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َدْم لم ّداّم ُنْص  بص
اّلمقدسي محمد يأب اّلشيخ؛ بقلم

}المجرمين سبيل ولتستبين اليآات نفصل وكذلك{ 

بغممداد سممقطت عنممدما نصممدم لممم تعممالى اللممه بحمممد
ًا السممقوط سممبب أكممان سممواء تممذكر؛ مقاومممة دون سممريآع
صممدم كممما نصممدم فلممم وخيانممة، صممفقة أم منكممرة هزيآمممة

المجرمين. سبيل يآستبينوا لم ممن الكثيرون

جيشممه وعلى عليه نعقد نكن لم لننا بصدام نصدم لم
أن ونعلممن نعممرف كنمما غيرنمما.. فقممد حممال كممان كممما المممال

ه خاضمها التي المعركة ليسمت الولمى اللحظمة ومنمذ جيش
شمميء يآكممن ولممم هزيآمتنا، ليست فهزيآمته ثم ومن بمعركتنا

وم فمي يآكون - ولن وجيوشهم الطواغيت معارك من ممن يآ
أو اليهممود أعدائنا وجه في كانت وإن حتى لنا - معركة اليآام

وليسممت تعنينمما ل فهزائمهممم وعليممه غيرهممم، أو الصممليبيين
وأنصممارهم الطممواغيت هممؤلء مممن لنمما.. فممالبراءة هزائممم

ونحن عندنا، التوحيد وأركان لوازم من وأعمالهم وجيوشهم
بريآئممون علمنا: {أنتم كما ونقول ربنا كتاب في جاء ما نفقه
تعملون}. مما بريء وأنا أعمل مما

نظممام البعممث نظام لن صدام جيش بهزيآمة نصدم لم
تتغيممر ولممم قبممل، مممن وحمماله حكمممه نعممرف كممافر طاغوتي

الحممروب مممن حممرب فممي أو اليآممام مممن يآوم في إليه نظرتنا
ًا خاضها التي ّيممر كمان لستصمملحات تبع النماس ممن كممثير يآغ

طاغوتي مجرم نظام صدام لجلها.. نظام وعقيدتهم نهجهم
ًا النظممام هذا كان وقد كافر جيش وجيشه قبممل عنممدنا كممافر

وغيرهمما حلبجممة فممي الكممراد المسمملمين إخواننمما يآبيممد أن
إيآممران رافضممة يآقاتل كان يآوم عندنا كذلك وكان بالكيماوي،

صممفحة علممى طمماغوته وجممه نشمماهد ولممم وبعده، ذلك وقبل
ولممم اليقظممة، أحلم فممي غيرنمما شاهده كما البدر ليلة القمر
ّبل ممن الله بحمد نكن الرافضممة يآقاتل كان يآوم وزّمر له ط
بممل السممنة عيممون لسممواد يآقمماتلهم كممان ما أنه نعلم كنا لننا

وطغيانه. عرشه ليحفظ

ّدام بكفممر نصممدم لممم لممم الممذي وبمماطله وجرائمممه صمم
لبلدهم واحتلله عليهم تسلطه بعد إل الناس بعض يآكتشفه

ليممس فهذا حكمه؛ نظام سقوط بعد إل آخرون يآكتشفه ولم
ّين هو بل بجديآد سبيل استبان بصيرة صاحب لكل معروف ب
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أحكممام تعلممم عممن يآنهممى كممان من به صدم وإنما المجرمين،
تكفيممر مممن تستفيدون ويآقولون: ماذا بها الخوض أو التكفير

لممم والفهام.. ولذلك القوال سقيم من ذلك ونحو الحكام؟
ّبل كما نزمر أو لصدام قبل من نطبل غيرنمما وزّمر ورقص ط
المزخرفممة اليافطممات على ومناهجهم مواقفهم يآبنون ممن

شتى مناسبات في الطواغيت يآرفعا التي البراقة والعناويآن
ّوهوا ويآا بها يآغتر بل السفهاء، بها فيغتر الطغام؛ على بها ليم
زعممم قممد أليممس والعلم؛ للدعوة المنتسبين من كثير للسى
البممي للعممراق ديآممن مسمملم كممل رقبممة في أن آنذاك بعضهم
الفذة!  وقيادته

كفممر عممن العلمم رؤوس ممن رأس سمئل قمد ليممس أو
شمموارعه يآسمممي أليس تكفيره؛ على نقدر فقال: (ل صدام

مممن برائته يآعلن ولم السلمية بالسماء ومعاركه ومدارسه
. )اليآام من يآوم في السلم ديآن

ّفمره ومن ن ك يآشمار مممن والفتماء المدعوة رؤوس م
للكممويآت اجتياحه بعد إل له بتكفيرهم نسمع لم بالبنان إليهم

من طريآقة فأمثلهم ذلك قبل أما السعودي للنظام وتهديآده
ن وغيمره يآمراه كمان اللمه بمبيت يآطموف الكفمر طمواغيت م

ولة دام ما شفه ببنت يآنبس ول بقلبه النكار فيزعم الحرام
ويآشترى. ُيآباع علم على حسرة راضين.. فيا والخمر المر

لن لممذلك نحممزن ولم وجيشه صدام بهزيآمة نصدم لم
الممويآلت، المسمملمون منممه ذاق كممافر نظممام البعممث نظممام

منهممم العممرب العممراق مسمملمي إخواننمما بممه النمماس وأعرف
السمملم علممى وجلوزتممه النظممام هممذا وحقممد والكممراد،
فيممه يآجادل ل أمر والمجاهديآن الدعاة للمسلمين وعداوتهم

علممى حاقممد صممليبي نظام كذلك وأمريآكا معاند؛ أو جاهل إل
دامممت وممما مكان، كل في والمجاهديآن والمسلمين السلم

المنتصممر أن فالنتيجة كافر مواجهة في كافر هكذا؛ المعادلة
ًا الكثر هو ول محسممومة معادلممة فهي الماديآة بالسباب أخذ

مممن ليممس دام ممما بعيممد أو قريآممب مممن فيهمما للموحممد دخممل
ًا الظالمين بعض نولي الطائفتين.. {وكذلك كممانوا بممما بعض

.يآكسبون}

حكممومته عممن العراقممي الشممعب بتخلممي نصممدم لممم
النمماس أعممرف فهم بالحذيآة قيادتهم وصور تماثيل وضربهم

القيممادة تلممك يآصممف كممان ممن بمذلك صممدم وإنممما بإجرامها،
باسممتقبال نصممدم ولممم الصنديآد.. بل بالبطل وقائدها بالفذة

ردود إل ذلممك فممما بالحضممان، للمريآكممان جهلتهممم من كثير
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مممن ذاقمموه الممذي والجممرام عايآشمموه الممذي للقممرف فعممل
وطويآممل الظممالم والحصممار طوال، سنين الطاغوتية قيادتهم

حممال، بممأي منممه الخممروج ويآريآممدون عليهم ضرب الذي المد
كذبممة المريآكممان الصممليبيين بممأن يآعلممموا أن يآجممب ولكممن

فممي فكممم صممدام طغيمان ممن لتحريآرهممم جماؤوا ما دجالون
هممؤلء عنهممم ورضممي أقرهممم صدام من شر حكام من بلدنا

لهممم.. قواعممد وتثبيت نفطهم لنهب جاؤوا المريآكان.. وإنما
الممتي الممدبابات فمموق معهم القادمين العراقيين أن وليعلموا

وأطفممالهم نسائهم قتلت التي الطائرات متن على أو دكتهم
ًا أقل ليسوا أذناب أنذال ليحكموهم صدام. من سوء

ّنا ًا وتألمنا حز مسمملم كممل شممأن ذلممك فممي شممأننا كثير
والنسمماء الرجممال مممن المستضممعفين المسمملمين للضممحايآا
من وتقززنا القذرة، الحرب هذه في سقطوا ممن والولدان
تهييممج كورقممة لصممورهم الكممافر البعممث نظممام اسممتغلل
ولممم هنمماك، الكفممر نظممام لنصممرة تهممب كممي المة لعواطف

سمماقته مممن بممه انخممدع كممما البشممع السممتغلل بهممذا ننخممدع
نظمام جرائممم ننسممى لممم فنحممن صدام؛ خنادق إلى العاطفه

ذلمك قبمل المسملمين وأطفمال ورجال نساء حق في صدام
وغيرها. حلبجة في

ًا أن سمعنا عندما نفاجأ أو نصدم لم الشممباب من كثير
رجعموا قد العراق، في المريآكان لقتال المتطوع المتحمس

وغيرهممم؛ والروافممض البعثيين بمواقف مصدومين هناك من
العمراق إلمى دخمولهم عنمد الحمدود في معاملتهم من ابتداء

ومهرهمما بممل سممفرهم جمموازات ختممم علممى الضباط وإصرار
أولئممك محمماولت رغممم "،الحواسممم لمعركة متطوع" بعبارة

مخممابرت عليهممم يآسمملط ذلممك أن لقناعهم اليائسة الشباب
وجممدوا الحممافلت إلممى رجعمموا ولممما عممودتهم، عنممد بلدهممم
المركممز مممن بممالتحرك لهممم يآسمممح ولممم نهبت، قد حقائبهم

دفعمموا أن بعممد لنصممرته! إل العممراق داخممل إلممى الحممدودي
عبورهم عند كله هذا الحدودي، المركز  لضباط"المقسوم"

العممراء في لقوهمأ فقد بغداد إلى وصولهم عند أما للحدود؛
لصممدام والهتمماف الخنممادق بحفممر وأشممغلوهم سمملحا دون

حتى سلحا بل أكثرهم بطانية! وظل منهم واحد كل وأعطوا
وبالدولر.. فيالها باهظ بثمن بيعا عليهم يآعرض السلحا صار
حواسم!  من

بممه نصدم لم ولكننا الشباب، من كثير بذلك ُصدم وقد
بلدنمما فممي القممذرة النظمممة واقممع نعرف نحن إذ الله؛ بحمد
ّيز من نتحفظ كنا وقد به نصدم وكيف المجرمين، سبيل ونم
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يآصح ل وقيادات رايآات تحت القتال في المشاركة على قبل
نكممن ولممم صممدام، قيممادة أو البعممث برايآممة تقمماس أن بحممال

وما الخرون، يآفعل كان كما إليها ندفعهم أو الشباب لنشجع
ّيممزه كنمما لغبممش إل ذاك ّبممط هنمماك، الرايآممات فممي نم كنمما وتخ

ًا الثمرة نرى كنا ولننا القيادات، نهج في نلحظه ليست دوم
ًا يآقتطفها بل الطاهرة؛ المجاهدة اليآدي سيطرة تحت دوممم

جماجم على تسلقوا منحرفون أو ديآمقراطيون أو علمانيون
ّبعوا البطال الشممهداء دممماء علممى نصممبوها مكاتب خلف وتر
ّنا فإذا البرار؛ ذلممك مثممل إلممى الشممباب دفممع علممى نتحفظ ك
ترانمما فهممل والتكممبير، واللحممى فيممه العمممائم كثرة مع القتال
حنمما وطممارق وعفلممق صممدام وقيممادة البعممث برايآممة ننخممدع

 النهار؟ رابعة في الشمس من أوضح وكفرها ميخائيل،

ِدَم بصدام، نصدم لم لذلك الحممماس قمماده مممن به وُص
أو الرايآممة فممي النظر دون هناك القتال إلى العاطفة وساقته
القتال. هذا ثمرة أو القيادة

بعممد المتطمموعين المقاتلين من كثير عودة من وعجبنا
أنهممم مممع رايآتمه، وانتكاس قيادته وفرار البعث نظام سقوط

ًا نقاتل ل إننا يآقولون كانوا خرجوا يآوم صممدام نظام عن دفع
ًا وإنممما رايآته، أجل من ول المستضممعفين عممن للصممائل دفعمم

قممال كممما ،صالح عمل وهذا الصليبيين الله أعداء في ونكايآة
َول ُأوَن تعالى: { َط ًا َيآ ِطئ ْو ِغيُظ َم ّفُفاَر ُيآ ُك ْل ُلوَن َول ا َنا ّو ِمْن َيآ ُد َعمم

ً ْيل ّفُل َن ِتممَب ِإ ُهممْم ُك ِه َل ِلٌح َعَمممٌل ِبمم ّفُن َصمما ّفُلممَه ِإ ُع ل ال َأْجممَر ُيآِضممي
ِنيَن} ْلُمْحِس وأتقمى وأنقمى أصملح صمار فقد كذلك دام وما ،ا

الن ترجعممون فعلم قيادته، واندحار البعث رايآة سقوط بعد
ًا، يآعممط لممم قممالوا: بعضممنا وتنسممحبون؟ أمممر وبعضممنا سمملح

ًا نفسممه فيجد يآصبح كان وبعضنا لصدام، بالهتاف فممي وحيممد
تحممت الجمموع يآقاسممي البطانية تلك إل معه شيء ل الخنادق

سمملحا، أو يآممذكر عتاد دون الدبابات وقذائف الباتشي رمايآة
ًا يآجد ول اختفمموا أيآممن يآدري ول لفدائييه ول صدام لجيش أثر
بأيآممدي خلفممه مممن الطلقممات تممأتيه كممانت والبعممض فروا؟ أو

ّنة أهممل قتممل يآممرون حاقممديآن روافممض قتممل مممن أولممى السمم
صممدام.. جيممش فممي للمريآكممان عملء بأيآممدي أو المريآكان،

المجرميممن مممن غيرهممم أو الروافممض يآأسممره كممان والبعض
معدودات. بدولرات للمريآكان ليباع

بفتمماوى المغممتر الحماس بدافع المندفع الشباب صدم
وُصممدم كلممه بذلك صدموا اللقاب، وأرباب الفضيلة أصحاب

ّذبه وسيجحده بل به والفئام والجماعات التنظيمات من ويآك
إيآممران لرافضممة يآهلممل كممان مممن أو لصممدام يآهتممف كممان مممن
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والرهبممان، الحبممار ويآقلممد لبنان في الشيطان لحزب ويآهتف
المجرمين. سبيل لستبانتنا الله بفضل به نصدم ولم

ّدرنا المسمملمين إخواننمما أبداها التي الرجولة مواقف ق
المجاهممد الشممباب مممن كممثير وإعانممة إيآممواء فممي العراقييممن
آثمماره مممن يآعممانون الذي الحصار رغم جهادهم في ونصرتهم

يآعايآشونها. التي اليد ذات وقلة

هممذه فممي الشممباب أولئممك مممن قتممل لمممن وتألمنمما
أعمممالهم، بحبوط نحكم أو بخواتيمهم نطعن ولم المعمعات

اللممه لعممداء النكممى وقتممالهم لقتلهم اختاروا أنهم لو وتمنينا
والصممليبيين اليهممود مممع فمعركتنا القتال مياديآن من والنقى
منحصرة وليست الميدان واسعة الحكام كفرة من وأذنابهم

قممذائف مرمممى فممي  أو"52 بممي" مممال طممائرات قنابممل تحت
ربممما بممل الرحممال، وشممد إليهمما السممعي نتكلف كي الدبابات

وأنكى. أقرب أوطاننا في الحيان من كثير في ذلك يآكون

فتحممت التي بلدنا مخابرات أن علمنا عندما نصدم لم
المريآكممان لقتممال المممر بادئ الخروج مجال الشباب لولئك

ًا العراق في ًا بلدنا حدود عن بعيد الحاصممل للحتقان تنفيس
والطفممال، النسمماء مممن القتلممى وصممور الحممرب جممراء مممن

ًا ّلص يآحممب متحمممس نشممط كممل مممن المحرقممة تلك في وتخ
أو عممودتهم عنممد لهممم باعتقالهمما نصممدم أو نفاجأ الجهاد.. لم

كانوا أنهم مع البصمات، أخذ و الملفات وفتح معهم تحقيقها
ً الطرف غّضوا قد غرابممة ول تنمماقض خروجهممم.. ل عممن أول

مممن طائفممة من تخلصوا فائدتين، وبخبثهم بذلك حققوا فقد
من الشباب من نجا للجهاد.. ومن المتحمس الشباب أولئك

فقممد بلممده، مخممابرات مممن عممودته عند يآنج لم المحرقة تلك
ًا أمسى ًا محروق ليتم وعنوانه، واسمه بصورته لهم مكشوف
القمموم بأسممياد يآضممّر طممارئ أول عنممد عيممن بطرفممة اعتقاله

المريآكان.

يآراجعمموا وهممل الممدروس؟ هممذه شممبابنا يآعممي فهممل
ويآتعّرفمموا الشممرع بضمموابط عممواطفهم ويآضبطوا الحسابات

وتصريآحات بفتاوى يآغتروا ول أعدائهم، ومكايآد واقعهم على
المجرمين.. وهممل سبيل ويآستبينوا المشايآخ من المتخبطين

والصمملح بممل والتقممى النقممى علممى اليآممام قابل في يآركزوا
في الله لديآن للتمكين جاد سعي فيه مما القتال من والنفع

 الزمان؟ هذ

ًاّ :  أخير
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لم نصدم 
بصدام

بغممداد.. ولممم في البعث نظام دحر يآوم نصدم لم فإننا
ولممم بمماللف، يآستسمملم جيشممه أن نسمممع كنمما عندما نصدم
هممذا علممى عقممدوا ممممن كممثير شممأن إحبمماط أو بخيبممة نصب

سممبيل يآسممتبينوا لم لنهم إل ذاك وما المال وجيشه النظام
المجرمين.

علممى المشممركين الصممليبيين لنتصار بإحباط نصب لم
والهزيآمممة معركتنمما ليسممت فالمعركممة الكفممار.. كل البعثيين
هزيآمتنا. ليست

المرتممديآن مممن وأذنابهم والصليبيين اليهود مع معركتنا
كل في مفتوحة زالت ول بعد، تنته ولم بآماد ذلك قبل بدأت
للهل وقريآب قادم الله شاء إن فيها والحسم وزمان، مكان

الرحمن. وأولياء اليآمان

 هم1424 / صفر
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