بطني يف أخر كالمه

إن األدلة على تكفري : "وقال رمحه اهللا" ...يف مواضع كثرية بكفر أصحاا وقتلهم بعد االستتابة ومل يعذرهم باجلهل

 عبداهللا بن سعد الفھد: كتبھ الشیخ
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يف كـالم اهللا و   املسلم الصاحل إذا أشرك باهللا و صار مع املشركني على املوحدين ولو مل يشرك أكثر من أن حتصر
يعذر باجلهل والتأويل،وأما املسائل الظاهرة  يكون مكرهاً أو أخطأ وال أنإال  "كالم رسوله و كالم أهل العلم كلهم

اليت غري التوحيد كالصالة والصيام وحترمي اخلمر ومما أُمجع على حترميه فهذه من أنكر شئ منها أو أستحل شئ منها فإنه 
يعذر باجلهل إال أن يكون مكرهاً أو خمطئ ، فهذا إن كان لديه مانع مينعه من التكفري  تكفريه وال وال يتوقف يف يكفُر

وفهم احلجة فهي اليت تقال فيها  الشبهةاليت حتتاج إىل إزالة  اخلفية، وأما املسائل "فعله كفر وهو ليس بكافر"فيقال له 
مسألة تكفـري  "براهيم أبناء الشيخ عبداللطيف وابن سحمان، وقال عبداهللا وإ"كفر والفاعل ليس بكافر فعله"مقولة 

املعني مسألة معروفة إذا قال قوالً يكون القول به كفراً فيقال من قال ذا القول فهو كافر لكن الشخص املعني إذا 
ليلها على وهذا يف املسائل اخلفية اليت قد خيفى دحيكم بكفره حىت تقام عليه احلجة اليت يكفر تاركها  قال ذلك ال

رتكب ناقض ا، وتقال أيضاً من كان حديث عهد باإلسالم و"بعض الناس كما يف مسائل القدر واإلرجاء وحنو ذلك
أن التفريق بني " وذكر ابن سحمان يف أول رسالة تكفري املعنيمن املسائل الظاهرة اليت تكون غري مسائل التوحيد، 

" من فعل فعالً مسى ذا الفعل"الشرع  و ةاللغفاألصل يف ، " بدعهالقول والقائل والفعل والفاعل يف الشرك األكرب
سواء قيـل  فالنحويني متفقون !! فعله شرب ولكن هو مل يشرب؟) ماء(فمن شرب مسي شارباً، فهل نقول ملن شرب 

الفعـل  ألن املصدر و  االشتقاقيف أصل ، بان االسم مشتق من املصدر أو من الفعل فكل النحويني متفقون على ذلك
كالمها يتضمن احلدث الذي هو الفعل فشارب مثال يتضمن حدث الشرب و هذا احلدث موجود يف الفعل و املصدر 

فمن أشرك مع اهللا غريه مسي مشركا و من ابتدع يف الدين مسي مبتدعا و ، و فارق الفعل املصدر بأن احلدث قارنه زمن
  . واهللا اعلموهذا  "من شرب اخلمر مسي شاربا للخمر 
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  ماجد بن محمد بن سعید القحطاني: بقلم الشھید
  

  : : عن أيب عنبة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن أيب عنبة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ..ههأخرجه اإلمام أمحد وابن ماجأخرجه اإلمام أمحد وابن ماج" " ال يزال اهللا يغرس هلذا الدين غرساً يستعملهم يف طاعته ال يزال اهللا يغرس هلذا الدين غرساً يستعملهم يف طاعته " " 

  
  وال هـدوء ويف  أبغي اهلـدوءَ 

ــاجين ــننيِ جلُّ يهت ــه احل   ب
  يــنعح احلنني وما جيرــوي

   صدري عبـاب  غـري  مـأمون  
ــئن ــه وي ــني مط في ــأن   ونع

ــمن مره يــيسقين ويبيت  
  

  .. يا ويح القلم يا مهام 
  
  .. ستطيع االقتراب منها ال ي.. يقف أمام القمم .. هو دائماً هكذا .. ه على اجلريان فيقف مغأر

  .. إيه أيها الراحل بعيداً 
  .. املعتاد يف ذكر سري الشهداء أن يبدأ اإلنسان الكالم عنهم منذ مولدهم مث نشأم وهكذا 

  !!فسأتكلم عن أخي احلبيب عيسى العوشن من حلظة مولدي أنا .. إال هذه املرة 
، ومن اللحظة اليت عرفت فيها كيف تكون الدقائق والثـواين  من حلظة أن عرفت معىن العمل لدين اهللا كيف يكون 

  .. ومن حني أن تيقنت أن رجالً ذا مهة حييي أمة وواحد بألف وألف بِخف .. كلها هللا 
عرفته رمحه اهللا على درب اجلهاد يف اجلزيرة العربية ، وصحبته فترةً كانت كافية جداً للتعرف عن قرب على شخصية 

بري الذي بذل وقته كله وجهده وأعصابه ومواهبه يف سبيل الدعوة إىل منهج اجلهاد ، فكان رمحـه اهللا  هذا الرجل الك
حبق خري خلف خلري سلف ، ولئن فقدنا البتار رمحه اهللا منارة العمل اإلعالمي اإلسالمي فلقد خلفه رجلٌ قل أن جتده 

  . بني الرجال 
در اإلعالمية والعقول اجلبارة اليت تعمل لدين اهللا عز وجـل يف خفـاء   كان رمحه اهللا أحد أبرز الكوا: أمةٌ يف رجل 

وصمت ، وكان قد استلم العمل عقب مقتل الشيخ يوسف رمحه اهللا ، وكان متأثراً بشيخه رمحة اهللا تعاىل عليـه يف  
  .حممد بن أمحد السامل : أسلوبه الفريد ، ويدلك على ذلك كتابته لسرية ذلك البطل حتت اسم 
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تهد رمحه اهللا يف استالم تركة الشيخ يوسف الثقيلة والقيام حبقها ، فكان باإلضافة إىل اضطالعه بأعباء اإلعـالم  مث اج
وإدارته للعمل اإلعالمي ميارس مجيع األعمال اإلعالمية بنفسه أيضاً ، وأشهد باهللا أنه كان يكتب ويؤلف ، ويـنظم  

إن مل جتده على حاسبه احملمول وجدته يعلّـم أخـاً   .. يل أو ار ويصمم ، ويطبع ويعلّم ، ومل يكن يهدأ ساعةً من ل
مسألة معينة ، وإن فقدته هناك وجدته يلقي درساً على اإلخوة ، فإن أعياك تطالبه فاحبث يف الزوايا املظلمة فستجده 

  .  -وما أكثر ما أعثر عليه يف هذه احلال  -قائماً يصلي مستخفياً 
لة صوت اجلهاد منذ أول عدد فيها وحـىت   -من كتابة وإشراف ومراجعة  -كة الفاعلة وقد قام رمحه اهللا باملشار

العنكبوتية ، فرمحة مقتله رمحه اهللا ، باإلضـافة إىل إشرافه على نشرة معسكر البتـار ، ومتابعته املباشرة ملواقع الشبكة 
  . كان رجالً بأمة ..اهللا عليه 

أال يوجد : نعم ، فقال : هل انتهيت ؟ قلت : راغ من عمل من األعمال فقال يل أذكر مرةً أين قعدت أستجم بعد الف
وال تقعد خالياً !! إذا فكّر يف مشروعٍ جديد لنصرة دين اهللا عز وجل وقم بعمله : ال ، قال : لديك أي عمل ؟ قلت 

  . هكذا أبداً 
  

هذا الكالم وهو أكثر اإلخوة شغالً ، فلـم   والذي كان حيث اإلخوة وحيفزهم على ذلك أنه رمحه اهللا كان يقول مثل
يكن يكتفي بالتوجيهات وبعض األعمال القليلة فقط ، بل واهللا لقد كان أكثر من يعمل وأقل مـن ينـام ، كـان    

  .كالشمعة اليت حتترق ألجل إيصال صوت اجلهاد وااهدين إىل األمة فعليه من اهللا واسع الرمحات 
  

اجلدية واالنضباط املمزوجان بالرمحة واللني والتسامح مع اإلخوان ، : عاملي معه رمحه اهللا ومن األمور اليت ملستها يف ت
لقد كان لديه أسلوب رائع يف التعامل مع من يعملون معه ، وعلى كثرة أعمال اإلخوة اإلعالميـة  .. ويا سبحان اهللا 

  . عنويات اإلخوة كثرياً وتشعبها فقد كان يصدر األوامر ويكلف باملهام بطريقة مجيلة ترفع من م
  

وكان رمحه اهللا كثري املعارف والصالت ، وكان مشرفاً يف فجر شبابه على الكثري من النشاطات الدعوية ، وال تكاد 
جتد أحداً من الشباب ممن كان معه يف تلك املناشط يف تلك الفترة ال يعرفه ، فقد كان رمحه اهللا ذا مواهب قيادية رائعة 

  . ما يشارك يف شيٍء إال وكان له قصب السبق فيه ، فتجد الشباب دائماً يلتفون حوله ويستفيدون منه ومتميزة ، وقلّ
وللذكر فشباب هذه العائلة املباركة قدموا لدين اهللا ما مل يقدمه الكثريون ، وكثري منهم تأثر يف ذلك ـذا القـدوة   

اهدين يف أفغانستان من قبل احلادي عشر من سبتمرب ومهـا  الراحل رمحه اهللا ، وللشهيد أخوان أصغر منه كانا من ا
سليمان وعبد العزيز وكانا يف خط الشمال ، فلما سقط اخلط وحدثت أحداث قلعة جاجني كانا فيها ، ويقـول يل  

   .لعة ففاضت قرحييت ذه األبيات غلب على ظين أما قد قُتال مع اإلخوة يف الق: عيسى رمحه اهللا عن تلك الفترة 
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ــالت ــن غف ــي وم ــن نفس   أواه م
  ولكم سعيت ألجل دنيـا زخرفـت  

  حىت إذا سبق الكرام بكيت مـن

  فلكم هلوت وما قـدرت حيـايت    
  للجنـات وتركت سعي احلـر  
ومـن حسـرات ومن غم هـم  

  
عود العوشـن  ابن عمه مصعب بن س: ولكن تبين أما مأسوران يف كوبا فرج اهللا عنهما ، ومن شباب األسرة أيضاً 

وقد استشهد يف اجلهاد األفغاين األول ضد الروس ، وابن عمه صاحل بن عبد اهللا العوشن وهو أسري يف كوبا أيضـاً ،  
وابن عمه سعود بن عبد اهللا العوشن وهو أسري لدى طواغيت اجلزيرة وقد تفننوا يف تعذيبه وابن عمه فيصل بن سعود 

  . زيرة نسأل اهللا أن يفك أسرهم ويفرج عنهم العوشن وهو أسري أيضاً لدى طواغيت اجل
يف بيئة صاحلة ممدوحة اخلـالل ، مـذكورة   هـ يف الرياض وا نشأ رمحه اهللا ١٣٩٧ولد رمحه اهللا يف عام : نشأته 

  . يف سبيل اهللا  باجلميل ، خرج منها عدد من ااهدين األفذاذ
  

يد املنيع رمحه اهللا تعاىل ، وحفظ القرآن على يديه ، وحيدثنا الشيخ وكان من تالميذه يف حلقات القرآن الشيخ عبد ا
حسن الصيت واملآثر ، مجيل السمعة والذكر ،  -تقبله اهللا  -كان الشهيد : عبد ايد رمحه اهللا عن تلك الفترة قائالً 

عليمه وتدريسه حىت حفظ على ، حفظ القرآن الكرمي مبكراً ، مث شرع يف ت -عز وجل  -شعلةً من احلماس لدين اهللا 
ن قاضياً ، وعين بعد خترجه من كلية الشريعة مالزماً قضائياً ، مث عي -عز وجل  -يديه عدد من طلبة العلم كتاب اهللا 

: ان بعد أن أى فترة املالزمـة ، لكنه رفض القضاء ، وملا كلَّمه أحد اإلخوة يف ذلك قال يف منطـقة جاز) حقو(بـ
  ) .ن تطأ رجلي القضاء واهللا ل( 

ويف أثناء احلرب الروسية الثانية على الشيشان عزم هو وعـدد من اإلخوة ااهدين على دعم ااهدين باملال واإلعالم 
فكان له الباع الطويل يف هذا الباب العظيم ، وكان يتنقل بني أهل اخلري والبذل جلمع ما جتود به أنفسهم للمجاهدين 

  .يف سبيل اهللا 
على الذهاب إىل أفغانستان قبل احلادي عشر من سبتمرب ويف هـذه األثناء قام ااهـدون   -رمحه اهللا  -عزم الشيخ 

التسعة عشر بعمليتهم املباركة داخل الواليات املتحدة األمريكية فسارع يف ترتيب أوراقه واالسـتعداد للرحيـل إىل   
د الصليبيني وخصوصاً بعدما أعلنها كبريهم بوش عالنيةً بأا حرب أفغانستان ، وبدأ بتحريض املؤمنني على اجلهاد ض

  .هـ كالم الشيخ عبد ايد تقبله اهللا .أ" صليبية 
أخربين عن حياتك ، وكيف كانت بداية سلوكك درب اجلهاد ؟ وكان ذلك يف : جلست مرةً معه رمحه اهللا وقلت له 

  .بعد احلادي عشر من سبتمرب هـ ، فأخربين عن الفترة من  ١٤٢٤رمضان من عام 
وملا وقع احلادي عشر من سبتمرب فوراً اتصل بالشيخ يوسف مهنئاً ومباركاً وأخربه أنه سيذهب إىل أحد من كانـت  

اذهب أنت أما أنـا فأنـا   : األمة تتوسم فيهم اخلري مث أبانت عنه األحداث حبمد اهللا ، يقول رمحه اهللا فقال يل الشيخ 
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: شروع أرى أنه أنفع من هذا ، يقول عيسى ومل متض مثانية أيام حىت صدر ذلك الكتاب العظيم عاكف حالياً على م
حقيقة احلرب الصليبية اجلديدة ، أما حنن فصعقنا من الكالم الذي استقبلنا به ذلك الرمز سابقاً املرجف حالياً والذي 

لنكن واقعيني ، لو أننا مجعنا ما مجعنا ما : ت قال امتنع عن كتابة أي شيء عن احلدث ، فلما تكلمنا يف أمور التربعا
  !! .بلغنا قيمة صاروخ واحد من صواريخ األمريكان 

وأذكر غيظ الشهيد رمحه اهللا من هذا التخاذل وهو يقص هذه القصة ، وللعلم فالرجل املذكور هـو أحـد رمـوز    
  .السرورية يف بالد احلرمني 

  
اهللا على ثغرٍ عظيم قبل غزوات أمريكا ، وكان مباشراً للكثري من النشاطات كان رمحه :  النفري إىل أرض أفغانستان

ولكنه  -كنشاطاته يف قضية الشيشان وسيأيت الكالم عنها بإذن اهللا -اإلعالمية اجلهادية قبل احلادي عشر من سبتمرب 
وسف يف األعمال اليت كانت لديه كان يتشوق للنفري يف سبيل اهللا بنفسه فقرر النفري إىل أفغانستان ، واستشار الشيخ ي

فأشار عليه باخلروج ، وخيربين الشهيد معجب الدوسري رمحه اهللا أنه كان يف الليلة األخرية قبل ذهاب الشيخ عيسى 
عنده ، فدخل عليهم ابنه سعد حفظه اهللا وأصلحه ، وكان يف العادة ال جيلس معهم ، ولكن أباه أدناه هـذه املـرة   

فتأثرت كثرياً من ذلك ، وأعجبتين : ، وكأنه يواسيه على غيابه عنه من الغد ، يقول معجب  واحتضنه وأخذ يالطفه
  .مهته وتركه أهله وعياله يف سبيل اهللا ، فلله دره 

وصل الشهيد رمحه اهللا إىل إيران ، وأمره جمموعة من ااهدين عليهم يف انتظار فتح الطريق لدخوهلم ، وظلوا هنـاك  
رسالة نداء على احلدود : دخول ويتشوقون لذلك ، وكان الطريق قد انقطع ، ويف ذلك كتب قصيدته فترةً يترقبون ال

  :األفغانية واليت كان مطلعها 
ــحابا  ــا الص ــبلغن عن ــن م   أال م
  ويبعث حنـو شـيخِ الغـر صـوتاً    
ــا  ــري واجتمعنـ ــدنا خبـ   توافـ

  خان العهــد غـدراً) خانُ(ولكن 

ــا    ــين اخلطاب ــم م ــل مسعه   وموص
ــر  ــول حبس ــابا يق ــوا املص أ ة  

ــا   ــوز احلجاب ــي ج ــل نبتغ   بزاب
  فحلّ هـرات واحتــل اليبابــا

  
وكان يف إيران يقدم إلخوانه ااهدين ما يسمى بالدعم اللوجسيت من استقبال التربعات وكذلك استقبال اإلخـوة  

يخ يوسف رمحه اهللا اتصل عليهم يف ااهدين القادمني إىل اجلهاد أو اخلارجني من أفغانستان ، وخيربين رمحه اهللا أن الش
هـ وكأنه ملس أن اإلخوة متشوقون للدخول وضاقوا ذرعاً بإيران وروافضها ، فأخذ يثبتـهم   ١٤٢٢عيد الفطر عام 

  .رمحه اهللا ويبني هلم فضل الرباط واجلهاد يف مكاملة استمرت طويالً باهلاتف 
  . سحاب من أفغانستان ملن يستطيع من اإلخوة باالن -حفظه اهللا  -إىل أن أتى األمر من الشيخ أسامة 
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إىل سوريا وبعد وصوله إليها بعدة أيام ، أسر مع عدد من  -رمحه اهللا  -انتقل : يف سجن املخابرات السورية بدمشق 
، ومكث إخوانه الغر امليامني يف سـجن املخـابرات   إخوانه ااهدين وأودع السجن ومكث فيه قُرابة العشرة أشهر 

  . ية العميلة بدمشق سنةً إال قليال السور
وكانت تلك فترة شدة وابتالءات ، وهنا يتجلى جوهر القائد احلقيقي ، فعند قلة الطعام والشراب وضـيق املكـان   

  . وقسوة السجان تبدو معادن الرجال ، ولكم كان معدنه نفيساً ونادراً رمحه اهللا 
والسرية ، وقد استفاد منه  -بلوغ املرام  -القرآن واحلديث والفقه كان رمحه اهللا يقيم الدروس لإلخوة يف السجن يف 

ااهدون يف السجن فائدةً عظيمة ، وأعظم من ذلك أن بعضهم قد أمتّ حفظ كتاب اهللا على يديه كامالً رمحه اهللا ، 
وقعت له وقد كان صاحب شخصية قوية يقارع السجانني ويصاوهلم من أجل احلصول على تسهيالت لإلخوة وقد 

بسبب ذلك بعض القصص الطريفة ، وكان خيربين خبرب منظومة ساخرة أنشدها اإلخوة يف أحد السجانني األوغـاد  
وتستشف من ذلك أن معنويات اإلخوة كانت يف السماء ، برغم أم يف سجن وحتت بـاطن  ) !! النباح ( وأمسوه 

  . اخمة عزيزة شديد إال أن نفوسهم أبيةٌ عالية،األرض والتضييق عليهم ش
ومر على الليوث احلبيسة عيد األضحى من ذلك العام وهم حتت األرض ، وقال يف هذه املناسبة شهيدنا قصيدته الرائعة 

  : واليت مطلعها ] عيدنا [ 
  

ــز ال وجــل ــد الع ــدان ، عي ــد عي   العي
ــلمني إذا   ــد املس ــعد جلن ــد س   والعي

  ـرىـــوقـرة العني يف األعياد حني تـ

ــقٍ     ــد فس ــفلُ وعي ــه س   وذلٍ كل
  ما جندلوا الكفر يف السـاحات أو قتلـوا  

  ــلُـوجــه الشهيد عاله النور واألم
  

  :ويف هذا السجن يقول الشهيد 
   

  سـوى حبٍ لساحات اجلهاد    سجـنا يف دمشـقٍ دون ذنبٍ
  

  .الثمر اجلياد يف فضائل وآداب اجلهاد : كما نظم فيه منظومته الرائعة 
اجه يف السجن أن تتصور أيها القارئ الكرمي كم كان هذا الرجل حمترقاً لدين اهللا عز وجـل ،  ومقصدي من إيراد إنت

وكيف كان ال يضيع الثانية وليس الدقيقة يف نصرة الدين ، لقد كان مسئوالً عما يقارب الثالثني أخاً أو يزيـدون ،  
ومع ذلك فقد .. امسهم يف مواجهة السجانني ويقيم هلم الدورات الشرعية وحيفظهم القرآن ، ويقوم بشؤوم ويتكلم ب

وجد وقتاً لكي يكتب بعض الكتابات اجلهادية النافعة وينظم بعض األشعار يف ذلك ، هذا كله الرجل مسجونٌ بـني  
  . جدران أربع ، فما ظنك به حني خرج والتحق بصفوف ااهدين 



 

 ٢١––هـ١٤٢٨  ٢١ 

  
  من يـؤثر احلـق يبـذل فيـه طاقتـه     
ــوس إذا  ــال النف ــد آم ــيء يقع   الش

  ــذا جمــالك فاركــض غري متئده

  ومن يكـن مهـه أقصـى العـال يصـلِ       
  خلت من الضعف واستعصت على الكسـل 
  وإن رأيـت املنايــا جــوالً فَجــلِ

  
  

قامت السلطات النصريية بعد ذلك بتسليم أسود اجلزيرة ملرتديها ، وكان سجن الشيخ عيسـى  :  العودة إىل اجلزيرة
، ومكث فيه شهراً مث خرج مرفوع الرأس شامخ اجلبني مصداقاً لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم  رمحه اهللا يف احلائر

  تكفل اهللا ملن جاهد : " 
  

، أو يرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه مع  ، بأن يدخله اجلنة ، ال خيرجه إال اجلهاد يف سبيله وتصديق كلماته يف سبيله
  .خاري ومسلم أخرجه الب"  ما نال من أجر أو غنيمة

وعلى الفور التحق بسرايا ااهدين العاملة يف أرض اجلزيرة ، وكان يعمل حتت إمرة الشيخ يوسف مباشرة ، وقد قام 
الرجالن يف تلك الفترة وحىت ظهور قائمة املطلوبني التسعة عشر وتفجريات شرق الرياض جبهود إعالمية جبـارة يف  

العمـل يف مركز الدراسات والبحوث اإلسـالمية ، ومجـع التربعـات    : ا مواجهة احلملة الصليبية كان من أبرزه
للمجاهدين ، واالخنراط يف الدورات التدريبية اليت بدأ يقيمها ااهدون العائدون من أرض أفغانستان للعمـل علـى   

ند الشيخ الشـهيد  األمريكان يف قواعدهم يف اجلزيرة ، وقد أخذ شهيدنا رمحه اهللا دورةً يف حرب اجلبال والتكتيك ع
  .أيب هاجر النجدي رحم اهللا اجلميع : يوسف العيريي ، ودورةً يف حرب املدن والعصابات عند القائد 
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  الحرب على إیران
  أبوعلي الشمالي:  بقلم

  
  

إليراين يف املنطقة والقضاء على ما إن املتتبع لألحداث احلالية يتبني له ما يعده األمريكان يف سبيل القضاء على الدور ا
بعد انتهاء فيما يبدو زواج املتعة املؤقت بني أمريكا وإيران وعلى الرغم من اخليانات ، ويعرف بامللف النووي اإليراين 

املتالحقة اليت قامت ا دولة اوس الفارسية يف السنوات األخرية حىت اعترف أحد كبار قادا رفسنجاين بأنه  لـوال  
الدور اإليراين ملا سقطت كابل وبغداد مقتفني أثر أسالفهم الروافض األجناس اخلونة أمثال ابن العلقمي ونصري الطوسي 
وها هي الدائرة تدور عليهم واجلزاء من جنس العمل فقد انتهت حقبة التعاون بني اجلانبني والتقاسم يف املوارد والنفوذ 

لقيا ما مل يتوقعوه  االثننياملوارد والنفوذ سواء يف اخلليج أو يف العراق رغم أن ورأت أمريكا أنه حان الوقت لإلنفراد ب
على أيدي جنود اهللا ااهدين يف دولة العراق اإلسالمية نصرها اهللا والفصائل األخرى فغرقت أمريكا وتريد األن أن 

  ) .علي وعلى أعدائي(تغرق معها إيران على مقولة 
  
تنبأ خبطر قادم وزلزال مدمر سيطال منطقة اخلليج بشكل خاص ومنطقة ما يعرف بالشـرق  إن الوقائع على األرض  

األوسط بشكل عام فإن ما حيدث حاليا من زيادة القوات األمريكية ودخول عدد من حامالت الطـائرات يف ميـاه   
وكذلك اإلجراءات الـيت   اخلليج وكذلك حادثة الغواصة النووية اليت ارتطمت بسفينة يابانية قبل مدة يف حبر العرب

أعلن عنها األمحق املطاع بوش يف تتبع العناصر اإليرانية املتواجدة داخل العراق وتصفيتها وكذلك صفقات األسـلحة  
وكذلك صواريخ روسية عالية الدقة  ١٦اليت أجرا إيران مؤخرا مع الصني بشرا ء طائرات حربية صينية تضاهي أف 

للني من أن حربا قريبة ستشنها أمريكا ويغلب على الظن بان املوضوع سيخرج عـن  يؤكد ما ذهب إليه عدد من احمل
نطاق السيطرة بالنسبة لألمريكان وسيزيد األمور تعقيدا وإن كُنا نتوقع مبشيئة اهللا بأنه سيكون ضيق شديد وابـتالء  

 املستقبل القريب وحيذر من الدور عظيم يعقبه الفرج والنصر ألمة اإلسالم ،فينبغي لكل مسلم أن يتنبه ملا قد حيدث يف
الذي سيمارسه روافض اخلليج يف املرحلة القادمة اليت باعتقادي سيكون دور مماثال ملا فعله روافـض العـراق بعـد    
االحتالل األمريكي وإن أي توتر سيحدث يف منطقة اخلليج من شأنه أن يعزز وجود القوات األمريكية بشكل صارخ 

ضوء أخضر من طواغيت اجلزيرة اخلونة الذين جروا الويالت على املسلمني ومازالوا علـى  يف شرقي جزيرة العرب ب
أن يرد كيـد  ذلك وذا سوف جتد دول اخلليج نفسها طرفا يف هذه احلرب اليت ستحرق األخضر واليابس نسأل اهللا 

  .يل ذلك والقادر عليهوأن يهلك الظاملني بالظاملني وخيرج املسلمني منها ساملني غامنني إنه و الكائدين
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  في أذن سلمان العودة صرخة بعد ھمسة
  

 .قال عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنھ وارضاه        
 

 إذا انشق معروف من الفجر ساطع *** وفینا رسول اهللا یتلو كتابھ
 

 بالمشركین المضاجع إذا استثقلت*** بیت یجافي جنبھ عن فراشھ 
 

  واقع بھ موقنات أن ما قال***وبنا أرانا الھدى بعد العمى فقل
                                                                                                    

  أبوحمزة النجدي:  كتبھ                                                                                          
                                                                                  

احلمدهللا الذي هدانا لإلسالم وأنعم علينا بنعم القران وسراطه املستقيم، احلمدهللا الذي جعل الفنت متحيصاً لعباده ليميز 
أمـا  قلوب الكاذبني ،  غم بعدما أزاياخلبيث من الطيب، والصادق من الكاذب،احلمدهللا الذي ثبتا على سراطه املستق

  -:بعد
ماهكذا العـدل  ( أذنكتذكر ياسلمان العودة مهسة شيخنا الشهيد بإذن اهللا يوسف العيريي عندما قال هامساً يف  أال

وقدحت يف أصل دينك ذه الفتوى اجلائرة  ،الربانيةواآلن نصرخ يف أذنك ألنك تعديت احلدود  )...!!يافضيلة الشيخ
  :اجلريئة

أي دين  إىلدليل شرعي و أياليت ختلوا من ) حزب اهللا(ما يسمى هذه الفتوى اليت تدعوا إىل مناصرة قد مسع املسلمون 
حىت وإن كان على ديـن  !! ؟ سالمإن كان على دين اإلسالم فهو دجل وافتراء وظلم على اإل!! ؟ هذه الفتوىتنسب 

 ؟ فكيف تناصرهم !!  إىل قتال كل من يسمى مسلم ارى يدعوناليهود والنصفهو أيضاً كذب ألن  اليهود أوالنصارى 
ذا قدح يف ديـن  هؤالء أن ه اخلالف يف مسألة فقهية وما علم كأنوهذه فتواه وخنالفه يف ذلك  قال البعضولألسف 

ني وهل لذنبك إنك كنت من اخلاطئ استغفريته عندما قال أصبح حال هؤالء كحال العزيز المرأ ، قائل هذه الفتوى
بعبارة بسيطة خنالفة يف  ته ومساه خبطأ إال كحال هؤالء الذين مل ينكروا هذه الفتوى وقالواأمرهذا كل مافعله العزيز مع ا

مرأته، والطامة الكربى انه قال جيب أن ننحي اخلالفات امل يعلموا أن هذه الفتوى أشد ظلماً من فعل العزيز وأ!!  هذا
يظهر إال يف  ين ماوهل الد ،)الشرع يف هذا الوقت ننحي أنجيب  (ارة واضحةبعب أي!!! مع الروافض يف هذا الوقت

ن يعادي اليهود ، وهل كل مولتظهر معاين الوالء والرباء اخلبيث من الطيب ويظهر املنافقني من املؤمنني ليميز ؟ احلروب
رتويلي والوقوف معه الرئيس الففعند ذلك يتبني لنا جواز مناصرة ، !!إن كان بنعم ؟؟  للمسلمنيوالنصارى يصبح ويل

عادي الكفار يصبح فهل كل من ي !!؟ حرق اليهود وعاداهم ألنهأو جيوز الدعاء هلتلر بالرمحة  !!!ألمريكا ودعمه لعادئه
الروافض أشد كفراً وعدائاً على املسلمني من  يسألبني الروافض واليهود والنصارى وهل هنالك فرق  ؟ يامسلماً لنا وول

كيف نناصر الروافض وهم يسجدون لألوثان  !!سالم؟عن اإلالروافض مشركون خارجني  أليس!! النصارى؟اليهود و
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ويستغيثون بأهل القبور؟ كيف نناصرهم وهم من يلعن ابابكر وعمر والصحابة ويطعن بزوجات النيب صلى اهللا عليـه  
حالل دماء املسلمني؟ولقد رأينـاهم  يف سفك واست من كانت ومازالت هلم اليد األطول وسلم ؟ كيف نناصرهم وهم

كَيف وإِن يظْهروا علَـيكُم الَ يرقُبـواْ فـيكُم إِال والَ ذمـةً      {: ، قال تعاىل فعلوا باملسلمني يف العراق وإيران اماذ
فهو  هيةولاإلفأما الشرك يف : "ال ابن تيميةق، ] ٨:توبةال[ اآلية }يرضونكُم بِأَفْواههِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسقُونَ

اهللا إال  رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي ال يغفره عبادته أو حمبته أو خوفه أو مثالً ـ يف : أن جيعل هللا نداً ـ أي 
، وهذا هو الـذي  ]٣٨:األنفال[ اآلية } لَفقُل للَّذين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد س {: بالتوبة منه، قال تعاىل

ومن الناسِ مـن   {: اهللا تعاىل ألم أشركوا يف اإلهلية، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي العرب قاتل عليه
بح دواْ أَشنآم ينالَّذو اللّه بكَح مهونبحاداً يأَند اللّه ونن دذُ مختي ـا   {: ، وقـالوا ]١٦٥:البقرة[اآلية } ا لِّلّهم

}  أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب {:  ، وقالوا] ٣:الزمر[اآلية } نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى 
الَّذي جعلَ مع اللَّه إِلَها  {: ، إىل قوله]٢٤:ق[ اآلية }لَّ كَفَّارٍ عنِيد أَلْقيا في جهنم كُ {: ، وقال تعاىل]٥:ص[اآلية 

يددذَابِ الشي الْعف اهيفَأَلْق رموبعد هذا نقول ) ١/٩١(الفتاوى  جمموع" ]٢٦:ق[ } آخمسـلمني وبوجـوب    أ
انٌ من اللّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج اَألكْبرِ أَنَّ اللّه وأَذَ (وتعاىل  مل يقل سبحانهأ ؟ أين الوالء والرباء ؟ صرممنا

غَي كُمواْ أَنلَمفَاع متلَّيوإِن تو لَّكُم ريخ وفَه متبفَإِن ت ولُهسرو نيرِكشالْم نرِيٌء مبكَفَر ينرِ الَّذشبو جِزِي اللّهعم واْ ر
 أين توحيد اهللا عز! ؟ الروافض مشركون أليس !!أم نترك الدليل يف هذا الوقت ؟!! ؟] ٣:توبةال[ اآلية ) بِعذَابٍ أَليمٍ

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه  {:وجل ل عزأمل يق ؟؟ طاغوتأين الكفر بال!!  هذا الوقتيف  نتركه أم ؟؟ وجل
كسمتاس فَقَد ثْقَىالْو ةورفعند ذلك رمبا تقول نفترض !! ؟ الوقت هذا نترك الدليل يف أم ] ٢٥٦ :بقرة ال[ اآلية }بِالْع

مل يبلغك أفنقول لك  ،سالم منذ عقودبالد اإل احتلواعلى اليهود الذين جدال أم مشركون فأقل األحوال أن نناصرهم 
روى إسحاق بن راهويه يف مسنده أخربنا الفضل بن موسى عن حممد فيما   -صلى اهللا علية وسلم –قول رسول اهللا 

وسلم يوم أحد  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه (املنذر عن أيب محيد الساعدي قال سعيد بن بن عمرو بن علقمة عن
سـلول  هؤالء ؟ قالوا هذا عبد اهللا بن أيب ابن  الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال من حىت إذا خلف ثنية
 اهللا بن سالم فقال هل أسلموا ؟ قالوا ال إم على دينهم قال قولوا هلم فلريجعوا وهم رهط عبد ومواليه من اليهود

لسان حالك يقول تأصل هكذا ! ؟ واملنطق مقدم على الدليلل أم أصبح العق) نستعني باملشركني على املشركني فإنا ال
لكي ال تشنع على  ؟أملزمون ذا الفتوى الرعناء  ؟ عقلك فعل إن كان هذااألحداث والوقائع باملنطق والعقل وماذا ن

دينهم قـال   وتفنت الناس يفتدع الفنت ذه الفتاوى  أال؟  الكفر والنفاق أهلتتوب إىل اهللا وتدع قافلة  أال؟  خمالفك
ربوج ال[ اآلية } توبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِإِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِني والْمؤمنات ثُم لَم ي { :تعاىل

  ؟ ) ياشيخ ( نقول لك أن ءوافتراهذا كذب  أليسننسبك إليهم،  أنمن الكذب والظلم على أهل العلم  أليس  ] ١٠ :
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صلى اهللا عليـة   – ربية واألنام حممد عبداهللاملسلمون قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ومتسكوا مبا أمركم به خري ال ايهفيا أ 
: الصـالة والسـالم   عليهقال اخلسارة واهلالك،متسكوا بكتاب اهللا وسنة نبيه ففيهما النجاة والفالح ودوما  –وسلم 

تركت فيكم ( :وقال صلى اهللا عليه وسلم )تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك(
ففيهمـا   اهللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله، متسكوا بأقوال ) متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنيت إنما 

 أن علية أفضل الصالة والتسليم وآخـر دعوانـا  ووهذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ..اهلداية والسعادة
  .احلمدهللا رب العاملني
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يـوتـوا إخـدنت الثورة هب  
  اــم إالّ ــلن تنالوا حقّك

  اــثورةً نرضي ا رب السم
  اــن أوطاننــثورةً جتتثُّ م

  ا فقدـحطِّموا األصنام وارموه
  اسحقوها واعمروا القلب هدى

  الــالع ن رامـفهما النصر مل
  ف والــي أعين ثورةَ السيـه
  ةًــت أبغي خطبا رنانــلس
  اــاألقالمِ يأيت حقٌّنـس بـلي

  اــا أبغيه يف ثورتنــذاك م
  اـلِ هنــجاءنا التاريخ بالفص

  ائالًــدل مصرا مـمن أىب الع
  ا العز يفــذاك عز الدين أحي

  ىـوطُغاة العصر فاقوا من مض
  لـوء وهـالس بلغوا القمةَ يف

  ىـم ما مضـفاضوا هيا كفاك
  اـالنصر لنـا اهللا فـإن صدقن

  إذا مبدأكــمن أولَ ــوليك
  ا اليتـرأس هذي الطغمة احلمق

ياـوث اخلنـُذلك الداعر د  

  ةـام الغفلـوانفضوا عنكم رك  
  ةــوا سواد الظلمـثورةً جتل
  ةـــد الذلّـز بعـونعيد الع

  ةــباإلموى ـكلَّ طاغوت غ
  ب بل فرختـعششت يف القل

  ةــاب اهللا أو بالسنـــبكت
  ورةــل الثــومها الزاد أله
  ربةــس يف احملـأقصد التغمي

  رد يف اإلنترنتـليس يجدي ال
  رةــرت باحلُمـبل بأارٍ ج

لست أرضى غري هذي السرية  
  ف أُيتـمن أتى بالسيف بالسي

  ةــلذي املـداُء هـجاءه أع
  ةــاع رأس الدولـقومه وابت

  ةــيف األذى واجلورِ والزندق
  ة؟ــمة غري النكسـيعقب الق

  ةــن خنوعٍ ورضى بالذلّـم
  ةـذاك وعد ليس حكم القرع

احلي رأس ــحان حني اجلدة  
  وةــار اإلخـسلبت منا خي
  ةــوف اللعنـحاز بالعهرِ صن
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ه حيمــال تظنندهــوا جون  
  وءاتهــوا ســابدؤوه وامجع

  هــانزعوا التاج الذي ليس ل
  هـلكـن مـاريا مـأوقفوه ع

  واــن قاضيه ممن كُبِتــولْيك
  واحكموا بالعدلِ ال تقضوا كما

  ، فالعدلُ إذا وا الظلمـال تروم
  م بهــا القتلُ جنازيهـحسبن

  ذيــون الـذاك عند اهللا يلق
  الــإذا حاكمتم الوغد فــف

  واـبادروا األنذال كي ال يهرب
  وغد الـحاكموهم مثل ذاك ال

  اــئهذا الثورات يف مبدـهك
  يـفإذا دكّت صروح الكفر ف

  اــا أهالً ــملّةَ التوحيد ي
  اــا منريا صافيــفالوا منه

  دـز فقـا ثورة العـي يـعجل
  اـي للّقـد أعددت نفسـولق

  ةرــوهم عبيد الصــال اب
  ةــوا حقَّه بالكيلـي توفـك

  ةــا بالنعلـواصفعوه يف القف
  ةــم بالفرقـن عذـبني م

  ن مل يكبتـلن يصيب احلكم م
  ان جيزي الناس ضعف املدةـك
  ةـى بالقتلـان ختفيفًا قضـك
  ةـس يف الدنيا عذاب النقمـلي

  ذةــوه الناس حذو القـجرع
  ةـمتكتفوا واغدوا لباقي الطغ
  دةـذاك طبع القوم وقت الش
  لةــتظلموا فالظلم شر الفع

  ةــع رؤوس الفتنــمهّها قط
  ةـاع امللّــاد اتبـأرضنا ع

روي أمتيـبعد طول اجلدب ت  
  ةــدر بفتاوى اهليئـم يكـل
  ال شوقي يف انتظار الثورةـط
  يـوتـا إخـدوا للّقا يـفأع

  

  
  
  
  
  
  
  

             

 وهعلى ما قدماإلسالمية العاملية خري اجلزاء يف اجلبهة اإلعالمية جزى اهللا إخواننا 
نصرة عن اإلعالمي وغريه ، فلم يتوانوا يوماً من األيام  لنصرة هذا الدين يف اال

  ،يف نشر مجيع ما يصدر عن التنظيم خوام ااهدين يف جزيرة العرب واملسامهةإ
ولون عن نشر مجيع ما ئفيما سبق أن األخوة يف اجلبهة اإلعالمية هم املس ولقد أخربنا             
 ذمنه إىل أناألخوة وأنصار ااهدين  ننبهتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ، فإننا يف  ايصدر عن

إىل يف الفترة املقبلة  مولية نشر بياناتنا ومجيع ما يصدر عن التنظيؤمسنقل  سيتمصاعداً فاآلن 
، وما هذه اخلطوة إالّ لتوحيد الصفوف وملّ الشمل لإلعالم مركز الفجر لإلعالم إخواننا يف 
  .واهللا املوفقاجلهادي 
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  بن الدن وسالح النفطا                   
 

مروراً بأحداث اخلرب وعمليات العراق النفطية،وصوالً إىل معامل  ، ابتداًء من الناقلة الفرنسية
  .الكثري بإذن اهللا ويف اجلعبة بقيق ،

ليس غريباً وال جديداً استهداف النفط يف املنطقة، ودعوة الشيخ اسامة قدمية ذا الصـدد،  
ولكن ضخام اهلدف وهول الصدمة أفقدت الكثريين الذاكرة فزعمـوا أن ابـن الدن بـدأ    

  .بكم عمي فهم ال يعقلون صم!! سبحان اهللا!!باستهداف النفط اآلن، وأن هذا حتول استراتيجي يف سياسة القاعدة
  

، هذا شعار حرب العصابات، وثل عملية معامل بقيق )إذا كنت تعمل فأنت املنتصر ، وبقاؤك هزمية عدوك: (قاعدتنا
الـيت   ك، إال مبقاييس احلكومة السلوليةومستواها من حيث املعلومات والتجهيز والتنفيذ ناجحة بكلّ املقاييس وال ش

إن اهللا والشـيطان  : "الذي يقـول  -)تركي احلمد(جمرماً مقيداً، بينما تصنف)  سليمان العلوان(ثلجتعل عاملاً حمدثا م
  .مثقفاً، ومتنحه أعلى املراكز -"وجهان لعملة واحدة

  
  :أمورلعدة  ، أقول عن العملية إا ناجحة وبكلّ ثقة

  :اختيار ناجح هلدف مناسب ضخم -١
وطاقتها القصـوى  مير منها، ملعاجلة النفط يف العامل، ومعظم النفط املصدر حيث إن معامل بقيق تعترب اكرب جممع     

  !!تسعة ماليني برميل يومياً
م ،وذلك استجابة ١٩٩١وقد متت توسعة طاقة خطوط النفط املتجهة إىل ينبع بعد توقف صادرات النفط العراقية عام 

  .حلاجة الواليات املتحدة
  

  :بل تنفيذ العمليةمعلومات دقيقة جداً متّ مجعها ق -٢
  .حيث مت التنفيذ بشكل دقيق، والتنفيذ الناجح يعتمد على معلومات دقيقة

  
 .اختراق موقع وجرئ وحمكم لألطواق األمنية -٣

لقـد فشـلنا يف صـد املقـتحمني     ):"حممد املـري (وهو  االقتحامحيث ذكر أحد رجال األمن املصابني جراء 
ان يف فترة انتهاء دوريته، ويؤكد زميلة املصاب اآلخر وهو العريـف  ، كما ذكر أنّ وقت العملية ك"ومقاومتهم

، وهذا من إحكام اخلطة، حيـث متّ   "بأن املهامجني نفّذوا عمليتهم يف وقت غفلة احلراس)"راشد بن محد املري(
  ع كان حاولنا استخدام األسلحة إال أنا فشلنا ألن املستود):"حممد املري(اهلجوم على حني غرة، كما يقول 
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اليت تزعم أن رجال  الداخلية،وهذا الكالم من شهود العيان املنتسبني لرجال األمن يكّذب تصاريح وزارة "مقفالً

  .، وأن رجال األمن أحبطوا اهلجوماالستعداد أهبةاألمن على 
  

سـحبوا  ، بل انخسائر يف صفوف ااهدين دوال يوجالتنفيذ كان يف العمق، الكما تزعم وزارة الداخلية،  -٤
 .ملية كان من صلب التخطيط أن يستشهدايف الع استشهدا ناللذا واالثنانانسحاباً موفقاً، 

أما ردة فعل . بلى، هي ناجحة معلوماتية ختطيطاً وجتهيزاً وتنفيذاً!نقول إن العملية ناجحة أنحيق لنا بعد كلّ ذلك  أال 
خيفى على األعمى فضالً عن  ا اليت دائماً ما تلبس وتضلل، والفمتوقعة وطبيعية، فهي مل خترج عن عادا ،وزارة الردة 

ذوي البصائر ضخامة كذا وتناقضاا، لقد هونت من أمر العملية ووصفتها بالفاشلة، ملا تأخرت ثانية واحدة عن نقل 
  .من ألف مقال إذ إن الصورة أبلغ ، كامريات التصوير إىل موقع احلدث، حىت تنقل الفشل الذي تزعمه لرياه الناس

  
مناقضاً للحقيقة، ألنه من احملال أن يصرح مصدر مسـؤول   يعي أن يكون تصريح وزارة الردةوحنن نقول إنه من الطب

األطواق األمنية، واقتحام معامل بقيق  اختراقإنه عند الساعة الثالثة من مساء يوم اجلمعة جنحت سيارتان يف :"فيقول
ل األمن فيها متّ تبادل إطالق النار مع السيارات،وفوجئ رجال األمن بسيارة ثالثـة  الصناعية، وعند اشتباه بعض رجا

التمكن من إيقافها أو التعرف على ركاا بسبب جناح العملية ومل نستطع مساندة مل تكن يف احلسبان، ساعدت يف إ
يقتل من املهامجني أحدا، ومتكنوا  قلّة رجال األمن وعدم توفّر األسلحة الكافية وضياع مفتاح مستودع األسلحة، ومل

من رجال األمن وأصيب آخران، وسببت العملية أضراراً  اثنانمن تفجري السيارتني وفق اخلطة املرسومة هلا،بينما قُتل 
بالغة، وانشغل رجال األمن بإطفاء احلرائق املشتعلة من أنابيب النفط، وتأثرت عمليات اإلنتاج سلباً، وهذه الصـورة  

  ".تأتيكم تباعاً من موقع احلدث تصور األضرار اليت
احتكاره  ن، دوالسماح جلميع القنوات بتصوير املوقع ع، موأثناء تالوة هذا التصريح يتم عرض الصور احلقيقية للتفجري

ا عهد عنها مـن  تقوم وزارة الداخلية بذلك مل أنال ميكن !!تاماً عن إرادا وحريتها قالالُتاسلقناة اإلخبارية املستقلة 
كذب وتضليل، بل إا ستقوم حبملة إعالمية كبرية ومنظمة دف إىل تقليل شأن العملية وادعاء قوة رجال األمـن  

  .وقدرم على إفشال هذه العمليات
  

حة الريموك واليت كان ا بعض املشـاركني يف  اقامت فيه من تضخيم مدامهتها الستر ومن كذب الداخلية كذلك ما
تستحق اهلـاالت   عملية بقيق،وصحيح أن ااهدين تأثروا من هذه املدامهة وفقدوا عدداً من خرية رجاهلم، إال أنها ال

يريدون، وجنحوا يف تنفيذ  اليت صنعتها وزارة الداخلية من خالل إعالمها، وذلك أن ااهدين الذين قتلوا فيها نفذّوا ما
فهذا هو الطريق، وكلّ جماهد يعرف أن هذه ايته ،بل غالبية ااهدين يتسـابقون   العملية وال عيب أن يقتلوا بعدها،

  .لى يد أعدائه عزا ونصراً إىل املوت كما يتسابق جند الداخلية إىل احلياة، وكلّ جماهد يرى قتلة ع
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وقوية وقاسية، وأن عملية  بقيق ناجحة غزوةبقيق وعملية االستراحة، جيد أن  غزوةولذلك، فإن أي عاقل يقارن بني 

أا قضـت   مسعنا يف تصرحيات وزارة الردة ،وكم من املراتست حامسة كما تزعم وزارة الردة االستراحة عادية ولي
على قادة التنظيم وحسمت األمر، إال أن احلقيقة أن اخلرق يف اتساع ومل ولن تستطيع وزارة الداخلية رقعـه مهمـا   

أكرب بكثري من  ، وى خارجية، ويف كلّ مرة تزعم أن األمر انتهى أو أوشك على االنتهاءجندت ووظفت واستعانت بق
الذين يوضعون يف قائمة املطلوبني، وبالنظر إىل الذين نفذّوا العمليات أو قتلوا يف املواجهات أو الـذين أسـروا،جند   

  !تصدر القوائم إال بالعشرات؟ فلماذا ال، األعداد باآلالف
  

لذلك ، بأن هناك حرباً يف امليادين والطرقات،فهناك حرب إعالمية سالحها الكلمة، وميداا عقول الناس وكما نؤمن
امضوا على بركة اهللا، وواصلوا ..ويا أخويتملا يقولون، وال التصديق مبا يزعمون،  تااللتفاأوصي نفسي وإخواين بعدم 

الطاغوت يفيت به  يغرنكم ما ذلك، وال ملى تصدير النفط وما خيداملسري واستهداف النفط، التكلّوا أو متلوا، وركّزوا ع
بأس يف إتالفه، وهـذا   ميكن استنقاذه ال ،بل إن املال املسروق الذي ال)مساحة مفىت دولة ال سلول(نايف على لسان

واملتضرر األكرب النفط مسخر حلرب اإلسالم واملسلمني، وحرب العراق وأفغانستان معتمدة اعتماداً كبرياً على النفط، 
  .والدول الصناعية عموماًحاملة الصليب من استهداف النفط هو الواليات املتحدة 

  
جييز للمجاهدين استهداف النفط ليتم  -وليس مبلكه وال ملك أبيه-إيقاف النفط بن عبدالعزيز  فيصل أجازأليس الذي 

  ؟ وأهلهيعود بالنفع على البلد  رفع أسعاره مما أوالتقليل من تصديره  أوبذلك إيقاف تصديره 
  

قتضى هذه القاعدة يف كـثري مـن   يفتون مب العلماء أن ،)درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل(ومما يؤيد أيضاً قاعدة
أن األصل جواز بيعه بال خالف،ويعلّلون املنع منه مبا ميكـن أن   حيرمون بيع السالح وقت الفنت مع النوازل، فتراهم

جد حبوزته سالح غري مصـرح أو  تعاقب من يو املرتدة عصومة،كما إن احلكومةيعه من إزهاق األنفس امليؤدي إلية ب
يتاجر يف األسلحة بعقوبات كبرية تصل إىل عشرة سنني،فضالً عن مصادرة ممتلكاته، والبتـرول الـذي يصـدر إىل    

عماد احلروب اليت تشنها الواليات املتحدة على  الواليات املتحدة ال أقول رمبا يستخدم يف قتل املسلمني، بل قطعاً هو
بالد املسلمني، فالوقود واملتفجرات وكثري من األدوات بل واأللبسة وبعض األغذية تعتمد اعتماداً كبرياً يف تصـنيعها  

ضـد   ؟وأين هم عمن يفتح األجواء والبحار واألراضي لدعم األمريكان يف حرم عن هذا العلماء على البترول، فأين
ميوت املسلمون لتعيشوا  ؟ ملاذا األنانيةاملفاسد؟ درءملاذا يقدم جلب املصاحل هنا على  ؟ املسلمني يف أفغانستان والعراق

من  جتين الإنك  !ورد اإلبلهكذا ت ما! جراحات املسلمني مكم أنوتزعمون بعد ذلك  ؟ وجيوعون لتشبعوا وتترفهوا
  !!     اجلرباء العرتي سبأ فقادم أيد العلماءذهب و !الشوك العنب
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فكما حيرم بيع السالح وقت الفنت، حيرم بيع النفط للواليات املتحدة، وجيب منع بيعه بأي وسيلة، وإن كانت إتالفه، 
ويرتكب األدىن من املفاسد إذا تزامحت، وال ينبغي ملسلم غيور أن يستنكر استهداف النفط، بل جيب أن نعمل مجيعاً 

نستطيع، وذلك إن كنا حقاً نريد نصرة املسلمني املضطهدين يف  تصدير النفط إىل الواليات املتحدة بكلّ ماعلى منع 
  .كلّ مكان، وإيقاف العدوان األمريكي على العامل

  
والذي يربر للعلماء الفتوى حبصار العراق ومنع صادراا النفطية وهو حق للشعب بل ومنع الغذاء والدواء من الوصول 

النفط عقوبة لألمريكان وللحد من  مريكا، يربر للمجاهدين كذلك ضربلألطفال والنساء عقوبة لصدام واستجابة أل
احلد منها على األقلّ سيكون سببا يف إـاء الغـزو    أو أمريكاطية عن أنشطتهم العدوانية، ألنّ توقف اإلمدادات النف

  .األمريكي للعراق وأفغانستان، بل وتقليص الدعم غري احملدود لليهود
  

قليالً ألسلّط الضوء على أمهية هذا النوع من العمليات املباركة، ومدى تأثريها على الدول الصـناعية   أتشعبولعلي 
إنّ موضوع امن الطاقة هو الشغل الشاغل يف العامل اآلن، ولذلك كان حمـور  : ات املتحدة،فأقولوعلى رأسها الوالي

اجتماع الدول الصناعية الثمانية يف موسكو، بل هم احملور الرئيس يف معظم احملافل الدولية، وتصـرحيات السياسـيني   
الدول العظمى،  االقتصادضوع وخطورته على موضوع النفط، وحتدث عن هذا املو أمهيةكلها تشري إىل  واالقتصاديني

كما حتدث بوش يف خطابه السنوي حديثاً يفهم منه أنّ النفط نقطة ضعف الدول الصناعية، وشبح يهدد اقتصـادها،  
  .عنه قريباً االستغناءكما حاول التقليل من أمهية الشرق األوسط والقدرة على 

  

لن تستغين عن نفط الشرق األوسط  أمريكاأن "عهد العريب األمريكيوحول هذا اخلطاب رأى جيمس زغيب رئيس امل
، ولو تولّى احلزب الدميقراطي احلكم لقـال  يالسياس لالستهالكمهما حاولت، وأن مقالة الرئيس األمريكي إمنا هو 

يشـكّل   ،ويوافق جيمس زغيب كثري من اخلرباء فيما قاله، وخطاب بوش بدلّ على أنّ استهداف النفط"الكالم نفسه
نفسه بأنه يف اإلمكان االستغناء عن نفط الشرق  وطمأنةأكرب ديداً للواليات املتحدة، لذلك حاول إيهام الرأي العام 

األوسط، وهذا القلق قدمي، فقد طالب الرئيس األسبق ريتشارد نيكسون مبثل مطالب بوش،وتعهد بوقفها مع الواردات 
م، والواقع أا ١٩٩٠م ، وكرر كارتر الكالم نفسه وتعهد بوقفها مع اية عام ١٩٨٠النفطية اخلارجية مع اية عام 

  %.٦٠زادت وارداا واعتمدت عليها،لتصل نسبة الواردات من االستهالك األمريكي للنفط إىل 
  

  
قـة الشمسـية   ولقد حتدث بوش عن إستراتيجية الطاقة يف الواليات املتحدة والبدائل املتعددة كالفحم والرياح والطا

ديداً على االقتصاد األمريكي، وأعتقد أن نيوالطاقة النووية ليب مأن اإلرهابيني على املدى املنظور لن يشكلوا بعمليا 
خطاب الشيخ أسامة بن الدن األخري والتصرحيات القدمية اليت حتثّ على استهداف النفط لعبت دوراً كبرياً يف صياغة 
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ئل اليت ذكرها بوش غري واقعية، بشهادة املختصني، وهذا الطرح من بوش غـري منطقـي   خطاب بوش األخري، والبدا
 ٨٥مليون برميل يومياً أي ما يعادل ربع استهالك العامل البالغ ٢١إطالقاً، فحاجة الواليات املتحدة تتجاوز أكثر من 

بليون برميل، واألمـر   ٢٩النفط إىل مليون برميل يومياً، واضطرت خلفض احتياطي ٢١مليون برميل يومياً، وتستورد
يتفاقم باستمرار،واحللول املطروحة متواضعة جداً أمام الواليات املتحدة،والطاقة النووية قد تشكّل حالً جزئيـاً إال أن  
الواليات املتحدة مل تنب حمطة توليد نووية واحدة منذ أكثر من ثالثني عاماً، واكتفت باملفاعالت اخلمسة والـثالثني  

وجودة لديها، ومنحتها حتديثاً ملدة عشرين سنة حبيث يصل عمرها اإلمجايل إىل ستني عاماً، استالماً هلواجس السالمة امل
،مع أنّ بوش وعد ومل يؤكد "حوالينا وال علينا:"م، ولسان حاهلا يقول١٩٨٦وجتنباً لتكرار حادثة مفاعل تشرنوبل عام 
  .يفيد هذا كثرياً ببناء حمطّة نووية خالل العقود القادمة،وال

   

أما احللول األخرى كاإليثنول وطاقة الكتلة احلية والطاقة الشمسية والرياح والطاقة املتجـددة والسـيارات العاملـة    
بالكهرباء واهليدروجني، فكلها حتتاج إىل كميات من الوقود النفطي، كما حتتاج إىل مساحات واسعة ومساعدة مـن  

قود مقبلة،ومسـتقبل  ما يعين أا مكلفة وحمدودة الكفاءة والتشكّل حتدياً للطاقة التقليدية لعمصادر الطاقة التقليدية، 
ة ومدى توفّر مصادر النفط والغاز، وهي كثرية ومتزايدةالطاقة اليقرره األسواق العامليه بوش وإمنا تقر.  

  

يزيد استهالك السيارات للوقود خالل الفترة املقبلة س: وحاجة الواليات املتحدة تنموا بنمو اقتصادها، فعلى سبيل املثال
مليون سيارة تستهلك الوقود النفطي ٣٢٠م سيكون هناك ٢٠٣٠ليتجاوز تسعة ماليني برميل من النفط يومياً، ويف عام

  .ريكاأميف 
  

لسكان وارتفاع ويؤكّد جون براون رئيس شركة بريتش بتروليوم أن استهالك الطاقة العاملي سيزداد بسبب تزايد عدد ا
مستوى املعيشة، وأكّد أن دور النفط سيبقى كبرياً بصرف النظر عن الدعوات إىل تقليص االعتماد عليه، واعتـرب أن  

جمـال   حمركـات السـيارات، وال   لبديل أهم من البرتين لتشـغي  الغاز هو الوقود األفضل لتوليد الكهرباء، وأنه ال
  .للهيدروجني ليكون منافساً

  
فاع احلايل يف نظام الطاقة، إدمان الثقافة األمريكية على النفط حتتاج إىل عقود عدة حىت تتغري،ولذلك ال غنى إن االند

، وسيبقى نفطه هدفاً سهالً لكلّ أعداء الواليات املتحـدة،   للواليات املتحدة عن الشرق األوسط على املدى القريب
  .وسيبقى نقطة ضعف لعقود طويلة

  
ن الواليات املتحدة أنفقت الكثري على تكنولوجيا الطاقة البديلة، وستنفق أكثر وجبدية، وهذا مؤشر ومع ذلك، النغفل أ

على أنه رمبا وعلى املدى البعيد تستغين أمريكا عن الشرق األوسط أو تقلل االعتماد عليه وتكتفـي بـنفط كنـدا    
ادر الطاقة البلدية،ولذلك جيـب ضـرب   واملكسيك وفرتويال وبعض العمالء اجلدد، وتضاعف من االعتماد على مص
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املصاحل البترولية يف كل املناطق اليت تستفيد منها الواليات املتحدة وليس يف الشرق األوسط فقط، فاهلـدف قطـع   
  . الواردات عنها أو التقليل منها بكلّ الوسائل

  

حتميل النفط والناقالت، وكلّ ما يقلل  التصدير ومنصات وأنابيبإن استهداف املصاحل النفطية يشمل آبار إنتاج النفط 
امتالك الواليات املتحدة للنفط، ويرغمها على اختاذ قرارات كانت تتجنبها منذ زمن، ويربك وخينق اقتصادها ويهدد 

  يوالسياسمستقبلها االقتصادي 
  

ية خالل عام جتـاوزت  عمل ١٨٦ولنتأمل ماحدث يف العراق ليظهر لنا مدى تأثري العمليات على النفط، فقد تسببت 
الشركة النفطية الربيطانية اهلولنديـة   أوقفتستة مليارات مليار، ولنرقب مت حدث وحيدث يف نيجرييا أيضاً، حيث 

عمليات التحميل يف مرفأ فور كادوس يف منطقة دلتا النيجر جنوب نيجرييا،وطاقته اإلنتاجية )رويال داتش شل(العمالقة
الشركة أيضاً حقول النفط الـيت   وأغلقت،وذلك بعد أن قُصفت منصة حتميل النفط، ألف برميل يومياً ٣٨٠حوايل 

  .تغذي املرفأ
  

يطبقوا هذه التوجيهات ملصاحل النفطية، وعلى ااهدين لكي إن توجيهات الشيخ أسامة واضحة وصرحية يف استهداف ا
لتوثيقية للعملية، حبيث تكون شاملة جلميع مراحل جيداً مجع معلومات وحسن اختيار اهلدف، ومجع املواد اإلعالمية ا

  .والتنفيذالعملية من التخطيط والتجهيز 
  

، وأنّ الدول حاملة الصليب أؤكد على أنّ املتضرر األكرب هو الدول الصناعية وعلى رأسها الواليات املتحدةوختاماً ، 
ع أسعار النفط، ومن ذلك الطفرة االقتصادية اليت شـهدا  املنتجة التتضرر كثرياً، بل إن الدول املنتجة تستفيد بارتفا

م إثر قطع الواردات النفطية، وكان تأثري ذلك على الواليات املتحدة واضحاً يف تصريح وزير ١٩٧٣دول اخلليج سنة 
 .الختناقباالدفاع األمريكي شليسنجر باستخدام القوة العسكرية ملنع أي خطر نفطي جديد يهدد االقتصاد األمريكي 
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  يحيى بن زايد آل زايد: بقلم 
  

  ..العراق باألمس      
كأنه مل ميض غري يوم أو يومني على ذلك اخلطاب الذي قرأه علج الشؤم وغراب البني كولن باول مثبتا فيه باألدلـة  

ربا يف سجن كبري امسه العراق بسبب نقص التغذية الباهتة وجود أسلحة دمار شامل مع األطفال املليون الذين قتلوا ص
للشك أن العراق يشكل خطورة على العـامل بـبعض   ) إال(وقلة اخلدمات الطبية ، لقد أثبت العلج مبا ال يدع جماالً 

هـي  .. األنابيب املهترئة واخلردة املرمية على أطراف بغداد وما بقي من قناين دواء احلرارة واملضادات احليوية ، نعم 
اليوم أنابيب مهترئة ولكنها قد تصري أنابيب سحرية مثل اليت يف ألف ليلة وليلة يطري عليها العراقيون ليدمروا العامل ، 
وهي اليوم خردة مرمية على أطراف بغداد ولكن العراقيني قد خيصبوا فتصبح خردة نووية تلوث البيئة وبالتايل تقتل 

وبالتايل ميوت البشر وهذا هو الدمار الشامل بعينه وعلمه ، وهي وإن كانت بقايا النبات وبالتايل تقضي على احليوان 
هي كلمات عسكرية قـد تسـتخدم   ) مضادات(، و) حرارة(أدوية خافضة للحرارة أو مضادات حيوية فإن كلميت 

  .رة األرضية ايل أيضا تدمري الكاستخداما سيئًا مما يهدد األمن العاملي وبالتايل استقرار االقتصاد وبالت
كان هذا فصالً من فصول مسرحية محقاء بدأت منذ بداية تكون أمريكا نفسها من بعض الشذاذ وقطـاع الطـرق   

ولكن لعل .. مرورا بفصول عديدة هذا أحدها صل األخري سيطرا على العامل وارمني ، وتريد أمريكا أن يكون الف
  .ل وعال يريد شيئًا آخر غري هذا اهللا ج
ئيس الشلة جتميع شلته من احلواري والشوارع واملزابل ، فهذه بريطانيا يف املقدمة مث إسبانيا مث إيطاليا وهلم جرا ، بدأ ر

ودخل يف هذه الشلة بعض حشرات األرض وبغاث الطري ومهج بين آدم من جماهل آسيا وأدغال أمريكا الالتينية ، كل 
  .صليبه ومشى خلف املعتوه الكبري أمحق محل 

ما باهلا الهثة بني ! أليست هذه دولة التوحيد وحامية الشريعة ؟ وف دولة يبدو أين أعرفها جيدا ،رى يف آخر الصفوت
  !هذه الصلبان اليت تتدفق لتحتل بلدا مسلما ؟

 حىت.. أثناء الوجبات ، وبعد الوجبات ، وقبل الوجبات أحيانا .. يف غرف نومهم .. بدأ الناس يتحدثون يف جمالسهم 
هل تتجرأ هذه الشلة املنحوسة وتشعل نار احلـرب ؟  : النساء يف جلسات الشاي الصباحية واملسائية حتدثن وتساءلن 

  هل حتتل العراق ؟ أم تراه تلوحيا فقط بقصد التأديب ؟ هل من املعقول أن تتحرك كل هذه الدول لقتال هذه الدويلة
إىل رأي وقسم إىل الرأي اآلخر وقسم مل ميل وظل مستقيما علـى   قسم من الناس مال املنهكة ؟ ماذا تراه سيكون ؟

وخصوصا  -فهو حيس : حىت الرويبضة ويل العهر كان له رأيه  صمت وهو منهمك يف شؤونه اخلاصةمبدأ املتابعة وال
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لنـاس إىل  ، ومل يكن مسوه مهتما بالقضية قدر اهتمامه بلفت أنظار ا ١أنه لن يكون هناك حرب -بعد األكل مباشرة 
نعرفكم (و) نشكركم(إىل جانب ) أحس(لقد كانت كلمة يف حمو األمية قبل أيام قليلة واليت حفظها ) إحساس(كلمة 

ومازال حيس وحيـس   ألوىل فهو يستعرضها كل حني وآنهي قضية أيب األحاسيس ا) ونعرف آباءكم وما فيكم شك
ا ، والعلـوج ميلـؤون   اجلزيرة ، والطائرات بط يف مطاراوشلة النحس تستعد وتتهيأ والسالح والعتاد يتدفقان إىل 

  .وصاحبنا حيس وإحساسه يقول له ليس هناك حرب أراضيها 
أما اللص العجوز وزير الدفاع فكان أكثر حنكة من أخيه ، كيف ال وهو املثقف صاحب السادسة االبتدائية اليت ناهلا 

فخرج وصرح حيث التصريح باان قبل أن يرتفع ، ) حمو أمية(ل األو بعرق إبطه بينما أخوه مازال يكافح يف الصف
مثنه وبتصرحيه تبددت شكوك الشاكني أن قطعان العلوج اليت متأل اجلزيرة جاءت لغرض عسكري واكتشفنا أم فرق 

العسكرية جلبت خصيصا لضيافة الالجئني الذين سيتدفقون أفواجا مع بداية احلرب لو بدأت ، أما املالبس ) قهوجية(
اليت يلبسها القهوجية فهي ديكور أخذ من الفلكلور الشعيب إلدخال البهجة والسرور على قلوب الالجئني بتذكريهم 

  .ليج وما تالها من حصار اقتصادي بسنوات حرب اخل
 ٢)صـحراء تسرب أعماق ال(واكتشفنا كذلك أن الطائرات اجلامثة يف مطاراتنا إمنا هي فرق قهوجية متنقلة فيها مناظري 

  .بالرتل واملرتل الذي يليق م  لتخرب مراكز الضيافة الثابتة خلفها بعدد الضيوف فيستعدوا هلم
قول كل خطيب حينما أفاقت الدنيا ذات يوم علـى دوي   جهريةمل يطل احلديث عن هذه القضية كثريا فقد قطعت 

 .ونصفها اآلخر أثناء انتباهتـها   غمضة العنيالقصف وأزيز الطائرات وكرات اللهب اليت أحرقت نصف العراق أثناء 
  .وتكلم من تكلم وسكت من سكت وكذب اإلحساس وهو كذوب .. بدأ القصف اجلوي وقُطع الشك باليقني 

واألقنعة أيضا تتساقط ومع كل هذه التساقطات فقد كانت قضية .. والقنابل أيضا تتساقط .. بدأ الضحايا يتساقطون 
  .باخلري قريبا  الثريان ومادام الثور األبيض يتلبط يف دمه فلتبشر بقيةأو تساقط دهان بيته ،  ساقط شعرهبعض الناس ت

وبدأ اإلعداد للمرحلة الثانية من تطهري العراق من الدمار الشامل بالدمار الكامل فاملرحلة األوىل توشك على النهاية ، 
لصلبان وحتتها موج من العلوج ومازالت تلك الدويلة وبدأت عصابة النحس تستعد القتحام العراق فتحركت أكوام ا

آخـذون   -إال من رحـم اهللا   -بالشماغ والعقال آخذة بأذناب العلوج ، وعبيدها آخذون بذنبها ، وبقية الشعب 
  .بأذناب البقر 

يف املساء ، بدأ احلديث يدور مرة أخرى يف االس ويدور يف االستراحات ويدور يف املدارس ويدور يف الصباح ويدور 
هل سيتم اجتياح العراق فعالً ؟ هل ميكن ذلك ؟ ولكن ماذا عن جيش العراق ؟ هل سيستخدم صدام أسلحة الدمار 

  الشامل أم سيقرر االنسحاب الشامل ؟ وهل هناك أسلحة دمار شامل أصالً ؟ إن مل يكن فما الداعي لكل هذا ؟

                                                
  .!! خرج الطاغوت عبد اهللا قبل قصف العراق بتصرحيه الشهري الذي أخرب فيه أن إحساسه يقول ليس هناك حرب ١
  . قال سلطان كالما قريبا من هذا قبل قصف العراق ٢
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هذه املرة ليخربنا مبا ميليه عليه إحساسه ، ومل نسمع كالما للص ودار احلديث ودار ، ومل خيرج علينا أبو األحاسيس 
  .العجوز ولعله اآلن مشمر عن ساقيه وذراعية متحزم يف وسطه معتمر بشماغه يساعد فرق القهوجية على عملها 

ث  قول كل خطيب مرة أخرى حينما نام الناس تلك الليلة على اجتياح العراق وبدأت شلة النحس تعي جهريةقطعت 
شيخ مسن قتل مـع  لة برائحة الدم وانتهاك العرض ، يف العراق فسادا ، وبدأت املآسي تتدفق من أرض الرافدين حمم

   .هدم بيت على من فيه .. ت شريفة أهين.. اغتصبت عفيفة .. أحفاده 
فهـذا   .تارة أخـرى  وان واألسود وبدأ اإلعالم يف العامل يتفنن يف نشر تلك الصور باألبيض واألسود تارة ، وباألل

استطاع التقاط صورة ألربعة أشالء وجثة ، وذاك التقط صورة ألربع جثث وأشالء بغري حساب ، وثالث كتب قصة 
حىت دولة التوحيد وحامية الشريعة دخلت السـباق  .  حساب باليف كل مرتل جثث وأشالء  مهضومةأربعة منازل 

واللص  لطاولة وتقتلهم من حتت الطاولة ،الضحايا من فوق ا فهي تنعى) المية..تسـ..اسـ(ولكنها دخلته بصورة 
وأبو األحاسيس حيس ، والطائرات األمريكية تقصف مـن خلـف   .. العجوز يستقبل األضياف من أمام الكواليس 

  .والصواريخ تضرب .. الكواليس 
  ..هنا حلمية والغرية والدمار يستمر ، ومع االستمرار يتسع ، ومع االتساع تضيق صدور أهل ا

إنه حديث من نوع آخر تشم فيه رائحة الدم وتلمس  ، ولكنه ليس كاألحاديث السابقة ،يبدأ حديث آخر يف الدوران 
  .القصف وترى فيه أشالء الضحايا  فيه حرارة

هل نظل مكتويف األيدي واألرجل والعزائم ؟ هل نكتفي باملشاهدة ؟ وهل يكفي مع املشاهدة الولولة والنواح ؟ وهل 
  أ ذمتنا ذا ؟ وهل تربأ ذمة أهل العراق مبثل هذا لو كانوا مكاننا وكنا مكام ؟ ما احلل ؟ترب

املهم أن يرد الصاع على من كالنا إياه فذلك خري من .. أن نرد الصاع ولو باملد ، ولو بنصف املد ، ولو بربعه : احلل 
  .أن يكيلنا ونسكت 

 كالثاين ، حديث حتس فيه اخلسة ، ترى أحرفه مطأطئة ناكسة ، تسري وهنا يبدأ حديث آخر يدور ، ليس كاألول وال
  :كلماته القهقرى ، وترتل مجله وال تصعد 

الصاع بصاعني ، فال : ال تتهوروا ، ال تتسرعوا ، ما هذا الذي تقولون ؟ يرد الصاع مبد ؟ القاعدة العلمية تقول  -
دينا إال صاع واحد وال بد من التربية والتزكية حىت تتكافأ تنساقوا وراء عواطفكم ، تريثوا وتأنوا ، فنحن ليس ل

  ) .مصاحل(ـنا دين الـ)هم(هكذا تقتضي املصلحة ودينـ.. القوى وتتعادل األصواع ومنلك صاعني فنرد ما 
 ..ولكن األعراض تنتهك  -
أول أعـراض  حفظ املصلحة مقدم على درء املفسدة ، واملكتسبات الدعوية أهم من األعراض ، مث هل كانـت   -

 انتهكت ؟ بل وما أدراكم أا انتهكت أصالً ؟
 .رأينا ذلك  -
 .لعلكم كنتم حتت تأثري احلماس  -
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 .رآه غرينا  -
 .سحر مستمر  -
 ..الدماء  -
 ..) .ال يزال يف فسحة من دينه مامل يصب دما (هاه ، إال الدماء فإن املرء  -
 ) .حراما(.. -
 .حنن : عريف ذوي احلجى يف الفقه هو ولكن تقدير احلرام من اختصاص ذوي احلجى ، وت -
 .إخواننا يفتنون يف دينهم وال بد من نصرم  -
 .ذوو احلجى : وتعريف األمة يف الفقه هي .. ال تفتأتوا على األمة  -

بينما كان النقاش يدور كان القتل والدمار وانتهاك األعراض يدور يف العراق أيضا ولكن دورانه كان أسرع ، ومعهما 
كانت صغرية بادئ األمر ال تلفت النظر ولكنها كربت حىت صارت ترى بصعوبة ، مث .. ملدار ولدت نقطة يف نفس ا

كربت حىت صارت ترى نقطة صغرية ، ولو اقتربت أكثر وجدا كلمة ولو اقتربت أكثر لوجدا كلمة مـن أربعـة   
ا تنمو منو الصـحيح املعـاىف وأن   وهذه الكلمة تتعاظم وتكرب وتزداد بشكل يؤكد أ) ج ، هـ ، ا ، د: (أحرف 

  .والدا كانت سليمة 
قدام الالجئني اهلاربني بدأت حدود العراق الرملية تزدحم بآثار األرجل املتجهة إىل الداخل بعد أن كانت متتلئ بآثار أ

ـ   للخارج ، ة وكل خطوة داخلة متحو خطوة خارجة ، وكل داخـل يعيد األمل يف نفس خارج بعودة قريبـة وام
من أهل العراق نفسه كل قد عزم علـى  ) الداخل(مرفوعة ، والتقت أفواج الداخلني من اخلارج بأفواج الداخلني من 
  .اجلهاد وما هي إال هنيهة وقتل من قتل وأسر من أسر وجنا من جنا 

  :ويبدأ احلديث البائس القدمي يتكرر مرة أخرى 
  ماذا استفادوا ؟ -
 .لغيب إنه كان وعده مأتيا اجلنة اليت وعد الرمحن عباده با -
 هل يقف أمام أمريكا أحد ؟ -
 " .إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم : " بل هل يقف أمام اهللا أحد وهو القائل  -

هذه آثار شـهيد ،  .. واستمرت األقدام تطبع آثارها على حدود العراق فتضيفها إىل السجل احلافل آلثار من سبقهم 
  .سري صابر حمتسب واليت إىل جوارها لشخص بني إحدى احلسنيني واهللا يتواله وتلك كذلك ، أما هذه فأل

أهل القيافة يقولون قد تكون ألسد ، وأهل املعرفة يقولون بل هـي  .. هناك بني تلك اآلثار ترى آثارا ليست كاآلثار 
.  مصعب الزرقاوي أيضـا  لرجل ، أما اآلثار نفسها فإا تتحدث عن نفسها بنفسها فتخرب أا ألسد ولرجل وأليب

كانت آثاره شارقة من األفق وغاربة يف األفق اآلخر ، حتس أا ستستمر حىت يكون امتدادها على رقاب األمريكـان  
  .وما ذلك على اهللا بعزيز ، وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون .. وحلفائهم واملسبحني حبمدهم 
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  ..العراق اليوم 
وهكذا بدأ الدوالب يدور .. تسعة ومثلهم جرحى .. ثالثة وجريح يف الرمادي .. اثنان يف بعقوبة .. ل يف الفلوجة قتي

وحيصد ، ولكن سحنة الضحايا اليت كانت إسالمية تغريت هذه املرة ، لقد أصبحت ترى الصرعى شقر الشعور غرب 
  .الصليب وعبيد عبيده  الوجوه زرق العيون على وجوههم قترة تكون على وجوه عبيد

يط بالعامل مـن حميطـه إىل   ولكنها هذه املرة اتسعت لتحراها للمرة األلف بعد املليون ، بدأت دائرة احلديث تأخذ جم
ما هذه العمليات ؟ ما املراد منها ؟ ما نسبها وإىل من تنتهي شجرا ؟ من أبوها القريب ومن جدها البعيد ؟  حميطه ،

فلول بعث ومرتزقة  قة ، وقائل جن ، وقائل هم كلهم البعث اليت يسمع ا وال ترى ، وقائل مرتزفقائل يلحقها بفلول 
  .وجن 

  لكن ما بال ااهدين ؟ ما بال أُسد اهللا اليت التقت أفواجهم من الداخل واخلارج ليس هلا يف احلديث نصيب ؟ 
ون ويرهبون ألف مرة أن تلحـق تلـك العمليـات    ينفون ألم خيشون وخياف.. أما األمريكان وأذنام فهم ينفون 

بااهدين وهي كذلك وهم يعلمون أا كذلك ولكن ليحرموهم منها ولو إعالميا ، فيوم واحد أو بعضه يعيش فيـه  
مكسب وأي مكسب وإن .. جنودهم وهم حيلمون أن هذه العمليات للبعثيني أو غريهم وأا سحابة صيف وتنقشع 

  .لعفاء عاجالً غري آجل كان إىل الزوال وا
كذلك ، اإلسالم ) إال(وهل اإلسالم دين قتل وذبح ؟ معاذ اهللا أن يكون  فهم ينفون ،) الميون..تسـ..االسـ(أما 

حـىت وإن  .. حىت إن انتهكت األعراض فاملسامح كرمي والعرض بدله عـرض  .. دين رمحة ، دين سالم ، دين رأفة 
ثلثاه ماء والثلث ألوان فهل يستأهل هذا الغضب واحلنق ؟ وليكن غاليا فكونـه   سفكت الدماء فالدم ما هو إال سائل

تسعنا وتسعهم والضيق حىت وإن استبيحت األرض فاألرض .. يسيل من طرف واحد أهون من أن يسيل من طرفني 
الم فالتقوى هاهنا حىت وإن زال اإلسها مطلوب ، حىت وإن بت األموال فاألموال وسخ الدنيا والزهد في يف النفوس ،

  .ال يزيلها شيء 
  .وأما من عدا االستسالميني واألمريكان فقد نفى وكل حبسب خبثه أو جهله أو محقه 

العشرات من العلوج األبرياء الذين مل ) ضحيته(ومرة أخرى تنقطع دائرة احلديث على دوي انفجار استشهادي يروح 
فيا لإلرهاب مـا أشـد   ) فقط(رض وسفكـوا الدم وحاربوا الدين يكن ذنبهم غري أم انتهكوا العرض واحتلوا األ

  .وحشيته ، ال يدع بريئًا معاهدا مستأمنا إال ويطوله 
لقـد  ، لقد أعلن االنفجار عن نفسه باخلط العريض أن من قام به هم ااهدون وإن رغمت أنوف وامحرت وورمت 

فيه اجلهاد سحابة صيف تنقشع لريوا فوق رؤوسهم سحابة  أفاق األمريكان وملحقام من حلمهم اجلميل الذي يرون
شتوية سوداء تتمدد يف مساء العراق وتزداد ليصيبهم منها الرعد والربق والصواعق والربد ويصيب املؤمنني من غيثها ما 

قبل ومن  فاحلمد هللا الذي ينشئ السحاب الثقال وله الفضل منتشفى به الصدور ويبل به الصدى ، تربد له األكباد و
  .بعد 
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مع إشراقة مشس كل يوم وأفوهلا يشرق للمؤمنني أمل ويأفل للعلوج آمال ، وهاهم األمريكان وأذنام وعمالؤهـم  
على أرض الرافدين لتقتلع ) اجلهاد(يتساقطون كما تتساقط أوراق اخلريف الذابلة حينما ب الرياح ، وقد هبت رياح 

تتدفق ، فهذه ) ارمني األبرياء(ضد ) اإلرهاب املتوحش(وهاهي اليوم صور . .معها العشـرات من األوراق الصفراء 
صورة علج وأشالء زميله ، وهذه صورة علج يبكي علجا آخر ، وهذه صورة لقطيع علوج قد جيفوا وأنتنوا ، وبـدأ  

  .اإلعالم يتسابق مرة أخرى على النشر فما أسرع انتقام اهللا من شلة النحس والتعس 
أو .. آثار متجهة للخارج .. ود العراق متتلئ مرة أخرى وتكتظ باآلثار ولكنها هذه املرة آثار من نوع آخر هاهي حد

  .باألصح هاربة للخارج ، إا آثار بساطري عسكرية أمريكية 
ئم بدأت الرياح املومسية تزداد هبوبا ، وأوراق اخلريف تزداد تساقطًا ، وكان من بني تلك الرياح ريح كانـت نسـا  

خفيفة فأنشأها اهللا بقدرته رحيا عاصفًا ، فبدأ احلديث يكثر عن هذه الريح اليت ال يدري أعداء اهللا من أين ب عليهم 
لتعصف بأرتاهلم وقوافلهم ومراكزهم ، فمرة عن أميام ومرة عن مشائلهم ومرة تقصفهم من فوقهم ومرة تقتلعهم من 

  ) .اد التوحيد واجله(إا ريح . .حتت أرجلهم 
لقد سخر اهللا لقطعان العلوج ليوثًا موحدين اختذوا اجلهاد منهجا وطريقًا ، إذا زأروا متىن العلوج لو سكتوا وإذا سكتوا 

  ..متنوا لو نطقوا ألم إذا زأروا أغاروا وإذا سكتوا خططوا إلغارة 
فه ، وهاهو صاع األمريكان يرد هلم بقالل ها قد شفى اهللا صدور املؤمنني من شلة النحس اليت مجعها املعتوه األكرب خل

ليوم رد الكـرام  هجر وهللا احلمد ، فما بال املنبطحني غاضبني ؟ أمل يقولوا ال بد أن يكون الصاع صاعني وهاهو يرد ا
  فما بال أنوفكم حممرة ؟بصاعني وزيادة ، 

  
  فثـبنا نقبل أسـيافــنا 
  لتعلم مصر ومن بـالعراق 
  وأنـي وفيت وأين أبيـت 

  ل من قال قـوالً وىف وما ك
  

  ومنسحها من دماء الــعدا   
  ومن بالعواصم أين الــفىت 
  وأين عتوت على من عــتا 
  وال كل من سيم خسفًا أىب

  
  

أظن أصل املشكلة عندكم أنكم تعشقون االنبطاح وتودون لو انبطحت األمة كلها مثلكم ، فلتعذرونا فهـذا مـا ال   
أما حنن فقد رفع اهللا هاماتنا بدينه وهللا الفضل واملنة نسأل اهللا أال يزيغنـا   نستطيعه ، انبطحوا أنتم وليهنكم انبطاحكم

  .بعد إذ هدانا وأال يكلنا إىل أنفسنا وال إىل أحد من خلقه طرفة عني وال أدىن من ذلك 
، تعصف  تزداد هبوبا ويتسع نطاقها فتقتلع ما وقف يف طريقها وما مل يقف من األوراق) التوحيد واجلهاد(هاهي رياح 

بشجرية الكفر األصلي تارة وبأختها شجرية الردة تارة أخرى ومها يف أصل الكفر سواء وإن ورمت أنـوف الـذين   
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كفارا من وراء احلدود وكفارا من داخل احلدود ، واهللا جـل  : يعصمون دم الكافر جبنسيته فيجعلون الكفار صنفني 
  ." قاتلوا الذين يلونكم من الكفار :" جالله يقول 

تزداد الريح هبوبا وتزداد أنوف الشانئني ورما فقضية القتل قد تستساغ على مضض ومادام القتل واقعا ال حمالة فليكن 
سكني يـا سـفاحني ؟   ! أما أن تزهق نفس الكافر ارم املسكني بسكني ؟ قة مهذبة ، ليكن بطريقة حضارية ،بطري

  رمحة والشفقة مث تضيق قلوبكم عن أن تشفقوا عليه ؟ وختطفونه قبل ذلك وتنشرون صوره وهو يستجدي ال
لقد سبق الرد على مثل هذه التفاهات قبل وجودها ، وكفى باللباس الربتقايل الذي يكسوا كل أسري ردا كافيا شافيا 

يد ، واحلبس األسر املهني ، وسب الدين ، والتقي ؟ أال يعيد إىل أذهانكم شيئًا ؟أال يذكركم اللون الربتقايل بشيء .. 
يف زنازين معرضة لعوامل التعرية ، الضرب والعذاب اجلسدي ، التعرض للعرض والشرف ، ومنظر إخواننا أسـرى  
كوبا وعلى وجوههم آثار ما سبق من عذاب كل هذا اختزل يف هذا اللون الربتقايل ليصفع كل مدع للشفقة مل يتسع 

مرة مبا ارتكبه أعداء اهللا حبق اهللا جـل  : يصفعه مرتني .. رمني قلبه للشفقة على أهل اإلسالم واتسع للشفقة على جم
  .وعال من الكفر ، ومرة مبا ارتكبوه حبق أوليائه من القتل والتشريد والتعذيب 

كانت النار البيزنطية واملنجنيق يف القدم .. مسعنا بأسلحة الردع كثريا ، وقرأنا عنها كثريا ، ورمبا حتدثنا عنها كثريا 
ة ردع تصل الذراع القصرية فتطيلها حىت تدل احلصون وحترقها من داخلها ، كانت قوة مقذوفة ترعب العدو أسلح

املقابل وتردعه عن كثري مما ميكنه فعله ، وجتعله يفكر مرات ومرات قبل حماولة املناورة مع عدو ميلك هذه التقنية مهما 
رها بدون حتريكها بل لعلها ال تؤدي دورها إال يف خمازا ، كان ضعيفًا ، كانت قوة تعمل ولو مل تستعمل وتؤدي دو

تطورت هذه األسلحة فصارت مدافع تقذف بكرات حديدية تدك وتدمر وخترب ، مث تطورت مرة أخرى فصارت 
.. صواريخ تقطع املسافات اليت كانت تقاس باألشهر فتوصل الدمار معها إىل بلد مل يكن يبلغ إال بشق األنفس 

ليت متلك الصواريخ متلك جيشا إضافيا ، مث تطورت الصواريخ من العادية اليت حتمل رؤوسا متفجرة إىل العادية والدولة ا
فهذا رأسه نووي وذاك جرثومي والثالث كيماوي ، مث تطورت .. اليت حتمل رؤوسا فيها أنواع وأشكال من الدمار 

ع أفقيا بعد أن كان يتمدد رأسيا فاجتهت الدول إىل الصواريخ فصارت ذكية وغبية ، مث متدد مؤشر أسلحة الرد
   .ألسلحة تعانق علم اإللكترونيات األسلحة النووية بأشكاهلا وصارت كل دولة تسابق جارا يف ذلك ، مث بدأت ا

س حني مث بعد كل تلك السنني من التطور والتمدد أفقيا ورأسيا انقلب مفهوم الردع رأسا على عقب مث عقبا على رأ
سالح جتاوز القوى النووية والذرية واخلنفشارية ليقذف اهللا به الرعب يف رز على السطح سالح ردع إسالمي ، ب

  !!إا سكني بعشرين رياالً جتدها عند حمالت األواين .. قلوب العلوج مشرقًا ومغربا 
عدت للسكاكني اعتبارها ، لقد بدأنا نرى يف ، لقد أ وتقبلك اهللا يف عداد الشهداء هللا درك أبا مصعب يا إمام الذباحني

حمالت األواين وحوهلا وجوها ما كنا نراها إال عند أماكن بيع السالح وتداوله ونراها أحيانا تسترق النظر إىل بيوت 
مة اليت بعض املطلوبني وسيارام ونراها يف الصفوف األوىل أيام اجلمعة ال أجرها اهللا ، مل يعد للسالح النووي تلك القي

كان ميلكها ، لتلوح به أمريكا بعد اليوم ملن شاءت مىت شاءت فتلوحية واحدة من سكني أيب مصعب اليت تبلغ من 



 

 ٤١––هـ١٤٢٨  ٤١ 

الطول نصف متر إال قليالً تكفي لضمان قدر كاف من الردع ألعداء اهللا بإذن اهللا ، سكني أيب مصعب سالح ذكي ال 
وجه إىل رقبة واحدة وال يتجاوز نطاقها التدمريي بضعة ملليمترات يف رقبة يدمر منشأة وال يهلك حرثًا وال نسالً بل ت
ال يلوث وال ينتج عنه خملفات كيماوية يلزم دفنها بل إا ) صديق للبيئة(أحد العلوج ، سكني أيب مصعب سالح 

ال ) كامل(شامل تقضي على ملوثات البيئة احلقيقية من الكفار وإخوام املرتدين ، سكني أيب مصعب سالح دمار 
يمن عليه وكالة الطاقة الذرية وال وكالة األنباء الفرنسية وال خيضع التفاقية حظر االنتشار النووي وال يؤثر فيه إال 

رياالً ، سكني أيب مصعب  ٢٠عيد األضحى حيث يرتفع سعره ليعود بعد ذلك إىل سعره العاملي الذي يبلغ سقفه 
حمور القتل املباشر وحمور التأثري النفسي الذي يفوق تأثري القنابل النووية يف :  سالح استراتيجي يعمل على حمورين

األبدان فاألخرية ينقطع أثرها بعد كذا وكذا جيالً أما هي فيزداد أثرها مع كل جيل من العلوج ، سكني أيب مصعب 
أل اهللا أن يطرح يف سكني أيب سالح قليل التكلفة خفيف احململ ليس هلا سالح مضاد فيما نعلمه واهللا أعلم ، أس

  .مصعب الربكة وأن يكتب له أجره وأجر من عمل بعمله 
منت شجرة اجلهاد يف العراق وترعرعت ، واجلهاد شجرة مباركة كالنخلة تنبت إىل جوار أختها فإذا منتا وطالتا وبسقتا 

عيد فصارت غابة واحدة يراها الرائي من بيف اهلواء تشابكت فروعهما والتقت أصوهلما مث اتصلتا بغريمها مما جياورمها 
واحد والفرع متقارب واملنشأ واملسعى  فيها واألصل خنلة واحدة تكون كيف الخضرة واحدة كالنخلة الواحدة ، و

 واحد ، أما اجلىن فطعوم شىت وألوان عديدة فيها شفاء وغذاء ويف كلٍّ خري.  
وجتتمع الرايات  واجلزيرة كلها بلد واحد ، وأفغانستان والعراق العدو واحد ، والدين واحد ، واهلم والعزم واحد ،

وتتوحد الصفوف هنا وهناك مع القاعدة لتشكل جملس شورى ااهدين ليعلن بعد ذلك والدة اخلالفة اإلسالمية ممثلة 
واحدة يف حلق العدو   ليصبح ااهدون شوكة بدولة العراق اإلسالمية بقيادة أمري املؤمنني أبو عمر البغدادي حفظه اهللا

  .وسالحا واحدا موجها إىل حنر أمريكا بأرض الرافدين األبية 
  

  
  










. نوا روا جزيرة العرب من املشركني والزنادقة وامللحدين والهوطَ، ابوا العسريوال، فواصلوا املسري 
اللَّه وال تهِنوا في ابتغاِء الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من ( قال اهللا تعاىل

نكم كثرة املخذّلني واملخالفني فقد قال رسولنا عليه وال يغر .)ه عليماً حكيماًيرجونَ وكَانَ اللَّ ال  ما
ميت يقاتلون على أمر اهللا قاهرين أتزال عصابة من  ال“ :-  كما يف صحيح مسلم - الصالة والسالم 

منون كما قال املؤ ةفنقول للطاغي. ”يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة وهم على ذلك  لعدوهم ال
أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه   جاَءنا من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما قَالُوا لَن نؤثرك علَى ما(: من قبل

                                             .)الْحياةَ الدنيا
   حفظه اهللا) أسامة بن الدن ( قاله الشيخ         
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        ٣٣
 

وبطلب منه أجريـت هـذه   كرمي التهامي ااطي بعد أن كثرت اإلدعاءات والقصص يف سرية القائد ااهد 
  .  اجلهادية ويوضح بعض اإلدعاءات اليت نسبت له ، فنبدأ باللقاء معه  سريتهاملقابلة معه يوضح فيها 

 

  ؟ )البلد، النشأة(، ونبذة شخصية  االسم الكرمي/ ١س
ن أب مغريب وأم يف الدار البيضاء م تشم وع١٩٦٧ت يف الرباط سنه ولد) لياس املغريبإأبو (كرمي ااطي  : االسم 

  .ها أُمتالطب يف فرنسا ومل  تفرنسية ، درس
حاوال أيب وأمي أن يربوين تربية طيبة كما زعموا بدون أن يعلمونين أركان اإلسالم والعمل به حىت صارت روحـي  

أمي وطيبتها فارغة من ذكر اهللا وتقوى اهللا واإلنابة إليه ، كربت يف مرتل ال صالة فيه وال عبادة وال تقوى رغم حنان  
طيبة صادقة يف أعماهلا و اعترافها بدين اإلسالم أنه دين احلق وهي من أصل فرنسي وكانت  ةو اعتراف الناس بأا امرأ

نصرانية وكذلك صدق أيب يف معاملته مع اآلخرين وكراهيته للغش ولكن اعتراضي على عدم التزامه يف الدين وهـو  
  .لعدم قيامه بالصلوات املفروضة ، واعتراضي الشديد ٤مغريب مسلم األصل

وأذكر بأنين كنت أستحي يف اجلاهلية وأحلم حبياة أفضل و أكره الفساد كنا حنب أمريكا ونتمىن أن نعـيش فيهـا   
وأصدقائي يف فرنسا كانوا من العرب .. ونكون منهم وملا كنت ألتقي بغربيني كنت أدافع عن اإلسالم وأنا بعيد عنه 

  .كانوا من أفغانستان نعيش مع بعض يف حالة من الضياع وخاصة احملبوبني لدي 
  ؟ كان السبب يف هدايتكمىت التزمت ومن /  ٢س

وهذه احلال اليت ذكرا قبل هي اليت جعلتين أحبث عن احلق سنوات طوال حىت وجدت الطريق السليم والسـالك إىل  
م قصف أمريكا على جمتمع مسلم يقتل فيـه  ٩١كل خري وهو الدخول من الردة والكفر إىل اإلسالم ملا رأيت يف سنه 

النساء واألطفال وملا رأيت امرأة مسلمة أرادت أن تلبس اخلمار فمنوعها يف عملها وطردوها وأنا أدافع عنها وال أعلم 
مد اهللا على شيئاً يف دين اهللا ، فبدأت أصلي وألتزم بديين واحلمد هللا الذي هدانا وما كُنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا فاحل

نعمة اإلسالم واحلمد هللا على معرفة حقيقة هذه األرض وهذا البشر واحلمد هللا على معرفة خالقنا اهللا سبحانه وتعاىل 
واكتشاف كل ما كان علينا من غموض وشكوك يف هذه الدنيا ، فكُنا نعيش كاألنعام أو أضل وكانت حياتنا نومـا  

ينتظرنا يف اآلخرة ما هو السر بعد املوت ؟ وملاذا خلقنا ؟ وملاذا نعيش ؟ وملاذا  وأكالً ونكاحاً وعمالً دون أن ندري ما
منوت ؟ وهكذا تساؤالت حىت جاءت اهلداية املباركة من عند رب العاملني وال أنسى زوجيت الصاحلة اليت كانت سبباً 

                                                
 هـ ١٤٢٦والذي أستشهد يف معركة الرس عام تقبله اهللا  بعدة أيام هذه اللقاء مت قبل استشهاد أخونا كرمي ااطي ٣
  .ارتد بعد إسالمه  ٤
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زوجت ا على أساس أن حيفظ سنه وبعد شهر من التزامي ت٢٤من أسباب هذه اهلداية فكان عمري يف ذالك الوقت 
اهللا ديين وعرضي من فتنه اتمعات الضالة قليلة التدين جيروننا إىل الكفر والردة والعياذ باهللا حىت نترك صالتنا وعبادتنا 
هللا الواحد األحد ، نعم جمتمعنا أصله اإلسالم ولكن اليوم صار اإلسالم غريبا عندنا وصار االلتزام غريبـا وصـارت   

واحلجاب غريبة وصارت الصلوات املفروضة مخس مرات يف اليوم غريبة وصار الذهاب إىل املسجد والـزى  اللحية 
  .اإلسالمي غريبا واحلمد هللا على حفظ اهللا لعقيدتنا وثباتنا على هذا الدين 

  ما هو سبب التحاقك بااهدين يف أرض البوسنة ؟ وكيفية دخولك إىل أرض البوسنة ؟   /  ٤س
إبادة الشـعب  " م سافرت إىل فرنسا للتجارة ووجدت عند إخواين يف اهللا هناك شريطاً أمسه  ٩٢ي يف عام بعد سنه أ
وهذا الشريط كان سبب التحاقي بإخواين البوسنيني يف البوسنة فذهبت وشـاركت يف تأسـيس مدرسـة    " البوسين

ىل بلدي ألجل أن أهاجر بأهلي حاملة م إ٩٣ومعسكر هلم لتعليم القران والدين وللتدريب العسكري فلما رجعت سنه 
 واالعتقـال أنقطع الطريق ، ويف ذالك الوقت قامت القوات الكرواتية بالقتل والتضييق ) ستة أشهر (وولدي الصغري 

إلخواننا املسلمني من العرب والبوسنيني فحاولت الدخول وحدي خالل هذه الفترة املتأزمة فقبض علـي يف مدينـه   
ودية مع البوسنة نصفها يسكنها املسلمني والنصف الباقي يسكنها النصارى الكروات فسجنت احلد) mostar(مستار

مع  املدنيني من الرجال يف مطار مستار وكان هناك سبعه آالف من األبرياء من الرجال والنساء واألطفال فمرت علي 
) zagreb(نسية يف مدينـه زقـرب   األيام حفظين اهللا فيها وكان فرجي عن طريق املسئول العسكري للسفارة الفر

اهللا منهم وبعد ذلك جهزت  -عاصمة كرواتيا وطوال مدة السجن أخفيت بأنين مسلم فكانت أصلي بعيوين فنجاين  
اليت أسسه الشيخ عبد عزام رمحه اهللا أيام " خلدن "م ودخلت معسكر ٩٤نفسي للذهاب إىل أفغانستان فذهبت سنه 

ل اهللا متكنت من أخذ الدورات كلها وبدأت حياة جديدة حيث أصبحت جندي قتال الروس يف منطقة خوست وبفض
من جنود اهللا بعلمي الشرعي البسيط وعلومي العسكرية ، ففهمت ما هي هذه األمانة أن أكون جندي من جنود اهللا 

  .وكيف أنصر هذا الدين بالعلم والدعوة واجلهاد وبعدها رجعت إىل املغرب 
مليئة باملواد الغذائية املعلبة واملالبس مع ) فان(ة كان غريباً كانت قافلة مكونة من ثالث سيارات أما دخويل إىل البوسن

ستة من العرب مستعدة للدخول من فرنسا إىل البوسنة عن طريق إيطاليا وسلوفينيا مث كرواتيا مث البوسـنة وهـم يف   
 من األخوة من أصول جزائرية فـدخلنا حنمـل   رحلتهم الثانية رفضوا أن أذهب معهم للجهاد للبوسنة فوجدت أثنني

فرنسية وواحد منهم قد تدرب يف أفغانستان وكان يرتدي يف هذا السفر زي أفغاين ، أذكر كانت أمنِياتنـا   تجوازا
ضعيفة حينها ، فوقفونا يف حدود إيطاليا ووجدوا كمية كبرية من األدوية وكانوا يعتقدوا بأا خمدرات والقافلة اليت 

  .نا نتبعها ذهبت بعد توقيفنا وصرنا لوحدنا ك
منعونا مرتني من دخول سلوفينا فعزمنا فدخلنا يف املرة الثالثة من طريق آخر بعد دفع مبلغ من املال ووجدنا يف طريقنا 

نقاط تفتيش عسكرية وبفضل اهللا متكنا من عبورها رغم أننا عرب ورغم  ١٠وسط كرواتيا ) split(إىل مدينة سبلت 
اس األخ وحىت التحقنا يف مضافة يف سبلت فبقينا بعض األيام ورأينا جمموعات من الشباب وحنن مل يسـمح لنـا   لب



 

 ٤٤––هـ١٤٢٨  ٤٤ 

وكان ) pazaric(بالدخول فانطلقنا بدون دليل واتبعنا طريقاً يف اخلريطة حىت وصلنا إىل البوسنة إىل مدينة بازارتش 
إىل الليل آثار احلرب وكذلك مررنا على مناطق مسعنا فيه  السفر متعبا وكنا خائفني وجدنا طول الطريق من الصباح

إطالق النار ومنطقة يقنص فيها السيارات والشاحنات فنجانا اهللا من ذلك ويف أول نقطة بوسنية فرحنا بالعلم البوسين 
الليل وصـلنا إىل   املسلمني فرحبوا بنا وعلموا بأننا جماهدين فكانت فرحتهم أكرب بلقائنا ويف البوسنينيوبرؤية اجلنود 

هذه املدينة الصغرية املظلمة وكان يغطيه الضباب وطرقنا على أبواب املنازل جبانب الطريق حىت دلونا على املسـجد  
الذي يطل على املدينة ) igman(وهناك يوجد جبل إقمن . الكبري وجدنا فيه القافلة وبيت إمام املسجد واحلمد هللا 

. اآلخر يتمركزون فيه الصرب لقنص املدنني من األطفال والنساء والشيوخ املسلمني جزء منه يف يد املسلمني واجلزء 
وهنا أسسـنا املدرسـة وزنيتسـا    ) visoko(وفيسوكو ) keseljyak(بعد ذلك مررت على مدينة كيسليك 

)zenica (ة حيكمها ، وهذا البلد مجيل ، والناس متعاطفني معنا ويستعدون للدفاع عن أرضهم والغريب أن جتد منطق
أو منطقة بوسنية يف وسطهم أو منطقة صربية ومناطق يتقاتلون فيه الصرب ضد املسـلمني أو   البوسنينيالكروات مع 

فمثال كيسرياك مدينة كرواتية نصرانية ، فالوضع يف البوسنة كان متوتر وكنا دائما نأخـذ  . الكروات ضد املسلمني 
  .حذرنا 

  ؟ ما هو حال السجن يف البوسنة/  ٥س
سنه واألكل مرة أو مرتني فقط و شوربة صفراء  ٦٠سنة وأكربهم  ١٢متر مربع أصغرهم   ٦٠ x ٦٠كنا يف السجن 

يوم أعطيت مغذي نتيجة التعب وهذه املعاملة لألجانب مثلي وليس للبوسنيني ويف يوم مـن   ١٥وخبز جاف وبعد 
حفي بريطاين يريد مقابلة السجناء فأختـار  األيام جاء صحفيون من وكالة رويترز يصورننا واجتنبت ذلك وأتى ص

احلارس ستة من البوسنيني وواحد منهم دفعين إليه فكلمته ورأى جوازي وأخذ أمسي ووعـدين أن يكلـم السـفارة    
وأذكر كذلك بأن احلراس كانوا يأتون باملساء بعلب مأكوالت من حلم اخلرتير يوزعوا . الفرنسية حىت فرج اهللا عين 

  .علماً بأم جياع على املساجني 
  ؟ ومدريد وإسطنبول ماذا تقول يف الرجال الذي قاموا يف عمليات الدار البيضاء/  ٦س

وحول التساؤالت على الذين قاموا بعمليات الدار البيضاء ومدريد وإسطنبول فإين أحيي هؤالء األبطال الذين رفعوا 
خيصةً يف سبيل اهللا ، فأين حنن من عمل هؤالء ؟ فهمـوا  رأس األمة عالياً وضحوا بالغايل والنفيس وقدموا أنفسهم ر

معىن ال إله إال اهللا فهم يف اجلنة بإذن اهللا وأسأل اهللا العلي القدير أن جيمعين م يف اجلنة إنه القادر على ذلك وباإلجابة 
  .قدير 

وما هي املواقف اليت  كيف رأيت السفر إىل أرض باكستان وأفغانستان ؟ وما هي الكرامات اليت شاهدا ؟/ ٧س
  شاركت ا ؟ وماذا تعلمت ؟ 

م وباألخري أخذت معي زوجـيت وأوالدي مـن جديـد إىل    ٩٩م وسنه ٩٧م و سنه ٩٥عدت إىل أفغانستان سنه  
سبتمرب ، و استفدت من كل هذه األسفار من إعداد وغريها حـىت وفقـين اهللا    ١١أفغانستان قبل شهر من أحداث 
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ال املرتدين واألمريكان يف مطار قندهار وكذلك يف جزيرة العـرب ، فالسـفر إىل باكسـتان    ملشاركة إخواين يف قت
وأفغانستان شيء ال ينساه ااهد ملا يرى من جمتمعات متعاطفة وطرق مفتوحة إىل اجلهاد وتعاون الناس مع ااهدين 

فغانستان والتزام أهله بالزي اإلسالمي وأنت تطأ أرض سقطت فيها أكرب قوة يف األرض بإذن رب العزة ، فجمال بلد أ
كأن جمتمعهم جمتمع الصحابة والعمامة تدل على عزم وحب العرب كما يقولون عنا حنن أحفاد الصحابة ال أنسى 

سنه وهناك تشعر بأن اهللا راض عنك عكـس   ٣٠هذه األرض الطيبة الطاهرة اليت سقطت فيها أرواح الشهداء منذ 
  .الشعور الذي يف بلدك 

رأينا سحاب  ٨٢أخ ونتدرب على مدفع  ٢٠وأذكر كرامة شاهدا يف معسكر خلدن بعد العصر كنا يف امليدان تقريباً 
متر من اجلنوب إىل الشمال وكان وقتها  قتال شديد يف كابل بني حكمتيار ومسعود " اهللا " يف مساء صافية على شكل 

 .نوب وحنن يف منطقة خوست وهم يف الشمال وبداية طالبان يف قندهار وهم يف اجل
ومكنا اهللا بأسـر وقتـل أعدائـه    : واملواقف اليت شاركت ا هي كمني يف طريق مطار قندهار على قوات غول أغا

قليل حىت نرى ماذا  انتظرناوكذلك تسلل إىل خط العدو يف الليل وحنن كنا أربعة لنتأكد من وجود عدو وبعد التأكد 
وقعنا بالقنابل العنقودية وسبحان اهللا سقطت حولينا من عشرة أمتار ومل يصـب  يعمل ففوجئنا بقصف شديد على م

  .أحد منا 
واألمور اليت تعلمتها هي كل األسلحة اخلفيفة والثقيلة اليت تستخدم يف اجلبال ويف املدن واستخدام وتصنيع املتفجرات 

  .وتكتيك اجلبال واملدن والطبوغرافيا 
  تهم وتعلمت منهم ؟ ت حتت رايمن أشهر القادة الذين قاتل/ ٨س

املشرفني علي يف التدريب العسكري  الذين علموين العـزة  أبن الشيخ اللييب وأبو زبيدة الفلسطيين ال أنسى إخواين 
 )حممد خالد الشـيخ (أخي خمتار بلوشي الذي علمين عقيديت  وال أنسى  الشيخ أبو قتادة الفلسطيين وأخي يف اهللا

حية هلذا الدين  وكان هو املسئول علّى يف باكستان وال أنسى أخي العزيـز واحملبـوب إيل   الذي جدد فينا روح التض
أبو رمحه اهللا رمحةً واسعة يف قندهار قبل االنسحاب وقتل أثناء االنسحاب وأخي وقائدي  أبو مصطفى العراقيقائدي 

  .  نصره اهللا  كان قائدي يف كابل قبل السقوط  الليث اللييب
يفك أسر هؤالء األبطال الذين قدموا أروحهم رخيصةً  يف سبيل اهللا وأن حيفظنا وإيـاهم وأن يرزقنـا   نسأل اهللا أن 

الشهادة يف سبيله حىت يرضى بعد اإلثخان والنكاية يف أعدائه وهو جواد كرمي ونسأله أن يتقبل منا وأن ينصر دينـه  
 واجلزائر وكل بقعة جيب فيها نصـرة إخواننـا   وإخواننا يف العراق وأفغانستان و الشيشان و جزيرة العرب وفلسطني

 .وأخواتنا 






 

 ٤٦––هـ١٤٢٨  ٤٦ 




  

  بنت األزور: بقلم 
  

إن اجلهاد يف سبيل اهللا بالرغم من أمهيته القصوى ملستقبل هذا الدين فقد أمهل يف هذا العصر وحنـرت هـذه   
  .اإلسالم ورفع صرحها من جديد  وحيد لعودة دولةبالرغم من أا السبيل ال.. الشريعة العظيمة ذروة سنام اإلسالم 

.. إن اجلهاد يف سبيل اهللا أعظم جتارة ، حتصل ا النجاة من عذاب اهللا ، وهي سبيل ملغفرة الذنوب ودخول اجلنـة  
، فإذا كان هـذا يف الغـدوة   " لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة ، خري من الدنيا وما فيها " يقول صلى اهللا عليه وسلم 

  ! .الروحة فما الظن مبا هو أعظم من ذلك من درجات اجلهاد ؟و
لقد أعلنها حممد عليه الصالة والسالم على املأل ، وأقسم وهو الصادق األمني ، أقسم برغبته يف اجلهاد وفضل .. أجل 

هم أن يتخلفوا عين لوال أن رجاالً من املؤمنني ال تطيب أنفس.. والذي نفسي بيده " الشهادة يف سبيل اهللا يوم أن قال 
لوددت أن أُقتل يف سبيل اهللا مث .. والذي نفسي بيده ، وال أجد ما أمحلهم عليه ما ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا 

  " .أُحيا ، مث أُقتل مث أُحيا مث أُقتل مث أُحيا مث أُقتل 
 -حني يكون تطوعا– العلم أن اجلهادال بد من إحياء شعرية اجلـهاد يف النفوس ، وال بد من :  يا شباب املسلمني 

أفضل ما تطوع به اإلنسان ، وتطوعه باجلهاد يف سبيل اهللا أفضل من تطوع احلج والعمرة وعمارة املساجد ولو كان 
ه وٱلْيـومِ ٱالْخـرِ   أَجعلْتم سقَايةَ ٱلْحاج وعمارةَ ٱلْمسجِد ٱلْحرامِ كَمن ءامن بِٱللَّ (املسجد احلرام ، كما قال تعاىل 

ـٰ جـٰو ـٰ `لمني هد فى سبِيلِ ٱللَّه الَ يستوونَ عند ٱللَّه وٱللَّه الَ يهدى ٱلْقَوم ٱلظَّ جواْ وراجهواْ ونءام ينى ٱلَّذواْ فده
  . )للَّه وأُولَـئك هم ٱلْفَائزونَ لهِم وأَنفُِسهِم أَعظَم درجةً عند ٱسبِيلِ ٱللَّه بِأَمٰو

  فأين الذين يتسابقون إىل ميادين اجلهاد ؟؟ وأين عشاق الشهادة ؟؟
  أين أحفاد مصعب بن عمري وخالد بن الوليد ؟؟

  !ما هذا الغياب يا شباب اإلسالم ؟
فتئ املسلمون منذ غابت عنـهم هـذه   إن يف اجلهاد يف سبيل اهللا رفع لذل األمة املسلمة ، وما : يا شباب املسلمني 

واحدة من أعالم  -وريب  -الفريضة اإلسالمية يتمرغون يف أوحال الذل والتبعية ويسومهم العدو سوء العذاب ، وتلك 
وأخذمت بأذنـاب البقـر ،    -وهي صورة من الربا  -إذا تبايعتم بالعينة " نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو القائل 

  .فاهللا املستعان " .. وتركتم اجلهاد ، سلط اهللا عليكم ذالً ال يرتعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم ورضيتم بالزرع 
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لـذلك  ، اعلموا أن أعداء امللة ال يردعهم إال اجلهاد وال يتخوفون إال من ااهدين الصـادقني  : يا شباب املسلمني 
األلفاظ ، وتكاد صيحات ااهدين وتكبريهم تقطِّـع  جندهم يعمدون إىل تشويه صورة اجلهاد ورمي ااهدين بأبشع 

نياط قلوم وإن كان استعدادهم ضعيفًا ، وإذا مل يستغرب هذا من األعداء ، فإن املؤسف واملستغرب حقًا أن تروج 
ض أبناء مثل هذه الشائعات يف بالد املسلمني ، وتتسلل هذه األفكار احملبطة للجهاد واملشوهة لصورة ااهدين عند بع

  .املسلمني 
اجلهاد يف سبيل اهللا طريقنا إىل العز والتمكني يف الدنيا ، وهو طريق موصل إىل اجلنة والنعـيم يف  : يا شباب املسلمني 

  .اآلخرة ؛ فاجلنة حتت بارقة السيوف ، واجلنة حتت ظالل السيوف ، كما قال حممد عليه الصالة والسالم 
سكم باجلهاد ، وهل تتخوفون على أنفسكم من النفاق وأنتم ال تغزون وال حتدثون كم حدثتم أنف: يا شباب املسلمني 

من مل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو ، مات علـى  " أنفسكم بالغزو ؟ ويف احلديث الصحيح قال صلى اهللا عليه وسلم 
  " .شعبة من النفاق 

 أقواما وأمما كانت تنام وتستيقظ على أخبار ومن هنا تبدو خطورة تناسي اجلهاد وعدم حتديث النفس به ، ويرحم اهللا
  .اجلهاد ، وترابط الشهور بل األعوام يف الثغور حلماية أمة اإلسالم ، ونشر دين اهللا ما بلغ الليل والنهار 

أن العامل اإلسالمي ال ميكن أن يصل إىل السعادة إال على قنطرة من جهاد ومتاعب يقدمها : اعلم أيها الشاب املسلم 
شاب املسلم ، إن األرض لفي حاجة إىل مساد ومساد أرض البشرية الذي تصلح به وتنبت زرع اإلسالم الكرمي هـي  ال

اليت يضحي ا الشباب املسلم يف سبيل علو اإلسالم وبسط األمن والسالم على العـامل  ، الشهوات واملطامع الفردية 
إنه لثمن قليل جداً لسلعة غالية .. إىل الطريق املؤدية إىل اجلنة وانتقال الناس من الطريق املؤدية إىل جهنم ، اإلسالمي 

  .جداً 
  : يا شباب اإلسالم 

ــوان ــى اهل ــام عل ــال املن   ط
ــاث  ــة البغ ــرت فئ   واستنس
ــوع   ــن اخلن ــد م   ذل العبي

  

  فـــأين زجمـــرة األســـود  
  وحنــــن يف ذل العبيــــد
ــد  ــن زرد احلدي ــيس م   ول
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  .على األسئلة الواردة على برید المجلة هللا بن سعد الفھد عبد افي ھذه الزاویة یجیب الشیخ 
  :علمًا بأن اإلجابة علیھا ستكون حسب الترتیب الزمني لوصولھا 

  

 
  

  
جممع عليه بني علماء األمة مـن السـلف   وهذا التقسيم  ،ودار كفر،إسالم دار  ندارا ،بشكل عام احلمدهللا، أنواع الديار

وقال الذين كفـروا لرسلهـم لنخرجنكـم من أرضـنا أو لتعـودن  ( :، والذليل على هذا التقسيم كما قال تعاىلواخللف
قال املأل الذين استكربوا من قومه لنخرجنك  ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعـودن يف  : (وقولة تعاىل )يف ملتنا
حديث ابن عباس الطــويل يف الـرجم وفيـه أن    يف، وكما جاء )اسقـنيسأوريكــم دار الف(: وأيضاً قوله تعاىل) املتن

احلـديث رواه البخـاري   ) فأمهل حىت تقدم املدينة فإا دار اهلجرة والسنة(عبدالرمحن بن عوف قال لعمر بن اخلطاب مبىن 
)٦٨٣٠(.  

إن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (ح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ومنها مارواه النســائي بإســناد صحيــ
وأبا بكر وعمر كانوا من املهاجرين ألم هجروا املشركني وكان من األنصار مهاجرون، ألن املدينة كانـت دار شـرك،   

  ..لك كثرية، واألدلة يف ذأهـ).فجاؤا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ليلة العقبة
     

باملعروف وينهى عن املنكر، وتكون  هي األرض اليت تعلوا فيها كلمة اهللا ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها :ودار اإلسالم
حىت وإن كان هنالك دار ألهل الذمة فإا وخاضعة لسلطان املسلمني وحكمهم، األحكام الغالبة هي أحكام اإلسالم ،

يف قصة  وسلم علية اهللا صلى،وهذا مافعلة الرسول  البية أحكامها إسالميةباإلسالم، وغ تسمى دار إسالم ألا حمكومة
هم اليهود وهم اليزالون على كفرهم،وقد  ن عليها والياً مسلماً يقيم فيهم حكم اهللا وأهلهافتح خيرب بعد أن فتحها عي

وإذا كان  :"ل ابن حزم، وقا"هل خيربل النيب صلى اهللا عليه وسلم على أباب استعما"بوب البخاري يف صحيحه 
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أهل الذمة يف مدائنهم ال ميازجهم غريهم فال يسمى الساكن فيهم إلمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافراً وال مسيئاً 
  "...بل هم مسلم حمسن ودارهم دار إسالم ال دار شرك ألن الدار إمنا تنسب للغالب عليها واحلاكم واملالك هلا

باملعروف وينهى عن املنكر، وتكون األحكام  كلمة اهللا ويظهر توحيده وطاعته ويؤمر فيها تعلوا فيهاوإن كان هنالك دار 
ذا كان ممـن يف يـده مقاليـد    إمن غري نكري و ال تغيري و خاصة  علن بالشركولكن إن أُ ،الغالبة هي أحكام اإلسالم

ع أم يقيمون الصـالة واجلماعـة و   السلطان و احلكم أو كان منهم تغيري لبعض قواعد الشريعة بالتبديل و املسخ م
كما قال الشيخ حممد بـن عبـدالوهاب عـن بـين عبيـد      ، يظهرون شرائع الدين األخرى، فإا تسمى دار كفر

فإم ظهروا على رأس املائة والثالثة فادعى عبيد اهللا أنه من آل علي من ذرية فاطنة وتزيا بزي الطاعة :"...القداح
ب وصار له دولة كبرية يف املغرب وألوالده من بعده مث ملكوا مصر ه أقوام من أهل املغرل اهللا فتبعواجلهاد يف سبي

والشام وأظهروا شرائع اإلسالم وإقامة اجلمعة واجلماعة ونصبوا القضاة واملفتني لكن أظهروا  أشياء من الشـرك  
أن دارهـم دار حـرب مـع    فأمجع أهل العلم على أم كفار ووخمالفة الشرع وظهر منهم ما يدل على نفاقهم 

  ..."اإلسالم وشرائعه إظهارهم شعائر
  

وكل دار كانت الغلبة فيها :" وقال القاضي أبويعلى، هي الدار اليت فيها الغلبة ألحكام الكفر وسلطانه: ودار الكفر
  -:وتنقسم دار الكفر إىل قسمني، "ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم فهي دار كفر

قيـام احلـرب فعليا لصـحة هـذه    يشترط والـس بينها وبني دار اإلسـالم صلـح أو هـدنة،  وهى اليت لي :دار حرب
التسمية، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، مبا يعين أنه جيوز للمسلمني قتال أهل هذه الديار وقتما شـاءوا، ومـن هنـا    

  .مسيت دار حرب
سقـوط وجوب املَحرم لسـفر املـرأة    ،اهلجرة منها وتغنم أمواهلم، وجيب، سىب ذراريهم"أحكام دار احلربمن و

إذا أسلـم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا  أحراراً وميلكون ماخرجوا به من أموال أهل و ،املهاجرة من دار الكفر
  .هاوغريها من األحكام املعروفة اليت اليتسع املقام يف الشروع في...) ،احلرب

، حكام دار الكفرأخذ أوال ت دار كفر أيضاً وتسمى ،ر اإلسالم موادعة وصلح وهدنةوهى اليت بينها وبني دا: دار عهد
والجتوز موادعة الكفار على الصلح وترك احلرب إال بالنظر إىل مصلحة املسلمني كأن يكون م ضعف لقوله تعـاىل  

ال الكفار حىت يكون الـدين  ، وذلك ألن اهللا فرض  علينا قت٣٥حممد ) فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون(
) فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم(كله هللا، مل يفرض علينا مساملتهم ومصاحلتهم إال عند حاجتنا لذلك، قال تعاىل 

) انظر املغين مع الشرح الكبري.(٣٩األنفال ) وقاتلوهم حىت التكون فتنة ويكون الدين كله هللا(، وقال تعاىل ٥التوبة 
والجيوز عقد اهلدنة إال من إمام املسلمني أو من ينيبه، ونظراً . ٥/١٦٨٩حملمد بن احلسن، ) لكبريالسري ا(، و١٠/٥١٧

لغياب هذا اإلمام يف زماننا هذا فال اعتبار ألي معاهدات دولية يعقدها احلكام الكافرون لصدورها ممن ليسـت هلـم   
  ..املعدوم حقيقةوالية شرعية على املسلمني، فوجودها كعدمها، إذ املعدوم حكماً ك
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  وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل القول بقسم ثالث من أقسام الديار وهى الدار املركبة

يف زمن شيخ األسالم ابن ) ماردین(مثل بلدة  الكفار موهاحكهي الدار اليت يسكنها املسلمون ولكن  :دار مركبةالو
كحـال بـالد    لطاا أرتد وأظهر الشركيات والكفرياتأو س، هلها مسلمونالتتار وهي بلدة أ احتلوهاعندما  تيميه

: فقال .. اليت أهل مسلمون و احتلها التتار" ماردين"عن بلد شيخ اإلسالم عندما سئل و، املسلمني يف وقتنا احلايل
 اإلسـالم مركبة فيها املعنيان ليست مبرتلة دار السلم الىت جترى عليها أحكام  فهيوأما كوا دار حرب أو سلم 

كون جندها مسلمني وال مبرتلة دار احلرب الىت أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعامل املسلم فيها مبـا يسـتحقه   ل
  اه" مبا يستحقه  اإلسالمويقاتل اخلارج عن شريعة 

  : قال الشيخ سليمان بن سحمان
   

م                ـام دينهـومل جتـر للكفـار أحك
وى   ـى السـوماكان فيها اجلانبان عل

امـل فيهــا املسلمون حبقهم           ـيع
فال تعط حكم الكفر من كل جانبٍ               

 لها لكن ا الكـفر قد حصلــعلى أه  
  لـك احملــقي الديـن يف ذلـفقـال ت

 لـن العمـقد يستحق م فر ماـوذا الك
  ِدلـالم يف قول من عـوال احلكم باإلس

 
 

 قريب منها املسـلمون   عن األهداف الذي يكون االبتعادوجيب  لمني وأمواهلم حمرمة يف هذا الدار املركبة،ودماء املس
أو مـن   األصليني العدو بأمواهلم وأنفسهم، سواء كان عدواً من املشركني مساعدةوالجيوز للمسلمني يف هذه الدار ،

على حممد صلى اهللا عليـه   لَنزِا الشركيات وكفروا مبا أُون وأظهرون كحال بالد اإلسالم الذي حيكمها املرتدياملرتد
  وهذا واهللا أعلم .وسلم

  
  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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هذه الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشـة تجـاه   
  .لتعم الفائدة ويحصل النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها 

  
  الرسالة األوىل 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هللا رب األرباب ومسبب األسباب وجمري السحاب وهازم األحزاب ومرتل الكتاب وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  احلمد 

وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبد اهللا ورسوله  وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين وخالق السماوات واألرضيني
  .أما بعد . .وأصحابه اتىب وحبيبة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وعلى إله 

  
  وحاً أذلت كل غرِ منافقصر    سالم على من شيدوا بالبوارق

  
وأهلها وعشتم حياة نغبطكم  يا من هجرمت الدنيا.. إىل من نرى أفعاهلم وال نعرف أمسائهم وال أشكاهلم إىل جند اهللا 

  ..عليها واهللا فنحن واهللا املطاردون وحنن واهللا اخلائفون
  نعم حنن املطاردون واخلائفون من الدنيا وعليها أما أنتم فـ 

  لـل سافـها كـتم كل حياة عافلفْ
  ــــحِدمت مع الرمحن صفقة رابعق

ــواهقِ   ــاة الش ــوا إال حي ــم ترتض   فل
  ادقِـنرب بني اخلـار احلـفخضتم غم

  
وحنن رضينا بالدون رضينا باهلوان والذل واالستعباد وأنتم حيفظكم اهللا ويرعاكم أبيتم اهلوان والصغار والذل ، أبـت  

  .نفوسكم العزيزة بعزة اإلسالم أن تركعوا لكافر أو منافق فأنتم الشجعان وأنتم الرجال فاثبتوا واصربوا وصابرو 
  تنادون لـن نرضى الـهوان فديننـا

     لشقـوا طـريق احلـق دون ترددو
   فال تثنوا وامضوا بعـزمات فـارس

  أعز وأعـلـن من شـريعة مــارق   
  ونـوصد أبـواب لكـل الطـرائـق 

  مييط عـن اإلسالم كـل العـوائـق
  

  ا لكموقد سالت يف كل مكان هذه الدماء الطاهرة الزكية بل اجعلوها وقود إخوانكموال تتخاذلوا ويهذكم رؤية دماء 
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  فسريوا واهللا معكم حىت تصيبوا موعود اهللا النصر أو الشهادة .. حتفزكم وتستحثكم على السري يف هذه الطريق  
  سقيتم ربـوعاً بالـدماء فازهــرت

  ـهحسنـضرة ساها من اإلميان نـك
  قِ ـفصارت رياضاً فوق روض احلدائ  

  قِ ـلب يصغو من مجيع العالئـا الق
  

  ) ان تنصروا اهللا ينصركم ( مبا عليكم  جئتمصراً عاجال فقد فابشروا واهللا بن
  كما يف كتاب باهلـدايـات ناطـقِ      فمن ينصـر الرمحن حيضـى بنصـره

  

  وأبشروا ..فكلما اشتد الظالم قرب الفجر .. وأبشروا زمية من عاد اهللا ورسوله من الكافرين وأتباعهم 
  سيدحـر جيش الظلم دحـراً جيـره

  ع يف كـأس من اهلم كلماويـكـر
  حسرياً أسري اخلزي حبـل البـوائـقِ  

  تـذكر يـوم حـافـل بالصـوافـقِ
  

اللهم بلغنا هذا اليوم الذي نرى فيه جند اهللا هم املنصورون ولدينك مقيمون و بشرعك حمكمون وباملعروف آمـرون  
  ...صاغرون  وجنود الكفر منهزمون ويعطون اجلزية عن يد وهم... وعن املنكر ناهون 

  

  ...إىل أمري ااهدين 
  .وبعد .. طبت وطاب مسعاك وعلى درب اهلدى سدد اهللا خطاك 

أعلم أيدك اهللا بنصره أنك محلت أمانه فعليك حبفظها وعليك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم  فهمـا  
  .النور الذي تسريون على هداه 

  الصالة .. وإذا حز بك أمر فالصالة 
  .والذكر  باالستغفاريكم وعل

أننا قد عزمنا على أن نظهر احلق .. وأعلم حفظك اهللا ) وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني ( وما أردت واهللا إال التذكري 
إليه وأن نذود عن عقيدتنا حبول اهللا وقوته فنحن نذرنا أنفسنا جنوداً يف سـبيل اهللا   ندعوالذي تبني لنا وعرفناه وأن 

  . والتوجيهاإلرشاد  ونتمىن منكم
  ... وال تنسونا من صاحل دعائكم 

  نسأل اهللا الثبات حىت املمات لنا ولكم ولسائر املسلمني 
  ..وأخرياً 

  وكـل جنود احلق جند احلـقـائـقِ     وأهدي سالمـي يف اخلتـام إليكـم 
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  الرسالة الثانية 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  ...إىل جند اهللا 

  أعلموا أيدكم اهللا بنصره أنكم أنتم أساس البناء فإذا اوى األساس هوى البناء كله فال تيأسوا
  .واصمدوا حىت آخر جندي منكم 

  ..أخويت 
  ..أحتسون أنكم وحدكم وكل من حولكم ضدكم  .. أحتسون بالغربة 

  اآل يكفيكم أن " فطوىب للغرباء" عليه وسلم  نعم أنتم الغرباء ، الذين أخربنا عنكم رسولنا صلى اهللا
  وأرجوا. وأعلموا أنا معكم ولن خنذلكم أنشاء اهللا . هللا معكم وهو ناصركم على عدوه وعدوكم 

  ..منكم أن ال تكثروا  من اخلروج حىت يأذن اهللا لكم وأكثر من الصالة والصيام والذكر و االستغفار 
  صربوا حىت نرى ما اهللا فاعل م حىت تكونوا على بصرية وبينة منأموراً عظاماً فا األفقألنا نرى يف 

  .أمركم 
  فما بني طرفة عني وانتبهتها  يضر اهللا من حال إىل حال

  ، اللهم أنزل سكينتك على اجتنابه وارزقناأتباعه وأرنا الباطل باطالً  وارزقنااللهم أرنا احلق حقاً 
  اللهم فك أسراهم وداوي جرحاهم وأرحم.. م أقدمهم وانصرهم على عدوك وعدوهوثبت جندك 

  .. قتالهم وتقبلهم يف الشهداء 
  اللهم وأمجع مشلهم ووحد كلمتهم على احلق يا رب العاملني 

  
  

  
  
  
  
  



 

 ٥٤––هـ١٤٢٨  ٥٤ 

  
  
  
  
  
هذه املعلومات فهي تفيدنا كثرياً ونسأل مثل إرسال  املعلومات اليت أرسلتها وواصلجزاك اهللا خرياً على :  هاجر بوأ

  .جيزيك خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة اهللا أن 
نسأل اهللا أن ييسر لك اجلهاد يف سبيله عاجالً غري آجل ونسأل اهللا أن ييسر لك اجلهـاد يف  :  أبو لبابة الفلسطيين 

  .جزيرة العرب 
 اره تتصـو ذه السهولة اليتجزيت خرياً على هذه النصيحة وهذا األمر الذي قلته هو ليس :  أبوحنيفة شط العرب 

  . ونسأل اهللا أن ييسر لك اللحاق بإخوانك ااهدين 
  . أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه وجزاك اهللا خري اجلزاء على مناصرتك إلخوانك :  األفغاين أبو حنظلة

  . اجلهاد ماضٍ إىل قيام الساعة وليس اجلهاد متعلقاً بأشخاص ، أما األخ الذي ذكرت أمسه فال نعرفه :  امحد أبو
firas abusufian  : ذامجيع إصداراتنا اليت تصدر تكون متواجدة يف املنتديات اجلهادية ومنها منتدى احلسبة و

  .تستطيع متابعة آخر إصداراتنا 
firas salaah  :يا أخي الكرمي عن إرسال إصدارتنا اجلديدة لكن بإمكانك متابعة هـذه اإلصـدارات يف    نتعذر
  .  وغريها ) اإلخالص  –الرباق  –احلسبة ( املنتديات اجلهادية 

حنن معكم حىت آخر قطرة دم فنسأل اهللا أن ينصركم وأن يوحد صفكم وأن جيمع مشلكم وأن يسدد :  صقر فلسطني
  . رميكم 

  .ميكنك متابع أخر أخبارنا وإصداراتنا يف املنتديات اجلهادية :  حميي الدين
omar abdalsalsm  : يف سبيله  االستشهادونسأل اهللا أن ييسر لكم اجلهاد.  

واصل تدريباتك القتالية واألمور األمنية حىت يتيسر لك اللحاق بإخوانك ااهدين سواء يف جزيرة العرب أو :  أمين أبو
  . غريها 

  . أعمل مع أخوانك ااهدين املرابطني يف أرض الرافدين فنسأل اهللا أن ينصرهم وأن يسدد رميهم :  ابن املوصل
نسأل اهللا أن ينصرنا على عدونا فجزاكم اهللا خرياً على ما سطرت أيديكم فنحن على هذا :  بالد الشاميف  إخوانكم 

  .  الطريق ماضون حىت ننال إحدى احلُسنيني إما النصر أو الشهادة ونسأل اهللا أن يثبت أقدامكم 
ا يف املنتديات اجلهادية مثـل  نعتذر عن عدم استطاعتنا إرسال ما طلبت لكن باستطاعتك احلصول عليه:  عبدالعزيز

  .وغريها ) الرباق –اإلخالص–احلسبة(
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يداك ونسأل اهللا أن يرزقك الفردوس األعلى من اجلنة فجزاك اهللا خـري   هأثابك اهللا على ما خطت:  يوسف الثقفي أبو
  . اجلزاء على ما كتبت 

yoossef mohamad  :ن املوضوع الذي ذكرت يف غاية طلبك يف حمله ونسأل اهللا أن يعيننا على هذا األمر ال
  .  األمهية وخاصة للجيل القادم 

طريق اجلهاد ليس مفروشاً بالورود كما تعلمون وننصحكم مبواصلة هـذا  :  ارض الرباط/  اإلعالميكتيبة اجلهاد 
د ممكن عدالطريق وعدم االلتفات إىل املخذلني والقاعدين وكذلك نشر إصداراتكم على االنترنت لكي تصل إىل أكرب 

  ونسأل اهللا أن ينصركم وأن يعمي أعني الطواغيت عنكم  من الناس
احلصول عليها يف املنتديات اجلهادية ،  باستطاعتكنعتذر عن عدم استطاعتنا إرسال ما طلبت لكن :  مهدي السلفي

  . أما رغبة انضمامك لألخوة يف جزيرة العرب فنسأل اهللا أن ييسر لك الطريق 
Khalid  :ل تنفيذ طلبك بإذن اهللا سوف حناو . 

  . أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه وجزاك اهللا خرياً :  خالد الراوي
  .نسأل اهللا أن ينصر ااهدين يف كل مكان :  فتحي

Selafi  :فند اخ لعمل يف جزيرة العرب لعدة من مشـاي ميكنك قراءة الكتب اليت صدرت من صوت اجلهاد واليت ت
  .   لى هؤالء اجلهاد وهي كافية للرد ع

Kazem Nwere  :ميكنك متابع املنتديات اجلهادية وسوف حتصل على ما هو جديد لنا بإذن اهللا .   
  

سالح الدعاء ، وأن خيصوا إخوام ااهدين يف .. بأن ال يغفلوا عن أعظم سالح  يف كل مكان وختاماً نذكر إخواننا
  .كل مكان ويدعوا هلم بالثبات والنصر والتمكني 
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 اعتها ونشرهاساهم في طب

 


