
الرحيم    الرحمن الله بسم
بالزلفي    طويق صدى كتائب

العرب      جزيرة في القاعدة لتنظيم التابع
. الوطن:      جريدة تكّهنات على الرد الموضوع

) : رقم  )3البيان

الله نور ليطفئوا القائل: "يريدون لله الحمد
والصلة الكافرون" ، كره ولو نوره متم والله بأفواههم
الساعة" قياما إلى ماٍض القائل: "الجهاد على والسلما

بعد... أما ، الدين يوما إلى تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى
هـ1426 لعاما المبارك رمضان شهر مطلع ففي

الول بالزلفي) بيانها طويق صدى (كتائب أصدرت
افتراءات من قيل ما عنه وقيل وغّرب شّرقّ والذي

، لخيفة متوّجٍس بين ما ، الراء تباينت حتى وتكّهنات
، المجاهدين إخوانه وسّب غيبة في لجيفة متناوٍل وبين
شؤون!!! خلقه في ولله

خبر استقت (الرياض) السعودية جريدة أّن حتى
جعل ما اللمانية)!!! وهذا النباء (وكالة (التنظيم) من

بمراسلة القياما للتنظيم العلمي القسم في الخوة
في الثاني البيان إصدار إثر الفضائية والقنوات الصحف

البحث... عناء من لراحتهم هـ3/2/1427 تاريخ
والعامة الناس مجالس وبين اليومية الصحف وبين

هو (التنظيم) وهل حول واستفهامات أسئلة ظهرت
حسابات؟! وتصفية إساءة أما إعلمية؟ خدعة أما حقيقة؟

(التنظيم) قضية تناولت التي الصحف أبرز ومن
، المتناقضة بالتكّهنات (الوطن) المليئة جريدة هي

ّبان عليها الرد نورد وسوف على أشكل ما بعض توضيح إ
الناس. عاّمة

وما خيال؟ من ضرٌب أما حقيقي التنظيم س/ هل
ّية دليل ذلك؟ مصداق

صراع في دخل إسلمي تنظيم هناك أّن نظن ل
ًا ليكون سياسي ًا نظن . ول خيال من ضرب خرج أحمق

ليثبت التنظيم زعيم ليقول: بأنه القنوات إحدى في
ّيته. ولكن بذلك ّية تثبت مصداق بمواصلة المصداق

الحمد ولله صدر فقد ، به وعدناكم ما وإصدار الطريق
رحمه – المتعب عبدالرحمن للقائد الصوتي الشريط

الله شاء إن الطريق طويق) في (صدى الله- ومجلة



ًا لتكون ّي في الخلصا الله نسأل متناولكم في شهر
ًة فيه ما لنا ييّسر وأن والعمل القول للسلما نصر

والمسلمين.
ّنهانستعين:  وبالله (الوطن) فنقول جريدة وأّما أ

ّ     وتحليل     دراسٍة     (البيان) موضع     تضع     لم ّيته     إل فقد     ،     لهّم
الختاما.     في     بحديثها     المقدمة     في     الذي     كلمها     نقضت

، نقطة كل على الرد مع أثارت ما لكم نستعرض وهنا
نرجو     فنحن     ذكرنا     ما     على     الرد     (الجريدة) تنوي     كانت     وإذا

إلى الهادي . واللهتزعم     كما     العلمية     للمانة     رّؤيتنا     وضع
السبيل: سواء

المقبلة المرحلة ستشهد الوطن: "هل جريدة-1
ًا الزلفي) (كتائب الكتائب؟ مسّميات في تغيير
ّية (القاعدة) لوجهتها فقدان على دليل العلم
ًا السعودية في جهلً". أو عمد
الجيش بأن نحن طويق: نقول صدى كتائب

(القاعدة) وهي أل واضحة ورايته واحد السلمي
الجيش بأن اليقين علم ليعلم خبرة أدنى له ومن

وجهتها لها كتيبة وكل وألوية كتائب إلى ينقسم
وتسهل بالعمل تقوما لكي الفرعي هدفها ولها

ّكروا يدركه لم ما وهذا ، المهّمة وخبيروا مف
بـ(القاعدة الوطن) المهتّمين (جريدة

والرهاب)!!!
في الخبراء من عدد الوطن: "ذهب جريدة-2

إلى السعودية في والرهاب القاعدة شؤون
على المنشور البيان هذا صّحة بعدما القول

ً ذلك في وإن النترنت الزلفي لسم استغلل
أهلها". إلى وإساءة

(الزلفي) إلى أساء ما طويق: والله صدى كتائب
أكاذيب وما ، الفتن جريدة جريدتكم إل وأهلها
ّنا هـ1426صيف ّيرتم فقد ، ببعيد ع الحقائق ج

ّله هذا وبعد ، بشر ُيطيقه ل ما واصطنعتم ك
الساءة طويق) هدفها صدى (كتائب تقولون: بأن

البلد!!! إلى
تنظيم أي – أبرزها من الوطن: "ولعل جريدة-3

عبدالعزيز قادها التي الحرمين كتائب – القاعدة
تنظيم قائد بعد فيما أصبح الذي المقرن
تقول: أن العرب" وإلى جزيرة في القاعدة



ًا بدأ "ومن بكتائب – المقرن عبدالعزيز أي – أيض
بياناته أبرز من كان الذي كالحرمين صغيرة

أصدره الذي الول التهديد بيان العلمية
ثم للكتائب ترؤسه عن المقرن عبدالعزيز

ًا العرب جزيرة في للتنظيم قيادته ّي مع عسكر
".حاج خالد

بعض ُنصحح أن طويق: نريد صدى كتائب
ّكري من الخاطئة المعلومات ّللي ُمف ومح

(القاعدة) تنظيم إعلن أن الوطن) وهو (جريدة
الحرمين) ، (كتائب سبق قد العرب جزيرة في

القائد هو ذاك القاعدة) آن (تنظيم زعيم وكان
ّلى استشهاده وبعد – الله  رحمه–حاج)  (خالد تو

- ، الله  رحمه–المقرن)  (عبدالعزيز القيادة
ّلى والذي سعود الشيخ الحرمين) هو (كتائب تو

الكتائب هذه عن يعلن ولم – الله رحمه – العتيبي
(تنظيم إعلن من باليسيرة ليست فترة بعد إل

العرب. جزيرة القاعدة) في
قيادات احتراقّ أزمة خضم الوطن: "في جريدة-4

قائد أصدر السعودية في التنظيم وكوادر
العوفي صالح السعودية في الرهابي التنظيم

ًا ًا بيان فيه ويتوعد يهدد النترنت على صوتي
، السعودية خارج إلى العمليات قاعدة بتوسيع

ّية بيانات تعد البيانات هذه ومثل لخفاء تكتيك
ليهاما التنظيم إليه وصل الذي الضعف حال

ًا يزال ل التنظيم بأن معها المتعامل لن ، قوي
أثبتت المواجهات وواقع والتجربة المنطق

ًا". التنظيم انهيار عسكري
في البصير المتأّمل طويق: إن صدى كتائب

بين حدثت التي والمواجهات الحرب حقيقة
بأن القائم) ليشهد (النظاما (القاعدة) و

آخر ولعل ، القاعدة تنظيم لمجاهدي النتصار
ّية (حي فحادثة ، ذلك على شاهد حدثت عمل

من رجال خمسة احتوت اليرموك) والتي
العساكر من المئات مقابل المجاهدين
ّيتين وطائرتين والدبابات ّدة حرب (أربع م

ضعف مدى أظهرت الحادثة ساعات) هذه
أعدائهم مواجة في والعسكري المني السلك



(مئة) هل المجاهدين من شارك لو فماذا
ينتصر لم إن اليوما؟! هذا إلى المعركة ستستمر

المجاهدين.
البيان في الثانية الوطن: "الملحظة جريدة-5

القصير التجربة عمر وضوح هي الخير
ًا العلميين للمشرفين من يظهر وذلك ، حالي

قادتهم تجاوزها التي العبارات بعض خلل
الزمان وأسد عمر المل مبايعة مثل السابقون

السابقون التنظيم فقادة ، وخلفه لدن بن
للتجربة التمجيد منطلق من السعودية في بدءوا

انتقل أن لبث ما ولكنه عمر والمل الطالبانية
المعركة وطيس حمي أن بعد ، أخرى مرحلة في

تمجيد إلى التنظيم أتباع على الخناقّ واشتد ،
قادتهم أغلب لقي حتى فيها وسار النفس

جاؤوا من فإن الن حتفهم..... أما العسكريين
الذي القديم التمجيد تكرار إلى عادوا أولئك بعد

أنفسهم". إلى قادتهم تجاوزه
ّين طويق: الذي صدى كتائب هذه كاتب أن لي يتب

الفطار وجبة يتناول لم التحليل وهذا المقولة
إل جهادية حركة نعلم اليوما!!! فما ذلك صباح

النفس تمجيد أما ، بايعناهم لمن المبايعة وأعلنت
عند إل ُيعهد لم فهذا الزائف المجد واصطناع
أسيادكم.

ًا النظر ُيلفت ما الوطن: "ولعل جريدة-6 كنية أيض
هاجر) (أبو البيان في المزعومة الكتائب قائد
ًا ، المقرن عبدالعزيز السبق القائد بكنية تيّمن
الوهمي القائدين بين التكافؤ إلى إيحاء في

الماضي". والحقيقي الحالي
ِنعم طويق: أل صدى كتائب (عبدالعزيز القدوة ف

(جريدة  من اعتراف وهذا - ، الله  رحمه–المقرن) 
–المقرن)  (عبدالعزيز القائد الوطن) ببطولة

إلى إيحاء قولها: "في في ويظهر – الله رحمه
التكافؤ...".

هي للبيان الثالثة الوطن: "الملحظة جريدة-7
يتبعه ومن وتهديده بالسم المواطنين أحد ذكر
يحدث لم أمر وهذا القاعدة لفكر مناهضته في
السعودية". في التنظيم بيانات تاريخ في



(جريدة تتسائل لم طويق: لماذا صدى كتائب
لها المواطن هذا مشاركة عدما الوطن) عن

تهديده؟ منذ بالمقالت
البيان الغزي) في (عبدالعزيز الخائن تهديد فبعد

(جريدة في يشارك نجده لم الن وحتى الول
عهدناه!!! الوطن) كما

السؤال... تكرار أخي... عليك
الجابة. هو السؤال إجابة... لن بدون ولكن

البيان في الرابعة الوطن: "الملحظة جريدة-8
التابعة للكتائب قادمة إصدارات عن العلن هي

مجلة ومنها السعودية في القاعدة لتنظيم
الصوتية المحاضرات طويق) وإحدى (صدى

المتعب". لعبدالرحمن
الصوتية المحاضرة صدرت طويق: قد صدى كتائب
في – الله رحمه – المتعب عبدالرحمن للقائد

في والمجلة ، الحمد ولله هـ1426 لعاما رمضان
في وستكون ، النشر قبل النهائية المراجعة طور

الله. بإذن متناولكم
غير ليست المور هذه الوطن: "كل جريدة-9

أشخاصا من والمراقبة الجهد لتشتيت تكريس
ًا ربما سيكتب من أنفسهم هم تأسيس عن غد

أو الشرقّ أو الشمال أو الجنوب في كتائب
الغرب".

الول: قال كما إل نقول طويق: ل صدى كتائب
ًا (وإّن قريُب). لناظره غد

من - : "وإن المقدمة في – الوطن جريدة-10
ًا الصعب الذي البيان ذلك بمصداقية الخذ جد

نهاية بعينها" وفي الكتائب تلك انتساب حدد
جميع إغفال عدما تقول: "يجب المقال

والتحولت الواقع قراءة ومحاولة الحتمالت
بها". الستهانة وعدما

في تناقض هذا طويق: وفي صدى كتائب
وتحليلهم. دراستهم

وسلم الله وصلى العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على

الزلفاوي هاجر وكتبه/ أبو
هـ13/2/1427 الثنين



الغربي المطل – الزلفي


