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للدراسات    المقريزي مركز التاريخية مدير

مركز  الليبي         علم الشيخ ابن الشهيد أن ليبية مصادر من المقريزي
الفاخري(     العزيز عبد نزكيعلى)      46محمد ول كذلك نحسبه سنة

يتنحر     ولم ُنحر ًا أحد !الله
نحسبه       المجاهد الصادق المؤمن وهو ينتحر كذلكصاحب  فكيف

الراسخة؟  !العقيدة
ينتحر      أن له ًا مقدر كان الخيانة       لو قوات اعتقلته أن يوم نتحر ل

الذين        المريكية الوحوشالدمية إلى وسلمته وعذبته الباكستانية
العذابفي    سوء وقندهار  ساموه ! باجرام
ينتحر      أن له ًا مقدر كان الشر      لو إدارة سلمته أن يوم لنتحر

فيصندوق        المريكية وضعوه الذين وزبانيته مصر إلىفرعون
الذي      والهول العذاب صنوف وأذاقوه الولدان   خشبي له !تشيب

الليبي      الشيخ لبن ًا مقدر كان وما      لو جوانتنامو في لنتحر ينتحر أن
  !     ! وحراسيعبدون   مريد شيطان يديره سجن جونتنامو ما أدراك

لعين  ! شيطان

في   !  هناكشركاء المن       ؛ تعالى الله رحمه الليبي الشيخ ابن قتل
   ! مصر؛  فرعون وأمن ؛ المجرم القذافي  الباكستاني وزبانية

المريكية          الدارة هي كلها الجريمة هذه أشرفعلى والذي الخبيث؛
   ! وهناكشريكصامت      المسلمين دماء في ولغتوجيوشها التي

وهيهذه      أل الجريمة هذه بالدنية     في التيرضيت الكسيحة المة
لجلديها  ! وتصفق

تساقط     ***    أشلئها وفوق ماتتعزائمها أمة على العلُل نبكي

لليتامىعصمة     ًا حصن كان !للرامل فقد



الشيخ          ابن الشهيد على علمنا ما لدينا التي المعلومات وحسب
كذلك   نحسبه المهاجرين؛       الليبي للمساكين ًا حصن كان فقد ًا خير إل

المجاهدين    يتامى على ًا !وأراملهم عطوف
كان  ،         لقد راحتهم وعلى إيوائهم على ًا حريص تعالى الله رحمه

لنصرتهم    ًا ساعي بخدمتهم ًا تسهيل     ،!قوام على ًا حريص كان لقد
على        الغاشم العدوان إبان المجاهدين أسر انحياز أفغانستان تأمين

الموافق  1422عام  ! م2001هـ

إلى         ينحاز أن الليبي الشيخ ابن إمكان في كهف    كان يأوي أو جبل
       ! العجائز    لهؤلء من لنفسه يقول كان لكنه المعركة أوار تهدأ حتى

   ! الفغانية     الحدود على تركناهم؟ إذا واليتامى السر ولهؤلء
!الباكستانية

! لكن       ! باكستان     بعضخونة به أوشى لقد ًا مقدور ًا قدر الله أمر كان
كانترحلة    ثم في        فاعتقل إل وصفها عن القلم يعجز التي العذاب

السابقة    والمم الصالح ! السلف

   ! انتحر  أنه يزعمون للخسة  !يا

الليبي       الشيخ ابن أن القذافي أبواق للخسة!!   يزعم فيا انتحر
   ! أمريكا!      تعلمهم ألم واحد علىشيطان درسوا لقد والخساسة

أرض         ! الكذب من إخوة ثلثة أن ًا تقريب عامين منذ زعموا لقد
فيسجن     انتحروا واليمن ! الحرمين قتلوهم!    الذين وهم جوانتنامو

ثم        الفتراء لهذا تروج المريكية الكذب آلة يصدرونها تخيلوا
  ! مبين    وبهتان كذبصراح الصغار؛ !لفراعينهم

الله    قتلهم قتلوه  !لقد

الله           لقد رحمه الليبي الشيخ ابن الشهيد أن ليبية مصادر من علمنا
إلى     روحه فاضت بطرابلسجراء       تعالىقد سليم بو فيسجن ربها

انفرادية     زنزانة أصر   تعذيبيوحشيفي أن علىرفضالتوقيع       بعد
المقاتلة        السلمية الجماعة بعضقيادات تراجعات في والسير

!    كأبي سلمته      أن ومنذ الساعدي المنذر وأبي الصادق الله عبد
عام    المريكية يتعرضلبشع   2006الموافق  هـ1427الدارة وهو م

التعذيب  !أنواع

!باطلة مقايضة

الماضي  في الموافق  1429العام عدة    2008هـ السجن إدارة عقدت م
الشيخ     ابن مع مقايضة تراجعات      لقاءات في يدخل بأن وذلك الليبي

إلىحلف      وينضم المقاتلة السلمية ! الجماعة للنظام  المطبلين
وفتح           بالزيارة له ويسمح السجن قيود تخففعنه أن مقابل في

!  الزنزانة أكثر        القذافي دين في ودخل انسلخ وإذا أطول ساعة
عقوبة       تخففعنه أن الممكن من !  فإنه لكن  المؤبد السجن



  ! بكل        لنه الغراءات هذه الليبيرفضكل الشيخ الفارسابن
المريكان          بساطة وافق قد لكان الغراءات بهذه رضي قد كان لو

على    جوانتنامو جحيم العرض     وهو تفوق التي وإغراءاتهم طلباتهم
! الليبي

بخس        بثمن وبلءه وجهاده دينه يبيع أن عجلة   ! فأبى في إنهم وحيث
السلمية         الجماعة تراجعات بملف يسمى ما لنجاز أمرهم من

!  الليبية فما        فيمصر والهوان الذل تراجعات غرار على المقاتلة
القذافيفي      أمن جلوزة من عليه      كان صبوا أن إل الماضية الم

وشددوا       فعزلوه وخستهم وعمالتهم وحقدهم غضبهم عليه جام
  ! يضربونه       ثم لفتراتطويلة الماء عنه ويمنعون يجيعونه وكانوا

ل   سادية ! بهستيريا القتل       علموهم القذافيومن زبانية إل يعرفها
ربها      إلى شاكية البرئية النصير    فزهقتروحه وقلة العباد ظلم

علىطواغيتهم    المسلمين ! وهوان

أي    الظلم الجنات ***     اسألسجون إلى عبروا شهداؤها قوافل

القول  صفوة

المنظمات        إلى الحقاق بهذه نتوجه أن نود بحقوق   كنا تعنى التي
  !      ! أية   وإلى يفعلوا أن عساهم ماذا لكن المظلوم ونصرة النسان

!    هيئة محكمة!     أية وإلى يلتمسون منظمة أية وإلى يشتكون
رجيم!     شيطان أفراخ فكلهم ! يترافعون

نبرأ   إنا دربها          اللهم على سار ومن الليبية الفك آلة افتراء من إليك
بخيار     والبهتان الكذب ترويج أنهم!     في تعلم إنك اللهم المسلمين

   ! تعلم      إنك اللهم ينتحر ولم الليبي الشيخ ابن قتلوه  نحروا أنهم
      ! البريئة  النفسالطاهرة لهذه انتقم اللهم ًا وعدوان ًا ! ظلم

التاريخية    للدراسات المقريزي بلندن مركز

أولى   16الثنين  جمادى هـ1430 من

م11/5/2009 الموافق

www.almaqreze.net


