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في صورتها تترد زأالت ل التي والشخصيِة الرائع المْثل إلى ــ      
 لتشحذ المْخيِلة

الهمْة.ِ       
المْشاعر ويِهيِج النفوس في يِدوي زأال ل الذي الصوت إلى ــ      

 لم ولو الطاقات ويِفجُر
المْشهور.ِ  بقسمْه إل يِتكلم      
يِشفع بأن عنده طلٌب ولي الكتاب هذا أهدي الرمز ذلك إلى ــ      
 الله اختاره إن لي

ًا       دعاءه.ِ  صالح من يِنساني ل وأن شهيِد

ّد أنا       تنقـضي.ِ  أن إلى أمريِكا ِِِِِض

ّد أنا       ُة *** هـذي تنقــــضي أن إلى أمريِكا ِِِِِض ُع الحيِــا ُيِوض و
المْيِزاُن.ِ 

ْوِح ِجذُر هي       هـو شّر من الرض *** في مـا وكـّل المْوبقاِت َد
الغصاُن.ِ 

َع غيُِرها َمْن       َة زأر َغـا ّط  أثـمْـَر سُِواها *** وبمْــن بأرضــنا ال
ّطغيِاُن.ِ        ال
المْتمّْــرُس بها *** يِعيِا ـًة حبكـ المْسرحيِة فصوَل حبكْت      

الفنـــاُن.ِ 
ِكّر هذا       الغليِاُن.ِ  ويِبـدأ يِستجُيُِر *** ـــذا بـهـ وذا يِفـــّر وذا يِ
َع إذا حتى       ّلـــه وحّل *** ُجـرٌح لــنا مضى الدخاُن انقش مح

سُرطاُن.ِ 
ُع *** وإذا لنــــا راعيٌِة الغرب ذئاُب وإذا       ِتنا جمْيِـــ خرفاُن.ِ  ُرعـا
ِه بكيِدَك عصفْت فتنٌة هي       ّلـــ ْذ ك ُف ِدك *** فان ّيِـــها بجُل أ

الشيِطاُن.ِ 
ْنها غوايٌِة لديِك ماذا       نفَسهــا الغوايَِة *** أغوى فقــــد ُص

السلطاُن.ِ 
ْيِـــ عشرون عندنا ويِلَك قرناِن       ًا ش َق *** ـطان ِنهْم وفــو قرو

تيِجُان.ِ 
ّيِها يِا       ِثلَك ولــــيِس *** ِغّرا تزْل لــــْم إنك الشيِطاُن أ لمْ

المْيِداُن.ِ 
ّنا ُأنبيَِك       ُع ُتبـــــا أَمـٌة ُأّمـٌة أ َترى ***  ُتش ُبهــا و  ونصيِ
الحرماُن.ِ       
ّنا ُأنبيَِك       ُدهــــــا ُأّمٌة أ َدٌم أسُيِا ْيُِر *** َخ ِلهم وخ ِخصيِــاُن.ِ  فحو
ٌد       ِدثوَن ولكْن ُأسُْ ِبهــــم ُيِح َبها حّركْت *** لو بثو الفئـــراُن.ِ  أذنا



ّففون       َتع ُهم ُم ْبُح ٌو وص ِد *** قـــوِت علـــى سُط ُلهم العبا وليِ
غلمْاُن.ِ 

ّيِنون       ُنهم ُمتد ِنهـــــْم وديِ ّهدوَن بدنا ْكـرهم *** وُمسـ وسُ
سُكراُن.ِ 

ْعَت لو ولكْن َعرب       ُهــم نز ّلّب أن *** لـوجدَت قشوَر ال
أمريِكــاُن.ِ 

ُع لنا ُتخصى       ُذ السُمْــا ًا مجُيِئنا منـ ُيِعمُْل *** شرع ِه و للّشفـــا
ختاُن.ِ 

ِننا *** مقلوبًة ُتــرى ل حتى مقلـوبيَِن ونصيُِر       البلداُن.ِ  بعيِـــــو
ّدْرُب       َءنــــا لنا ُمتِضٌح وال ّقٌب فورا سَُجُّـاُن.ِ  وأمــــامنا *** ُمتع
ًا ُكْن للحيِوان قيِل لو       َلبكـى هنـــا بشر ْعلَن ***  رفضُه وأ

الحيِــواُن.ِ 
َنا كْم       ُع نِشَب باسُمِْ ٌي يِكــْن ولم النزا ِه لنـا *** رأ ُنُشوب ْو ب أ

شـــاُن.ِ 

ْق فلم ِصْحنا       ُنْحنـا عقـــرٌب عليِنا ُيِشف ْق ولم ***  ِف بنا يِر
ُثعبـــاُن.ِ 

ْد المْجُيُِر وَمِن       الهُل َيِجُـوَر أن *** في أقداُرنـــا َجَرْت وق
والجُـيِراُن.ِ 

ّقنــا العذاِب ومطرقُة قلــنا       ُد ْوُرك *** سُيِجُيء ت ّيِــها د أ
َداُن.ِ  ْن الّس

ٌة ما إذا حتى       َءت وجــا راحْت سُكر ٌة ***  َءَب فكــر وتثا
النعساُن.ِ 

ّنـنـا       ّبـــاُن.ِ يِلوُمها فقاَم *** غَرقْت سَُفيِـنــٌة الحالتيِن في لك الر
ِة َأِمن       ْو ونشتكي نشّك أْن العدالــ َع أْن *** أ َبا ُدنا ُن وجل

الثمْـــاُن.ِ 

ٍة في       َعهــا لعنت لحظ ّدمى مصان نفِسهـــا من *** وتبّرأْت ال
ْدراُن.ِ  ال

َدٌم هنا فهـا المْعجُزات سُِيِْرُك وانساَب       وفصاحٌة فٌم *** قـــ
َيِـاُن.ِ  َذ َه

َق العـلُم بها ُيِلقي       ًا رؤوسُنـا فو ِرها يِقيء *** ُصُحف ُعه ل
الغثيِــاُن.ِ 

ِدلـْت فُزبــالٌة       ٍة واسُتب َدل ولْم *** أخــرى بُزبــال الجُُرذاُن.ِ ُتستب
فنجُاُن.ِ وكأسُُه الخمْــوَر *** يِحثو بتراثـــه ُمغَرٌم ملـيٌِك وهنـا      



ّي وهنــــاَك       ِه *** في دولًة يِؤسُس ثور ُق كْرِش ّف فتص
الثـــيِراُن.ِ 

ًدى *** فمُُْه نفَسه يِمْلُك ليِس مليٌِك وهنـــا       دكــاُن.ِ وضمْيُِره ص
ّكٌر       ففكــُره الخصيِتيِن *** ك َفْر بعلــــوم متخّصٌص ومف

َيِلُن.ِ  سَُ
ًا ُأسُمَّْي كيِل وشواعٌر       ّترون واحــــد وسُِترهم *** يِتس

ُعْريِـــاُن.ِ 
ُنوَن       ِز ّباِن َيِ ًا بالق ِره ِمـْن *** فيِمْيِـــُل لهـْم أبيِــــات  أوزأا
ّباُن.ِ        الق
ٍة في       ّفـــ ِهـٌم تسبيِلـٌة ِك ٍة ودرا ّفـــ َيِــاُن.ِ  تفعيِلـٌة *** وبك َب و
ِعلُّن.ِ  متفـاِعـلْن *** متفـاِعـلْن ِعـلّنٌة متفـاعـلْن متفـاِعـلْن      
ُع       ِق َقـْر ُت أوزأاُن.ِ لهـا ليِسـت *** لمْبــادئ مبــادئ دوَن الوزأاُن و
ْفـٌل المُْغتاُل فالحاكــُم       ٌع ط ِد ُعوَن وا َد ِنه *** والمُْــو بسجُِ

ِغيِـلُن.ِ 
ٍة في فــارٌس الشوارِع وابُن       ٍة سُاع َو *** وبسـاع ِدٌر ه غا

وجبــاُن.ِ 
ٍم عْن الجُّزاُر يِنثني هـْل       ّد وهـْل جْر أخلقـها عْن *** تـرت

الفرسُـاُن.ِ 
      ّ ٍة فكــُل *** زأادت وإْن [النا] وَرٌم ولكـّن كــل نقصـاُن.ِ زأيِاد
ُقـُض يِبدو       َدها التنا ًا عن ْوُن ُمتنــاسُِق ّلـ ِتها في *** وال صفحا

ألــواُن.ِ
ِرٌس هـو       فإنها قرصـت *** فإذا الورى يِفترُس داَم مـا فا

ُقرصــاُن.ِ 
َد الله آيَِة يِـــا       ِه لقـى وِمْن الجُديِ ِت والديِـداُن.ِ الحشراُت *** آيِــا
ّنـــك آمنُت       ّدَك آيِــٌة أ َد فبحـ ّتحــ ُفرقاُن.ِ  وتفّرق الهوى *** ا ال
ِد خارطَة وكأن       ّدهـــا الجُهـا َد أع ّكـّ رسُْمَْها *** [ميِخا] وأ

ْعداُن].ِ  [المْ
ُع قضـى بْل ل       ِة شْر ّل َدها َض تخـو أْن اله وسُُيِوفها جها

الّصلبـاُن.ِ 
ِة كَرُم       ًا الضيِـاف ُتطـوى بـأْن يِقضي دائـمْ َتُح الجُُفوُن ***  ُتف  و
الّسيِقـاُن.ِ       
ِد معنى       ُدنا بعصرنا الجُهــا ُبنا عصـُرنا *** أو إجهـا وثـوا

ُخْسـراُن.ِ 
َتُل ُعثمْـــاُن       ٍم كّل ُيِق ُتخــاُط باسُْمِْنا يِو َنا ِمن *** و ِر  َأطمْا
ُقمَْصاُن.ِ        ال
َد إذا شجُر علـى ماذا       َد هـزاَرها *** ـُف الخريِـ طـَر ُتغّر ِل

ِغْربــاُن.ِ  ال



ُد الكْحِل في       ّ الذى لتــجُ ِلَك علـى *** عمِْلْت إذا إل ْكِحيِ ت
العمْيِـاُن.ِ 

ِلمَْْت       ِرعـيَِن أّن َأعـ وسُـلُحهْم *** بــطنيِنهم تدّرعــوا الدا
أطنـاُن.ِ 

ْوا       َد ًا وب ُهود ّنـدى منسكـب ِعند ف  الّردى عـند بهــْم *** وإذا ال
ِحمْْلُن.ِ       
ُتوا       ْيِك صمَْ ِظي لد ِف َدها *** ـَر الخيِـ النفَس لتل َفْت وبع  لِك عَز
اللحـاُن.ِ       
َطالمْــا       َل ِرك وعدوا و ِرهم وأبلغ *** وعــدوا الوغى في بنْص نص

ُخذلُن.ِ 
ْيِـٌف ُيِمْتَشق لم       ْيٌِل لهْم ُتْسَرْج ولـْم سُ ْع ولـم *** خ َط ْق  لهْم ُت
أْرسُــاُن.ِ       
ُهم       ُع ّذبوا قـد فجُمْيِ ُعهـْم كـ ّثلوا *** قـد وجمْيِ ُهْم م ُع ْد وجمْيِ قـ

خانـوا.ِ 
ُة َلي قــالْت       ّيِـــها أّن المْأسَُا ْلُم ول ِة *** ظــ ُأّمها الول  و
الذعــاُن.ِ       
ّثتي ويِحمْـُل قـالْت       ثيِابَي حفيِِف من *** ـرُب ويِهـ الطاوي ج

الشبعـاُن.ِ 
َدُح قـالْت       َي ويِق ُء نار بحريِقي يِكتوي *** ـكن لـ الجُبنــا

الّشجُعـاُن.ِ 
ِدنــا كـّل وأقــوُل       َدا رَحَل إْن فــْرق *** ل ُمحتلٌة بل ِع رانوا.ِ أو ال

ُد مــاذا       ّلـت إِن نفيِ ّلِت أرُضنا اسُتق ُت الرواُح *** واح
والبــــداُن.ِ 

ُد       َد *** إن أوطانها إلى أوطـاني سُتعـــو ًا عـــا بها إنسان
النسـاُن.ِ 

ِم       ِه ِبْس ِم.ِ  الّرْحمِْن الل الّرِحيِ

المْقدمة:       

من بقايِا الرسُل، من فترة زأماِِِن كِل في جعل الذي لله الحمْد      
 ؛ العلم أهل
ُيِون الذى، على منهم ويِصبرون الهدى، إلى ضل من يِدعون       ًيِح

 وجل عز الله بكتاب
ّبصرون المْوتى،       قد لبليِس قتيٍِل العمْى.ِ فكم أهل الله بنور ويِ

 ضاٍل وكم أحيِوه،



ٍه       هدوه.ِ  قد تائ

يِنفون عليِهم، الناس أثر وأقبح الناس، على أثرهم أحسن فمْا      
 تحريِف الله كتاب عن
ألويِة عقدوا الذيِن الجُاهليِن وتأويِل المُْبطليِن، وانتحال الغاليِن،      

 البدعة،
مخالفون الكتاب، في ُمختلفون فهم الفتنة، عنان وأطلقوا      

 ُمجُمْعون ِِِللكتاب،
كتاب وفي الله وفي الله على يِقولون الكتاب، مفارقة على      
 علم، بغيِر الله
ّهال ويِخدعون الكلم، من بالمْتشابه يِتكلمْون       بمْا الناس ج

 فنعوذ عليِهم، يِشبهون
الرد كتاب في أحمْد المام المْضليِن.ِ{خطبة فتن من بالله      
الجُهمْيِة.ِ}.ِ  على

لهذه يِبعث الله [إن وسُلم عليِه الله صلى الله رسُول يِقول      
 مئة رأس كل على المة
].ِ  ديِنها لها يِجُدد من سُنة      

].ِ}:2/79[ السالكيِن تعالى،{مدارج الله رحمْه القيِم ابن قال      
 الله ضمْان [ ولول

ّفله ديِنه، بحفظ       ما منه ويِحيِي أعلمه، يِجُدد من له يِقيِم بأن وتك
 أماته
ُيِنعش المُْبطلون،       ّدمت ؛ الجُاهلون أهمْله ما و وتداعى أركانه ُله

 ولكن بنيِانه،
العالمْيِن].ِ  على فضل ذو الله      

أخرج أن العصر هذا في السُلميِة المة على الله نعم ومن      
ً فيِها ً رجال  وأبطال
العباد رب ِلغيِر السُتعباد يِقبلون ول والهوان بالذل يِرضون ل      
 يِعطون ل فهم
ّنيِة       هم أسُمْاءهم، المْجُد أسُمْاء في وتتلل تشرق ديِنهم في الد
 مجُرى غيِروا قادة
َد إن والله بل بألف ل أّمٌة منهم الرجل التاريِخ       ٍة، منهم الواح بأّم

 قادوا
الخيِال.ِ  من أغرب معارك في المْجُاهدة السُلم جيِوش      



ًء *** تحيِض لديِهم السيِوف أن عجُب ومن       والسيِوُف دما
ذكوُر.ِ 

ّنها ذا من وأعجُُب       ًا *** تأّجج أكـفهم في أ والكـّف نار
بحـــــوُر.ِ 

ُد منهم وكان       المام والمريِكان الروس وقاهر الزمان هذا ُمجُد
 الشجُاع، الشهم

الجُسور، المِْقدام الغور، بعيِد الهمْة عالي المُْجُاهد، القائد      
 الزاهد، العابد

الله، سُبيِل في ماله كل المُْنفق وأهله، السُلم على المُْشفق      
 الفتوحات صاحب

ًا المُْعاصرة       ً النصار بمْأسُدة بدء وواشنطن نيِويِورك إلى وصول
 من تلها وما
ً العداء عن يِفتر ل الذي المُْتيِقظ وغزوات، فتوحات       ًا، ليِل ونهار

 الذي الرجل
الله.ِ  سُبيِل في شاب      

ديِـني ول ولئـي *** ول ُخلقي ول حزمي ول عزمي شاب ما      
كـرمـي.ِ  ول

غيُِر الرأس في *** والشيِب صبغـته غيِـُر رأسُـي طـال وإنمْا      
الهمْم.ِ  في الشيِب

البطل الفعال، كثيِر الكلم، قليِل النهار، فارس الليِل، راهب      
ُهمْام، ّعُر ال  ُمس

الله.ِ  نصره لدن بن محمْد بن أسُامة الرجال ومعه الحرِب      

ِكرت وما أهواكم بالسمِْع زألُت ما       إل قــــُط *** أخباُركم ُذ
طرِب.ِ  عن ِِملُت

قد بالطبِِِِِِِِع *** فالناُس نــحوكُم ِملُت أن عجُـٍب ِمن وليِس      
 إلى مالوا
َََََذهِب.ِ        ال

هبوا سُنوات منذ السُلميِة المة في يِنادي الذي المام هذا      
 الله ديِن ِلنصرة

الكئيِب.ِ  واقعكم ِلتغيِيِر هبوا الله سُبيِل في ِللِعداد هبوا      



يِقول وكأنه بالذات والشباب الشباب، يِنادي الذي الرجل هذا      
 الرافعي قاله ما لهم
العرب، شباب ] بتصرف}: [يِا239ـ2/230[ القلم {وحي      

 العرب شباب في يِقولون: إن
وهم المم حيِاة في يِمْتدون فالشبان والعزائم، الهمْم شيِخوخة      

 اللهو يِنكمْشون.ِ وإن
المُْمْكنات فأهمْلوا الجُِِد، حيِاة عليِهم ثقلت حتى بهم خف قد      

 لهم فرجعت
َهزل كالمُْستحيِلت.ِ وإن       ّون قد ال صعبة كل عليِهم ه

 هزءوا فإذا فاختصروها،
منهم الشاب معركة.ِ وإن في هزموه فكأنمْا كلمْة في بالعدو      

ً يِكون ًا، رجل  تام
المر أعمْاله.ِ ويِقولون: إن طفولة على تحتج جسمْه ورجولة      

ّ شباب عند العظيِم ًا يِحمْلوا العرب: أل ٍر َتبعَة أبد  أم
ّلد أبرع أنه عظيِم.ِ ويِزعمْون       خاصة، الرذائل في للغرب مق

 الغرب جعله وبهذا
ًا كالحيِوان       ولذاته.ِ  وشرابه طعامه في محصور

صارمة، قوانيِن النفوس يِجُعل غيِركم العرب: من شباب يِا      
فيِها:  الولى المْادة تكون

َدرنا       أَردنا.ِ  لننا َق

تمْلؤه كمْا أخره في النهار تمْل ل فالشمْس القوة، هو الشباب      
 أوله.ِ وفي في
أخت كأنها عنده المْوت كلمْة تظهر الحيِاة من نوع الشباب      

ِللشباب كلمْة  النوم.ِ و
على الصرار صفاتها فأول بالبقاء، الثقة إدراكها أول طبيِعة      

العزم.ِ 

وبعد ؛ ثمْارها الحيِاة أشجُار من شجُرة كل تصنع الشباب وفي      
 الشجُار تصنع ل ذلك
ًا.ِ  إل كلها       خشب

الشرق يِحيِا أن رسُالتكم: إما اجعلوا العرب، شباب يِا      
ًا [ السُلم  وإما ] عزيِز

على يِعسر العسيِر يِكن لم العرب، شباب تمْوتوا.ِ يِا أن      
 في كأن الوليِن، أسُلفكم



السر؟ معرفة بها.ِ أتريِدون يِفتحون العناصر من مفاتيِح يِدهم      
 ارتفعوا أنهم السر

ً فصاروا المْخلوق، ضعف فوق       الخالق.ِ غلبوا أعمْال من عمْل
 غلبوا لمّْا الدنيِا على
الرضي، والمْعنى الخوف ومعنى الفقر معنى أنفسهم في      

ّلمْهم  يِعيِشون كيِف الديِن وع
وكبريِاءه.ِ عظمْته قلب كل في وضعت التي السمْاويِة، باللذات      

 اليِمْان واخترعهم
ًا       ًا، اختراع الكلمْة: هذه منهم كل على المْسجُلة علمته نفسيِ
ِذّل [ل ].ِ  َيِ

القوة وتنخذل الناس، أكثر يِفتقر المْال، قلة الفقر يِكون حيِن      
 وتهلك النسانيِة

كل يِستطيِع الطيِب، العمْل فقر يِكون حيِن المْواهب.ِ ولكن      
 وتنبعث يِغتني، أن إنسان

الحيِاة نقص من الخوف يِكون موهبة.ِ وحيِن كل وتعمْل القوة،      
 كلمْة تفسر وآلمها،

نقص من يِكون حيِن الخوف.ِ ولكن غيِر رذيِلة مئة الخوف      
 وعذابها، الخرة الحيِاة

إنسانه الديُِن اخترع أجمْع.ِ هكذا الفضائل قانون الكلمْة تصبح      
 النفس، الكبيِر

نفسه.ِ  فيِه: انهزمت يِقال ل الذي      

عليِها: اطلب يِعمْلون التي العرب حكمْة كانت العرب، شباب يِا      
 لك توهب المْوَت

الكفاح غريِزة كانت المْوت، تخشى لم إذا الحيِاة.ِ والنفس      
 ـ غرائزها أول [***] ـ

ِللكفاح       ًا، كلها الحيِاة تجُعل غريِزة تعمْل.ِ و تكون ل إذ نصر
 إل معها الفكرة

ِتلة.ِ غريِزة فكرة       ل السُد جعلت التي هي شباب، يِا الكفاح ُمقا
 كمْا ُيِسمّْن

ًا انكسرت ِللذبح.ِ وإذا الشاة ُتسمّْن       إذا الصلد فالَحجَُر يِوم
 منه ترضرضت

ً كانت قطعة،       صلد.ِ  حجُر جمْيِعه أن ِللعيِن يِكشف دليِل

فكرة تقتل ما أول تقتل التي القوة شباب، يِا القوة فالقوة      
 والتخنث، الترف



نعم كلمْة في ِللنصار تصنع التي المُْتساميِة الفاضلة القوة      
 القوة نعم، معنى

ل.ِ  معنى ل كلمْة في ِللعداء تصنع التي النفاذة الصارمة      

ًا، الشرق يِحيِا أن رسُالتكم: إما اجعلوا العرب، شباب يِا       عزيِز
 تمْوتوا، أن وإما
ًا، السُلم يِحيِا أن إما       تمْوتوا.ِ  أن وإما عزيِز

تعتقد، ول ليِست: اعتقد الديِن هذا روح أن الشباب علم لو آه      
 ول افعل ولكن

وسُائل إل ليِست الديِن، هذا فرائض أن الشباب أيِقن تفعل.ِ لو      
 لمتلء عمْليِة

الكون في ليِس أن الشباب فهم لو التقديِس، بمْعاني النفس      
 تجُعل المْعاني، هذه إل

المْوت وفوق الذل، وفوق الخوف، وفوق المْادة، فوق النفس      
نفسه].ِ 

َة قـوس َكسرنا       َهالْة عن حمْز ّطمْنـا َج َوَح َبالـْه.ِ  َوعي ِبل **  ِن
َقـنـا       ّو فمّْز ٌد ول العـد َنا جـهــا َد ُة *** وشـّر ّطغا  ول ال
َعـــدالْه.ِ       
ِم ُأّمُة وباتـْت       َعاتها *** وبـات َحــيَِرى السُــل َشّر في ُر

حـــالْه.ِ 
ُق فل       ّديِ ٍم يِرعــاها الصـ ُق *** ول بحــز َها الفـارو ُث ِر َعـــالْه.ِ  ُيِو ِف
ْء يِمْنُحـها عثمْــاُن ول       ُيِرِخـُص عطــا ِه سُبيِِل في *** و الل

َلْه.ِ  مــا
َنا َعلــّي مـن صقيِـٌل سُيٌِف ول       ُئ ّيِ َف ُيِ ِظللْه.ِ  إلــــى ***  َدٍن]  َع ]
ٌد ول       ُد زأيِـ َع يِقـو ِلَحرٍب فيِــها الجُمْـ ّد أو ***  ِع رجـــالْه.ِ  لهـا ُيِ
ُع ول       الهيِجُا سُاحـُة *** فتخشى بالسرايِـــا يِهتُف القعقـا

نزالــْه.ِ
ُء *** طـوى صـلٌح يِصنعـها حــطيُِن ول       ٍر في الجُبنا ْو ِهلَلــْه.ِ  َخ
َنا فقـدْت *** وقد حمْــانا في المْؤذِن صوُت سُـرى       ُن ِذ مــآ

بــللْه.ِ 
َأقصـــانا       ّنُسُه و ٌد ُيِد َيِعبُث يِهـــو َثـــالْه.ِ  َمــرابعه في *** و ُح
ّد       ًا رحـالنا َنُشـ ًا شرق ّد أن *** وأولى وغــرب رحـــالْه.ِ  لــه نش
ٌع َوَشعـٌب       ُه *** وُجّل أرٍض كــّل في ضائ ُيِرضــي أن منـا

َلْه].ِ  [َجمَْا



ّفـــــاٌح غشوٌم سُجُّــاٌن الشعب وراعي       له َيِِسّن *** وسُ
َلْه.ِ  ِنصـا

َد *** وقـد غــراٌب أو بوٌم الركب وحادي       َع قــا [أبو الجُمْو
رغـالْه].ِ 

ِر فتاِت من ُيِرمرُم       ًا الكــف ُق قـوت كؤوسُـهُم مـن *** ويِلع
َلْه.ِ  ّثمْــا ال

ّبل       ًا الطاغـوِت راحـَة يِق َلْه.ِ  خجٍُل دونمْــا *** ويِلثـُم حيِــن َعــا ِن
ُع       ِرد دخـيٌِل مـرابعنا فـي فـيِرتـ ُيِطـا الصـالْة.ِ حضـارتنا في *** 
َد الـزعيِـُم سُـأل إذا       ِلشـعـب ُذّل مزيِـ ّد ل ***  سُـؤالـْه.ِ  لـه َيُِر
ٌع فـل الحكـيُِم نصـَح وإن       َق َيِعـي قلـٌب *** ول سُمْيِ ِصـد

المْقـالْه.ِ 
َهـّم       ٍد *** و[َصٌك] مـن رغيٌِف أو ثوٌب الشـعِب َو أو رصـيِ

[حوالْه].ِ 
ٌد بهـا يِتـيِـُه وألقـاٌب       َعاٍن لهـا *** ولـيِـس قــرو َلــْه.ِ  أو َم دل
ٌء       ٍء في [سُعـادتُه] شقــا [معـاليِه] َرفعـْت *** وقـد شـقـا

الّسفـالْه.ِ 
مـع *** [سُمْـاحتُه] يِعيِـش هـواٍن علـى [سُيِـادتُه] يِقيِــُم      

الضـللْه.ِ 
فضـحوا قـد الناَس *** بـأن يِدري كيِـف [فخـامتُه] هــزيٌِل      

هـزالْه.ِ 
ُتـُه] يِعيِــش       َل َئه أن *** ويِخـشـى المـاني مـع و[دو ُتفـاِج

القــالْه.ِ 
ْغـنـا       َة قلـَب َمَض ُق وانثنيِنا حمْــز نجُـني أو المْــّر *** نــذو

وبـالْه.ِ 
ٌة       ٌد ُيِدبــرها ُمؤامـر َبـا ل عـمْيِـٌل *** ويِــرعـاها يِـهـــو َلْه.ِ  أ

طريِق على وسُار مضى الذي الرجل إن أقول الخيِر وقبل      
ِه الجُهاد  عّز الله يِهديِ

عز الله يِقول الفعال أحسن وإلى القوال أحسن إلى وجّل      
 جاهدوا وجل: [والذيِن

هذه حول الله رحمْه قطب سُيِد سُبلنا] يِقول لنهديِنهم فيِنا      
 القرآن ظلل اليِة{في

به.ِ ويِتصلوا ؛ إليِه ِليِصلوا الله في جاهدوا ]}: [الذيِن5/2752[      
 احتمْلوا الذيِن

يِيِأسُوا.ِ الذيِن ولم يِنكصوا فلم احتمْلوا ما إليِه الطريِق في      
 فتنة على صبروا



في وسُاروا أعباءهم حمْلوا الناس.ِ الذيِن فتنة وعلى النفس      
 الطويِل الطريِق ذلك
َع ولن وحدهم الله يِتركهم لن الغريِب.ِ.ِ.ِ أولئك الشاق       ّيِ يِض

 يِنسى ولن إيِمْانهم،
ُيِرضاهم.ِ وسُيِنظر عليِائه من إليِهم سُيِنظر جهادهم.ِ إنه       إلى ف

 إليِه جهادهم
بأيِديِهم.ِ فيِأخذ الوصول محاولتهم إلى فيِهديِهم.ِ وسُيِنظر      

 صبرهم إلى وسُيِنظر
الجُزاء].ِ  خيِر فيِجُازأيِهم وإحسانهم      

ًا: كأني       ِلبلد المْحتليِن الكفار جمْيِع يِنادي وهو بالشيِخ أخيِر
 سُواء السُلم

ًا كانوا       ًا أو أصليِيِن كفار يِقول:  وهو مرتديِن كفار

دمائي.ِ  في *** أغرقوني مزقوني اقتلوني      
سُمْائي.ِ  في تطيِروا *** لن أرضي فوق تعيِشوا لن      
ٌق رجٌس أنتم       ِِِِء.ِ  سُّر *** أنتُم وفس

ِ
البل

ِء.ِ  حجُُب *** نهجُكم وغدٌر كفٌر أنتم       الضيِا
ِء.ِ  في *** كأفاٍع يِسري زأال ما سُمّْكم       خفا
ِء.ِ  رقطاء *** حقد ِلعيِني يِبدو حقدكم       العرا
ِء.ِ  في تعيِشوا *** لن شفائي فيِه قتلكم       صفا
ٌء ِللشعب كنتم       ِء.ِ  في أمسى *** يِوم دا عمْا
ًء أضحى حزبكم       ًا *** أو غثا ِء.ِ  من قريِب غثا
ًا أمسى حزبكم       ِ.ِ *** ريِحه كريِه  كالخنفساء
ً أضحى جيِشكم       فدائي.ِ  فيِه يِعد *** لم ذليِل
ٍم راٍض جيِشكم       ٍء *** من بظل ِء.ِ  أو غبا ريِا
ًا حكمْكم       فضائي.ِ  و أرضي *** باع خؤوٌن دوم
ًا البلدان بعتم       ِلدماء.ِ  سُفٍك *** دون سُلمْ
ًا كنتم قبلها       ًا أسُود داء.ِ  ذات *** وسُيِوف
ًا حاربتم يِوم       ُنها شعوب العطاء.ِ  رمُز *** ديِ
ًا هاجمْتم يِوم       ِللدعاء.ِ  أقيِمْت *** قد بيِوت
ٍد وسُمْحتم       ُد ِليِهو ماء.ِ  تحويِل في *** بع
لضيِاء.ِ  سُبات *** من هبوا الله سُيِوف يِا      
ًا الباغيِن لقنوا       للفناء.ِ  *** واقذفوهم درسُ
ًا التباع أشبعوا       ّدوهم ضرب العراء.ِ  في *** شر
ّكمْوا ديِن رايِات وارفعوا       َع *** ح السمْاء.ِ  شر



الزأدي.ِ  جندل أبو كتبه      
الزهراني.ِ  شويِل آل أحمْد بن فارس ؛ سُلمْان أبو الشيِخ      
.ِ.ِ.ِأميِن.ِ  الطواغيِت، وأسُمْاع أعيِن عنه الله صرف      
سُيِد الله بإذن القرآن شهيِد هـ.ِ ***{كتبه25/5/1424 بتاريِخ      

ٍة في الله رحمْه قطب  بعنوان له مقال
ًا إسُلميِة: [ كن دراسُات كتاب يِكافح] في [السُلم       مسلمْ

 كاف وحده فحسب.ِ فهذا
واسُتمْاتة شجُاعة في السُتعمْار كفاح إلى يِدفعك لن      

 تفعل، لم فإن واسُتبسال،
ًا تكون أن عسى قلبك فتحسس       إيِمْانك.ِ حقيِقة في مخدوع
 كفاح عن صبرك فمْا وإل
السُتعمْار؟!       

ًا كن       كفاح إلى يِدفعك لن يِكفي وحده فحسب.ِ فهذا مسلمْ
 الجتمْاعيِة المْظالم

ًا       ًا.ِ كفاح ًا جمْيِع ًا.ِ فإن دافق عسى قلبك فتحسس تفعل، لم فائر
ًا تكون أن  مخدوع

العدوان؟!  كفاح عن صبرك فمْا إيِمْانك.ِ وإل حقيِقة في      

ًا كن       كفاح إلى يِدفعك لن يِكفي وحده فحسب.ِفهذا مسلمْ
 واسُتهانة صلبة في الطغيِان

تفعل لم العقبان! فإن من الضعاف يِحسبه الذي الذباب بقوى      
 أن عسى قلبك فتحسس

ًا تكون       كفاح عن صبرك فمْا إيِمْانك.ِ وإل حقيِقة في مخدوع
الطغيِان؟! ].ِ}.ِ 

       *****

وأسُرته:  ونشأته اسُمْه      

أكثرها يِكن لم إن السُمْاء أكثر من أسُامة المام اسُم أصبح      
 اليِوم عالم في شهرة

اليِوم في اسُمْه يِتردد والصديِق العدو والكبيِر الصغيِر يِعرفه      
 في المْرات مئات

الكفر رماه والمْجُلت والجُرائد والذاعات الفضائيِة القنوات      
 قوس عن العالمْي



أسُامة الشيِخ علم.ِ يِقول على نار من أشهر بحق إنه واحدة      
 قناة مع لقائه في
بن عوض بن محمْد بن اسُمْه: [ أسُامة عن سُئل حيِن الجُزيِرة      

 أن علي الله مّن لدن،
في الريِاض في العرب جزيِرة في مسلمْيِن، أبويِن من ولدت      
  هجُريِة1377 عام المْلز حي
المْديِنة إلى ذهبنا أن عليِنا الله من ثم ]، م1957 لـ [ المْوافق      
 الولدة بعد
مكة بيِن الحجُازأ في ذلك بعد عمْري بقيِة ومكثت أشهر، بستة      

وجدة].ِ  والمْديِنة

جدة إلى وصل [ الذي لدن بن محمْد المْشهور المُْقاول أبوه      
 حدود في حضرموت من
في قمْة كان أنه عرفه من عنه ويِذكر  ميِلديِة،1930 سُنة      

 والعصاميِة المْثابرة
تحول حتى قليِلة سُنيِن تمْض لم ولذلك النفس على والعتمْاد      

 مجُرد من لدن بن محمْد
في إنشاءات ُمقاول اكبر إلى البسيِط جدة مرفأ في حمْال      

 إلى المْمْلكة.ِ إضافة
ًا كان فقد مثابرته       ًا جريِئ من تمْكن حيِث ِللمْجُازأفة ومستعد

 من الجُرأة هذه خلل
وذات الصعبة المْشاريِع على القدر أنه سُعود المْلك إقناع      

 وتمْكن التحدي طابع
الحاكمْة العائلة كبار مع جيِدة علقة بناء من المْلك فترة خلل      
 فيِصل فيِهم بمْا

ًا كان الذي       بيِن المْشهور الخلف حصل آنذاك.ِ وعندما أميِر
 ضمْن من كان وسُعود فيِصل

فيِصل.ِ  ِلصالح بالتنحي سُعود المْلك أقنع من      

تنحي في دوره عند فيِصل على لدن بن محمْد فضل يِقف لم      
 أمن لدن بن إن بل سُعود

ًا الدولة موظفي كل رواتب       أشهر سُتة من تقترب ِلمْدة تقريِب
 حيِن سُعود مغادرة بعد
ِلرد فارغة الخزيِنة كانت       ًا.ِ و فيِصل المْلك أصدر الجُمْيِل تمْام

ًا  كل بتحويِل مرسُوم
ًا وكلفه لدن بن محمْد على النشاءات عقود       بوزأارة عمْليِ

النشاءات.ِ 



بناء بإعادة لدن بن محمْد تكفل  ميِلديِة1969 سُنة وفي      
 بعد القصى المْسجُد

السعوديِة التوسُعة في سُاهم قد كان و له تعرض الذي الحريِق      
 ِللحرميِن الولى

الثلثة.ِ  المْساجد ببناء تشرفوا أنهم لدن بن آل يِقول ولذلك      

ً لدن بن محمْد كان       ًا رجل ًا ُمتديِن ًا كريِمْ إليِه آل ما رغم ُمتواضع
 من حاله
كان [القفة] التي بالكيِس احتفظ قد وكان وغنى، يِسر      

 كان عندما يِستخدمها
      ً ّلقها حمّْال ولتذكيِر بمْثابرته ِللفتخار منزله مجُلس في وع

 وأبناءه نفسه
ًا كان أنه       ًا أمرؤ المْنطقة.ِ في ًمقاول أكبر يِصبح أن قبل بسيِط

 بن محمْد وتوفي
أنه يِقال طائرة سُقوط حادث في  ميِلديِة1970 سُنة لدن      
 مشروع فيِها يِتفقد كان
الطائف.ِ  بمْديِنة المْشهور الهدا طريِق      

جمْيِع يِبقي وكان قويِة شخصيِة لدن بن محمْد شخصيِة كانت      
 وكان واحد سُكن في أبنائه
ًا       الناحيِة من والتزامهم انضباطهم على الحرص في شديِد

وأسُرته:  ونشأته والخلقيِة.ِ اسُمْه الشرعيِة

سُنيِن تسع أسُامة عمْر كان عندما لدن بن محمْد توفي      
 في شخص أقوى وكان ونصف،

ذو كان والذي لدن من سُالم الكبر البن هو الب بعد العائلة      
 كذلك قويِة شخصيِة

على العائلة إجبار من يِتمْكن لم فهد المْلك أن ويِقال وهيِبة      
ًا إدخاله  إل شريِك

الحاكمْة العائلة تدخل من لدن بن آل {عانى سُالم وفاة بعد      
 الشراكة تحولت حيِث
أهمْها: كثيِرة، مشاريِع في هذا وتجُلى واحد طرف نفوذ إلى      

 الحرميِن توسُعة مشروع
ً نصيِبه على المْلك حصل حيِث       يِزال ل بيِنمْا وقته وفي كامل
 يِستلم لدن بن بكر



فقط، بالسُم إل تكن لم المْلك شراكة أن بالقطارة! مع نصيِبه      
 مال رأس بل يِعني
وقناعة.ِ} [في رضا عن ل بالقوة تمْت شراكة وهي جهد وبل      

 كذلك طائرة سُقوط حادث
سُالم] تركه الذي الفراغ ملئ من لدن بن بكر يِتمْكن لم حيِث      

 الذاتيِة {السيِرة
الشبكة.ِ}.ِ  على المْنشورة أسُامة للشيِخ      

الشيِخ الجُزيِرة: [ أبي قناة مع مقابلته في أسُامة الشيِخ يِقول      
 بن عوض بن محمْد

أكثر منذ الحجُازأ في ِللعمْل ذهب حضرموت، مواليِد من لدن      
 فتح ثم سُنة، سُبعيِن من
بناء وهو البنائيِن من أحد به يِشرف لم بمْا شرف بأن عليِه الله      

 الحرام المْسجُد
في النبوي المْسجُد ببناء قام ثم المْشرفة، الكعبة فيِه الذي      

 ثم المْنورة، المْديِنة
قبة ِلترميِم مناقصة أنزلت قد الردنيِة الحكومة أن علم لمْا      

 جمْع الصخرة،
أرباح.ِ بدون التكلفة سُعر يِضعوا أن منهم وطلب المْهندسُيِن      

 نضمْن نحن له فقالوا
التكلفة سُعر بتخفيِض الله رحمْه فقام التكلفة، سُعر مع الربح      
 رسُو يِضمْن حتى
فضل من وكان العطاء، عليِه رسُا أن فكان عليِه، المْناقصة      
 يِصلي كان أنه عليِه الله
ًا       أحد كان أنه يِخفى واحد.ِ ول يِوم في الثلثة المْساجد في أحيِان

 المْؤسُسيِن
درسُت ذلك وبعد السعوديِة، العربيِة المْمْلكة في التحتيِة ِللبنيِة      
 ودرسُت الحجُازأ في
عبد المْلك بجُامعة يِسمْى ما أو جدة جامعة في القتصاد      

ًا وعمْلت العزيِز،  في مبكر
توفي الوالد أن رغم الله، رحمْة عليِه الوالد شركة في الطرق      

 عشر عمْري وكان
].ِ  سُنوات      

ما حمْيِدة تدعى دمشق مديِنة من الشام بلد فمْن أمه وأما      
 الحيِاة قيِد على زأالت



من إخوة لسُامة وليِس لدن بن محمْد زأوجها وفاة بعد تزوجت      
فقط.ِ  أخوات وإنمْا أمه

ًا وكان صالحة نشأة أسُامة [ نشا       كانت صغره منذ متديِن
 البتدائيِة دراسُته

في الجُامعة في دراسُته جدة.ِ وكانت في والجُامعيِة والثانويِة      
العامة.ِ  الدارة علم
المُْشهورة السُلميِة التيِارات أنشطة على اطلع دراسُته وخلل      

 من كثيِر على وتعرف
دراسُته.ِ  خلل متمْيِز أمر هناك يِكن ولم السُلميِة الشخصيِات      

ًا       يِسافر فلم والغربيِة العربيِة الصحف بعض تزعم لمْا وخلف
 غيِر بلد لي أسُامة

وسُوريِا وأفغانستان وباكستان العربيِة الجُزيِرة دول      
 عن يِقال ما والسودان.ِ وكل

الصحة.ِ من أسُاس لها ليِس والفليِبيِن ولندن ِلسويِسرا رحلت      
 المْزاعم كذلك تصح ول

المْزاعم فهذه النحراف من مرحلة بعد إل يِتديِن لم أسُامة بأن      
 اصل لها ليِس
الذاتيِة}.ِ  ]{السيِرة      

مبكرة سُن في بالعمْل مقابلته: [ بدأت إحدى في المام قال      
 وكانت الوالد، مع

في الجُامعيِة الجازأة على حصلت حتى الحجُازأ في دراسُتي      
 في القتصاد.ِ أما تخصص

الرئيِسيِة مشاركتي فكانت والمْعمْاريِة النشائيِة العمْال مجُال      
 نسف مجُال في
الطرق! ].ِ  وشق الجُبال      

محمْد كان أسُامة فيِه نشأ الذي المُْحافظ الجُو إلى [ بالضافة      
 والد لدن بن

ًا يِستضيِف أسُامة       من بعضهم عام كل الحجُاج من كبيِرة أعداد
 السُلميِة الشخصيِات

بعد أسُامة إخوان يِد على العادة هذه اسُتمْرت قد و المْعروفة،      
 ممْا والده وفاة



بعض من ِللسُتفادة له الفرصة توفر اسُتمْرار في سُاعد      
 بيِن المُْتمْيِزة الشخصيِات

الضيِوف.ِ أولئك      
في متمْيِز أثر لهمْا كان شخصيِتيِن هناك كان الجُامعة في لكن      

 السُتاذ همْا حيِاته
الثقافة مادة كانت حيِث عزام، الله عبد والشيِخ قطب محمْد      

 إجباريِة السُلميِة
}.ِ  الذاتيِة ]{السيِرة الجُامعة ِلطلب      

الحادي أسُامة ترتيِب كان والخوات الخوة من كثيِر [ له      
ًا والعشريِن  بيِن تقريِب

العائلة أفراد بقيِة قبل من إليِه ُُيِنظر كان ذلك مع ولكن البناء      
 كان لو كمْا
وفاة وبعد أفغانستان في نجُمْه بزغ حيِنمْا وخاصة العائلة حكيِم      
 سُالم.ِ كان أخيِه
ً أسُامة       الداخليِة.ِ العائلة خلفات في والحكم المْرجع هو مثل

 الجُهاد أيِام وخلل
الخرون والقارب وأخواته إخوانه كان الثمْانيِنات في      

 في اسُتضافته في يِتسابقون
ًا عاد إذا منزلهم       المْمْلكة في بقائه مدة لن ِللمْمْلكة.ِ ونظر
 تكون ما غالبا
أكبر بيِت في اللقاء على بالتفاق يِلزمهم كان ففد محدودة      

 كل المْوجوديِن.ِ وفي
بهم وتعريِفه له أبنائهم بتقديِم إخوانه يِقوم ِللمْمْلكة يِعود مرة      

ًا  واحدا واحد
ًا بهم معرفات له ويِقدمونهم بأبنائهن أخواته وتأتي       بعد واحد

 بعض الخر.ِ وكان
باختيِاره.ِ  تبركا له أبنائهن تسمْيِة يِدعن أخواته      

إلى ثم السودان إلى غادر أن إلى كذلك العلقة بقيِت      
 لم أفغانستان.ِ وبالطبع

وأما المكان، قدر الصلة على وحرصهم به عائلته افتخار يِتغيِر      
 لخوانه نسب ما

ًا كان بل صحيِح، فغيِر منه ِللبراءة إعلن من       ًا بيِان عليِهم، مكذوب
 ويِعلم

إشارة أي أعطوا إذا ِللتهديِد تعرضوا أنهم العائلة من القريِبون      
 البيِان هذا أن



ًا أبقت العائلة أن عليِهم.ِ المْهم مكذوٌب       مع الصلة من شيِئ
 ذلك كل يِكن ولم أسُامة

ًا       كخط يِبقى أن ِلذلك تريِد كانت التي الدولة عيِن عن بعيِد
 ما وهو احتيِاطي اتصال

ً الدولة له احتاجت       وفي السودان في مرة من أكثر فعل
 الحال أفغانستان.ِ بطبيِعة

ًا صعب الن به عائلته اتصال فإن       }.ِ  الذاتيِة ]{السيِرة جد

سُبعة عمْره كان حيِن مبكرة سُن في زأواج أول أسُامة [ تزوج      
ًا عشر ًا عام  تقريِب

عوائل من الزوجات وبقيِة أخواله من الولى الزوجة وكانت      
الشراف.ِ  من أحدهن مكة
إتمْام من تمْكن القل على زأوجاته من ثلث أن الطريِف      

 الشهادات على الحصول
في معه لدن بن زأوجات تزال ذمته.ِ ل على كن بيِنمْا العليِا      

ًا أفغانستان  وسُابق
خارجة بظروف بقيِت أنها يِقال واحدة عدا فيِمْا السودان في      
إرادتها.ِ  عن

عددهم تجُاوزأ ربمْا الله شاء فمْا أسُامة وبنات أبناء أما      
 سُيِاسُة العشريِن.ِ ولسُامة

إتقان من لهم لبد والبنات.ِ فالبناء البناء تربيِة في صارمة      
 الفروسُيِة

لهم والبنات العيِش، ِلخشونة تعريِضهم من ولبد والسباحة      
 الشرعي والعلم القرآن

ِلذلك يِليِق ممْا ذلك وغيِر       في كان حيِن يِتعب أسُامة كان بهن.ِ و
 يِعيِش حيِث المْمْلكة

والترف الغنى حيِث عمْومتهم أبناء من قريِب جو في أبناؤه      
 تعريِضهم في صعوبة ويِجُد
عن يِعبر إخوانه بعض كان رحمْهم.ِ مثل قطع دون ِللخشونة      

 أسُامة لبناء محبته
أسُامة يِعتبره ما هذا و أحدهم نجُاح بمْناسُبة سُيِارة بإهداء      

ًا قاموسُه خارج  تمْام
يِتصرف و الهديِة يِقبل فتجُده إخوانه مجُاملة من له بد ل لكن      

 إذا [ إل بالسيِارة
ًا!].ِ  أمريِكيِة كانت       طبع



ًا يِقتطع كان فقد أسُامة انشغال وبسبب       العائلة سُواء لهله وقت
 أو الصغيِرة

ًا يِخص كان المْمْلكة في كان الكبيِرة.ِ حيِنمْا       ً يِوم في كامل
 لعائلته السُبوع

ًا وأخواته والدته معهم ويِجُمْع       خارج اليِوم ذلك يِقضي ما وغالب
 معظم وفي جدة
مزرعته.ِ  في ذلك يِكون الحيِان      

منهم ثلثة عدا ما معه أبنائه كل اصطحاب من أسُامة تمْكن      
آخريِن.ِ  واثنيِن الكبيِر

وأما السفر من فمْنع ِللزواج ِللمْمْلكة ذهب فقد الكبيِر أما      
َيِيِن الولدان  الخر

قائمْة على موضوعان ذلك ومع البتدائيِة سُن في يِزالن فل      
 ربمْا السفر منع
الحاكمْة العائلة أفراد ِلحمْايِة رهيِنتيِن لبقائهمْا أو أسُامة لبتزازأ      
 بن غضب من
بناته إحدى من عمْر ِللمْل أسُامة تزويِج عن قيِل ما لدن.ِ أما      
 أسُاس له ليِس فهذا
].ِ  أصل دون وانتشر مخابراتي مصدر بدأه واختلق الصحة من      

في [تيِه في المة فيِه تعيِش وقت في أسُامة الشيِخ ولد      
 والمْشاعر الفكار

شريِعتها، المة هذه نّحت حيِن السلوك وأنمْاط والتصورات      
 الشرائع بها واسُتبدلت

؛ الله أنزل بمْا تحكم ل لنها جاهليِة شرائع أنها ربها أخبرها التي      
 واسُتبدلت

وأنمْاط وأخلقه الغرب قيِم سُلوكها وأنمْاط وأخلقها بقيِمْتها      
 وأدارت ؛ سُلوكه

وسُلم، عليِه الله صلى رسُوله وسُنة ربها ِلكتاب ظهرها      
 والنظم الفكار ِلتستورد

فيِه توهمْت الذي المْكان من " والمْبادئ و" اليِدلوجيِات      
 والحضارة والتقدم الرقي

]}.ِ 5[ التيِه ظلمْات من نخرج الحقيِقيِة]{هلم      

{فهو متواصلة بنكبات المة مّرت أن بعد أسُامة ُولد لقد نعم      
 نكبة بعد ُولد



مدى سُنوات} على بعشر م67 نكبة وقبل سُنوات بعشر م48      
 العالم أوصلت قرون

ًا وأكثرها أكبرها من وكان أوصلته ما إلى السُلمي       على وقع
 سُقوط المْسلمْيِن نفوس

تحكم دويِلت إلى السُلمي العالم وتمْزق السُلميِة الخلفة      
 الله أنزل ما بغيِر
الحكام وهؤلء الشطرنج رقعة مثل السُلمي العالم فأصبح      

 يِكونوا بأن أشبه
ًا       ما كيِف والصهايِنة الصليِبيِون يِحركها الرقعة هذه على أحجُار

 وتوالت شاءوا
الحقيِقة في [بدأت السُلمي العالم على الصليِبيِة الحمْلت      
قرون.ِ.ِ  عدة منذ
بطرد بدأت إنها التحديِد من بشيء نقول أن نستطيِع      

 الندلس.ِ وقد من المْسلمْيِن
م{احتفلت1492 عام الندلس في إسُلميِة دويِلة آخر سُقطت      

م] 1992[ عام في أسُبانيِا
الندلس من المْسلمْيِن طرد على سُنة خمْسمْائة بمْرور      

 بالذات الذكرى هذه وبمْناسُبة
ِللمْفاوضات مكانا مدريِد اختيِرت       في واليِهود العرب " بيِن " 

 .ِ.ِ أي فلسطيِن قضيِة
العرب!!}، الثانيِة! ووافق الندلس من المْسلمْيِن طرد قضيِة      
 محاكم عمْلت أن بعد
على الكامل والقضاء المْسلمْيِن، لبادة فظائعها بكل التفتيِش      

 تلك في السُلم
وفرض الندلس، خارج المْسلمْيِن بمْتابعة البابا أمر البقاع.ِ ثم      

 عليِهم النصرانيِة
التي الرحلت التنصيِر.ِ وكانت ِلدعوة يِستجُيِبوا لم إن بالسيِف      
 فاسُكو بها قام
نقاط ِلكشف اسُتكشافيِة، رحلت وغيِرهمْا وماجلن داجاما      

 عن يِمْكن التي الضعف
عليِه، والسُتيِلء ِلغزوه توطئة السُلمي العالم اختراق طريِقها      
 كلها اضطرت وقد
وجود بسبب الولى الصليِبيِة ِللحمْلت مغايِر اتجُاه في تسيِر أن      

 العثمْانيِة الدولة
أوربا، شرق في الكاسُح وتوغلها الشرق، في الرهيِبة بقوتها      

 الحمْلة على فكان



البعيِدة الطراف غزو وتحاول أفريِقيِا، حول تدور أن الجُديِدة      
 تتجُه أن قبل أول
الذي المْقدس، بيِت إلى وبالذات السُلمي، العالم قلب إلى      

 الحمْلت عنده انهزمت
هدفا المْقدس بيِت يِكن لم المْرة هذه الولى.ِ وفي الصليِبيِة      

 بل وحدهم، ِللنصارى
الخاص!  ِلحسابهم ولكن معهم، اليِهود اشترك      

[ الثامن الهجُريِان عشر والثالث عشر الثاني القرنان وشهد      
 عشر والتاسُع عشر

ًا المْيِلديِان       ًا ] تركيِز انتهى الصليِبيِة، الحمْلة في شديِد
 معظم على بالسُتيِلء

و المْسلمْيِن بيِن عنيِفة معارك بعد السُلمي، العالم بلد      
 كلها انتهت الصليِبيِيِن،

العالم وخضوع الكاسُح، الغزو أمام المْسلمْيِن بهزيِمْة      
 للغزو السُلمي

]}.ِ أقوال11ـ10[ التيِه ظلمْات من نخرج النصراني]{هلم      
لدن.ِ  بن أسُامة المام في العلم وطلبة العلمْاء

يِتحدث وهو وصيِته في عزام الله عبد المام الشيِخ قال ] ـ01[      
الخدمات:  مكتب عن
ًا [وأدعو       الخأ وهو الخاص، بمْاله المْكتب هذا تكفل ِلمْن كثيِر
 الله عبد أبو

وفي أهله في له يِبارك أن الله أدعو لدن، بن محمْد بن أسُامة      
 الله ونرجو ماله
ًا له أجد لم أني أشهد ولله أمثاله، من يِكثر أن       العالم في نظيِر

 فنرجو السُلمي
حيِاته].ِ  في له يِبارك وأن وماله ديِنه له يِحفظ أن الله      

الله اسُأل الله سُبيِل في ونفسه ماله الله: [ نذَر رحمْه وقال      
 في يِجُعلها أن

].ِ  أعمْاله موازأيِن      

ًا{التربيِة وقال       أحدث، ماذا إخوة ]}: [ يِا58[ الجُهاديِة أيِض
 تذكرنا قصصهم

السلف قصص وهكذا وبحمْزة، وبعاصم، وبالقعقاع، بمْصعب،      
أقول؟!  ماذا شباب الوائل



والفراش النعيِم، يِتركوا وزأراء، أبناء عندنا والله وزأيِر، أبوه      
 ويِأتي الوفيِر،

كأن سُكر، بل والشاي الخبز على يِعيِش ؛ الجُبال في هناك      
 يِقول واحد كل لسان

ربه:  يِخاطب وهو ولقلبه لنفسه      

قرب.ِ  فيِك ***** وبعـــــده عذب فيِك عذابه      
أحب.ِ  تحب لمْا ***** أني الحب من حسبي      

الحرم توسُعة عطاء أخذوا وحفظه الله أكرمه لدن بن أسُامة      
 آلف ثمْانيِة المْدني

جلل في الشباب بيِن الن يِعيِش وهو العطاء ترك ريِال، مليِون      
 لحظة وكل آباد،
العالم في شركة أكبر لدن بن شركة إخوانه، يِمْوت، أن ُممْكن      

 أكبر السُلمي،
شركة السُلمي العالم وفي الوسُط الشرق في خاصة شركة      
 الدنيِا ترك لدن، ابن
جيِبه في ملح شويِة واضع منخفض ضغطه نبضه، نحيِف، كلها،      

 قنيِنة هذه وبجُيِبه هذه،
ًا، ويِبلع ماء،       ًء ويِشرب ملح شويِه، ضغطه يِرفع حتى ؛ ما

 القتال يِواصل أن ويِستطيِع
].ِ  الشباب مع      

ًا{في وقال       آخذ ِلعبد ]}: [ طوبى107[ التوبة سُورة ظلل أيِض
 يِطيِر فرسُه بعنان

المْوت يِبتغي إليِها طار هيِعة أو فزعة سُمْع كلمْا متنه على      
 إلى يِنظرون ل مظانه

قلوبهم, تدخل ول أيِديِهم في فهي جاءت إن الدنيِا, الدنيِا      
 وسُيِلة والدنيِا

يِعيِشون ِليِعيِشوا, ل يِأكلون الغايِة, فهم هي ِلغايِة, ليِست      
 ِليِأكلوا, يِأكل

ًا       ًا, وفي يِبقى حتى إقط أن وجل عز الله نرجو المْناسُبة هذه حيِ
 أبا أخانا يِحفظ

على عيِناي تفتحت ما الرجل لدن, فهذا بن أسُامة الله عبد      
 الرض في مثله رجل
ًا, يِعيِش       بيِته في جدة في أنزل الفقراء, كنت عيِش بيِته في أبد

 ِللحج أذهب عندما



ًا, كل طاولة ول كرسُي بيِته في ليِس ِللعمْرة أو       بيِت, أبد
 وليِس أربعة من متزوج

الردن من عامل طاولة, أي ول كرسُي البيِوت من بيِت أي في      
 من أحسن بيِته مصر أو

منه تطلب لحظات في ذلك مثله, ومع أو أثاث أسُامة, فيِه بيِت      
 لك يِكتب ريِال مليِون

ِللمْجُاهديِن.ِ  ريِال بمْليِون شيِكا      

الجُهاد في تيِمْيِة ابن فتوى عليِها فعرض أخواته إحدى إلى ذهب      
 بالمْال, فأخرجت

ًا       روبيِة, مليِون أربعيِن ريِال, يِعني مليِيِن ثمْانيِة وكتبت شيِك
 يِفهمْون الذيِن جاء
من واحدة, والله دفعة مليِيِن أنت?! ثمْانيِة أمجُنونٌة ِليِقنعوها      

المْسلمْيِن, 
زأالوا زأوجها, وما يِقنعون يِقنعنها, والمْسلمْون المْسلمْات      

 الحبل بيِن لها يِفتلون
الجرة, على في بشقة تسكنيِن لها: أنت والغارب.ِ.ِ.ِ قالوا      

ًا القل  ِلبناء مليِون
له: يِا قالت لسُامة تسترده, جاءت بمْليِون لك, فاقتنعت بيِت      

 أخي يِا أسُامة
ًا       ًا, قال به أبني مليِون في تعيِشيِن ريِال, لنك ول لها: والله بيِت

 مستريِحة شقة
تظنه معك يِجُلس خيِمْة, وعندما يِجُدون ل يِمْوتون والناس      

ًا  الخدم, مع من خادم
سُيِاف ِللشيِخ هكذا, وقلت أمسكه أنا والرجولة, والله الدب      

ِللسُف سُيِاف {أصبح  و
الثبات الله [الشمْالي] نسأل والردة الكفر تحالف صفوف في      
نلقاه}  حتى ديِنه على
ًا أصدر       يِكون أن دائمْا يِريِد هنا, وهو من يِتحرك أن ممْنوع قرار
المْواجهة,  في
ل ماء مطرة بالمْلح, ويِحمْل مليِئة يِنخفض, وجيِبه وضغطه      
 يِمْشي, يِبلع أن يِقدر
ًا       ًء ويِشرب ملح بيِتي.ِ.ِ.ِ يِدخل الضغط, وعندما يِرفع حتى ما

 يِرن عندما صدقوا
مكاني, من أقوم ل حتى بالتليِفون ويِأتي هو يِذهب التلفون      

أدب, حيِاء, رجولة, 
الله.ِ  شاء إن يِحفظه أن الله نرجو      



بقرش? الجُنة تدخل أن تريِد أناس, أم إلى تحتاج والمْبادئ      
 الجُنة تدخل بريِال? ل

تضحيِة.ِ  إلى بريِال, تحتاج      

الذان عند رمضان, فذهبت, فجُاء في كنا دعاني مرة أول      
 بعض وفيِه مرقة بصحن

من ثلثة أو وحبتان اللحم من قليِل عليِها العظمْات      
 الجُهاد هذا في الكباب.ِ.ِ.ِشارك

ًا ضحوا أناس       ].ِ  كثيِر

وحدوثه المْعركة في أمنة النعاس أن يِبيِن وهو الله رحمْه وقال      
 من لمامنا{عبٌر

مذموم الصلة في النعاس أمنة، ]}: [ النعاس1[ السيِرة      
 محمْود، الحرب في ولكنه

المْدافع دوي وتحت والقصف القذف تحت النسان يِنام وكيِف      
 هذا الطائرات، وأزأيِز

ًا حصل       حدثوني وكثيِرون أرسُلن مولوي أفغانستان، في كثيِر
 في يِنامون أنهم
جديِد.ِ  ونشاط جديِد بعزم النسان فيِقوم المْعركة      

يِمْسك كان جاجي معركة في نام لدن بن أسُامة الخأ      
 من اللسُلكي فسقط اللسُلكي،

لحظة يِتوقف ل والقصف والمْعركة المْعركة، أثناء يِده      
 ل بعد على والكوماندوزأ

].ِ  عنه متر مئة ثلث أو مائتيِن عن يِزيِد      

قال لدن بن أسُامة في رأيِه عن إسُمْاعيِل جمْال سُئل وحيِن      
 أجراه خاص لقاء التي{في

وبصراحة أسُامة بالشيِخ رأيِي السقيِفة}: [ أما منتدى معه      
 هو من رأي لكم فأنقل

ًا مني أفضل       ً علمْ ًا ونحسبه وعمْل هو ذلكم برجل وأمة شهيِد
 عزام الله عبد الشيِخ

بيِنه خلفات عن يِتحدثون المْتقوليِن بعض بدأ ما أول الله رحمْه      
 بن أسُامة وبيِن
بيِشاور في ِلنفسه العرب على الزعامة يِريِد أسُامة وأن لدن      

 وأن وأفغانستان



رحمْه أو.ِ.ِ.ِقال غيِرها أو الفلنيِة بالحكومة صلت له أسُامة      
 إني الله: [ والله

لو والله الرض، على يِدب الله أوليِاء من ولي أسُامة أن أشهد      
 في ولي لله يِكن لم

وإني لدن، بن أسُامة أنه لظننت واحد شخص إل الديِنا هذه      
 أن قبل من لعرفه

رأيِت وما منكم أحد يِعرفه ممْا أكثر وأعرفه بيِشاور إلى يِأتي      
ًا إل فيِه  مسلمْ
ًا       ].ِ  منه جزء مثل أكون أن الله أسُأل حق

الله: رحمْه الشعيِبي عقل بن حمْود الشيِخ عنه قال ] ـ02[      
 يِقاتل مؤمن مجُاهد [ هو
].ِ  بحذافيِرها والسنة الكتاب منهج على      

الله: نصره عمْر محمْد المْل المْؤمنيِن أميِر عنه قال ] ـ03[      
 صادق مسلم [ هو
لخيِه].ِ  المْسلم وقفة معنا وقف نزكيِه ول اليِمْان      

[ اليِوم السُلم ومعركة والطالبان {أفغانستان أيِضا وقال      
 أحد يِبق لم ]}: [لو116
أسُلمْهم].ِ  ول دمي أضع فأنا أنا إل والعرب لدن بن يِجُيِر      

أسُره{وجوب الله فك المْقدسُي محمْد أبو الشيِخ قال ] ـ04[      
 في المْسلمْيِن نصرة

تلبيِس وكشف الصلبان عبدة عليِهم ظاهر من وكفر أفغانستان      
 والرهبان الحبار

ِللطواغيِت والمُْجُاهد المُْنكر التجُاه ]}: [أما14ـ13[      
 ِلسيِاسُات والمْعاكس

الكثرون عنه ُيِحجُم الذي التجُاه فإنه البيِض البيِت في آلهتهم      
 كانت ولو ؛

الله النهار.ِ.ِ ولكن رابعة في الشمْس من أوضح وشواهده أدلته      
 ؛ وكرمه ومنه بفضله

ّفره       ّدخره يِو صلى ِلنبيِه سُبحانه قال كمْا ؛ به يِرفعهم لناٍس ويِ
 عليِه الله
نصيِر من السلف: ليِس بعض ] قال ذكرك لك وسُلم: [ ورفعنا      
 وله إل الديِن ِلهذا



قوله من نصيِب وله إل ؛ له شانئ من وما اليِة، هذه من نصيِب      
 شانئك تعالى: [ إن

].ِ.ِ  البتر هو      

التي الحداث بعد الرد هذا كتابة في شرعت كنت وقد هذا      
ًا مباشرة أمريِكا هزت  رد

من مجُمْوعة على وإجابة الحكومات رهبان تلبيِسات على      
 حول وصلتني التي السُئلة

قبل واعتقلوني يِمْهلوني لم الله أعداء أن إل ؛ الحداث تلك      
 فيِمْن إكمْالها

ّوروني الحداث؛ تلك إثر على اعتقلوهم       في مني وطلبوا وص
 أن المْخابرات دائرة

عبر ِليِنشروه أمريِكا على الهجُمْات فيِه أشجُب بيِانا أكتب      
 فكتبت ؛ النباء وكالت

ّيِنت ورقات       جازأاها ربانيِة عقوبة أمريِكا في حصل ما أن فيِها ب
 ما جنس من به الله
وإهلك وتدميِر قتل من المْسلمْيِن بلد في أعمْال من به تقوم      

 على تعتدي فأمريِكا ؛
مدنيِيِن بيِن اعتداءاتها في تفرق ول مكان كل في المْسلمْيِن      

 حصل ما بدليِل وغيِرهم
اليِهود أيِدي على فلسطيِن في يِوميِا ويِحصل العامريِة ملجُأ في      

 منها، ومساندة بدعم
من وغيِره الرحمْن عبد عمْر المْجُاهد ِللشيِخ اعتقالها غيِر هذا      

… والمْجُاهديِن الدعاة
وطلبوا تحريِض، هذا وقالوا لهم ذلك يِرق ذلك.ِ فلم آخر إلى      

 على العتداء شجُب
يِعجُبكم لم وإذا به الله أديِن ما هذا فقلت وحسب، المْدنيِيِن      
 ما أنتم اكتبوا هذا،
ما حذف على أعتقده.ِ.ِ فأصروا ما إل أكتب فل أنا أما تشاءون      

بالتحريِض.ِ.ِ  وصفوه
عندهم قضيِتها التي اليِام في معي ذلك عن انشغلوا ثم      

 وصرفوا ؛ أخرى بتحقيِقات
هذه عن الكلم عدم مني طلبوا الفراج وقبل هذا، عن النظر      

 تحت وأمروني الحداث
بشيء والكلم التصريِح وعدم منزلي بلزوم العتقال طائلة      

 إذا إل اللهم حولها؛



فهذا المْدنيِيِن قتل شرعيِة عدم في والكلم شجُبها أردت      
عندهم!!.ِ.ِ  محبوب مسمْوح

التصال عن منقطع زأنزانة في الفترة تلك خلل كنت وقد      
 من شيء يِصلني ول بالناس

؛أن فرحيِن خللها ؛وادعوا علّي كذبوا إنهم حتى ؛ العالم أخبار      
 ضربت أمريِكا

القتلى ؛وأن الهجُمْات على ردا النوويِة بالقنابل أفغانستان      
 ؛ مليِيِن خمْسة بلغوا
ٍم حزٍن في فبّت       ًا أن ليِلتها ورأيِت الله إل به يِعلم ل عظيِ سُيِف
ًا  أثريِ
ًا       ً شق قد عظيِمْ ًا جبل أعمْاقه.ِ.ِ في وغاب ؛ نصفيِن إلى عظيِمْ
 اسُتبشرت أصبحت فلمْا
بأسُامة الثري السيِف وأولت ؛ الله أعداء كذب وعلمْت بها      

 النبي أثر سُلك الذي
سُيِشق الجُهاد هذا وأن ؛ جهاده في وسُلم عليِه الله صلى      

 ؛ ممْزق كل ويِمْزقها أمريِكا
سُوء].ِ  يِمْسسه لم الجُبال أعمْاق في آمن وأنه      

ًا: :{وجوب وقال       وكفر أفغانستان في المْسلمْيِن نصرة أيِض
 عبدة عليِهم ظاهر من
]}: [ عهود29ـ28[ والرهبان الحبار تلبيِس وكشف الصلبان      

 والدول الطواغيِت
وليِتها تحت المْقيِمْيِن المْسلمْيِن تلزم ل غيِرها مع الكافرة      

 السيِاسُيِة، القهريِة
اختيِاريِة، غيِر قهريِة دامت ما بالمْواطنة اليِوم يِسمْى ما أو      

 يِأمنون ل وماداموا
عرضة هم بل ؛ وديِنهم ودمائهم وأموالهم أنفسهم على فيِها      

 بيِوتهم حرمة لنتهاك
تلفيِق أو السجُون في وزأجهم واعتقالهم فيِها من وترويِع ونهبها      

 لهم التهم
الديِنيِة وليِتهم أما ؛ نهار أو ليِل من سُاعة أي في وإعدامهم      

 السُلم نواقض فمْن
الديِنيِة.ِ.ِ  الكافر وليِة تحت مختارا المْسلم يِدخل أن      

ِذ تعالى: [ ل قال       ّتِخ ُنوَن َيِ ْؤِم ْلمُْ ِريَِن ا ِف َكا ْل َء ا َيِا ِل ْو  ِمْن َأ
ِنيَِن ُدوِن       ْؤِم ْلمُْ َعْل َوَمْن ا ْف ِلَك َيِ ْيَِس َذ َل ِه ِمَن َف ّل  ِفي ال



ٍء][آل       ].ِ 28 اليِة من عمْران َشْي

َلْن وقال       َو َعَل تعالى: [  ّلُه َيِجُْ ِريَِن ال ِف َكا ْل َلى ِل ِنيَِن َع ْؤِم ْلمُْ  ا
ِبيِلً][النساء: من       ].ِ 141اليِة سَُ

سُلطتهم تحت ليِس من العهود تلك تلزم ل أن أولى باب فمْن      
 السيِاسُيِة ووليِتهم

قد ممْن ؛ الله حفظهم معه ومن لدن بن أسُامة الشيِخ كحال      
 الحكم طواغيِت من برئوا
جنسيِاتهم سُحبوا قد بل الطواغيِت منهم وبريء بلدنا في      

 الحرب وأعلنوا ومواطنتهم
طريِق سُلك موحد كل وعلى عليِهم الكفار وظاهروا      

 تبعا بالرهاب سُمْوه الجُهاد،الذي
والنصارى.ِ.ِ].ِ  اليِهود من كفروا الذيِن إخوانهم لتسمْيِة      

أسُره{الرؤيِة الله فك الفلسطيِني قتادة أبو يِقول ] ـ05[      
 لحداث الشرعيِة

بن أسُامة عن الحديِث إلى نصل أن بقي أمريِكا}: [ والن      
 الذي الرجل هذا لدن،

كل لسان على اسُمْه وصار الحداث، على بقوة نفسه فرض      
 أكثر حديِثه وصار ُمتحدث،

ًا       ].ِ  الطائرات هديِر من إيِقاع

ًا وقال       في الغرب في حصاره من سُنة بعد كلمْته في أيِض
هـ: [.ِ.ِ.ِ 1423 عام من شعبان

بن أسُامة الله عبد لبي العظيِم الرجل لهذا القلب من تحيِة      
 الذي الرجل هذا لدن
ًا المة رأس رفع ـ الله شهد ـ المة رأس رفع       نفتخر فبه عاليِ

 إذا وبأمثاله
هذه الشخص هذا لهم دفعنا أمتكم؟ في الرجال من ُذكر      

 ما الذي الصوت هذا الُسمْرة
اليِمْان بمْزيِج عباراته امتلت وقد سُمْعه من كل ُيِبكي زأال      

 هذا والزهد واليِقيِن
ّثل من لنا طلبوا إذا الرجل       اليِوم؟ السُلم ُيِمْ
أثبت الذي الرجل لهذا حب الله.ِ تحيِة عبد أبي أمثال لهم دفعنا      
ً يِقول أنه  قليِل



ًا ويِعمْل       بن سُعيِد الشيِخ يِقول ] ـ06له.ِ.ِ.ِ.ِ].ِ [ حب تحيِة عظيِمْ
 سُجُون في سُنوات ثمْان عن يِزيِد ِلمْا ُأسُر والذي زأعيِر
حيِن العنكبوتيِة الشبكة على انتشرت التي كلمْته في سُعود آل      

 المْواقف عن سُئل
التي المُْواقف أهلها من ولسنا لهلها المُْواقف فقال: [ حقيِقًة      

ًا نقرأها  تاريِخ
ًا أنا بها مواقفنا نقارن أن بنا يِليِق ل       ًا أفعل لم شخصيِ شيِئ

 والله ذلك وليِس
ًا       ًا أقوله ما ليِس تواضع في جلست أنني أعرفه الذي لن تواضع

 عليِها وصبرت غرفة
يِعزها ل المة سُلبيِة ذلك] هذه نحو كلمْة [أو بمْوقف ليِس وهذا      

 إنمْا مثلي سُلبيِون
أعداء صامدوا الذيِن الرجال يِعزها أسُامة أمثال الرجال يِعزها      
 الصامتون أما الله
إن فعلوا بطولة فأي السجُون زأوايِا في والمْنزوون الساكتون      

 انتفش الذي الباطل
يِسمْع أن يِسره ل ولكنه السجُون زأوايِا في نسكت أن يِسره      

 الذيِن البطال أصوات
الذيِن الله سُبيِل في الجُهاد أبطال إن ويِرعبونه سُكونه يِقلقون      

 والباقون ذهبوا
المة عليِه تعلق الذي المل هم المة لهذه المل هم منهم      

 الردي الواقع تغيِيِر
].ِ  تعيِشه الذي      

تسليِم قرار صدر حيِن غيِث أبو سُليِمْان الشيِخ وقال ] ـ07[      
 مجُلس من أسُامة المام

الكفر ودولة الصليِب، حاميِة أمريِكا [الخوف] المن: [ وهاهي      
 وراءها ومن العظمْى

الطفال يِلعب كمْا بالمْسلمْيِن تلعب الكافر الغرب دول من      
 تشاء، من تضرب بالكرة،

ّنصب تشاء، من وتعادي       وتحاصر تشاء، من وتخلع تشاء، من وت
 تسليِم وتطلب تشاء، من
شأن!!.ِ  المْليِار لمة يِكون أن دون تشاء من      

اسُتصدار وبالجمْاع المن مجُلس على تفرض أمريِكا هي فها      
 البطل تسليِم يِطلب قرار
لدن.ِ  بن أسُامة      



القلعة هذا الشم، الجُبل هذا السُد، هذا البطل، هذا نعم      
 الرجل هذا العتيِدة،

سُبيِل في وأمواله ونفسه، وصحته، ووقته، بمْاله، ضحى الذي      
 عنكم، نعم عنكم الدفاع

أعراضهم، وعن دمائهم، وعن عقيِدتهم، عن المْسلمْيِن وعن      
أموالهم.ِ  وعن

ووسُام نفوسُنا، في اعتزازأ محل يِكون أن يِجُب الرجل هذا      
 وتاج صدورنا، على شرف

يِكون أن بدل لبنائنا قدوة يِكون وأن رؤوسُنا، فوق كرامة      
 أو الكرة لعب القدوة

مغني.ِ  أو ممْثل      

اسُمْه!!.ِ  عن يِجُيِبك مغني أي عن الطفل تسأل      

اسُمْه!!.ِ  عن فيِجُيِبك كرة لعب أي عن الطفل وتسأل      

شعبان؟ أنور وعن عزام؟ الله عبد وعن أسُامة؟ عن تسأل أما      
 وعن الغانم؟ عادل وعن
ًا العتيِبي؟ متعب       المة واقع في نكرات لنهم يِعرفهم أحد ما أبد

 عند ولكنهم
عليِيِن.ِ  أعلى في الله بإذن الله      

علم ليِعلمْون والنصارى اليِهود من وراءها ومن أمريِكا إن      
 أن يِعني ماذا اليِقيِن

أن تريِد فهي لذلك المة أبناء نفوس في الجُهاد روح تعود      
 تلك ؛ أسُامة شخص تضرب

لتمْوت ضربها يِريِدون جديِد من المة أحيِت التي الظاهرة      
 ولكن أخرى مّرة النفوس

هيِهات.ِ  هيِهات      

القردة لبناء فأنى نفوسُنا في الجُهاد روح سُرت لقد      
الروح.ِ  تلك وال****** إطفاء



الخبر ذلك سُمْعت منذ الله لدعو أنني هو إل إله ل الذي والله      
 قبل يِمْيِتني أن

الكفر.ِ  ِلدول ُيِّسلم أسُامة أرى أن      

ّنا رجل كل يِضع أن يِجُب حيِنها في لنه       ول التراب في رأسُه م
ًا يِرفعه  لن أبد

دليِل البطال عن والتنازأل المة في هواٍن دليِل البطال تسليِم      
 المة في أنوثة
سُلوبودان الحرب مجُرم تسليِم يِرفضون الصرب هاهم      

 المْسلمْيِن أباد الذي ميِلوسُوفيِتش
من رجل هناك كان إذا العبارة بصريِح وقالوا أبيِهم بكرة عن      

 أمريِكي جندي أدنى
سُلوبودان على ويِقبض ليِأتي المْتحدة الوليِات رئيِس إلى      

 العرب ودول ميِلوسُوفيِتش
هذا يِستحق متهور قال: هذا من المْلتزميِن من حتى للسُف      

 في فتنة السُلوب!! صاحب
صدى عّل الرجل لذلك المْنبر هذا من أقول المة!! ولكن      

 في الذي واللم الحرقة
يِقول ماذا اسُمْع له أقول الحب ريِاح عبر إليِه يِصل أن نفسي      

 عليِه الله صلى النبي
يِضروك أن على اجتمْعوا لو المة أن [واعلم له أقول وسُلم      

ٍء ٍء إل بشي  قد بشي
ًة أملك ل وأنا له عليِك] أقول الله كتبه       به جادت ما إل له نصر

 أقول قريِحتي
أسُامة:  يِا له      

أسُامـة.ِ  يِا درك *** لله شـامة العـز سُـبيِل في      
ًا       هامة.ِ  ِللكفر حـنى *** ما فيِـنا كالطـود شـامخ
ّقن       ًا البـاغـيِن ل ًا درسُـ حسامة.ِ  فيِهم *** شـاهر
ًا       ًا معلنـ شهامة.ِ  ِللـكفر *** ليِس يِـدوي صـوت
ٌد للـباغـيِن ليِس       تنامى.ِ  والـبغي *** كيِف عـه
ً اليِـوم نرضى لسنا       كالـنعامة.ِ  نطأطئ *** أو ذل
ٌد الحرب في نحن       بالسلمة.ِ  نرضى *** لسنا أسُـو
ّنات إلى بل       علمـة.ِ  الروح *** نبذل نمْضي الجُ
السآمـة.ِ  فيِها ترى *** ما قامـت للـه عصـبٌة      
ّكست       ٍر رايِات ن ندامة.ِ  فيِهم *** أعـقبت كـف
أسُامة.ِ  زأحف *** أوقـفوا صـيِاٌح فيِهم فاعتلى      



ًا اليِوم غدوت قد       ].ِ  أسُـامـة يِا درك *** لله رمز

ًا: {مداخلة قال       حلقة المْعاكس التجُاه برنامج في له أيِض
 لدن [بن بعنوان

هـ20/4/1422 المريِكي] بتاريِخ والخوف العربي واليِأس      
 أي م12/7/2001 المْوافق

ًا}: [ الحمْد63 بـ سُبتمْبر أحداث قبل       العالمْيِن رب لله  يِوم
 على والسلم والصلة

أجمْعيِن، وصحبه آله وعلى محمْد سُيِدنا المْرسُليِن أشرف      
 مثل طرح على أشكركم بدايِة
ًا المْوضوع هذا       في مختصرة سُتكون مداخلتي بأن المْهم.ِ علمْ

نقاط:  سُت

أهم من ُيِعتبر التجُاه هذا في تطرحونه الذي المْوضوع أولً: إن      
 التي المْواضيِع

أزأمة أزأمتها إن حيِث المُْعاصرة مرحلتها في المة تحتاجها      
 وأسُامة ونمْاذج، قدرات

ِللخلص الصحيِح الطريِق في المُْتمْيِز النمْوذج يِعتبر لدن بن      
 التردي حالة من
المة.ِ  تعيِشها التي والتبعيِة      

ًا: نحن       من ننطلق ل لدن بن أسُامة ِللمْجُاهد تأيِيِدنا في ثانيِ
 بل عاطفي شعور

ويِسعى به ويِنادي إليِه يِدعو ما أن حيِث شرعي، عقدي منطلق      
ًا ُيِعتبر أجله من  مطلب
ًا       ًا شرعيِ في التأخر الحوال من حال بأي ِللمة يِجُوزأ ل ملح

 له السُتجُابة
تحقيِقه.ِ  على والعمْل      

ًا: نحن       ًا نعتقد ثالث ًا اعتقاد المُْتمْثل العالمْي الكفر أن جازأم
 باليِهود

نعتقد وإَماَمُه، الكفر رأس أميِركا رأسُهم والنصارى.ِ.ِ وعلى      
 يِمْارسُون أنهم
وتغريِب خيِراتها، ونهب المْسلمْيِن، ِلبلد الحقيِقي الحتلل      

 وممْارسُة أبنائها،
السيِطرة سُبيِل في المْشروعة غيِر التعاملت أنواع جمْيِع      

 يِمْارسُه وما النفوذ، وبسط



فهم نقول، ما على واضح دليِل فلسطيِن في أهلنا ضد اليِهود      
 القتل ُيِمْارسُون

العشوائي القصف، البيِوت، وهدم العراض وهتك والتشريِد      
 العزل، البريِاء على
النصرة؟!  عن القعود ِلنفسها المة تجُيِز فكيِف      

ًا: أخي       أميِركا هذه: أن مداخلتي في المْهم وهو الكريِم، رابع
 جزيِرة تحتل اليِوم

الشرعيِة ِللنصوص ُمصادم وهو أقصاها، إلى أدناها من العرب      
 بإخراج المرة

الصلة عليِه قال كمْا العرب، جزيِرة من والنصارى اليِهود      
 الحديِث في والسلم

جزيِرة من المْشركيِن عباس: [أخرجوا ابن عن الصحيِح      
العرب].ِ 

ًء       ًا: وبنا مسلم على تخفى ل التي النصوص هذه على خامس
 المريِكان قتال يِكون

المْسلمْيِن، على عيِن فرض شايِعهم ومن واليِهود معهم ومن      
 على عيِن أقول: فرض

ًا واجب وقتالهم المْسلمْيِن،       من يِخرجوا حتى فيِه هوادة ل وجوب
 ومن العرب جزيِرة

ـ الكريِم أخي ـ أجمْع وقد يِحتلونها، التي المْسلمْيِن بلد جمْيِع      
 السلف علمْاء

الجُهاد أن على ـ العلمْاء من أحد هذا في يِخالف ولم ـ والخلف      
 على يِتعيِن

بلد العدو دخل ومنها: إذا ثلث حالت في المْسلمْيِن      
 واليِهود فكيِف المُْسلمْيِن،

ًا يِعيِثون والنصارى       أرض قاطبة، الرض بقاع أقدس في فساد
 الوحي أرض الحرميِن،

المْسجُديِن.ِ  وثالث القبلتيِن أولى المْقدس بيِت وأرض والنبوة،      

ًا الكريِم أخي       ًا: نحن سُادسُ خلل من ونلمْس نشعر وأخيِر
 في الشباب بيِن تحركنا

الرفض من حالة يِعيِش المْسلم الشباب أن والتوجيِه الدعوة      
 والنزعاج الشديِد

والتدخل العربيِة، الجُزيِرة في المريِكي التواجد من الكبيِر      
 والتأيِيِد السافر



من إخراجهم كيِفيِة في بيِنهم يِتهامسون وهم ِلليِهود، اللمحدود      
 وهذا الرض، هذه
شك ل وهي بها، يِقومون التي السُتشهاديِة العمْليِات في ظاهر      
 الطاعات أعظم من
المْسلم فالشباب ـ العلم أهل ذلك نقل كمْا ـ القربات وأفضل      

 أن يِأبى اليِوم
العربيِة والمُْؤامرة الصهيِوأمريِكيِة ِللمْؤامرة رأسُه ُيِطأطئ      

 خلل من المْكشوفة
إل تزول ل اليِوم الحاصلة فالفتنة السُلميِة، المة ضد النظمْة      

 بالقتال
فتنة تكون ل حتى تعالى: [وقاتلوهم قال كمْا والمُْدافعة،      

لله]  كله الديِن ويِكون
الرمز هو أسُامة أن يِعلمْوا أن ـ الكريِم أخي ـ المريِكان وعلى      

 بحثت طالمْا الذي
أن يِظنوا فل وتأصل انتشر قد يِحمْله الذي والفكر المة، عنه      

 قتله أو موته
تتوقف ل عقديِة قضيِة فالقضيِة والمُْقاومة، الجُهاد سُيِوقف      
موته.ِ  أو شخص حيِاة على

ًا       ً بحاجة اليِوم المة نقول: أن وأخيِر ًا عشر اثنا إلى أول من ألف
 الشباب

والسلم الصلة عليِه قال حيِث الديِن، ِلنصرة يِنفروا المُْجُاهد      
 الحديِث في
ًا عشر اثنا تهزم الصحيِح: [ول       ًا: أن قلة]، من ألف ُتجُار يِؤدي ثانيِ

 المُْسلمْيِن
اليِهود ضد المْقدس الجُهاد هذا دعم في أموالهم زأكاة بعض      

 فعندها والنصارى،
أخي واليِقيِن، والصبر بالصدق تعالى الله بإذن النصر سُيِتحقق      

 كانت إن الكريِم،
عطوان الباري عبد الكريِم ِللخأ أقول دقيِقة نصف فقط هناك      
 الكبيِر احترامنا مع

ًا يِكن لم لدن بن له: أن       إن بل اليِام، من يِوم في لميِركا حليِف
 دعا لدن بن

شريِط في م87 عام منذ المريِكيِة البضاعة مقاطعة إلى      
 السعوديِة، في وموزأع موجود



ودعا العربي، الوطن أرجاء جمْيِع في المْلتزم الشباب وتناقله      
 على أميِركا ضرب إلى
ضد الفغان مع قاتل من وإن بالضبط، صرح هكذا رأسُها      

 شرعي، ُمنطلق من جاء الروس
عليِه الله -صلى النبي شأننا، ليِس فهذا المْصالح تقاطعت وإن      

 الفرس وسُلم- قاتل
في.ِ.ِ ذلك وصب الروم وقاتل الروم، مصلحة في ذلك وصب      
 فالقضيِة الفرس، مصلحة في
تجُيِر أن الحوال من حال بأي يِمْكن ل شرعيِة عقديِة قضيِة هي      
 وأنا آخر، طرف لي
الله ورحمْة عليِكم والسلم الفرصة، هذه إتاحة على أشكرك      

].ِ  وبركاته

ًا السابق المْعاكس التجُاه برنامج في ] ـ08[       الدكتور قال أيِض
الفقيِه: [  سُعد
على والسلم والصلة لله الحمْد الرحيِم، الرحمْن الله بسم      

ً الله، رسُول  أول
لدن بن غيِث أبو سُليِمْان الشيِخ أخونا تصحيِح تصحيِح.ِ.ِ أكرر      
 أميِركا، مع يِتعاون لم

ًا، أصل له ليِس كذب هذا عن ُيِقال ما وكل       كان أنه الحقيِقة بتات
 من أتباعه يِحذر
واحدة.ِ  هذه المْستقبل، في أميِركا بعداوة ويِبشرهم زأمان      

ًا: هناك       كذلك أصل، له ليِس لدن بن عن ُيِقال ِممَْا الكثيِر ثانيِ
 في عاش أنه

ما حتى بل الفلني، ِللمْكان سُافر أو ِلسويِسرا سُافر أو الغرب      
 مع علقة عن يِقال
و[السفارة] السعوديِة فيِصل]، و[تركي السعوديِة الحكومة      

ًا، أصل له ليِس  بل أبد
والريِبة والشك التوُجس من علقة.ِ.ِ علقة هناك كان بالعكس      
 خاصة كبيِر، حد إلى
الفغاني.ِ  الجُهاد فترة نهايِات في      

خطأ، أو صح لدن بن كون ليِست القضيِة المْوضوع إلى عودة      
 هل لدن بن إن القضيِة

عظيِم بطل شخص يِعني عادي، غيِر أو عادي شخص ُمجُرد هو      
 ُمتكاملة، ظاهرة هو أو



هذه من طرف لدن وبن ُمتكاملة، ظاهرة كلها القضيِة      
 في ـ أن شك ل الظاهرة،

تضحيِاته رغم لدن وبن كبيِرة ظاهرة القضيِة أن ـ نظرنا      
 الجُذابة وشخصيِته الضخمْة

لو العظيِم الشأن هذا له ِليِكون يِكن لم أنه إل الجُيِدة، وقدراته      
 بقيِة تكن لم

أن الظاهرة هذه عناصر أولً: من ُمتوفرة، الظاهرة عناصر      
 المْسلمْيِن آذت أميِركا

أماكن وفي العراق وفي العربيِة، الجُزيِرة وفي فلسطيِن في      
 العالم من كثيِرة أخيِرة

لكل المْحليِيِن الحكام مع تآمرت أنها هذا من والهم السُلمي،      
 هذا خيِرات

ُحنق أميِركا على الُحنق فصار الشعوب، هذه وإيِذاء المْناطق      
 ُحنق طبيِعي، غيِر
ًا، عظيِم       الول.ِ  العنصر هذه.ِ.ِ هذا جد

أمثلة ضربوا يِعني الُحكام، وخاصة الثاني:.ِ.ِ المْسلمْيِن العنصر
 الخيِانة في عظيِمْة

حكام حتى ِللمريِكان والتبعيِة و.ِ.ِ السُتمْكان والضعف والذل      
 المُْقدسُة، البلد
والقتصاديِة السيِاسُيِة التبعيِة بمُْجُرد يِكتفوا لم هم يِعني.ِ.ِ يِعني      

 مع والتآمر
بل ِللمريِكان، رهيِنة وجعلها البلد خيِرات نهب على المريِكان      

 الرضيِة وفروا
ِللمريِكان ِللسمْاح ديِنيِة وأرضيِة أمنيِة وأرضيِة سُيِاسُيِة أرضيِة      

 كجُيِش، بالبقاء
العنصر فهذه.ِ.ِ هذا العرب، جزيِرة وسُط في مسلحة كقوة      

 الظاهرة عناصر من الثاني
ًا قلوبهم في واصطنعت الناس أغاظت التي المُْهمْة       غيِظ

ًا  وعلى أميِركا على شديِد
ًا.ِ  المْسلمْيِن ُحكام       عمْوم

ُمتعطشة المة الكلم هذا بعد يِعني المة، الثالث: إن العنصر      
 طبيِعي غيِر بشكل

السُلم تواجه التي العظمْى بصفتها.ِ.ِ القوة أميِركا يِواجه ِلمْن      
 وتواجه

يِثبت بل والكلم، بالشعار فقط يِواجهها ولن.ِ.ِ ل المْسلمْيِن،      
ًا  ند أنه عمْليِ



الخيِانات الزأمة هذه يِعالج حتى يِرد، حتى بـ.ِ.ِ يِعني لها حقيِقي      
 المُْزمنة،

نظرنا- هي في ـ المْشكلة هذه المْسلمْيِن، بلد في المُْستقرة      
 أو أتمْها التي
وأصبح العناصر هذه على أتى لدن بن يِعني لدن، بن أكمْلها      

 لن المُْناسُب الرجل
في أميِركا ُمواجهة قضيِة في المُْهمْة الظاهرة هذه ُيِكمْل      

 بصفة الحاضر، الوقت
الُحكام مع ُمتآمرة الوقت نفس وفي ِللمْسلمْيِن عدو أميِركا      

 ليِذائهم المْسلمْيِن
خيِراتهم.ِ  ونهب      

ًا ـ لدن بن       وبن أميِركا، لدى ما والعدة العدد من له ليِس ـ طبع
 ـ يِعني ـ لدن
وزأنه.ِ.ِ قليِل إن أنت ذكرت وكمْا طبيِعي، كبشر عادي شخص      

 ونفوذه محدودة وعدته
يِحطم أن يِستطيِع ل أنه يِعتقد لدن بن إن أتوقع وأنا محدود،      

 بن لكن أميِركا،
هذه بها يِستثمْر بطريِقة اللعبة يِلعب أن أن.ِ.ِ، يِستطيِع لدن      

 نفس ويِسخر الظاهرة،
نفسها، بأميِركا التلعب خلل من أميِركا ضد أميِركا قوة      

 ضد المة ِلتجُيِيِش
ًا أميِركا،       السلح من ولديِها عظمْى بلد.ِ.ِ قوة أميِركا طبع

 والعلم والمْال
عندها لكنها تريِد، ما به تصنع أن تستطيِع ما الدراسُات ومراكز      
 العنجُهيِة من نوع
وحقيِقة السُلمي العالم حقيِقة تفهم أن تعجُز ما والكبريِاء      

 المْسلمْيِن، تفكيِر
ًا ضخم ونفسي حضاري حاجز وهناك       وبيِن أميِركا بيِن جد

 الحقيِقة في فهي المْسلمْيِن
ِلخدمة وتعالى سُبحانه الله سُخرها يِعني لدن، بن خدمت      

 خلل من لدن بن مشروع
محدودة عدة لديِه لدن بن لدن، بن تعامل طريِقة مع تعاملها      

 لكن محدودة، وقوة
وضد أميِركا ضد نفسها، ضد الناس تجُيِيِش في أميِركا.ِ.ِ نفعت      

 الُحكام وضد إسُرائيِل



كيِنيِا نمْوذج في هذا؟ حصل كيِف أميِركا، مع يِتآمرون الذيِن      
 حصل حيِنمْا وتنزانيِا

[بن لـ التهام المريِكان وجه حتى قليِلة أيِام تمْر لم النفجُار      
 كان لدن]،

اللي.ِ.ِ الخأ ذكر وكمْا المُْشكلة، يِمْتصوا أن المريِكان بإمكان      
 في موجود اللي
وأن البريِاء قتل قضيِة عن يِتحدثوا أن بإمكانهم كان الحلقة،      

 مساكيِن هؤلء
في.ِ.ِ أفتت مثلمْا المْمْلكة في الديِنيِة المْؤسُسة ويِسخروا      

 الخبر انفجُار في.ِ.ِ بأن
المُْستأمنيِن وقتل الرض في إفساد الريِاض وانفجُار      

 بإمكان كان والمُْعاهديِن،
والحكومة المْمْلكة في النظام مع تتعاون أن هذه.ِ.ِ أميِركا      

 من وغيِرها السعوديِة
قتل هذا يِقال بأن الديِنيِة، ِللمْؤسُسة ِلتسخيِرها الحكومات      

 جريِمْة، وهذه البريِاء
لـ وتنظر المْرحلة وتتجُاوزأ الزأمة [.ِ.ِ] وتمْتص وتمْتص.ِ.ِ يِعني      
 لدن] كرجل [بن
نجُح لدن بن مراد أن.ِ.ِ أن أنها حصل الذي لكن ِللدم، ُمتعطش      
 على ردت أميِركا أن

أفغانستان على الصواريِخ عشرات وأرسُلت عنيِف، رد لدن بن      
 ووقف والسودان،

بن اسُم وكرر ِللصحافة، الحديِث منصة على [كليِنتون] بنفسه      
  مرات4  أو3 لدن
حال لسان بصفته كليِنتون يِعني آذاه، الذي الشخص كأنه      

 الغطرسُة حال لسان أميِركا،
المريِكيِة و.ِ.ِ والجُريِمْة والظلم المريِكي والكبريِاء المريِكيِة      

 آذاني يِقول: لقد
تريِد ماذا عليِه، أرد أن أريِد.ِ.ِ أريِد آذاني هو أنه بمْا و لدن، بن      

 المة؟
الضخمْة، الخيِانات هذه رأت التي العربيِة والمة المْسلمْة المة      

 بالضافة ورأت
لم ويِزعم.ِ.ِ الشعارات البطولة يِزعم من هناك الخيِانات إلى      

ًا، يِفعل  لكنها شيِئ
المُْنصة هذه على يِقف [كليِنتون] أن أجبر شخص الن رأت      

ُيِكرر  عدة لدن بن اسُم و



لم عليِه، أرد أن أريِد وأنا لدن، بن آذاني يِقول: لقد وهو مرات      
 المريِكان يِكتف

تسخيِر من وهذا لدن، بن مشروع يِخدمون اسُتمْروا بل بذلك،      
 وتعالى سُبحانه الله
ل، وهم باسُتمْرار يِهددهم كخطر أبقوه يِخدمونه، اسُتمْروا لهم،      

 الذيِن ُهم ل
كخطر فبقي يِقتلونه، ول ُيِحجُمْونه ول يِعتقلونه يِستطيِعون      

 أن إلى عليِهم ُمستمْر
الدول من عدد من اليِام هذه جيِوشهم من كبيِر عدد سُحبوا      

ً وأثبتوا العربيِة،  فعل
تتقاطر أن إلى ذلك أدى عليِهم، الخطر يِدعي ل الرجل هذا أن      
 الناس من كبيِر عدد
ً لدن بن إلى       تقاطروا الرجل، هذا من يِخوفوا أو يِنفروا أن بدل
 أفغانستان على
يِتدربوا حتى المْكان هذا إلى وتوجهوا المُْخاطرات كل أخذوا      
 إسُرائيِل حرب في
وأميِركا.ِ       

شخص، لدن بن وكيِف ِللظاهرة وصف الحقيِقة.ِ.ِ هذا هي هذه      
 هذه في مركزي نعم
التعيِسة الحالة من المْسلمْيِن ُمعاناة هو الصل لكن الظاهرة      

 السيِئة والقيِادات
].ِ  السُلمي العالم في      

ًا وقال       المريِكان بإخراج أسُامة الشيِخ بيِان على ُيِعلق وهو أيِض
العرب:  جزيِرة من
لدن بن أسُامة الشيِخ بها مر التي الظروف يِتأمل الذي [ إن      
 المْستوى على
مستوى وعلى بلده وأهل قومه مستوى الشخصي*** وعلى      
ّلته أهل  الديِنيِة ورسُالته م
البيِان.ِ  هذا صدور يِستغرب ل لربمْا      

صدمات ِلثلث المْاليِة الناحيِة من أسُامة المام *** { تعرض      
 نشاطه على أثرت

كبيِر:  بشكل المْالي      



أمواله تجُمْيِد السعوديِة الُحكومة قرار الولى: هي الصدمة      
 المْنقولة المْعروفة

بعد رجوعه في أمل ل أن علمْت أن بعد وذلك والثابتة منها      
 الخيِر.ِ وقيِمْة الخروج

عند دولر  مليِون300  إلى200 بيِن تتراوح الموال هذه      
 تحت وضعت حيِث التجُمْيِد

من كثيِر ترددها التي هي القيِمْة رسُمْيِة.ِ هذه جهات سُيِطرة      
 حيِن العلم وسُائل

تحت التي الموال أما أملكه قيِمْة وتذكر لدن بن عن تتحدث      
 فقضيِة حاليِا تصرفه

أخرى.ِ       

دفع من السودانيِة الُحكومة عجُز من الثانيِة: جاءت الصدمة      
 التي المْشاريِع تكاليِف

يِربط الذي التحدي طريِق أشهرها كان والتي أسُامة نفذها      
بالخرطوم.ِ  بورسُودان

% من10 من أكثر اسُتخلص يِستطع لم لدن بن أن ويِعتقد      
 بها يِطالب التي الموال

دولر.ِ   مليِون200 تجُاوزأت ربمْا والتي السودانيِة الُحكومة      

من عدد من ِللتخلص اضطراره من الثالثة: جاءت الصدمة      
 خبرها تسرب التي الشركات

الذاتيِة]}.ِ  السيِرة وإقفالها.ِ[انظر السعوديِة ِللحكومة      

ِللسُتفزازأ شخصيِة تتعرض لم الشخصي المْستوى على      
 النبيِلة المْواقف رغم والحصار

لدن.ِ والذيِن بن أسُامة الشيِخ له تعّرض مثلمْا والشريِفة      
 عن الشيِخ مع تعاملوا

ّيِن سُهل رجل أنه يِعلمْون كثب       كان مسالم.ِ ولقد متواضع ل
ًا الشيِخ  ِللبذل رمز

في الشيِخ بذله بمْا يِناقش أو أحد يِشك وبالمْال.ِ ول بالنفس      
 في الجُهاد

أتباعه وكثرة العسكريِة الشيِخ قدرة أفغانستان.ِ ورغم      
 ويِد يِده كف فقد المْدّربيِن

أزأمة خلل المريِكان ومواجهة بل النظام، مواجهة عن أتباعه      
 لسُباب الخليِج



أفغانستان في الجُهاد توقف ثم الفترة، بتلك تليِق وظروف      
 على بالخطر الشيِخ فأحّس

تجُاري نشاط على هناك واقتصر السودان في واسُتقّر نفسه      
 ولم المْقاولت وأعمْال

ومصر أمريِكا مثل به المْتربصة الجُهات من جهة أي تستطع      
 عسكري عمْل أي إثبات من
منه تسحب مقدمات وبل القبيِل.ِ وهناك هذا من نشاط أو      

 سُمْعته تشويِه بهدف جنسيِته
وجوده بسبب للحصار السودان هو كامل بلد ويِتعّرض وإخافته،      
 وتتوالى فيِه،
واصفة والمريِكيِة العربيِة الصحافة في والمْقالت الكتابات      
ّيِاه  أكبر بأنه إ
ّولي       العالم!!.ِ  في والتخريِب الرهاب ممْ
الجُزيِرة أهل مع الشيِخ عاش بلده وبني قومه مستوى على      
 العجُاف.ِ عاش السنيِن هذه
كيِف بجُسده.ِ ورأى عنهم ابتعاده رغم ومشاعره بقلبه معهم      

 بالخطر المُْصلحون أحّس
الخرى تلو بالخطوة ِللنظام وتقدموا ِللِصلح بالسعي وبادروا      
ًا  بالمْعروف أمر
ًا       ّوجوا الليِن في غايِة بأسُاليِب المُْنكر عن ونهيِ ذلك والدب.ِ وت

 تفصيِلي بمْشروع
ًا النظام شّن ذلك النصيِحة.ِ ومقابل مذكرة هو       ضروسًُا حرب
ًنا المْصلحيِن كل على  سُجُ
ًا       ًا وتعذيِب ًا، وتشويِه بكل قدميِها على الدولة ووقفت وتشهيِر

 ِلحرب أجهزتها
وسُلمْيِة أسُاليِبهم هدوء رغم المُْصلحيِن وحرب السُلم      

 النظام فتئ طريِقتهم.ِ وما
أسُاطيِن من وغيِرهم والدفاع الداخليِة وزأيِر خلل من ُيِكّرر      

 عبارات النظام
ّدي       لي مجُال ل الجُزيِرة، لهل يِقولون وكأنهم والمْواجهة التح

 ول سُلمْي عمْل
السلح.ِ  إل خيِار لكم وليِس للرأي ول للنقد ول ِللنصيِحة مكان      

وهو به عرف والذي الشيِخ يِحمْله الذي المُْشروع مستوى على      
 ورايِة السُلم رسُالة

مع حرب حالة في أصبح السُلم أن الشيِخ أحس الجُهاد،      
 علمة أول وكانت أمريِكا،



ِللمريِكان دور من عيِنه بأم رآه ما هو الحرب لتلك       وآل **** 
 تحطيِم في سُعود

بيِن الضخم الفتنة مشروع خلل من الفغاني الجُهاد      
 أن كيِف ورأى المْجُاهديِن،

في الشيِوعي النظام تدعم الشيِوعيِة عدوة وهي أمريِكا      
 على للقضاء طاجكستان

ّيِد المْسلمْيِن       عن السلح وتمْنع الشيِشان حرب في روسُيِا وتؤ
 هذا البوسُنة، مسلمْي

وضرب لبنان ضرب في لسُرائيِل وحمْايِتها تشجُيِعها غيِر كله      
 ومؤامرتها الفلسطيِنيِيِن

أمريِكا يِد المْزعومة.ِ ورأى الدويِلة خلل من النتفاضة قتل في      
 الدعاة ضرب في
والخليِج العربيِة الجُزيِرة في السُلميِة والحركات والمُْصلحيِن      
 وشمْال الشام وبلد
وشرسُة منظمْة عالمْيِة حمْلة تديِر أمريِكا كانت لو كمْا أفريِقيِا،      

 السُلم على للحرب
ودعاته.ِ  أهله على والقضاء      

ً إن       وفي العالم في ذلك كل يِرى وهو أسُامة الشيِخ مثل رجل
ًا بلده  في وأخيِر
الجُهاد، في الحافل السجُل صاحب وهو منه ُيِنتظر ل نفسه،      

 وزأهده بتديِنه والمْعروف
هذا في ُيِدفع أن إل منه ُيِنتظر ل دنيِا، من الله حباه ما رغم      

 حتى التجُاه،
عن تأّخر كيِف اسُتغربوا وأوضاعه الشيِخ بشخصيِة العارفيِن أن      
 يِقدم ولم المْوقف هذا
].ِ  زأمن منذ عليِه      

ًا: [ بالله وقال       ًا يِمْتلئ وهو المْرء شعور هو ما عليِكم، أيِض غضب
 غطرسُة من
ًا يِنفجُر ويِكاد أمريِكا       ومتاجرتهم حكامه خيِانة بسب احتقان

 يِرى ثم وديِنه بكرامته
يِفجُر ول غضبه يِفرغ أن يِستطيِع فل عليِه المْحكم الحصار هذا      

 يِلم هل احتقانه؟
بهالقادر تحدثه ما كل عنه نيِابة ليِحقق لدن بن إلى يِتطلع حيِن      

 حيِن علىلم



ً لدن بن يِعتبر       ًا بطل ًا أسُطوريِ على القادر الوحيِد وهو ومخلص
 الغول هذا تأديِب

يِقول لدن بن كان وإذا الخونة؟ الحكام وسُحق المريِكي      
 يِضاعف مرة كل وفي فيِفعل

ًا تمْكن حتى ضربته       يِلم فهل نفسه البنتاجون دك من أخيِر
 الغطرسُة بعد الناس

الضربة حرارة بكل ترقبهم في العراق قضيِة في المريِكيِة      
 هذه لدن، لبن الثانيِة

تحترم كيِف أمريِكا سُتعلم أنها يِعتقدون التي الضربة      
 وتحسب وتخشاهم المْسلمْيِن

حسابهم؟].ِ       

بعنوان له أسُره{مقال الله فك الفهد ناصر الشيِخ قال ] ـ09[      
 في الرحمْن [آيِات

وسُلم عليِه الله صلى الرسُول سُبتمْبر]}: [ قول غزوة      
 تسمْى ما بالرعب] فهذه [نصرت

في حربيِة طائرة آلف سُبعة تحشد العالم في دولة بأعظم      
ًا سُمْائها  من خوف

[الباتريِوت] بوضع وتقوم أفغانستان]، [كهوف في الساكنيِن      
 و[الستيِنجُر] حول

ًا الطوارئ وتعلن اليِوم، مدار على مصالحها       هجُمْات من خوف
 مرة، من إرهابيِة! أكثر

ول الضربة، بعد نفسيِة بأمراض سُكانها ربع من أكثر ويِصاب      
 الختباء زأعيِم يِخرج

يِزال ول ثاني، مخبأ في ِليِدخل إل مخبأ [تشيِني] من العالمْي      
 الرعب ُمسلسل

ًا،       لقسم سُبحانه الله إبرار من كله هذا أن ونحسب مستمْر
 عبد أبي المْجُاهديِن شيِخ
الله عباد من فإن ؛ بالمن المريِكان يِهنأ ل بأن الله نصره الله      
 أقسم لو من
ـ وسُلم عليِه الله صلى الرسُول لبره!.ِ وقول الله على      

 على اجتمْعوا لو المة أن [واعلم ـ بالمْعنى
عليِك] الله كتبه قد بشيء إل يِضروك لم بشيء يِضروك أن      
 هذه عظمْة في يِجُادل ومن
اليِة؟.ِ       



الله حفظه لدن بن أسُامة الله عبد أبا المْجُاهد الشيِخ فإن      
 عليِه اجتمْعت ونصره

من وألوانهم، أديِانهم، اختلف على أقطارها، من المم      
 وهندوس، ويِهود، صليِبيِيِن،

الرض، مشارق في وغيِرهم، وخونة، ومنافقيِن، وبوذيِيِن،      
 ما بجُمْيِع ومغاربها،

والقمْار والطائرات، السُلحة، من علومهم، بلغته ممْا بأيِديِهم      
 وأجهزة الصناعيِة،

الرض في انتشرت صورته أن ومع والمْراقبة، التجُسس،      
 الهشيِم، في النار انتشار

والمْسلم والكبيِر، والصغيِر والداني، القاصي يِعرفه فصار      
 والرجل والكافر،

على له وقفوا ول أثر، على له يِعثروا لم كله هذا ومع والمْرأة،      
 يِدرى ول خبر،
وأن منهم، يِحفظه أن سُبحانه الله هو؟!.ِ نسأل سُمْاء أي تحت      

 يِقر وأن عليِهم، يِنصره
وأحلفها! ].ِ  أمريِكا بهزيِمْة عيِوننا      

أسُره{مقال الله فك الجُربوع العزيِز عبد الشيِخ وقال ] ـ10[      
 لدن [بن بعنوان

بأسُرها الدنيِا ِللمْؤمنيِن]}: [ يِكفي العزة وصناعة المْؤمن      
ً  أسُامة وجود جمْال

الشيِخ واحد مؤمن ِلمْواجهة تحشد ما تحشد فيِها: أمريِكا      
 يِقارب ما حشدت حيِث أسُامة

الناتو حلف صرح كمْا الدول بيِن تتسول وأخذت دولة الستيِن      
 التبرعات ِلجُمْع بذلك،

مواجهة في رجل دره ولله لدن بن أسُامة ضد الحمْلة لتمْويِل      
 مواجهة في ودولة دولة
ُكْم [ ل رجل       َن ُلو ِت َقا ًا ُيِ ًى ِفي ِإّل َجمِْيِع ٍة ُقر َن ْو ُمَحّص  ِمْن َأ
ِء       ٍر َوَرا ُد ُهْم ُج ْأسُُ ُهْم َب َن ْيِ ٌد َب ِديِ ُهْم َش ُب ًا َتْحَس  َجمِْيِع
ُهْم       ُب ُلو ُق ّتى َو ِلَك َش ُهْم َذ ّن أ

َ ْوٌم ِب ُلوَن ل َق ِق ْع  14] الحشر: َيِ
الفرازأات البشرى.ِ.ِ!! لعل هذه من أعظم بشرى فأي      

 أنستكم الحدث بعد المْزعومة
القرآنيِة.ِ.ِ!!!  البشرى المْؤمنيِن معاشر      

سُتفعل ماذا آخر رجل أسُامة الشيِخ مع كان لو الكبيِر والسؤال      
 اللعيِنة؟ أمريِكا



مسعر أمه ِلمْواجهتهمْا.ِ.ِ؟!!! ويِل الدول من سُتحشد وكم      
رجال.ِ!!!  معه لو حرب

ًا وكتبوا الدعاة تحدث كم       وخططوا نظروا وكم الزمن، من ردح
 صناعة منهم نرى ولم
ومن واجهتك إذا ِللريِح النحناء سُيِاسُة ِللمْؤمن.ِ.ِ.ِ!! وإنمْا العزة      
 ثم

ًا خر من أن علمْوا النبطاح.ِ.ِوما       ممْن خيٌِر قامته على صريِع
 برمالها الريِح طمْرته

منبطح:  وهو سُفت ما عليِه وسُفت      

أقدامنا على *** ولـكن كلومنا تدمى العقاب على فلسنا      
الدما.ِ  تقطر

أعــق كانوا *** وهم علـــيِنا أذلة رجال من هاما نفلق      
وأظــــــــلمْا.ِ 

ًا.ِ.ِ.ِ ولكنه الحديِث قليِل لدن ابن       فعل الفعل.ِ.ِ.ِ حيِث كثيِر جد
 الدول تفعله مالم
ً لمريِكا المْناويِة الكافرة       متمْثلة العمْيِلة الحكومات عن فضل

 العربيِة بالنظمْة
ول.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ!!  الله رحم من إل      

ًا ِلتحلق المْؤمنيِن العزة هذه تتعدى بل       ًا شرق [ بها ويِفتخر وغرب
 المْجُرمون

[ جمْع قمْصان مصانعها أحد يِنتج حيِث ] المْكسيِك الكافرون      
 صورة ] عليِها قمْيِص

ًا نفقة نت.ِ.ِ أنها الجُزيِرة تقريِر ذكر لدن، بن الشيِخ       نفوق
ًا.ِ.ِ.ِ على  إثره خيِاليِ

الشيِخ يِعتبرون المْكسيِكيِيِن أن كمْا يِخسر، ولم المْصنع كسب      
 بطلهم لدن بن أسُامة

نت.ِ  الجُزيِرة في موجود والخبر بتصرف المثل.ِ.ِ.ِ.ِ نقلته      

إلى الجُبل ذروة من المْسلمْون فيِه انحدر يِوم في ذلك يِأتي      
 إتباع في الهابط سُفحه

وألبسة ألبستهم على وعباراتهم صورهم، ووضع الغرب،      
أطفالهم.ِ! 



ًا       يِتصور كان البشريِة.ِ!!!من للتصورات وخارق عجُيِب، أمر حق
 ألبسة الكفرة يِصنع أن

ُيِفتخُر ُتلبس لكي لدن بن أسُامة الشيِخ صورة عليِها       على به و
 العالم عمْلق أنه

هذا لمْثل تحريِمْنا مع ـ الغرب لدى المْنشودة والصورة أجمْع،      
 تسعى بل ـ الفعل

البيِت لتفجُيِر لدن بن أسُامة تخطيِط يِروي فيِلم لنتاج هوليِود      
 وقتل البيِض

قبل بريِطاني ألفها روايِة عن عبارة المريِكي.ِ والفيِلم الرئيِس      
 عاميِن.ِ ووصف

بأنها المْتحدة بالوليِات الخيِرة الهجُمْات ماكناب لندي الكاتب      
 من أقوى

حدث.ِ  ما كتابة في ليِفكر يِكن لم وأنه الخيِال،      

وأن م1999 عام مرة لول ُنشرت الروايِة إن كناب ما وقال      
 السيِنمْائيِة الصفقة

مفاوضات عبر السيِنمْائي ِللِنتاج ميِراماكس شركة مع أعدت      
شهورا.ِ  اسُتمْرت

فليِس ذلك غيِر ول والتمْثيِل السيِنمْا حرمة عن أتحدث ل      
 محسومة والقضيِة موضوعه

بن أسُامة الشيِخ صنعها التي العزة عن أتحدث ولكن عندي      
 بها وفرح للمْؤمنيِن، لدن
ًا بها وطاروا الكافرون       الشيِخ يِسلم لم وقت في وغربا شرق

 من لدن بن أسُامة
ِللسُف المْشهوريِن الصحوة رموزأ من حتى واللمْز الهمْز       و

 منهم يِصدر أن المْريِر
].ِ  رشيِد رجل منكم هذا.ِ.ِ.ِ!!!!! [ أليِس      

ل.ِ.ِ.ِ.ِل.ِ  لمريِكا قال العالم في الوحيِد أنه أسُامه يِكفي      
فتوى أي له يِنشرون ل الكافر الغرب أن لدن بن أسُامة يِكفي      

 الرحمْة فيِه باطنها
العذاب.ِ قبلها من وظاهرها      
بالعمْالة.ِ تتلوث لم يِديِه أن يِكفيِه      
ولست ـ كلمْة بشطر ولو مسلم قتل على يِعن لم أنه يِكفيِه      

 لوسُائل عقله يِؤجر ممْن



قائلة: قتل الحدث على طنطنت ما سُرعان التي العلم      
 المْسلمْيِن، وبعض البريِاء،

في الغيِرة **** يِقتل المْدنيِيِن.ِ.ِ.ِ.ِ إعلم الطفال، النساء،      
 والحيِاء المْؤمنيِن

قتل عن ويِسأل مساء صباح الله يِحارب إعلم البشر، في      
 براءة إنها البريِاء،

في ويِحتل اليِهود يِصنعه إعلم العراق، أهل وورع الذئاب      
 العالم مكانة نفوسُنا

المم!!!  جهلها من ضحكت أمة المْفتي.ِ.ِ.ِ.ِيِا      
العالمْيِن.ِ رب لله ذلك عن فعزف الدنيِا أغنيِاء من أنه ويِكفيِه      
من الُخلُص إل واحدة قوس عن رماه أجمْع العالم أن يِكفيِه      

 كثر وهم المْؤمنيِن
الحمْد.ِ ولله      
ً بأسُرها ويِكفيِه.ِ.ِ.ِ ويِكفيِنا.ِالدنيِا يِكفيِه       فيِها، وجوده جمْال

ًا ويِكفيِها  قبح
ُه.ِ المْحزون أجدت لو فيِنا.ِ.ِ.ِ ويِكفيِنا.ِويِكفيِنا.ِ.ِ.ِ.ِ!! أواه زأهده       أوا

وحـالي بجُسمْي *** ومن شــــبم قلــبه ممْن قلباه واحّر      
سُقـــم.ِ  عـنده

ًا أكتم مالي       سُيِـف حب *** وتدعي جسـدي بـرى قد حـب
المم.ِ  الدولة

ًا:        أخيِر
وسُلم عليِه الله صلى النبي لدن: قال بن أسُامة ِللشيِخ أقول      

 رضي عفان بن لعثمْان
ًا، سُيِقمْصك الله عنه: [إن الله       خلعه على سُتلص وإنك قمْيِص

 ].ِ وفي وخلعه فإيِاك
أحمْد ] رواه تخلعه فل خلعه على أرادوك [ فإن روايِة      

 في والحاكم والترمذي
كثيِر.ِ.ِ.ِ واللبيِب وغيِرهم صحيِحه في حبان وابن مستدركه      

يِفهم.ِ  بالشارة

اجتمْع ولو بأقطارها، من يِستطيِعه ل معه.ِ.ِ والله الله كان ومن      
 الجُن عليِه
على اجتمْعوا [ لو مسلم عند الحديِث وفي له وكادوا والنس      
 ل بشيء يِضروك أن

].ِ  عليِك الله كتبه وقد إل به يِضروك      



عن الدفاع لجُنة المْسعري{نشرة محمْد الدكتور وقال ] ـ11[      
 العدد الشرعيِة الحقوق

 سُبتمْبر7 المْوافق هـ1415 ثاني  ربيِع2 ] الربعاء15[      
 والزمن م.ِ}: [ أسُامة1994

لدن، بن أسُامة عن الجُنسيِة إسُقاط سُابقة المْقلوب: هالتني      
 تعليِمْات واسُتوقفتني

ومنها والوسُائل الطرق بشتى البلد دخول من [جللته] بمْنعه      
 وحيِرني القتل،

المْقلوب.ِ  الزمن      

ًا علمْت فيِمْا أجد لم       ًا سُند ًا شرعيِ السابقة هذه ُيِبيِح واحد
 أسُامة الخطيِرة.ِ فل

[إنمْا الحرابة قانون فيِه ُيِطبق حتى الرض في المْفسديِن من      
 يِحاربون الذيِن جزاؤ
ًا الرض في ويِسعون ورسُوله الله       أو ُيِصلبوا أو ُيِقتلوا أن فساد

 أيِديِهم تقطع
رجل هو الرض.ِ.ِ.ِ.ِ] اليِة.ِ ول من يِنفوا أو خلف من وأرجلهم      

وتقول:  خدورهن العواتقفي به تهتف

بن نصر إلى سُبيِل من *** أم فأشربها خمْر إلى سُبيِل من هل      
حجُاج.ِ 

ًا فيِؤخذ       حجُاج بن بنصر عنه الله رضي عمْر فعل على قيِاسُ
البصرة.ِ  إلى وإخراجه

ًا أعلم فيِمْا الرض وجه على هناك وليِس       ًا قانون المم بيِن مدنيِ
 جنسيِة ُيِسقط

بدواعي وذلك مكتسبة، كانت إذا إل صاحبها عن الصل موطن      
 كمْن السُتخدام إسُاءة

ً السعوديِة الجُنسيِة على يِحصل       تخريِبيِة بجُرائم ُيِضبط ثم مثل
 أو حدوديِة أو

اللتزام.ِ فيِها الصل لن المْنح، بشروط معها تتداعى أخلقيِة      
 الطبيِعي الحق أما

ًا عنه ُيِسقط فل للمْواطن       ًا أبد وأهل النسب، على قيِاسُ
 على ـ المْدني التشريِع

واحدة: لعمْلة وجهيِن إل والجُنسيِة النسب في يِرون ل ـ علتهم      
 ُيِنسب الولى



موطنه.ِ  أو أرضه إلى والثانيِة أهله إلى بها الرجل      

لنه الخطورة، في غايِة أمر لدن بن أسُامة مع حدث وما      
 بها يِأتي لم سُابقة ُيِشكل

تسوغها مدنيِة حتى أو شرعيِة أسُانيِد لها نجُد ولم قبل، من أحد      
 بتطبيِقها وتقضي

اللمْعيِة بهذه المر على القائمْون أتى أيِن من أعرف ول      
 عن ليِسقطوا القانونيِة

مكري انبساط لحظة في ويِجُعلوه موطنه جنسيِة الرجل      
ًا الجُنسيِة]، [عديِم  على قيِاسُ

المْجُاورة.ِ  الكويِت [بدون] في سُند      

الدولة رعايِة أخلقيِات تلك وليِست البل، تورد هكذا ما      
 إل اللهم لمْواطنيِها،

أرى] ما إل أريِكم [ما شريِعة على فرعونيِة صكوك كانت إذا      
 هكذا.ِ لو بالضبط وهي
ُكتبهم لزخرفوا أخرى شريِعة على لدن بن أسُامة كان      

ًا كان ولو بأعمْاله،  من واحد
عليِه ودقوا الراشديِن، الخلفاء خلف لوضعوه سُعود آل      

 في جاء رجل لكنه بالطبول،
].ِ  الغريِب والزمن العجُيِب العصر      

ًا{نشرة وقال       [ العدد الشرعيِة الحقوق عن الدفاع لجُنة أيِض
  ذي13 ]الربعاء97
النظام م.ِ}: [اسُتمْات1996 مايِو01 هـ،1416 الحجُة      

 محاولة في [السعودي] كعادته
الدكتور الرسُمْي وناطقها الدفاع لجُنة الدائم هاجسه تجُريِم      

 وكذلك المْسعري، محمْد
محمْد أبي السُلمي والمُْفكر لدن، بن أسُامة المْجُاهد الشيِخ      

 المْقدسُي.ِ وبالرغم
الكراه أنواع شتى وُممْارسُة ِللمْتهمْيِن الشديِد التعذيِب من      

 بالرغم وكذلك معهم،
يِزيِد أن يِستطع لم فإنه الضخمْة العلميِة النظام حمْلت من      
 المْتهمْيِن اعتراف على
لم هؤلء بال للعجُب: ما بفكرهم.ِ فيِا وتأثروا لهؤلء قرأوا بأنهم      

 بكتب يِتأثروا



يِوزأعها التي الجُاميِيِن من وغيِرهم سُعود آل فقهاء وأشرطة      
ًا النظام  في مجُان

النظام يِدرك ألم النسخ؟ من اللوف بمْئات والخارج الداخل      
ًا أفلس أنه بعد  فكريِ
أنها أم الناس؟ يِحترمه رشيِد رأي أو سُديِد قول له يِعد ولم      

 الناس لترويِع محاولة
المْؤصل السُلمي الفكر من الجُديِد على الطلع من ومنعهم      

 بالدلة والمْدعوم
الخادم الفكري التخلف ظلمْات في الناس يِبقى حتى الشرعيِة      

 على سُعود آل لطغيِان
أبخص].ِ  طريِقة: [الشيِوخأ      

هـ1417 أول  ربيِع1 ] الربـعاء106[ العدد اللجُنة وقال{نشرة      
م.ِ}: 1996 يِوليِو18
المْجُاهد الخأ مع هامة مقابلًة اللندنيِة الندبندت جريِدة [ أجرت      

 لدن بن أسُامة
المْسلح الوجود أن فيِها أكد بأفغانستان، الجُديِد مقره في      

 والغربي خاصة المريِكي
من حال أيِة في به القبول يِمْكن ول مشروع، غيِر عامة      

 هذه واعتبر الحوال،
أطفال بقتل تقوم وأنها المْسلمْيِن، مع حرب حالة في القوات      

 العراق في المْسلمْيِن
أن وبيِن الوان، فوات قبل بالرحيِل الجُمْيِع ونصح وفلسطيِن،      

 ليِس والقتال العداء
والصهيِونيِة السُتعمْاريِة ِللطغم هو وإنمْا الغرب، لشعوب      

 أن هناك.ِ ومع المْتسلطة
من صادرة التصريِحات هذه اعتبروا السيِاسُيِيِن المْحلليِن      

 له علقة ل حكيِم، سُيِاسُي
ًا تعد الوقت نفس في أنها إل السابقة، بالتفجُيِرات       إنذار

ًا  إعلن بقرب وتحذيِر
إلى يِنظرون الذيِن أولئك وبالخص المْسلمْيِن، قبل من الحرب      
 أنه على أسُامة الخأ
في شاركوا الذيِن العرب، المْجُاهديِن أغلبيِة وهم زأعيِمْهم،      

].ِ  الفغاني الجُهاد

[ العدد اللجُنة السلم{نشرة ودار نيِروبي غزوات بعد وقال      
 01 ] الربـعاء149



والذعر الهلع زأال م.ِ}: [ ما1998 أكتوبر21  هـ،1419رجب      
 قوات على يِسيِطر

فقد السلم، ودار نيِروبي أحداث بعد خاصة المريِكيِة، الحتلل      
 القوات قامت

قاعد إلى الريِاض أطراف في مواقع من الجُنود من مئات بنقل      
 التي الحصيِنة الخرج

ًا تم       فيِها.ِ السؤال الشقق ومئات الفلل، عشرات بناء مؤخر
 في المن مدى هو: ما

الشباب بدأ فقد أخرى ناحيِة ومن الحصيِنة، الخرج قاعدة      
 الشيِخ بتلقيِب السُلمي

أهل الله شاء إن وهو الوليِد بن بخالد لدن بن أسُامة المْجُاهد      
 الله لذلك.ِ نسأل

الظلميِيِن والمْشايِخ المْغفليِن الصدقاء من الشيِخ يِحمْي أن      
 تغص الذيِن الجُامديِن،

الطغم مقدمتهم وفي العداء، وباكستان! أما أفغانستان بهم      
 باكستان في الحاكمْة

الله بإذن ميِسور فشأنهم مخابراتهم، و**** أجهزة والسعوديِة      
ُحر مجُـــاهد مؤمن يِاسُيِن: [ انه أحمْد الشيِخ عنه وقال ] ـ12].ِ [
 ِ.[

الله بعد نصيِرنا كشمْيِر: [ هو جبهة مجُاهدو عنه وقال ] ـ13[      
 بقاء في والسبب

الهندوسُي].ِ  الحتلل ضد الجُهاد جذوة      

في العرب المْجُاهديِن أميِر الله رحمْه خطاب عنه قال ] ـ14[      
 أخونا الشيِشان: [ إنه

من ونفسه ثروته وهب ومجُاهد المْعرفة واسُع إنه السُلم في      
 مخلص أخأ إنه الله أجل
ًا العكس على وهو       إننا المْؤمنيِن وغيِر الكفار يِتهمْه ممْا تمْام
 عند مكانته نعلم
يِقوله وما العالم في أخرى وأماكن أفغانستان في المْجُاهديِن      

 صحيِح غيِر المريِكيِون
مساعدة المْسلمْيِن جمْيِع واجب من فإن حال كل وعلى      

 شأن رفع أجل من البعض بعضهم
الجُهاد علمْاء أحد هو لدن بن أسُامة إن السُلمي الديِن      

 قائد إنه كمْا الرئيِسيِيِن



حارب لقد العالم أنحاء شتى في ِللمْجُاهديِن ومعلم أسُاسُي      
 الشيِوعيِيِن ضد سُنوات عدة
ًا اليِوم ويِخوض أفغانستان في       ].ِ  المريِكيِة المبريِاليِة ضد حرب

بعنوان العلي{مقال الله عبد بن حامد الشيِخ وقال ] ـ15[      
لدن.ِ.ِ  ابن [قاعة

ّكر من الجُهاد]}: [ وأما وقاعدة       أي بالّسنان يِقاومها أن يِف
 وإسُرائيِل، أمريِكا

وهي لدن، ابن قاعة في الشرف، لئحة في اسُمْـه، ُيِرقـم فإنه      
 BIN LADEN[  غرفة

      ROOM[لنغلي]، في المريِكيِة السُتخبارات وكالة مقر ] في
 خصصت والتي

ّدسُت بعدما به، المْتعلقة ِللمْعلومات       إلى المْعلومات تلك تك
ّيِة.ِ  غيِر درجة عاد

الرافضيِن ِلمْتابعة المُْخصصة العربيِة السُتخبارات قاعات وكل      
 هي الخطة، لتلك
ّدها [لنغلي]، في القاعة لتلك فروع بمْثابة       بالمْعلومات تمْ

 لسُتكمْال اللزأمة
المبراطور يِستوي أن أجل من الجُهاد، على القضاء عمْليِات      

 يِديِه وبيِن بوش،
العالم!  عرش على اليِهود حاخامات      

ًا وواضح       ًا بسرعة الن يِنطلق المْشروع أن أيِض بنجُاح مبّشر
 باهر من أكثر
ِللِمبراطور] بوش،       نظر في المْشروع هذا نجُاح يِعيِق ولن [

 ثلثة إل المريِكيِيِن
عوامل:       
آيِل الن إلى وهو العراق، في المريِكي الحتلل الول: فشل      

 بفعل للسقوط،
المريِكي والتخبط العراق، في المْتصاعدة المْسلحة المْقاومة      
 شؤون إدارة في
البلد.ِ      
[أبو مشروع وسُقوط الطريِق خارطة وهم الثاني: فشل      

 قـد الوهم وهذا مازأن] برمته،
ًا ولد       الجُهاد نيِران وسُط جثته تحترق وسُوف أصلً، ميِت

ًا.ِ  الفلسطيِني قريِب



ّدي الثالث: عودة       ّوة طالبان حركة تح ّيِة كقـ في ُمتصاعدة جهاد
 المر أفغانستان

الركبان.ِ  به وبشرت النباء، تناقلته الذي      
ّيِة الّمة يِواجه خطر أعظم أن ريِب ول       نجُاح وهو اليِوم، السُلم
 المْشروع هذا
].ِ  الكبرى الطريِق خارطة [ مشروع المريِكي      
ًا، فاشل مشروع أنه التام يِقيِننا ومع       المْلفات جمْيِع وأن قطع
 في لدن بن قاعة من
ًا هناك من سُتنقل [لنغلي]،       ويِوضع تعالى، الله شاء إن قريِب

 الفشل ملفات مكانها
القادمون الرؤسُاء ِليِستفيِد وإدارته ِلبوش والمْتواصل الذريِع      
ًا منها ًا درسُ  واحد
بمْحو أحلمكم عن خارجها: كفوا من الغرفة باب على ُيِكتُب      

 سُتتكسر لنه السُلم،
السُلمي.ِ  الجُهاد صخرة على      
ّنمْــي المْشروع هذا أن غيِر       يِوقفه:  لن الجُه
إن وخافون تخافوهم [ فل خشيِه أشد أو الله كخشيِة خشيِتـه      
].ِ  مؤمنيِن كنتم
].ِ  النار فتمْسكم ظلمْوا الذيِن إلى تركنوا [ ول إليِه الركون ول      
ّدوا مداهنته ول       ].ِ  فيِدهنون تدهـن لـو [ و
[ فل منه جزء هم الذيِن المُْنافقيِن الزعمْاء في الثقة وضع ول      
 الكافريِن تطع
].ِ  وكيِل بالله وكفى الله على وتوكل أذاهم ودع والمْنافقيِن      

القرآن:  في الجُهاد قاعدة سُيِوقفه بل      
ُة       كنتم إن العلون إسُلم: [ وأنتم في البصار أولي بصيِر

 ].ِ.ِ وفي مؤمنيِن
فيِهم.ِ  بصيِر أبي العداء.ِ.ِ.ِ وفعُل بكيِد الحاطة      

في الله رحمْه الزهراني العزيِز عبد العباس أبو ويِقول ] ـ16[      
 ُبثت التي وصيِته

السبيِل، هذا في دربني من كل الله الجُزيِرة: [ جزى قناة على      
ًا وكان  هذا في سُبب
بن أسُامة الشيِخ المْجُاهد القائد بالذكر وأخص الجُليِل، العمْل      

 حفظه لدن بن محمْد
وحقد الحاسُديِن، وحسد الكائديِن، كيِد من ورعاه الله      

 أن الله وعسى المْغرضيِن،



الجُزاء: خيِر عنا ويِجُزيِه حسناته، ميِزان في العمْال هذه يِجُعل      

الله بيِن العرف يِذهب *** ل جوازأيِه يِعدم ل الخيِر يِفعل من      
].ِ  والناس

السوري] مصعب [أبو الحكيِم عبد عمْر الشيِخ ونقل ] ـ17[      
 والقوال المْواقف هذه
والطالبان الله{ أفغانستان نصرهم الفغان علمْاء لبعض      

 اليِوم السُلم ومعركة
يِونس جوار في نزل لدن بن الشيِخ جاء ]}: [لمْا28ـ26[      

 الطالبان دخل ثم خالص
ًا بنفسي شهدت وقد فيِها وهو أباد جلل       ًا وكنت مجُلس قدر

ًا ًا ضيِف  أبي للشيِخ زأائر
ومسئولون وزأيِر ومنهم الطالبان كبار بعض فدخل الله عبد      

 العرب وأسُمْعوا وأسُمْعوه
ًا الجُالسيِن       ًا العيِون له ذرفت والحمْيِة الجُوار في كلم تأثر

 أنتم قائل فمْن
الجُلسة آخر في قائل قال النصار, حتى ونحن المْهاجرون      

ًا: ل وكان  نقول وزأيِر
نخدم نحن نقول بل لكم خدم نحن نقول ول ضيِوفنا أنتم      

عليِه.ِ  تمْشون الذي التراب

ًا شيِوخهم من وهو خالص يِونس الشيِخ من وسُمْعت       كلم
ًا  يِقول الجُلسات إحدى في عجُيِب

أملك ل الله: أنا عبد لبي ثقيِلة أعجُمْيِة وبلكنة الجُيِدة بعربيِته      
 وهي نفسي إل

ًا عزيِزة علّي       نحرك دون ونحري نفسك دون نفسي ولكن جد
 يِصل ول ضيِافتنا في وأنت

أني رغم أخبرني شيء الطالبان من حصل وإذا إليِك أحد      
 وصولهم بعد إمكانيِاتي

سُعود آل دولة أرسُلت وسُعي.ِ {حيِن أبذل ولكن قليِلة      
 أباد إسُلم في سُفيِرها المْرتدة

لدن بن أسُامة الشيِخ لتسليِم طالبان حركة على للضغط      
ًا الحركة ورفضت ًا.ِ  رفض بات

كل تبعات ِلتحمْل مستعد أنه للسفيِر خالص يِونس الشيِخ قال      
 للشيِخ منسوبة أعمْال



على رده معرض في يِونس الشيِخ وعلق لدن بن أسُامة      
 نسلم أن يِمْكن ل السفيِر: أننا

بشيِخ فكيِف الحرميِن بلد من قادمة بنا اسُتجُارت إذا النعام      
 تاريِخ ذا مجُاهد

أفغانستان}.ِ  في حافل      

ًا وحضرت       الله إحسان الشيِخ فيِه زأرنا لكابل زأيِارة في مجُلس
 وكان الله رحمْه إحسان

شخصيِة أهم ثالث وكان المْال بيِت ومسئول الطالبان خطيِب      
 وهو عمْر مل بعد فيِهم
الول العدو وكان أفغانستان في إليِه يِشار وعالم كبيِر مل      

 السعوديِة و لمريِكا
ًا عليِهم رد لمْا وذلك الطالبان في       بشدة.ِ مرة بأمريِكا معرض

 السفيِر له فأرسُل
في أمريِكا يِعادي من له: إن يِقول العمْري سُلمْان السعودي      
 يِستطيِع ل الزمان هذا
إليِه أرسُلها رسُالة في الله إحسان فأجابه الرض، في العيِش      

والحديِث القرآن قرأت لقد سُفيِرلسعوديِة يِقول: [ سُعادة
الخالق.ِ  أفعال كل ورأيِت مرات الشريِف

تعالى إليِه منصرفة النافع والمْمْيِت.ِ الضار الرازأق.ِ المْحي      
 ل ونحن لمريِكا وليِس

ًء له يِكنون فكانوا الله]، إل نخشى       ًا، عدا على وكنت شديِد
 في مكتبه في إفطار

ًا وكان مرة ذات الجُمْهوري القصر       بيِن الرض على جالس
 من الشرعيِة العلمْيِة الكتب

ًا أسُامة الشيِخ وأصول.ِ فحدث وسُنن تفاسُيِر       فيِه بكى حديِث
 كل وأبكى مرات عدة
شريِف مزار مذبحة في قتل وقد الله رحمْه وأتذكره الحاضريِن      

 يِد على الشهيِرة
ًا والشيِعة.ِ يِقول الوزأبك ميِليِشيِات       كيِف يِروي بالمْثال مذكر

 المْؤمنيِن أم قالت
ًا الله يِخزيِك ل والله وسُلم عليِه الله صلى للرسُول خديِجُة       أبد
 تنصر لنك
وقال الدهر نوائب على وتعيِن المْسكيِن وتطعم المْظلوم      

 لدن: فوالله بن للشيِخ
ًا الله شاء إن الله يِخزيِك ل كذلك       المْظلوميِن نصرت لنك أبد

 مع وجاهدت



بشدة وبكى واسُتعبر ردائه على يِده وضع المْستضعفيِن.ِ ثم      
 قال ثم صوته عل حتى
نوفل بن ورقة قال ما أقول لدن بن للشيِخ إحسان الشيِخ      

 الصلة عليِه للرسُول
ًا كنت ليِتني والسلم: يِا       أو قومك.ِ قال يِخرجك إذ جذع

 يِأت هم.ِ قال: لم مخرجي
إمكانيِة عن بضعفهم يِعرض عودي، إل به أتيِت ما بمْثل رجٌل      

 كمْا لدن بن نصرة
يِجُب.ِ       

أجل من الجُمْهوري، القصر في مكتبه في الله رحمْه زأرته ثم      
 قضيِة حول معه الحديِث

بعض ومعه صاحبي خالد وأبو وحدي وكنت المْتحدة المم      
 في والمْوظفيِن المْسئوليِن

ًا المْكتب نفس       أمراء بها يِلتزم عادة [وهي الرض على جالس
 كي ووزأراؤهم الطالبان

يِتركون بل السابقيِن والظلمْة الكفرة كراسُي على يِجُلسوا ل      
 الفاخرة المْكاتب

وكنت الحديِث ] وأخذنا منهم رائعة لفتة وهي مهجُورة، خلفهم      
 لتقريِري مادة أجمْع

خشبي قديِم مكتب وراء كرسُي إلى فأشار الطالبان عن الول      
 عليِه جلس أره ولم فاخر
ثم شاه ظاهر المْلك عليِه جلس الكرسُي هذا لي: انظر فقال      

ًا الله أخرجه  مهان
ًا       عليِه من ونزع داود عليِه جلس ثم بأمره يِقم لم لمْا مخلوع

ً  حفيِظ ثم مقتول
ًا [ وعدهم بابراك ثم الله       ًا واحد ونهايِتهم] مصارعهم يِذكر واحد
 الله نجُيِب إلى
ًا أيِديِنا على خرج الذي       رباني عليِه جلس ثم حيِن بعد مشنوق

 ثم المْجُاهديِن زأعيِم
ً هرب       ًا، ذليِل ووالله عليِه وجلسنا الحجُرة دخلنا نحن وها مخلوع
 بحق نقم لم إن

وبكى مخلوعيِن أذلء أو مقتوليِن إما كذلك الله ليِخرجنا الله      
ًء ًا بكا  رحمْه شديِد
يِد على شريِف مزار في بمْقتله ذلك بعد علمْنا الله.ِ.ِ ثم      

 وقيِل والشيِوعيِيِن الشيِعة



الروافض الشيِعة زأعمْاء أحد قبر على وأعدموه أسُروه أنهم      
 وهو طالبان قتلهم الذيِن

له الله فنسأل مزار في المْعركة أثناء قتل أنه [ مزاري] وقيِل      
 وواسُع الشهادة

].ِ  والمْغفرة الرحمْة      

لدن:  بن أسُامة المام في والمْثقفيِن المْشاهيِر أقوال      

بن [أسُامة بعنوان عباس{مقال محمْد الدكتور قال ] ـ01[      
 الويِل عنه الله رضي لدن
في نكن حبيِبي.ِ.ِخذلناك.ِ.ِ لم يِا خذلتك]}: [خذلناك لمة      

مستواك.ِ.ِ 

المْاضي الربعاء يِوم التلفازأ في الخيِر الشريِط أشاهد كنت      
 والخوف الروع فهزني

أصرخأ:  فأكاد وجهك حول واليِمْان النور هالة أتابع إذ      

وسُلم.ِ.ِ عليِه الله صلى محمْد على نزل الذي السُلم هو هذا      
حقا.ِ.ِ  اليِمْان هو هذا
نظن نحن.ِ.ِ وكيِف نحن.ِ.ِ ماذا نحن.ِ.ِ ماذا إذن.ِ.ِ ماذا نحن فمْاذا      
مؤمنيِن!!.ِ.ِ  أننا

خذلناك.ِ.ِ       

النبوة.ِ.ِفخذلنا عصر من عليِنا السابغ الحق نور أنت و خذلناك      
النبوة.ِ.ِ 

الصحابة.ِ.ِ عصر من إليِنا القادم الصحابة طهر أنت و خذلناك      
الصحابة.ِ.ِ  فخذلنا

الئمْة.ِ.ِ  فخر أنت و إمام يِا خذلناك      

أن عام ألف بعد أو عام بعد يِكتشفون خذلناك.ِ.ِ وسُوف      
 طريِقك وأن الصواب هو منهجُك

للمْحافظة فقط.ِ.ِ بل بالخرة الفوزأ لمْجُرد الصحيِح.ِ.ِ ل هو      
أيِضا.ِ.ِ  الدنيِا على



خذلناك.ِ.ِ  ذلك من الرغم على لكننا      

يِنصرنا.ِ.ِ].ِ  الله.ِ.ِ فأنى ننصر ننصرك.ِ.ِ ولم فلم خذلناك      

ًا: [ جاء وقال       بيِن الفارق ليِضع لدن بن أسُامة الفاروق أيِض
 عهديِن.ِ.ِ وبيِن

بعد المْسلمْون بعدها يِنهض فارقة علمة زأمنيِن.ِ.ِ وليِشكل      
].ِ  انهيِار طول

ًا: [ وكان وقال       بيِن ميِز الذي الفاروق هو لدن بن أسُامة أيِض
 فسطاطيِن: إما

11 قبل السُلمي العالم في يِوجد كان كفر.ِ.ِ وربمْا إما و إيِمْان      
 يِلتمْس من سُبتمْبر

العورات فكشف أتى الفاروق للحكام.ِ.ِ لكن العذار بعض      
ًا،  كشف، فيِمْا وكشف جمْيِع

كان شامل، لقيِصر.ِ ديِن شئ فيِه ليِس شامل، ديِن السُلم أن      
فقه إلى الفقه قسمْوا أن فقهاؤه فيِها التيِوقع الخطاء أكبر من

 فاروق جاء معاملت.ِ.ِ حتى وفقه عبادات
المْعاملت كل حيِث عليِه كانت ما إلى الصورة فأعاد العصر      

 يِجُوزأ ل أنه و عبادة،
الله عبادة إطار عن يِخرج ما حيِاته في له يِكون أن لمْسلم      

القهار.ِ.ِ  الواحد
السلح عبادة.ِ.ِ وامتلك الحضاري عبادة.ِ.ِ والتقدم فالجُهاد      

 عبادة.ِ.ِ ونشر النووي
ل عبادة تكون أن يِجُب التلفازأ عبادة.ِ.ِوبرامج الخلق مكارم      

 عهرا.ِ.ِ والصحف
طهرا.ِ.ِ نعم.ِ.ِفالصدق بل نجُاسُة تكون أن يِنبغي ل والمْجُلت      

 عبادة والشرف عبادة
أيِضا الله أعداء على والقضاء عبادة والسعادة عبادة والعدل      

 عبادة.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ بهذا
بالهلك عليِه محكوم ـ وغلمْانه وعبيِده ـ الغرب فإن التصور      

 حتمْا.ِ.ِ نعم.ِ.ِ محكوم
الخلقيِة.ِ.ِ فأنى منظومته تتحطم لم لو حتى حتمْا بالهلك عليِه      

 يِتصدى أن له
على المْعروف الكاتب قال ] ـ02عبادة؟!.ِ.ِ ].ِ [ حيِاتها كل لمة      

 عبد الله: [أبو عطيِة لويِس العنكبوتيِة الشبكة
ًا لي يِمْثل الله       الحيِاة.ِ.ِ  في الفاضلة المْعاني ِلكل رمز



ِللعزة.ِ.ِ ورمز ِللشهامة.ِ.ِ رمز ِللرجولة.ِ.ِ ورمز رمز هو      
 ِللبذل ِللتضحيِة.ِ.ِ رمز

قوله.ِ.ِ والله فعله يِسبق الذي ِللمْؤمن الله.ِ.ِ رمز سُبيِل في      
حسيِبه.ِ.ِ].ِ 

بتاريِخ نت الجُزيِرة مع عطوان{لقاء الباري عبد وقال ] ـ03[      
 هـ}: [ بن29/10/1423

ًا:  وليِس مثقف لدن       اسُتعراضيِ
في رأيِت لدن, هل بن عن السؤال إلى نت: نأتي [الجُزيِرة      

 المُْثقف معه مقابلتك
في الثقافيِة ِللخريِطة بتغيِيِره رأيِك في هل الهم؟ يِحمْل الذي      

 إن ـ العربي العالم
ًا يِتبنى كان ـ أجمْع العالم في يِكن لم       ًا مشروع ًا ثقافيِ نهضويِ

 العربيِة لمته
السُلميِة؟.ِ       
شاهدت مثلمْا لدن بن أسُامة عطوان: الشيِخ الباري عبد      

 اليِام في معه وعشت
كبيِرة درجة على إنسان أنه لمْست بورا تورا كهوف في القليِلة      
ًا العلم,  من جد
على الرجل هذا والتفسيِر.ِ حقيِقة والفقه بالشريِعة يِتعلق فيِمْا      

 إسُلميِة ثقافة
ومتابع جيِد قارئ أنه إلى كبيِر, بالضافة ِلحد ِللشعر ومحب      

 ِللصحافة حاضر
ِللثقافة, وإن       عليِه تغلب ـ ذكرت كمْا ـ السُلميِة الثقافة كانت و
 كهفه في حتى
لديِه.ِ  موجودة التراثيِة الكتب عيِون بورا, أغلب تورا في      
ًا وعمْيِق ُممْتع لدن بن أسُامة الشيِخ إن أقول أن يِمْكنني       ثقافيِ

 غيِر طبيِعي بتواضع
سُريِعة قبسات تلمْسها بل بثقافته يِستعرض ل ُمصطنع, فهو      
 عادي, وذلك حوار شكل في
كهوف في الساعتيِن حوالي معه أتمْشى حيِنمْا ألحظه كنت ما      

باردة].ِ 
ًا: [أولً: اكتشفت وقال       ًا عاليِة درجة على الرجل أن أيِض من جد

 التواضع
كلمْة بكل ُمؤمن والرجل متواضع، بطبعه يِعني الطبيِعي،      

 ول يِكذب ول يِقولها،



قلبه في فمْا شيِئا، يِخفي أن حتى يِحاول ول يِجُامل، ول يِبالغ      
 وسُاحر لسانه، على
وقد ـ وتستطيِع خلق، وفيِه دماثة وفيِه خفيِض صوته حديِثه، في      

ًا مكثت ً يِوم  كامل
وليِس الصلي والتواضع والطيِبة والخلق بالدماثة تشعر ـ معهم      

 المْبالغ التواضع
المْصطنع.ِ  أو فيِه      
اللزأم، من أكثر عاش انه حقيِقة ويِعتقد الخرة يِريِد رجل      

 داخله في بحسرة ويِشعر
السوفيِيِت يِقاتل كان عندما يِستشهد لم أنه عنها، يِعبر لم وهو      

 أو الشيِوعيِيِن، أو
أعيِش؟].ِ  ِلمْاذا لك الكفار.ِ.ِ ويِقول      
ًا: [ لمْست وقال       على تنطوي ورؤيِة رؤيِة، يِمْلك الرجل أن أيِض

 نوع من اسُتراتيِجُيِة
خطوة وأول ِللمْنطقة، وبمْنظوره به تتعلق خاص،اسُتراتيِجُيِة      
 السُتراتيِجُيِة هذه في
أنها يِرى التي المريِكيِة والقوات المريِكيِة الدارة أن هي      

 احتلل قوات
يِهوديِة إسُرائيِليِة ِلهيِمْنة مقدمة العربيِة والجُزيِرة ِللخليِج      

 المْنطقة على شاملة
كجُوهر تلمْسه ما وهذا فيِها، المْسلمْيِن وإذلل خيِراتها ونهب      

 عقيِدته
من التخلص هي الولى الولويِة أن يِعتقد وهو واسُتراتيِجُيِته،      
 القوات هذه
تغيِيِرها أو النظمْة إصلح ثم العربيِة المْنطقة في المريِكيِة      

 ومن بالحرى،
الشريِعة تطبق وان يِغيِر، أن يِجُب الصلح على يِستعصي      

 وان تطبق أن يِجُب مثلمْا
والدول السُلميِة الدول في العادل السُلمي النظام يِقام      

 وجه على العربيِة
أخص.ِ  بشكل الجُزيِرة ودول التحديِد      
ل لي قال مثلمْا الن وهو لدن بن أسُامة اسُتراتيِجُيِة هي هذه      
 يِقاتل أن يِريِد
هذه يِحمْون الذيِن المريِكان يِحارب أن يِريِد ولكنه النظمْة      

النظمْة.ِ 
الذلل هذا اسُتمْر المْعاكس: [ إذا التجُاه برنامج في وقال      

 ِللشعب والهانة



ِللشعب الفلسطيِني       [بن لـ يِكون إنه أسُتغرب ل أنا ـ العربي و
 في لدن] قواعد

رب.ِ  يِا يِصيِر الله شاء وإن المْحتلة، فلسطيِن داخل      
ًا: [أنا وقال       أنا.ِ.ِ إنه بالله لي: أقسم لي.ِ.ِ قال قال لدن بن أيِض

 عايِش أنا
وأقابل أسُتشهد إني أمنيِاتي كانت يِعني أنا اللزأم، من أكثر      
 عشر قبل.ِ.ِ قبل ربي
أموت و.ِ.ِ بدي اللزأم، من أكثر عشت أنا يِعني حتى، سُنوات      
 أعطوني.ِ.ِ أعطوني بس
لك بيِقول الناس حواليِه، اللي الشيء فيِها.ِ نفس أموت جبهة      
 نستشهد، عايِزيِن إحنا
نقابل بدنا هذا، الدنيِا متاع هذه الدنيِا بدناش عايِزيِن.ِ.ِ ما إحنا      

 ربنا.ِ طب،
يِرجعوا، مخليِنهم ل مساعديِنهم، ل الفرصة، معاطيِنهم ل يِعني      
 مش هذا كمْان طب
خطباء نظر في كانوا اللي البطال هذا.ِ.ِ هؤلء ظلم؟      

 خطباء ويِن المْساجد،
أفغانستان.ِ.ِ في لخوانكم [تبرعوا كانوا اللي المْساجد      

 ويِن العرب]؟ المْجُاهديِن
وتحط مانشيِتات هاذول تحطهم كانت اللي الخليِجُيِة الصحافة      

 وتشيِد صورهم
الصحافة، هذه في إرهابيِيِن إلى تحولوا الن ليِش ببطولتهم؟      

 إلى وتحولوا
هذه نسأل لزأم مش إحنا كمْا، العربيِة؟ الصحف في إرهابيِيِن      

السُئلة؟].ِ 
ًا وقال       عبد الجُنوبي العباس أبي شريِط على يِعلق وهو أيِض

 رحمْه الزهراني العزيِز
نظري لفت يِعني أسُامة: [ اللي الشيِخ ِلكلم سُمْاعه بعد الله      
 عن تحدث إنه فيِها
السُلم صدر في الجُهاد سُرايِا قادة يِعني أنهم لو كمْا هؤلء،      
 الفتوحات أيِام في
ًا جمْيِل يِعني بشكل قدمهم يِعني.ِ.ِ يِعني السُلميِة،       وبشكل جد

ًا مؤثر  هو بهدف جد
هم ها إنه الحديِث السُلمي الشباب إلى الحديِث هو اللي      

 في الجُديِدة النمْاذج
ً أولئك وليِسوا السُلم       ويِعني.ِ.ِ في يِرقصون الذيِن مثل

 إلى ويِستمْعون المْلهي



المْسلم النسان نمْوذج الشباب ذلك، شابه وما الخليِع الطرب      
 من الكوكبة هذه هو

سُريِة.ِ.ِ سُريِة يِعني سُرايِا، أربع إلى قسمْها ما حسب الشباب      
ً عطا المْهندس  مثل

ً الميِر، سُمْاه اللي       مروان سُريِة الجُراح، زأيِاد سُريِة مثل
 حنجُور، هاني الشحي،

أو موعظة أو درس يِعني شيء فيِه.ِ.ِ فيِه يِعني.ِ.ِ يِعني كمْان      
 السُلمي، للشباب تعبئة
أن هو تقديِري في شيء أهم لكن السريِعة، المْلحظات هذه      

 لدن.ِ.ِ الشيِخ بن أسُامة
وللنظمْة وللغربيِيِن ِللمريِكان يِقول أن يِريِد لدن بن أسُامة      

 حتى: إنه العربيِة
ًا، مازأالت أنا       ًا، مازأالت قويِ ًا مازألت حيِ مخاطبة على قادر

 العربي الشارع
الشارع هذا عقليِة إلى القرب هي بطريِقة السُلمي والشارع      

 في خاصة ومشاعره،
العرب فيِه يِتعرض الذي الوقت هذا الوقت.ِ.ِ في هذه      

 من شرسُة هجُمْة إلى والمْسلمْيِن
المريِكيِة].ِ  المْتحدة الوليِات قبل      

يِخالف والذي المْصري المْحامي الزيِات منتصر وقال ] ـ04[      
 من كثيِر في المْجُاهديِن

ِلَم قاهرة ِلظروف أسُامة المور: [ غاب       غابت ولكن.ِ.ِ 
 السُلمي؟ الجُمْاعات

أسُامة صوت نسمْع أن والنوازأل الخطوب هذه مثل في اعتدنا      
 , يِزمجُر.ِ.ِ يِحذر لدن بن

, الكثرة حوله فنختلف صوته نسمْع المة.ِ.ِ.ِ.ِكنا حمْاسُة ويِثيِر      
 الشعوب من الغالبة

ًا كونه إليِه.ِ.ِ رغم تنحازأ كانت والسُلميِة العربيِة       مطارد
ًا  تلك كانت مستهدف

ًا المْعمْورة أنحاء في المْنتشرة الجُمْوع       ًا شرق إليِه تأنس وغرب
 في الطمْأنيِنة وتجُد
يِجُيِدها.ِ.ِ تجُد التي التحدي لغة في النصرة عن كلمْاته.ِ.ِ تبحث      

 بضع في العزاء
ِللطغاة.ِ.ِ  والتهديِد بالوعيِد تمْلها عبارات      
ولمْرجعيِته له كارهون فيِهم شطريِن انقسمْوا خالفوه والذيِن      

 لطريِقته مخالفون وفيِهم



المريِكان الغزاة حرب عن صوته غاب حيِنمْا , لكن ومنهجُه      
 افتقدناه العراق على
ًا        جمْيِع
النترنت.ِ.ِ.ِ.ِ  صفحات عبر عنه نفتش      
الجُزيِرة.ِ.ِ.ِ.ِ  قناة شاشة عبر عنه نفتش      
أسُامة.ِ.ِ.ِ  يِا الن منك سُمْاعها نحب واإسُلماه.ِ.ِ لكم      
الله.ِ.ِ.ِ  عبد أبا الحائرة القلوب في اهتفها واعراقاه      
ًا أبعد أسُامة الناس: كان أيِها       ًا.ِ.ِ كان منا نظر من يِحذر جمْيِع

 سُريِة أجندة
 المْسلمْيِن نفط في بنوايِاهم يِبشر , كان بلدنا في للمريِكان      
أرض من نزلوا حيِث ليِبقوا المريِكان يِقول: [جاء أسُامة كان      

 يِخرجوا ولن العرب
ًا إل       سُبتمْبر أحداث بغيِر فنقول قوله على ] ونزيِد بالجُهاد جبر

 سُيِغزوننا كانوا
في للمريِكان السريِة الجندة في المْسلمْون.ِ.ِ فتشوا أيِها      

 ضد الظالمْة حربهم
 احتللها في والرغبة العراق      
 قاهرة لظروف أسُامة غاب      
الحركة غابت , لم السُلميِة؟ الجُمْاعات غابت ولكن.ِ.ِ لم      

 بعض من إل السُلميِة؟
 هناك أو ومنظمْة!! هنا باردة هتافات      
السُتشهاديِون؟.ِ  أيِن      
المْجُاهدون.ِ.ِ.ِ.ِ ].ِ  أيِن      

موقع الغيِطاني{انظر جمْال المْصري الروائي وقال ] ـ05[      
 الشبكة على نت الجُزيِرة

وجدان في ِلنفسه رسُم لدن بن أسُامة العنكبوتيِة}: [إن      
 صورة العربي العام الرأي

الثورة بطل أصبح الذي جيِفارا تشي الرجنتيِني ِللثائر ممْاثلة      
 ورمز الكوبيِة

المريِكيِة].ِ  المبريِاليِة مقاومة      
ويِنتقل الثراء عن يِتخلى رجل صورة الغيِطاني: [إنها وأضاف      
 أجل من الجُبال إلى
العربيِة الدول في الشبان من العديِد القتال].ِ وأضاف: [أن      

 مقارنة بإجراء يِقومون
ببن تحيِط التي الهالة [أن جيِفارا].ِ وأوضح وتشي لدن بن بيِن      
 يِنتمْي الذي لدن



أيِضا مريِح وضع عن تخلى جيِفارا أن الثراء شديِدة عائلة إلى      
السلح].ِ  لحمْل

ً صار لدن بن الغيِطاني: [إن وقال       ًا بطل شبان لدى وخصوص
 المْتوسُطة الطبقات

ًا تزداد التي       ويِهاجمْون لهم مستقبل ل بأن ويِشعرون فقر
والديِكتاتوريِات.ِ.ِ  الظلم

العربي].ِ  العالم في للشباب مستقبل من هناك ليِس      
بن أن وأرى كلي بشكل الرهاب الغيِطاني: [أعارض وأضاف      
ًا يِمْثل لدن ًا خطر  كبيِر
ًا المْسيِحيِيِن يِعتبر أنه المْستقبل.ِ كمْا على       يِعتبر ممْا كفار

ًا  للِسُلم مخالف
ًا النصارى سُمْا الذي هو وتعالى سُبحانه والقرآن]{الله       كفار

 بن أسُامة وليِس
بشعبيِة تمْتعه في تكمْن المْشكلة [لكن لدن!!!.ِ}.ِ وتابع      

 التوتر اشتد وكلمْا واسُعة
المْتحدة الوليِات قتلته وإذا الشبان من أتباعه عدد ازأداد كلمْا      
ًا فإن  من عدد
بدورهم].ِ  لدن بن سُيِصبحون الشبان      

الخيِر] [صباح مجُلة من بديِر نجُلء الَصَحِفيِة وقالت ] ـ06[      
 إنه المْصريِة

على حقيِقي.ِ فهو ومناضل حقيِقي رجل بأنه [شعور يِتمْلكها      
 يِشعر أل يِجُب حق
به].ِ  يِشعرون ل الفلسطيِنيِيِن أن طالمْا بالمان المريِكيِون      
ًا, نكتفي12 من أكثر [منذ وأضافت       ًا بالعراب  شهر عن شفهيِ

 مع تعاطفنا
لهم].ِ  شيِئا فعل الذي الوحيِد هو لدن وبن الفلسطيِنيِيِن      

فكرة على المْعارضة [الوفد] القاهريِة صحيِفة وركزت ] ـ07[      
 يِتخلى الذي المْناضل

جامعة طلب إليِه أشار أمر وهو السلح لحمْل شيء كل عن      
 تظاهراتهم أثناء القاهرة

لدن بن لدى [كان تقول الصحيِفة للميِركيِيِن.ِ وكتبت المْعاديِة      
 ومليِيِن الشباب

الرض بقاع أجمْل في القصور امتلك بإمكانه كان الدولرات      
 ويِخوت خاصة وطائرات



إلى للذهاب شيء كل عن تخلى لكنه جمْيِلت وفتيِات فخمْة      
أفغانستان].ِ 

في المْقيِم براهيِني رضا اليِراني الشاعر قال ] ـ08[      
 نت الجُزيِرة موقع كندا{انظر

عاش لدن بن أسُامة نمْوذج العنكبوتيِة}: [إن الشبكة على      
ًا طويِلة سُنوات  في مختبئ

والتركي, وتخيِله والوردي والفارسُي العربي الدب كهوف      
 المْنطقة في الروائيِون

الواقع].ِ  أرض على الحقيِقي ظهوره من بعيِد زأمن قبل      
إلى غامضا يِعد الذي الوسُط الشرق أدب براهيِني: [أن ويِعتقد      
 لبقيِة كبيِر حد

أن النجُليِزيِة إلى منه كثيِر ترجم لو المْمْكن من العالم, كان      
 المْجُتمْع يِنبه
المْتحدة.ِ الوليِات على  سُبتمْبر11 هجُمْات وقوع قبل الدولي      
 كأفضل1977 عام هاربر مجُلة صنفته الذي براهيِني وقال      

 معاصر: [إن إيِراني شاعر
ًا       لدن بن يِكون من يِعرفون المْنطقة في الروائيِيِن من كثيِر

 الظروف وطبيِعة
تلك أفرزأت التي والسيِاسُيِة والجتمْاعيِة والفكريِة الروحيِة      

الظاهرة].ِ 
كندا في الدوليِة القلم رابطة فرع يِرأس الذي الشاعر وأشار      
 العمْال بعض إلى
الجنبي] والتي قاتل [الذئب عن تحدثت التي اليِرانيِة الدبيِة      

 تنبأت يِعتبرها
رصدوا المْنطقة في الروائيِيِن لدن.ِ وقال: [إن بن بظهور      

 لدن بن شخصيِة نمْوذج
الحداث].ِ مسرح على ظهوره من طويِلة فترة قبل      
لحقا وأصبحت  عاما30 قبل كتبت أسُطوريِة قصة وتابع: [في      

 من الفتتاحي الجُزء
قتل للجانب قاتل ذئب هناك إيِراني, كان لمْؤلف طويِلة روايِة      
 القرن أوائل في
ًا روسُيِا ثم بريِطانيِا جنديِا المْاضي       ًا وأخيِر أميِركيِا].ِ  عريِف
ًا50 من أكثر ألف الذي براهيِني ويِعتقد       باللغة معظمْها  كتاب

 الفارسُيِة: [أن
قدرة تفوق المور لواقع دقيِقة صورة يِقدم أن يِمْكن الدب      

 إن تجُسس.ِ وقال شبكة



ًا للكاتب الثالثة العيِن       في تحققه قبل التاريِخ تستشرف ما غالب
الحاضر].ِ 

الشيِعة{كتاب مراجع أحد الله فضل حسيِن محمْد قال ] ـ09[      
والمْقدس.ِ.ِ  [المْدنس

عبر نت الجُزيِرة موقع على الدولي] نشر الرهاب ورايِة أميِركا      
 الشبكة

العجُاب، من بالكثيِر توحي لدن بن شخصيِة العنكبوتيِة}: [ أن      
 وزأهده بتضحيِاته

حتى عنف بأعمْال عنفوانه وتبدى يِديِه، بيِن توافرها رغم بالدنيِا      
 إسُقاط أنه خيِل
إلى والتمْنيِات الحمْاسُة وحولت أميِركا، الكبرى القوة لعنفوان      

 وهكذا واقع،
العالم في والتأيِيِد العجُاب على يِحصل أن الرجل هذا اسُتطاع      

 على السُلمي
المْتعلمْيِن، من مجُمْوعات إلى يِنفذ أن أمكنه وربمْا امتداده،      
 كانت المْسألة لن
المْضمْون].ِ  عن النظر بغض الثأر هي عندهم      

في الجُزيِرة مراسُل زأيِدان موفق أحمْد وقال ] ـ10[      
 لدن [بن كتابه باكستان{انظر

شخصيِة تثر طالبان]}: [لم نشرها حظرت لقاءات قناع، بل      
 القرن أواخر في عالمْيِة

ً الحالي القرن ومطلع العشريِن       أثارته ما بمْثل وإثارة جدل
 بن أسُامة شخصيِة

عصره في الناس وشغل الدنيِا مل قد كارلوس كان فإن لدن؛      
 بأنه حيِنها وعد
إذ أخرى، نكهة لدن بن أسُامة أن إل فريِد]، نوع من [إرهابي      

 ويِقوم يِعيِش
في ومقاوميِه خصومه، نظر في إرهابيِة تعد التي بنشاطاته      
 في به، المْعجُبيِن نظر
كارلوس تصرف تحت كان الواحد.ِ لقد القطب عالم زأمن      

 التي والنظمْة الدول عشرات
ًا لدن بن أسُامة حركته.ِ وسُيِظل له تسهل       ِللكثيِريِن، لغز

 بسبب ل الغمْوض يِحوطه
ِلمْحدثه، ودفئه ببساطته يِجُزم قابله من كل أن إذ شخصيِته      

 تحركاته ِلطبيِعة ولكن



على التعمْيِة خللها من اسُتطاع التي التمْويِهيِة والسُاليِب      
 التنسيِق رغم وجوده

وبشريِة ماليِة إمكانيِات لديِها دوليِة مخابرات أنظمْة بيِن الهائل      
وضخمْة].ِ  هائلة

في بلندن السُتراتيِجُيِة ِللدراسُات الدولي المْعهد قال ] ـ11[      
تقاريِره: [  إحدى

ُمحتمْل إرهابي  آلف8 نحو على العتمْاد القاعدة بإمكان إن      
 على توافدوا

طالبان نظام سُقوط قبل أفغانستان في ِللتدريِب معسكراتها      
 ].ِ 2001 عام
ًء أكثر بطريِقة يِعمْل القاعدة: [ بأنه تنظيِم التقريِر ووصف       دها

ًة  كان عمْا وخطور
].ِ  م2001 سُبتمْبر أحداث قبل عليِه      
ً تمْلك القاعدة .ِ.ِ وأضاف: [ أن       تخضع ل التي الموال من سُيِل

 مصدرها ِللرقابة
].ِ  العالم في مناصريِن مسلمْيِن من هبات      

ً الباكستانيِة المْعارضة اعتبرته كمْا ] ـ12[       ًا{هيِئة بطل إسُلميِ
 الذاعة

البريِطانيِة}.ِ       

ِكس التجُاه برنامج مقدم القاسُم فيِصل ويِقول ] ـ13[       َعا المُْ
 قناة على المْشهور

لدن؟ بن أسُامة الشيِخ وزأن يِبلغ كم تعلمْون الجُزيِرة: [ هل      
 الزعمْاء أحد تساءل

من أكثر وزأنه يِبلغ والجُواب: ل الخيِرة، عمْان قمْة في العرب      
ًا،  كيِلو50  جرام
ًا  كيِلو80 من أكثر فهو عربي زأعيِم أي وزأن متوسُط أما       جرام
 ناهيِك تقديِر، أقل على
لدن] [بن فـ ذلك مع الضخمْة، والمْيِزانيِات الجُيِوش وزأن عن      

 النحيِل القد صاحب
أما اسُمْه، ِلسمْاع أوصالها ترتعد التاريِخ في قوة أعتى يِجُعل      

 الوزأان أصحاب
ًا الثقيِلة       ًا جسديِ الشفقة إل أميِركا نفس في يِثيِرون فل وماديِ

 السخريِة، وربمْا
المْقارنة!!.ِ  أحدهم يِجُري هكذا      



ًا لدن بن يِصبح ألم       أجله من وتحرك أميِركا تخشاه ند
 حالة وتعلن السُاطيِل

 وسُفاراتها؟ جيِوشها أوسُاط في القصوى التأهب      
دك الذي َمْن الحقيِقة، لكنه الخيِال، قصص من ذلك يِبدو قد      

 الحصيِنة ثكناتها
 نائيِة؟ مخابئ في تتقوقع وجعلها      
ِللشيِخ:  المْؤيِديِن أحد يِتساءل      
 البحر؟ َعرض في النوويِة ُمدمراتها إحدى َدَمَر الذي َمْن      
 كالرانب؟ يِهربون جنودها وجعل الصومال في قاتلها الذي َمْن      
ّول الذي َمْن       وقلع حصون إلى العالم في ومراكزها سُفاراتها ح

 النسيِم حتى تخشى
 العليِل؟      
 اللم؟ من آه وآلف آه تصرخأ أميِركا جعل الذي َمْن      
الونة في الول والسُلمي العربي البطل أصبح الذي َمْن      

 الخيِرة؟
العالمْيِن كضمْيِر أم مصالحها، يِهدد كإرهابي أميِركا تخشاه هل      

 والسُلمي؟ العربي
ألف إلى بحاجة لدن: ألسنا بن للشيِخ آخر مؤيِد ويِتساءل      

 في الطرازأ هذا من مجُاهد
وإسُرائيِل؟.ِ].ِ [ أميِركا أمام المُْخزي العربي النبطاح هذا ظل      
أمريِكا] بتاريِخ [أعرف بعنوان السُدي{ مقال علي وقال ] ـ14

م}: [ 5/29/2003
وعالمْيِة أوسُطيِة وشرق عربيِة أسُطورة صار لدن بن أسُامة      
 في الول جهاده منذ
].ِ  الشيِوعيِة ضد أفغانستان      

الجُلّد [أميِركا بعنوان صعب{مقال أدمون وقال ] ـ15[      
 الجُمْعة والضحيِة] بتاريِخ

ً أيِام}: [ ليِس بثلثة سُبتمْبر بعد  أي2001  أيِلول14       ان قليِل
 واحد رجل يِشغل

ً ليِس العالم.ِ كمْا       َع أن قليِل دولة وأعظم أكبر واحد رجل يِوِج
 التاريِخ في
].ِ  الخطار ضد محّصنة نفسها اعتبرت لطالمْا الحديِث،      

الحقيِقي]}: لدن [بن بعنوان فرح{مقال جوزأيِف وقال ] ـ16[      
 الكتاب قرأت أن [بعد



ًا أعلن الذي لدن: الرجل [بن عنوان، يِحمْل والذي       على حرب
ِلمْؤلفه  يِوسُف أميِركا] 

حد وإلى قادتنا، يِكون أن من خشيِة على أصبحُت بودانسكي،      
 يِعطون ل خطيِر،

].ِ  التقديِر من حقها الرهابي الزعيِم هذا إمكانيِات      
ًا: [ل ويِقول       وقادر.ِ بارع إرهابي لدن بن أسُامة بأن شك أيِض

 قدراته ولكن
الحد].ِ  هذا عند تقف ل بالتأكيِد      
المْليِيِن وعقول قلوب على نفسه بفرض نجُح ويِقول: [ كذلك      
 المْتطرفيِن المْسلمْيِن من
به السُتخفاف هو ارتكابه يِمْكننا خطأ أسُوأ كله.ِ إن العالم في      

 عصبته وبضخامة
].ِ  الرهابيِة      

الجُزيِرة مراسُل قصته يِحكي نصراني مصور وهذا ] ـ17[      
 لدن فيِقول{بن إسُمْاعيِل جمْال

الفطار موعد المْغرب أذان ]}: [انتظرنا91[ وأنا والجُزيِرة      
 مباشرة الذان وبعد
الشيِخ دخل المْاء من وقليِل التمْر من حبات تناول بدأنا إن وما      

 بقامته أسُامة
إذ يِتوقعها، يِكن لم ِلمْصوري مفاجأة وكانت خيِمْتنا إلى الفارهة      
 يِظن كان أنه

له أفصح أن أشأ ولم طالبان زأعيِم عمْر محمْد المْل سُنقابل أننا      
 الشخص هويِة عن
الشيِخ بعيِنيِه رأى إن ذلك! وما قبل الرحلة طيِلة سُنقابله الذي      

صاح:  حتى أسُامة
ًا وهب جمْال يِا أسُامة الشيِخ هذا       غيِر عليِه، ِللسلم واقف

 سُيِحظى أنه مصدق
بمْقابلته!!!].ِ       

باكستان في الجُزيِرة مراسُل إسُمْاعيِل جمْال وقال ] ـ18[      
ًا  [بن كتاب ومؤلف سُابق

السقيِفة}: بمْنتدى الخاص لقاءه وأنا]{في والجُزيِرة لدن      
 أسُامة الشيِخ عن [ أما
ًا كنا حيِنمْا عرفتهمْا فإني الظواهري أيِمْن والدكتور       في جمْيِع

 وعرفت بيِشاور



ًا الدكتور       ًا طبيِب يِتردد كان أسُامة والشيِخ بيِشاور في ومحاضر
 لكن بيِشاور على
ً كعادته كان       ًا كلمه في ُمقل ً ِللخيِر ُمحب يِستطيِع ما فيِه وباذل
 أر ولم
ومحبة خيِر كل إل ثقاة عدول أناس من عنهمْا أسُمْع أو منهمْا      
 وعباد ورسُوله لله

كل في الله كلمْة لعلء العمْل في منهمْا ورغبة الله،      
 أر لم اللقاء مكان.ِوفي

].ِ  منه النتهاء بعد أو التسجُيِل بدء قبل ترحيِب كل إل منهمْا      

به شهدت ما لدن: [الحق بن أسُامة المام في الكفار أقوال      
العداء].ِ 

ّنى       فيِها لست سُبيِل *** فتلك أمت وإن أموت أن أناس تمْ
بأوحد.ِ 

العالمْيِة"}: الغد قوة كتابه: "السُلم سُمْيِث{انظر باول قال      
 في شك يِساورني [ل

وتتمْاسُك متيِن برباط أجزاؤها ترتبط التي الحضارة أن      
ًا أطرافها ًا تمْاسُك  قويِ

يِنتظرها ل السُلم عقيِدة مثل عقيِدة طيِاتها في وتحمْل      
 وإنمْا فحسب باهر مستقبل

ًا سُتكون       أعدائها].ِ  على خطر

الصلي:  الكفر رموزأ أقوال من      

المْتحدة الوليِات رئيِس بوش دبليِو جورج عنه قال ] ـ01[      
 الشر المريِكيِة: [هو

].ِ  الول وعدونا الليِبراليِة النصرانيِة ِلحضارتنا      
أسُامة: المام تصريِحات لحدى سُمْاعه بعد الله لعنه وقال      
 تأخذ واشنطن [ أن
لدن بن أسُامة القاعدة تنظيِم بزعيِم الخاصة الصوتيِة الرسُالة      
 الجُد محمْل علي
ولصدقائنا لنا يِؤكد مضمْونها بأن نعي أن يِجُب لكننا وأضاف      

 هناك أن وحلفائنا
ًا       ًا عدو لتحقيِق قتل جرائم يِرتكب أن ومستعد يِمْقتنا خطيِر

].ِ  أهدافه



الوهابيِة روسُيِا: [ُمجُدد رئيِس بوتيِن فلديِمْيِر عنه قال ] ـ02[      
 المُْحمْديِة

المُُْعاصرة].ِ  الرهابيِة      

الداعم بريِطانيِا: [هو وزأراء رئيِس بليِر توني عنه قال ] ـ03[      
 ِللحركات الول

والفلبيِن].ِ  وكشمْيِر الشيِشان في الرهابيِة      

إسُرائيِل: [هو وزأراء رئيِس شارون أريِيِل عنه قال ] ـ04[      
 الذي المْسلم الرهابي

مصالحها].ِ  من أميِركا وإخراج قتلنا يِريِد      

باول: [هو كولن المريِكي الخارجيِة وزأيِر عنه قال ] ـ05[      
 مصالحنا ِلتدميِر يِسعى

لنا].ِ  الحليِفة حكوماتها وتقويِض الخليِج في      

الهندوسُيِة: [هو الهند وزأراء رئيِس فاجبائيِي عنه قال ] ـ06[      
 ِلديِننا عدو
النفصاليِيِن].ِ  ِللمْسلمْيِن الرئيِسي والمْساعد      

كل الشيِوعيِة: [ نخشى الصيِن وزأراء رئيِس عنه قال ] ـ07[      
 الدعم وراء أنه الخشيِة

الصيِن].ِ  شمْال في ِللمْسلمْيِن المْالي      

بعد القادم الخطر إيِطاليِا: [هو وزأراء رئيِس عنه قال ] ـ08[      
 التحاد انهيِار

الوربيِة].ِ  حضارتنا ضد السوفيِتي      

التاريِخ] عن [نهايِة كتاب صاحب فوكويِاما قال ] ـ09[      
بعنوان:  المْقال منهجُه{نشر

12 – 25 النيِوزأويِك] بتاريِخ مجُلة في المُْعاصر العالم [هدفهم      
}: 81  العدد2001– 

من أكثر هو اليِوم المْتحدة الوليِات يِواجه الذي التحدي [ إن      
 مع معركة مجُرد

الذي السُلميِة الفاشيِة فبحر الرهابيِيِن من صغيِرة مجُمْوعة      
 الرهابيِون فيِه يِسبح



من أسُاسُيِة أكثر جوانبه بعض في هو أيِديِولوجيِا تحديِا يِشكل      
 شكلته الذي الخطر

هذه بعد العريِضة التاريِخ مسيِرة سُتتقدم كيِف الشيِوعيِة      
 السُلم سُيِحصل هل النقطة

أقوى جديِدة وأسُلحة المُْؤيِديِن من مزيِد على الراديِكالي      
 من الغرب؟ بها يِهاجم

سُتشكل العوامل بعض لكن نعرف أن نستطيِع ل أننا الواضح      
].ِ  ِلذلك مفاتيِح

جونجُونارتنا: [لن السُكتلندي الرهاب خبيِر عنه قال ] ـ10[      
 أمريِكا أقمْار تتمْكن

لن دولة أيِة أو أميِركا [أن أكد ].ِكمْا لدن بن رصد من الصناعيِة      
 رصد من تتمْكن

يِجُيِد لنه الصناعيِة؛ القمْار عبر لدن بن تحركات أو مكان      
ًا حساباته  دائمْ

ًا       أنه كمْا نظاميِة، جيِوش في سُابقيِن عسكريِيِن بخبراء مستعيِن
 من أو معه يِحمْل ل

رصد عمْليِة تسهل اتصالت أجهزة أي تحركاته في يِرافقه      
 التقاط عبر تحركاته

إنه وقال الخلوي، الهاتف مثل الصناعيِة بالقمْار تتصل إشارات      
 وسُط يِتحرك

باسُتخدام بنفسه يِقوم ل وأنه ثقته، محل صغيِرة مجُمْوعات      
 ويِترك التصالت، دوائر

ِلمْساعديِه].ِ  العمْل هذا      

الـ[ سُي ِلجُهازأ السابق الرئيِس وولسي جيِمْس وصف ] ـ11[      
 كليِنتون عهد ] في إيِه آي

شبكة ذكرت كمْا كاليِفورنيِا جامعة في طلبة أمام حديِثه في      
الخباريِة: [  إن إن سُي
الوقت، ِلبعض سُتدوم رابعة عالمْيِة حرب بأنها الحرب هذه      

 أطول ِلوقت تدوم وسُوف
مدة إلى تصل أل آمل والثانيِة، الولى العالمْيِتيِن الحربيِن من      

وهي كاملة، عقود أربعة من أكثر اسُتمْرت الباردةالتي الحرب
 أولهم أعداء ثلثة تستهدف حرب

وسُوريِا، العراق [الفاشستيِيِن] في و الديِنيِيِن، الحكام      
 السُلميِيِن والمُْتطرفيِن

].ِ  لدن بن أسُامة تنظيِم مثل      



علم بريِطاني مدرس قال: [ قال بريِطاني مدرس ] ـ12[      
 اللغة لدن بن أسُامة

المُْتهم لدن بن إن بالسعوديِة خاصة مدرسُة في النجُليِزيِة      
 الهجُمْات في الرئيِسي

ًا كان المْتحدة الوليِات على الخيِرة       ًا تلمْيِذ وخجُول.ًِ  هادئ
تصريِحات  عاما] في69[ شايِلر فايِفيِلد بريِان المُْعلم وقال      

[صن]  ِلصحيِفة
المْطلوب الشخاص أهم أصبح الذي الصبي هذا إن البريِطانيِة      

 العالم في اعتقالهم
الوقت في عمْله كل ويِؤدي طيِب بشكل يِتصرف كان      

ًا يِكن ولم المْناسُب،  بشكل متديِن
ًا كان [لقد عادي.ِ وأضاف غيِر       آخر شخص أي من أكثر لطيِف
فصله].ِ  في
في صناعة رجل نجُل وهو لدن بن أسُامة إن الصحيِفة وقالت      

 انضم ثري العرب جزيِرة
ًا ثلثيِن إلى       الثغر مدرسُة في شايِلر فايِفيِلد فصل في صبيِ

 م1968 عامي خلل بجُدة
التي التفجُيِرات في الرئيِسي به المْشتبه الن وهو م،1969و      

 الوليِات في وقعت
سُبتمْبر.ِ  شهر من عشر الحادي في المْتحدة      
ًا أسُامة كان [لقد شايِلر فايِفيِلد وأضاف       الطول كان لنه بارزأ

 أناقة والكثر
ًا وكان الخريِن، الصبيِة معظم من ووسُامة       ًا بارزأ كان لنه أيِض

ًا ًا ُمهذب  وُمؤدب
] ـ13بالنفس].ِ [ الثقة من كبيِر قدر لديِه وكان ملحوظ بشكل      
السُرار كتاب وصاحب أمريِكي كاتب وهو ايِلسبرج دانيِيِل قال

 ايِلسبرج وكان
ًا       ًا ضابط ً المْاريِنز البحريِة بمْشاة سُابق ًا ومسؤول بوزأارة سُابق

 الدفاع
المْجُال في الباحثيِن من فريِق مع وشارك البنتاجون المريِكيِة      

 كتب الذي الدفاعي
وكشفت فيِتنام في المريِكيِة السيِاسُة عن سُريِة دراسُة      

 سُبعة بلغت التي الدراسُة
أربعة أن البنتاجون بأوراق تعرف أصبحت والتي صفحة آلف      

 كذبوا أمريِكيِيِن رؤسُاء



الحرب بشأن والكونجُرس المريِكي الشعب على باسُتمْرار      
 الكاتب هذا قال فيِتنام في
ً أسُامة إمامنا: [ سُيِصبح عن       سُنة ِلللف السُلمي ِللعالم بطل

].ِ  القادمة

ً فريِدمان توماس اليِهودي كتب ] ـ14[       [جهازأي بعنوان مقال
 على ِللبقاء المريِكي

الذي الهلع ومدى المريِكيِيِن واقع يِصور الحيِاة] وهو قيِد      
 ما وتنقلهم إليِه وصلوا

الثلثاء بعد التأهب حالة في والبرتقالي الصفر اللون بيِن      
 قال: [ في المُْبارك

كنوع تفسر ان يِمْكن فكرة لي طرأت المْاضيِة القليِلة السُابيِع      
 الهرطقة: هل من
ًا  سُبتمْبر11 إزأاء أفعالنا ردود كانت       هل فيِها؟ [أيِلول] مبالغ

 أنفسنا سُنورد
لدن؟.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ بن أسُامة ذلك بنا يِفعل أن قبل الجُنون، موارد      

 ما أتساءل ولكنني
من بدل الخطار، هذه مع التأقلم وهو بواجبنا، نقوم نحن كنا إذا      

 الحدود تجُاوزأ
ًا تجُلب ل بإجراءات       ً تجُلب ولكنها الطمْأنيِنة من مزيِد أحمْال

القلق.ِ  من ثقيِلة
رأيِت عندما أذني في يِطن الداخلي الصوت هذا أسُمْع بدأت      

 الجراءات طبقات تراكم
حقيِبتك دفع تتعدى ل الجراءات هذه بالمْطارات.ِ كانت المنيِة      
 جهازأ خلل من
ذلك بعد شمْلت المْعدني.ِ ثم الكشف جهازأ وعبور الشعة      

 الذي الكومبيِوتر إخراج
أغراضك حقيِبة من المْلقاط إخراج إلى وصلت تحمْله.ِ ثم      

 المر تطلب الشخصيِة.ِ ثم
الحزام.ِ  خلع تبع ما حذائك.ِ وسُرعان خلع      
ما وأتساءل المْطارات أحد في حولي أنظر الحيِان بعض في      
 طريِقي ضللت قد كنت إذا

قبل كتبته الذي العمْود يِكون ان بيِجُامات.ِ وأخشى حفل إلى      
ًا، عشر أربعة  بقصد شهر

لنا الخيِر من إنه فيِه وقلت العراة"، "طيِران وسُمْيِته المُْبالغة،      
 نسافر ان جمْيِعا



سُيِصبح يِكون أن أخشى العناء، هذا أنفسنا على ِلنوفر عراة      
ًا ًا أمر  حي وأنا واقع
أرزأق.ِ       
أخرى مرة البرتقالي.ِ وأقول إلى الخطر درجة رفع هناك ثم      
 هذه من أشكو ل أنني
ًا كان هل النذارات.ِ ولكن       MSNBCو إن، إن سُي على لزام
 بأن الذعر إلى تضيِف أن

الشاشة من اليِمْن الركن على دائمْة بصورة الخطر درجة تضع      
 البورصة؟ تقاريِر فوق
الرهاب.ِ مؤشر ارتفع نازأداك، مؤشر يِقولون: "هبط كأنمْا      

سُعيِدا".ِ  يِوما لكم نتمْنى
هذه يِرون عندما مشاهديِها من الشبكات هذه تتوقع ماذا      

 يِزدادوا ان غيِر الشارات،
قلقا؟].ِ       
خطة هي لي: ما صديِقة سُألتني قال: [ عندما أن .ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِ.ِإلى      

 إذا ِللطوارئ، أسُرتي
خطة.ِ ولكنني أيِة لديِنا ليِست لها قلت واشنطن، هوجمْت      

 بوخزات ذلك بعد شعرت
يِمْكن ذلك: كيِف بعد تساءلت ما سُرعان البوي.ِ ولكن الضمْيِر      
 من يِخرج ان شخص لي
حتى مختنق الدائري فالشارع الذعر؟ حالة في المْديِنة هذه      
العاديِة.ِ  اليِام في
تدور شائعة نكتة عن والهزل، الجُد بيِن آخر، صديِق وسُألني      

 الناس تصرف طريِقة حول
عندما منزلك إلى طريِقك في الرهاب: كنت مكافحة أثناء      

ًا سُمْعت  أحدهم بأن إعلن
وعندما بالمْنزل وقتها زأوجتك الجُو.ِ كانت في سُمْوما أطلق      

 أغلقت العلن سُمْعت
ًا وعزلتها بالمْنزل المنة الغرفة       اللصقة بالشرطة تمْام

 والبلسُتيِكيِة.ِ عندما
سُتمْتنع أنها أم ِلتدخل زأوجتك لك تفتح هل المْنزل إلى تصل      
 ذلك؟؟ عن
مستشاري أحد منرزأ" أو "مس يِسأل ان عليِه اقترحت      

 على إجابة لدي فليِست العائلت،
السؤال.ِ  هذا      
الكاذبة: المنيِة الجراءات من أخرى طبقة ذلك بعد وتأتي      

 إلى تذهب فعندما



أو حقيِبتك فتح منك يِطلبون بواشنطن، السلة كرة مسابقات      
 ل وكأنهم محفظتك،

مسدسُه أو قنبلته يِخفي ان يِمْكن الجُاد الرهابي أن يِعلمْون      
 جاكتته، تحت ببساطة

بالمن، الناس تشعر أنها لو الجراءات هذه بمْثل لعبأ كنت وما      
 في ولكنها

بأنهم يِشعرون الناس تجُعل تمْاما.ِ إنها عكسي أثر لها الواقع      
ًا أقل  بالمن شعور
بوليِسيِة.ِ  دولة في يِعيِشون وكأنهم تشعرهم لنها      
كذلك يِنطوي جمْة.ِ كمْا أخطار على يِنطوي المْفتوح المُْجُتمْع      
 كثيِرة احتمْالت على
إزأالة يِمْكنك الثقة.ِ ول على كلها قائمْة عديِدة أفعال وردود      

 بدون المْخاطر جمْيِع
ِلذلك وإزأهاق نفسه المْفتوح المُْجُتمْع خنق       رد فان روحه.ِ و

 عندما الصحيِح، الفعل
من بمْزيِد المُْطالبة ليِس معيِنة، نقطة إلى المور تصل      

 بل المنيِة، الجراءات
ليِست بالقلق.ِ فالقضيِة الشعور من متزايِدة درجة مع التصالح      
 كانت إذا ما هي
دون سُتحدث الهجُمْات هذه أخرى.ِ فمْثل هجُمْات سُتحدث      

 نستطيِع هل هي القضيِة شك.ِ ولكن
المْجُتمْع على ذلك مع والمُْحافظة الهجُمْات هذه تحمْل      

 المْفتوح؟
الختباء على لدن، بن أسُامة إجبار فائدة نتساءل: ما ان ولنا      
 إذا ما، نفق في
ًا، كان       دفعنا على الجُزيِرة، قناة من يِبثها همْسات بمْجُرد قادر
 مغلقة غرف إلى
مقبول.ِ  غيِر وضع هذا ومختومة؟      

فرنسا في حاليِا المُْعتقل سُانشازأ اليِتشراميِرازأ وقال ] ـ15[      
ًا والمْعروف  عالمْيِ

ليِن.ِنت/ أون إسُلم ـ يِحمْد هادي ـ كارلوس{باريِس باسُم      
 م.ِ}: [ إن26-6-2003
يِحسن ل كافر ولكنه الجُهاد بذلك [ويِقصد الثوري السُلم      

 الشرعيِة التعبيِرات
الهيِمْنة لمْواجهة الحل هو ذلك الصحيِحة] يِقول: [إن      

 بن أسُامة وامتدح المريِكيِة،



11 اعتداءات أن إلى وأشار القاعدة، تنظيِم زأعيِم لدن      
ًا كانت سُبتمْبر  تلك على رد

الهيِمْنة.ِ       
الثوري] [السُلم اسُم يِحمْل كتابا محبسه من كارلوس وألف      

 274 في الكتاب وجاء
في كارلوس وأثنى الفرنسيِة، روشيِر دار عن وصدر صفحة،      

 لدن، بن أسُامة على كتابه
المُْضيء.ِ  بالرجل ووصفه      
العالمْي التجُارة مركز اسُتهدفت التي الهجُمْات وقال: [ إن      

بأعلى تتعلق سُيِبتمْبر11 في البنتاجون الدفاعلمريِكيِة وزأارة ومقر
 الهيِمْنة ضد المْسلح العمْل درجات

ًا المريِكيِة،       ّدا كانت أنها إلى مشيِر المريِكيِة الهيِمْنة على ر
 واحتلل

].ِ  القدس ضمْنها ومن السُلميِة المْقدسُة الماكن      
يِعتبر الجُذابة شخصيِته بفضل أسُامة الشيِخ قائلً: [ إن وأضاف      
 في متفردة حالة
].ِ  المْعاصر التاريِخ      

الندبندنت فسك{جريِدة روبرت الكبيِر الصحفي وقال ] ـ16[      
 شهر بتاريِخ البريِطانيِة

شرق في الجُبال قمْم على م}: [من1997 عام من مارس      
 أسُامة الشيِخ وجه أفغانستان،

ـ المريِكان عند أصولي إسُلمي أخطر يِعتبر الذي ـ لدن بن      
ًا ًا تحذيِر  جديِد

].ِ  أخرى بضربات ِللمريِكان      

الردة:  كفر رموزأ أقوال من      

مصر: [ لقد جمْهوريِة رئيِس مبارك حسني عنه قال ] ـ01[      
 أميِركا في حلفاءنا حذرنا

لنا].ِ  يِسمْعوا ولم والرهابيِيِن خطره عن قبل من      

السعوديِة: عهد ولي العزيِز عبد بن الله عبد عنه قال ] ـ02[      
 ِللمْال يِسعى [هو
عقله يِحترم عاقل ]{كل ُمخدرات وتاجر فقط والسلطة      

 خسة مدى يِعلم الخريِن وعقول



بداء مصابون هم والذيِن سُعود آل من النجُاس هؤلء وحقارة      
 والكل النفسي السُقاط

تاجر هو ومن والمْال السلطة على الحريِص هو من يِعلم      
 يِكونوا لم المْخدرات!!! إن

يِكون؟!}.ِ  فمْن سُعود آل أمراء      

لنا عدو الردن: [هو دويِلة ملك الثاني الله عبد عنه قال ] ـ03[      
 ِلتدميِر يِسعى

وحلفائنا].ِ  لصدقائنا وعدو بنيِناه ما      

الصلحيِة صاحب العمْيِل عرفات يِاسُر عنه قال ] ـ04[      
 يِتاجر المُْنتهيِه: [ هو

أيِديِنا].ِ  من اختطافها ويِريِد بقضيِتي      

مصالحنا ضد إرهابي صالح: [هو الله عبد على عنه قال ] ـ05[      
 وراء وهو أميِركا مع

].ِ  المريِكيِة كول المْدمرة تدميِر      

لنا عدو السادس: [ هو محمْد المْغرب ملك عنه قال ] ـ06[      
ِلحلفائنا  على ويِشجُع و

الرهاب].ِ       

عن المُْنفصلة الجُمْهوريِات رؤسُاء من جمْع عنه قال ] ـ07[      
 ِلهدم يِسعى روسُيِا: [هو

دولنا].ِ  في السُلم وإقامة العلمْانيِة      

السابق السُتخبارات رئيِس الفيِصل تركي المْذكور قال ] ـ08[      
 الذي سُعود آل لدى
وإرهابي عدونا المْذكور إمامنا*** [ هذا على القضاء في فشل      

].ِ  مطلوب

الفيِصل: [ ل سُعود السعوديِة خارجيِة وزأيِر عنه قال ] ـ09[      
 فهو بيِننا له مكان

ُعمْلء بيِن ِللرجال مكان ل إرهابي].ِ "نعم       والمُْخنثيِن!!.ِ"  ال

ًا نايِف: [ قلت السعوديِة داخليِة وزأيِر عنه وقال ] ـ10[       بن كثيِر
 يِعنيِنا، ل لدن



ًا ليِس وهو السعودي المُْواطن يِعنيِنا الذي       ].ِ  سُعوديِ

في فاجر: [ نحن غنائي شاعر الفيِصل خالد عنه قال ] ـ11[      
 السعوديِة الحكومة

].ِ  ِللعرب كشارون نعتبره      

جريِدة في المْرُموق الكاتب فسك روبرت كتبه مقال *** {في      
 24 يِوم الندبندنت

السعوديِة المْخابرات من الكاتب سُخر م2000 لعام نوفمْبر      
 في حتى لذعة سُخريِة

Intelligence that بعنوان جاء الذي المْقال المْقال.ِ يِقول عنوان      
barely 

      deserves the nameالتسمْيِة.ِ تستحق تكاد ل  مخابرات
 بلفظة مرتبطة هنا والطرفة

كلمْة حرفيِا تعني التي " بالنجُليِزيِةIntelligence" مخابرات      
 الكاتب ذكاء.ِ يِقول

ّنا إن خاسُر غيِر رهانا سُيِكون أنه       يِعرفون ل السعوديِيِن أن راه
ًا  خلف عمْن شيِئ
المْخابرات جهازأ كول] لن المْدمرة انفجُار [أي النفجُار      

 هو "الذكاء" السعودي
ًء الجهزة أقل       هذا إن كذلك العربيِة.ِ ويِقول المْنطقة في ذكا

 مشغول الجُهازأ
مستوى إلى ومسكون التعذيِب خلل من اعترافات بصناعة      

 المْعارضة بقضيِة الوسُواس
ًا تجُعله درجة إلى المراء كبار بيِن المْحتدم والصراع       ًا بعيِد تمْام
 أحوال عن
القصص.ِ  هذه مثل تصدق ل التي الخارجي العالم      
في العبارة هذه على فيِه الله بارك الفقيِه سُعد الدكتور علق      

 العدد الصلح نشرة
نايِف: تفجُرت بقوله: [ بلغة م1998  أكتوبر12  بتاريِخ132      
 الدهاء معاني كل

ألقم عندما نايِف حديِث في والعجُازأ والبلغة البديِهة وسُرعة      
ًا الصحفيِيِن  حجُر

سُئل حيِنمْا دامغة قليِلة وكلمْات مانعة جامعة بعبارة وأسُكتهم      
فقال:  لدن بن عن
ًا عن إل أتحدث ل وأنا سُعوديِا ليِس لدن [بن       ل سُعودي].ِ طبع

 أن ملحظة من بد



وزأارة مؤسُسات في وموظفون سُعوديِون كلهم الصحفيِيِن      
 ترد السعوديِة.ِ أسُئلة العلم

الجُواب، هذا عن عقليِته تفتقت حيِن نايِف يِستحضرها لم هنا      
 عن نايِف تحدث لمْاذا
من اللوف مئات عن يِتحدث ولمْاذا البريِطانيِتيِن؟ المْمْرضتيِن      

[الجانب]  العمْال
إل يِتحدث ل الداخليِة وزأيِر أن معنى وما ترحيِلهم؟ يِتم الذيِن      
 هل سُعوديِيِن؟ عن
ول تعتقلهم ول السعوديِيِن غيِر مع تتعامل ل الوزأارة أن معناه      

 ول تحاسُبهم
غيِر من خاليِة المْمْلكة في السجُون أن معناه أم معهم؟ تحقق      

 بالطبع السعوديِيِن؟
ول مستساغة غيِر نايِف عبارة إن بل معقول، غيِر الكلم هذا      

ًا مقبولة  ول منطقيِ
السُقاط وفهم إطارها في وضعها خلل من إل فهمْها يِمْكن      

 نايِف يِعيِشه الذي النفسي
على محسوب شخص من والغيِرة الشديِد التضايِق وإخوانه،      
 والصيِت الشهرة من له البلد
ًا نايِف من وأكثر سُعود آل من أكثر العلمي       على شخصيِ

 بأنه نايِف رد فكان القل،
من له يِكون أن الحق له السعودي غيِر أن بمْعنى سُعودي غيِر      

 آل من أكثر الشهرة
تبقى حال كل الحق.ِ على ذلك له [السعودي] فليِس أما سُعود      

 لدن بن أن الحقيِقة
لنايِف الول المْؤرق يِبقى حوله التعليِق نايِف رفض الذي      

 وهمّْه الدائم وقلقه
أكثر حاول نايِف أن ويِقال [المني]، مشروعه في المْستمْر      
 مبعوثيِن إرسُال مرة من
نقول لنفسه!!].ِأ.ِهـ.ِ ونحن المان يِطلب لدن لبن خاصيِن      

ًا  سُعود إلى ويِذهب قريِب
كانوا ما إلى العرب جزيِرة أبناء ويِعود النتنه جنسيِتهم وتذهب      
 حجُازأي فهذا عليِه
اسُتعباد ويِزول الخ كذا قبيِلة من وهذا نجُدي وآخر مدني وذاك      
 سُعود!!!.ِ وكمْا بن

المْعاكس التجُاه برنامج في المْسعري محمْد الدكتور قال      
هـ: [ 1/5/1424 بتاريِخ



نكون أو سُعود آل اسُم نحمْل ول سُعود، لل عبيِد لسنا نحن      
ًء ل سُعوديِيِن  ول ول

ًا،       ِد ولم نسب حتى بالزنا جداتنا على ـ لله الحمْد ـ سُعود آل يِعت
 آل من نصبح

ًا، سُعود       ًا ل سُعود آل من لسنا فنحن نسب ًء، ول نسب نحن ول
أسُامة [شعبيِة] المام حول وأرقام عرب.ِ.ِ]}.ِ إحصاءات مسلمْون

لدن:  بن

بأكمْله العالم في كبيِرة بشعبيِة لدن بن أسُامة الشيِخ يِحظى      
 سُتقرأه ما ذلك ودليِل

مسلمْهم أسُامة الشيِخ تجُاه الناس تصرفات أخبار من الن      
 يِحاول ذلك ومع وكافرهم

آل أمراء مثل إمامنا أهمْيِة من يِقلل أن الشيِخ حاسُدي بعض      
 وزأيِر وبالذات سُعود

قال كمْا لهؤلء نقول ونحن النجُليِز عبد بن هايِف الداخليِة      
المْعري: 

نائل.ِ وحزم وإقدام *** عفاف فاعل أنا ما المْجُد سُبيِل في أل      
ضوءها شمْس *** بإخفاء لهم فمْن البلد في ذكري سُار وقد      

متكامل.ِ 
أنا ما دون رضوى *** ويِثقل مضمْر أنا ما بعض الليِالي يِهم      

حامل.ِ 
الوائل.ِ  تستطعه لم بمْا *** لت زأمانه الخيِر كنت وإن وإني      
الظلم أن ولو *** وأسُري صوارم الصباح أن ولو وأغدو      

جحافل.ِ 
الصيِاقل.ِ  أغـفلته يِمْان *** ونصل لجُامه يِـحل لم جـواد وإني      
ًا الناس في الجُهل رأيِت ولمْا       أني ظن حتى *** تجُاهلت فاشيِ

جاهل.ِ 
ًا       ًا ناقص الفضل يِدعي كم فواعجُب النقص يِظهر كم *** ووأسُف

فاضل.ِ 
للفرقديِن نصبت *** وقد وكناتها في الطيِر تنام وكيِف      

الحبائل.ِ 
ًا أمسي فّي يِومي يِنافس       علّي أسُحاري *** وتحسد تشرف

الصائل.ِ 
ًا *** وعيِر مادُر بالبخل الطـائي وصف إذا       باقُل.ِ  بالفـهاهة قس
صبح يِا الدجى *** وقال ضئيِلة أنت للشمْس السهى وقال      

حائل.ِ  لونك



الحصى الشهب *** وفاخرت سُفاهة السمْاء الرض وطاولت      
والجُنادل.ِ 

دهرك إن جدي نفس *** ويِا ذميِمُْة الحيِاة إن زأر موت فيِا      
هازأل.ِ 

نتائجُه كانت الشبكة على أيِن موقع أجراه اسُتفتاء في ] ـ01[      
كالتالي: 

 ]؟ لدن لـ[ ابن ُمنظورك هو ما      

].ِ 10034 % [88ِ.78بـطل:       
].ِ 1268 % [11ِ.22مجُرم:       
].ِ 11302الصوات:  [مجُمْوع      

القاسُم: فيِصل يِقول المْعاكس التجُاه برنامج وفي ] ـ02[      
 صوتوا الذيِن [ إجمْالي

ًا.ِ   يِعتبرونه82ِ.7% ،3942        % ل8ِ.4و  % إرهابي،8ِ.8مجُاهد
أدري.ِ 

العرب تجُمْع عليِها غبار ل يِعني ونتيِجُة حقيِقيِة نتيِجُة هذه يِعني      
 إلى المْحيِط من
مثل مش وحقيِقيِة .ِ.ِ يِعني82الظاهرة.ِ  هذه على الخليِج      

العربيِة.ِ  النتخابات
ًا قال ثم       ِلهذه قال: بالنسبة الذي برنامجُه ضيِف على ُمعقب

ًا السُتطلعات  طبع
تمْثيِليِتها.ِ  درجة في شك هناك ويِبقى منتقاة، عيِنة هي      
أسُألك أريِد منتقاة؟! أنا أي القاسُم: بالمْناسُبة فيِصل قال      

 إلى يِدخلون الذيِن
كان فإذا وواعيِة، ومثقفة معيِنة طبقة من يِعني هم النترنت      

 هؤلء بيِن المر
والمْحروميِن؟ المُْضطهديِن الفقراء بيِن سُيِكون فكيِف هكذا      

 !]{ الجُزيِرة99ِ.99 يِمْكن
نت.ِ}.ِ       

ِلصالح فترة قبل الكويِت في أجري اسُتطلع وفي ] ـ03[      
 وكانت العام الرأي جريِدة

أم مجُرم، أم بطل، هو هل لدن بن تعتقد ماذا السؤال صيِغة      
 إحصائيِة في متهم غيِر



15 من أكثر وفيِها مراحل على وضعت دقيِقة ودراسُة مفصلة      
 لدن يِقولون: [ بن ألف
% من69 السُتطلع هذا حسب إسُلمي ومجُاهد عربي بطل      

 والمْصريِيِن الكويِتيِيِن
الشباب فئة الكويِت في والفلسطيِنيِيِن واللبنانيِيِن والسوريِيِن      
 44  إلى25 من
ًا.ِ.ِ.ِ.ِ  يِعتبرونه       أميِركيِة مواقع اسُتهداف أن % رأوا65مجُاهد

 بالعيِن [العيِن مبرر،
Might is Right تعرفه أنت المريِكي الشعار بالسن]، والسن      

 فوق [القوة
لدن].ِ  بن على القبض ُألقي إذا % سُيِحزنون76الحق].ِ.ِ.ِ      

و  أبريِل28 بيِن الفترة في أجري عالمْي اسُتطلع وفي ] ـ04[      
 المْاضي،  مايِو15
ًا20 في شخص  ألف16 فيِه وشارك       إلى بالضافة  بلد

 كانت الفلسطيِنيِة الراضي
ًا يِتفوق لدن بن أسُامه أن نتائجُه       ُنشر على شعبيِ هذا بوش{

 عدة في السُتطلع
ًا السُلم مفكر منها العنكبوتيِة الشبكة على مواقع       ُنشر وأيِض
 من كثيِر في
جاء ِللرأي، مهم اسُتطلع الحواريِة}: [ أظهر المْنتديِات      

 نتائجُه عن العلن
ًا       إلى الهادفة حمْلته بوش جورج الرئيِس إطلق مع متزامن

 بيِن السلم إحلل
صورة أن والعقبة، الشيِخ شرم في والفلسطيِنيِيِن إسُرائيِل      

 قد المْتحدة الوليِات
في مستويِاتها أدنى إلى المْاضيِة، القليِلة الشهر في تدنت،      

 العالم دول من عشريِن
وبمْا وإسُلميِة عربيِة دول مقدمها في السُتطلع، شمْلها التي      
 أوروبيِة دول فيِها
وروسُيِا.ِ       
لناحيِة المْتحدة الوليِات حققتها نسبة أعلى أن اللفت وكان      

 العالمْيِن في صورتها
فاق اللذيِن لبنان، يِليِها الكويِت في كانت والسُلمي العربي      

 الثقة مستوى فيِهمْا
تنظيِم زأعيِم صورة تثيِرها التي الثقة بوش الرئيِس بصورة      

 لدن بن أسُامة القاعدة



العربيِة الدول بقيِة في بوش على شعبيِته في تفوق الذي      
 كلها, وأظهر والسُلميِة

بالحترام يِحظى سُيِاسُيِة أبحاث معهد أجراه الذي السُتطلع      
 المْتحدة، الوليِات في
المْئة في الواحد حوالي إلى انخفض المْتحدة الوليِات تأيِيِد أن      

 الدول بعض في فقط
ًا والسُلميِة، العربيِة       الفلسطيِنيِة, والراضي الردن خصوص
 الدارة مسئولي لكن
في المل عن أعربوا السُتطلع نتائج أزأعجُتهم الذيِن المريِكيِة      
 النتائج هذه أن

الشرق قضيِة بحل الدارة تعاطي بدء فور التغيِر في بدأ سُت      
 واسُتتباب الوسُط

العراق.ِ  في المور      
في المريِكيِيِن السيِاسُة صانعي أزأعج ما أشد ولعل      

 معهد أجراه الذي السُتطلع،
الوليِات تجُاه العالمْيِة المْواقف مشروع بـ يِعرف ما ضمْن بيِو      

 إظهار هو المْتحدة،
ًا تثيِر لدن بن أسُامة القاعدة زأعيِم صورة أن السُتطلع       قدر
 لدى الثقة من أكبر
ًا العالم، دول من الكثيِر في واضحة أغلبيِات       العربيِة خصوص

 ممْا والسُلميِة،
العلميِة الحمْلة رغم نفسه، بوش الرئيِس صورة تثيِره      

 التي والمْكلفة، المْكثفة،
 سُبتمْبر11 اعتداءات أعقاب في المْتحدة الوليِات أطلقتها      

 أن وحقيِقة الرهابيِة
على المريِكيِة الحرب منذ مكانه أحد يِعرف ل مطارد لدن بن      

 قبل أفغانستان
سُنتيِن.ِ  حوالي      
ًا كوهوت، أندرو بيِو أبحاث معهد مديِر وقال       أن إلى مشيِر

 الوليِات تجُاه العداوة
[لقد ِللعراق، المريِكي ِللغزو نتيِجُة بشدة تزايِدت قد المْتحدة      

 إلى سُيِئ من سُرنا
ًا أسُوأ]،       العالم في العام الرأي كسب في فشلنا [إننا مضيِف

 لدن بن ضد السُلمي
المْتحدة الوليِات في يِرون الدول هذه شعوب أن بسبب      

لهم].ِ  تهديِد مصدر



المْتحدة الوليِات شعبيِة تدني إلى يِشيِر السُتطلع أن ورغم      
 غيِر مستويِات إلى
حمْاسُة أظهر فانه والسُلمي، العربي العالمْيِن في مسبوقة      
 في كبيِرة أغلبيِات لدى
الغربيِة الديِمْوقراطيِة ِللفكار والسُلمي العربي العالم دول      

 والمْنتجُات
ِللعولمْة.ِ  بل المريِكيِة، والتكنولوجيِة الثقافيِة       و
لدن بن صورة أن يِعتقدون الذيِن نسبة أن السُتطلع وأظهر      
ًا تثيِر  من أكبر قدر
 في71 بلغت بوش بصورة مقارنة لديِهم الثقة بعض أو الثقة      

 مقابل لدن ِلبن المْئة
مقابل المْئة  في55و الفلسطيِنيِة، الراضي في لبوش واحد      

 49و الردن في فقط واحد
المْئة  في58و المْغرب، في المْئة  في2 مقابل المْئة في      

 في المْئة  في8 مقابل
تركيِا, وأظهر في المْئة  في8 مقابل المْئة  في15و إندونيِسيِا،      

 أن السُتطلع
ًا يِثيِر بوش فيِهمْا بدا اللتيِن الوحيِدتيِن العربيِتيِن الدولتيِن       قدر
 الثقة من أكبر
ولبنان, ففي الكويِت همْا لدن بن يِثيِره ممْا الغلبيِة نفوس في      
 نسبة بوش سُجُل حيِن
فانه لبنان، في لدن ِلبن المْئة  في14 مقابل المْئة  في17      

 المْئة  في62 سُجُل
الكويِت.ِ  في لدن ِلبن المْئة  في19 مقابل      
على مقصورة تكن لم الظاهرة هذه أن السُتطلع ولحظ      

 أو السُلمي العالم
المْتحدة ِللوليِات الحليِفة الدول بعض إلى تعدتها بل العربي،      
 أوروبا, ففي في
القوات جانب إلى الحرب قواتها خاضت التي بريِطانيِا،      

 العراق، في المريِكيِة
المْئة  في75 من المْتحدة ِللوليِات المُْؤيِديِن نسبة انخفضت      
 إلى المْاضي العام في
63  إلى72 من النسبة انخفضت كندا وفي حاليِا، المْئة  في70      
 وكان المْئة، في
71 من انخفاضا شهدت التي روسُيِا في بكثيِر أسُوأ النخفاض      
 وفي المْئة،  في36 إلى



 في15 إلى المْئة  في61 من انخفاضا شهدت التي إندونيِسيِا      
 الردن وفي المْئة،

1  إلى25 من المْتحدة الوليِات تأيِيِد نسبة فيِها انخفضت التي      
فقط.ِ  المْئة في
جاءت السيِئة النتائج هذه أن السُتطلع أجرى الذي بيِو وأشار      

 الحمْلة من بالرغم
الشهر في المْتحدة الوليِات أطلقتها التي المْكثفة العلميِة      
 أحداث أعقبت التي
المْوجهة سُوا راديِو إذاعة إطلق ضمْنها ومن  سُبتمْبر،11      

 وحمْلة العربي للشباب
15 الخارجيِة وزأارة عليِها أنفقت التي التلفزيِونيِة العلنات      

 عن دولر مليِون
أراضيِها.ِ  في للمْسلمْيِن المْتحدة الوليِات معاملة      
صورة بأن اعترفوا الذي المريِكيِة، الدارة مسؤولي أن غيِر      

 قد المْتحدة الوليِات
المْاضيِتيِن، السنتيِن في النكسات من سُلسلة من عانت      

 هذه أن في المل عن أعربوا
إظهار في الدارة تبدأ أن فور التحول في سُتبدأ المْواقف      

 ميِاديِن في التقدم
والسُلميِة].ِ  العربي العالمْيِن جمْاهيِر تهم معيِنة      

ً خبر وفي ] ـ05[       بن نت}: [دميِة الجُزيِرة عن بعنوان{نقل
 من شعبيِة أكثر لدن
أسُلحته يِوجه وهو بوش تصور دميِة المريِكيِيِن بوش.ِ.ِ لدى      
 يِقف حيِن في لدن لبن
ًا!!.ِ.ِ  الخيِر       متحديِ
ارتبطت التي الشخصيِات لبرزأ متحركة دمى مبيِعات حققت      

 الحادي بهجُمْات أسُمْاؤها
المْتحدة.ِ  الوليِات في عاليِة مبيِعات سُبتمْبر من عشر      
كيِنيِتيِكت بوليِة هيِروبيِلدر شركة صنعتها التي الدمى ومثلت      

 المريِكي الرئيِس
مديِنة وعمْدة بليِر توني البريِطاني الوزأراء ورئيِس بوش جورج      

 السابق نيِويِورك
غوليِاني.ِ  رودلف      
على بالنترنت موقعها في المريِكيِة الشركة وأطلقت      

 أوصاف الثلث الشخصيِات
التوالي.ِ  على والصخر والحليِف بطلنا      



تنظيِم ِلزعيِم دميِة المُْصنعة الشركة أضافت لحق وقت وفي      
 لدن بن أسُامة القاعدة

مركز اسُتهدفت التي الهجُمْات في الرئيِسي به المْشتبه      
 بنيِويِورك العالمْي التجُارة

المْاضي.ِ وقال سُبتمْبرأيِلول في واشنطن في الدفاع ووزأارة      
إقبال شهدت لدن بن دمى مبيِعات إن فيِكل إيِمْيِل الشركة رئيِس
 وتفوقت شديِدا

الثلثيِن.ِ  بنحو بوش دمى مبيِعات على الطلب في      
لدن بن شخصيِة تجُسيِد في يِرغب لم البدايِة في أنه وأضاف      
 إلحاح تحت ولكن دميِة في
ذلك.ِ  فعل إلى اضطر عدوا أسُمْوه من بوجود الزبائن      
الشخاص دمى على اقتصر البدايِة في البيِع وقال: [إن      

 وجه غيِروا الذيِن الفعليِيِن
الوزأراء ورئيِس السابق البلديِة ورئيِس العالم.ِ.ِ الرئيِس      

البريِطاني].ِ 
الكثر هي لدن وبن بوش دمى مبيِعات إلى: [أن فيِكل وأشار      

ًا  لم ولكنها انتشار
يِبع ولم لغوليِاني دمى سُبع باع أنه وأوضح بعد، اللف تتجُاوزأ      
لبليِر.ِ  دميِة أيِة

ًا].ِ [27 نحو الواحدة الدميِة سُعر ويِبلغ       فيِلم وفي ] ـ06 دولر
ً قصة يِحكي  يِتسابقون نت}: [بلجُيِكيِون الجُزيِرة عن ُمهاجر{نقل

على اليِوم ملتحون بلجُيِكيِون لدن.ِ.ِ.ِ.ِتوافد بن شخصيِة ِلتصويِر      
 من اختبارات لجُنة
فيِلم في لدن بن أسُامة القاعدة تنظيِم زأعيِم دور لعب أجل      
 الوقت في سُيِرته وحي من
من عشر الحادي هجُمْات ضحايِا ذكرى العالم فيِه يِحيِي الذي      

 المْخرج سُبتمْبر.ِ وأقر
للدور المْتقدميِن مع الكاميِرا أمام يِقف وهو إيِك فان روب      

 يِرتدى من ومنهم
للدعايِة]، مقصود العلن توقيِت [بأن عباءة يِلبس أو العمْامة      

 الذي المْخرج وقال
ذات العلمْي الخيِال أفلم خلل من بلجُيِكا في شهرة نال      

 المْحدودة المْيِزانيِات
فيِه تحظى أن يِمْكن الذي الوحيِد اليِوم هو يِخرجها: [هذا التي      

 من القدر هذا بمْثل
لم مايِو/أيِار في متسابقيِن عن أعلنت العلميِة.ِ عندما التغطيِة      
أحد].ِ  يِأت



ًا       التوقيِت هذا اختيِار أن يِعتقد كان إذا عمْا سُؤال على ورد
 جلسات لجراء

ًا يِعتبر الختبار       بمْصدر ذلك إيِك: [ليِس فان قال لئق غيِر تصرف
 سُعادة

هجُمْات].ِ  في يِوم كل يِقتلون الناس لكن للميِركيِيِن      
الكوميِديِا نوع من سُيِكون فيِلمْه  عاما] إن63[ إيِك فان وقال      

 وأضاف: [من السوداء،
غيِر بالفكاهة.ِ المريِكيِون أحيِانا الناس تصدم أن المْستحسن      

 الضحك على قادريِن
أنفسهم].ِ  على      
 ويِصور2012 عام أحداثه ] تدور2 [أفترمان وعنوانه والفيِلم      

 اسُم يِتخذ الذي البطل
في ويِصعد بلجُيِكا إلى اللجُوء طالبي من كواحد لدن بن      

 التحاد داخل المْراتب
الوروبي.ِ       
الوليِات تعتبره الذي لدن بن إلى انجُذابه إيِك: [إن فان وقال      

 عدوها المْتحدة
حمْلتها رغم قتله أو اعتقاله في فشلت والذي الول،      

 على عام منذ المْستمْرة
آخر جانب ومن جانب من [شر أنه حقيِقة من يِنبع أفغانستان      
بطل]].ِ  فهو
بن شخصيِة بتصويِر يِقوم الذي الوحيِد الفنان ليِس إيِك وفان      

 الراب فمْغني لدن،
التي بتلك شبيِهة ملبس ارتدى أميِنيِم ِللجُدال المُْثيِر المريِكي      
 بن يِرتديِها كان
بدوني.ِ  بعنوان كليِب بالفيِديِو مصورة أغنيِة في لدن      
من  دقيِقة15 إلى الساعيِن المْحتمْليِن المْمْثليِن غالبيِة ودافع      

 موقفهم عن الشهرة
ًا المر يِعتبرون إنهم قائليِن       ليِنمْانز راف وقال الفكاهة، من نوع

 البالغ الطالب
امتهان إلى السعي في جديِا  عاما: [لست27 العمْر من      

 فأنت حال كل وعلى التمْثيِل،
لك يِكون لن حاجة ل أنه تدرك إيِك فان أفلم تشاهد عندما      

 ومن بالتمْثيِل]، خبرة
القادم.ِ  العام الفيِلم تصويِر يِبدأ أن المْنتظر      



ً خبر وفي ] ـ07[       كبيِر نت}: [إقبال الجُزيِرة عن آخر{نقل
 بن وأقنعة قمْصان على
بالمْكسيِك:  لدن      
ومؤذيِة مريِبة أنها على بعيِنها تصرفات إلى البعض يِنظر ربمْا      

 لكن للمْشاعر،
تجُاريِة صفقات يِعقدون مكسيِكو العاصمْة شوارع في الباعة      

 من الكثيِر ويِجُنون مربحة
بطلنا] وأقنعة لدن بن [أسُامة عليِها مكتوب قمْصان ببيِع المْال      

 تحمْل مطاطيِة
تلقى بوش جورج المريِكي للرئيِس أقنعة بيِع أن صورته.ِ كمْا      

وشعبيِة.ِ رواجا
إسُبوندا ريِكاردو يِدعى القنعة هذه تصنع شركة مديِر ويِقول      
 بهذا نقصد ل إننا

تجُاريِا عمْل نديِر لكننا ويِضيِف أحد، أي مشاعر إيِذاء التصرف      
 الترفيِه على يِقوم
سُيِاسُي بمْوقف علقة لذلك يِكون أن والدعابة.ِ ونفى والخيِال      

 الذي لدن لبن مؤيِد
الول.ِ المْطلوب المْتحدة الوليِات تعتبره      
في لدن وبن بوش قناعي المْتسوليِن الطفال بعض ويِستخدم      

 في مسرحي عرض تقديِم
المْال بعض على والحصول المْارة انتباه لجُذب الطرقات      

 أن الطرافة ومن منهم،
بن لسُامة المريِكي الرئيِس بمْصافحة تنتهي العرض خاتمْة      

 بعض أن لدن.ِ كمْا
انتباه لجُذب لدن بن أسُامة قمْصان يِرتدون المْتجُوليِن الباعة      

 السيِارات سُائقي
لبضائعهم].ِ      

ً ] ـ08[       ًا{نقل في رجل نت}: [اعتقال الجُزيِرة عن وأيِض
 بن صورة وشم كاليِفورنيِا

صدره:  على لدن      
ً أن أمس كاليِفورنيِا جنوب شرطة أعلنت       على وشم رجل

 لدن بن أسُامة صورة صدره
وقعت التي الهجُمْات بعد اعتقل مزورة، هويِة بطاقة ويِحمْل      
وواشنطن.ِ  نيِويِورك في
يِمْكنه ل إنه أورانج مقاطعة شرطة رئيِس باسُم متحدث وقال      

 تفاصيِل أي عن الفصاح



النشر] بحظر اتحادي [أمر بسبب الهويِة المْجُهول الرجل عن      
 بالهجُمْات يِتصل فيِمْا
يِقرب ما بحيِاة أودت أنها يِعتقد التي وواشنطن نيِويِورك على      
شخص.ِ  آلف سُبعة من
لوس جنوبي أورانج في احتجُز الرجل إن المْتحدث وقال      

 بعد ما وقت في أنجُلوس
سُبتمْبر.ِ  من عشر الحادي في وقعت التي الهجُمْات      
في المْحتجُز الرجل إن قولها السلطات عن المْتحدث ونقل      

ًا وجد معروف غيِر مكان  أيِض
مزورة.ِ  هويِة أوراق يِحمْل أنه      
فيِمْا اسُتجُوابه يِجُري الرجل إن القول يِستطيِع ل إنه وقال      

 بالهجُمْات.ِ لكن يِتعلق
شبكة على موقعها في ذكرت تايِمْز أنجُلوس لوس صحيِفة      

 محليِة سُلطات أن النترنت
القضيِة.ِ  في معا تعمْل واتحاديِة      
إن للصحيِفة أورانج مقاطعة شرطة رئيِس مساعد وقال      

 ما تحديِد على تعكف السلطات
بالهجُمْات].ِ  أو لدن ببن علقة للرجل كان إذا      

عادل من العربي القدس ـ آخر{باريِس مكان وفي ] ـ09[      
م}: 10/2/2002 بتاريِخ قسطل

الدعايِة في تستعمْل موازأيِة فكاهيِة لدن.ِ.ِ شخصيِة بن [أسُامة      
 وتجُلب التجُاريِة

فرنسا في لدن بن أسُامة يِعرف ل المْتفرجيِن]: [ من مليِيِن      
 أحد.ِ بل ل اليِوم؟

بصفته الغربي العام للرأي يِقدم لدن" الذي بن "أسُامة      
 عن الول المْسئول

المْتحدة الوليِات في [سُبتمْبر] الخيِر  أيِلول11 تفجُيِرات      
ًا أصبح ًا نجُمْ  حقيِقيِ

ورقة صورته من يِجُعلون التجُاريِة الدعايِات منتجُو ويِكاد      
 الذي البزنس في مربحة

ولول الفكرة لهذه اللأخلقي الطابع لول عليِه يِشرفون      
 بيِن الطبيِعي التضامن

ًا يِضع والذي الغربيِة الدول       من دعائيِة اسُتراتيِجُيِات أمام حدود
النوع.ِ  هذا
كبريِات في التجُاريِة الدعايِات عن لدن بن صورة غابت ولئن      

 التلفزيِونيِة، القنوات



زأعيِم اسُتضافة في طويِل تتردد لم الفكاهيِة البرامج فإن      
 Canal القاعدة.ِ وتمْيِزت

القنوات من غيِرها [العرائس] عن غيِنيِول لي + ببرنامجُها      
 موازأيِة شخصيِة وخلقت

وقساوتها المْضحكة وحركاتها الغريِبة بلهجُتها لدن بن لسُامة      
ّولت  الدميِة وتح

بذاتها.ِ  قائمْة شخصيِة إلى      
المْذيِع دميِة المْتفرجون شاهد غيِنيِول لي حلقات إحدى في      

 بوافر باتريِك الشهيِر
بسؤال ويِواجهه أمريِكي مسؤول دميِة يِستجُوب وهو دارفور      
 لوكالة انتقاد فيِه
المريِكي: المْسئول إيِه.ِ أجاب آي سُي المريِكيِة السُتخبارات      

 أي سُي تنتقد لمْاذا
آخر موضع يِعلم؟.ِ وفي ل ما علمْه ومن لدن بن كون من إيِه      

 المْذيِع لدن بن يِخاطب
ل أصبحوا المريِكيِون والعمْال بفضلي توحد قائلً: الغرب      

 الجور برفع يِطالبون
يِندد أحد ول الشوارع في انتشرت بصدق.ِ الشرطة ويِعمْلون      

 الحريِات.ِ كل بانتهاك
من؟.ِ  بفضل هذا      
نكتة انتشرت المْيِلديِة السنة برأس الحتفالت وعشيِة      

 شمْالها من فرنسا أضحكت
ًا لدن بن غربها.ِ اتصل إلى شرقها ومن جنوبها إلى       هاتفيِ

 بوش المريِكي بالرئيِس
مديِد.ِ سُأله وعمْر سُعيِد عام بوش، ليِخبره: عزيِزي البن      

 بي؟ تتصل بوش: لمْاذا
ّي       تريِدني مزعج.ِ بأيِهمْا والخر سُار الول لك خبران فأجاب: لد
 أبدأ؟.ِ قال ان

نفسي.ِ فرح أسُلم ان لدن: قررت بن فأعلن بوش: السار      
ذلك:  بعد مباشرة وسُأله بوش

إلى يِقهقه: سُآتي وهو لدن بن فرد المْزعج؟ الخبر هو وما      
طائرة.ِ  عليِمْتن المْتحدة الوليِات

المريِكيِيِن آلف قتل إليِه نسب رجل بسمْعة المْزاح وبيِن      
 هذا من والشمْئزازأ

فيِه نقاش ل بشكل تتجُلى التي فالحقيِقة الفكاهي، السُلوب      
 بن أسُامة شهرة هي



إلى دخل الرجل أن تقول أخرى نكتة وراء كانت التي لدن      
 فاتكأ يِوم ذات مغارته

اليِوم؟.ِ أحد عني سُأل زأوجته: هل وسُأل مريِحة أريِكة علي      
 الدعايِة خبراء أن ويِبدو

يِستغلون وهم لدن بن عقدة من التخلص قرروا التجُاريِة      
 للترويِج اليِوم صورته

الهواتف قطاع هو لدن بن يِستعمْل قطاع وأهم لبضائعهم      
 أن المْحمْولة.ِ صحيِح

ً تصمْد لن ولكنها بنفسها تغامر لم الكبرى الشركات       طويِل
لدن.ِ  بن موضة أمام
ًا عرف بالذات القطاع هذا       ًا تقهقر شركات وتنوي ملحوظ

 من كبيِر جزء إقالة كبري
السوق في جديِدة احتيِاجات خلق في تفكر وهي العاملة اليِد      

الوضع.ِ  لتدارك
ًا يِستعمْلون والريِاضة الفن نجُوم أن صحيِح       سُوق في كثيِر

 المْحمْولة، الهواتف
ًا الشركات وتستعمْل       ملك هي ميِلد وأعيِاد مواعيِد أحيِان

 وعيِد الم كعيِد للجُمْيِع
لبيِع فرصة تشكل التي العيِاد من وغيِرها السنة ورأس الب      

البضائع.ِ  من مزيِد
إلى الصغيِرة الشركات بعض اهتدت البيِع؟ بعد ماذا ولكن      

 أهمْها جديِدة خدمات تقديِم
الهاتف يِكون عندما التصالت تستقبل مسجُلة رسُائل بيِع      

ًا  صاحبه يِكون أو منطفئ
الصوتيِة.ِ  المواج بوصول يِسمْح ل مكان في      
لدن بن لسُامة الكاريِكاتوريِة الصورة أن الطريِف ومن      

 من واحدة في اسُتعمْلت
مسجُلة.ِ رسُائل شراء علي الزبائن وتشجُع الدعائيِة الحمْلت      

 يِنطق جمْلة للرجل وتنسب
 +Canal قناة غرسُتها التي المْضحكة وباللهجُة بالفرنسيِة بها      
 عبر الذهان في
غيِنيِول.ِ  لي برنامج      
ً سُيِاسُيِة أسُبوعيِة في فرنسي صحافي وكتب       بعنوان مقال

 فيِه تعرض الوقاحة واجب
بعض مخاوف وإلى يِرحم ل الذي غيِنيِول لي لسُلوب      

 التي السلطة من السيِاسُيِيِن



المْوضوعات بعض يِعالج تجُعله والتي العلم بها يِتمْتع      
حدود.ِ  بدون الحساسُة

الفكاهيِة المْمْارسُة أن هذا مقاله في الصحافي واعترف      
 من تنطلق التي اللذعة

الذي الثمْن هي المْعروفة للشخصيِات الكاريِكاتوريِة الصور      
 حمْلت لنجُاح دفعه يِجُب
من لدن بن أسُامة موقف هو فيِه.ِ فمْا مبالغ تجُاريِة دعائيِة      
 يِا الشكاليِة هذه
تري؟].ِ       

بتاريِخ الشبكة على المْسلمْة أوزأبكستان موقع وفي ] ـ10[      
 الثانيِة  جمْادى14
التالي: [في الخبر م2002  أغسطس22 المْوافق هـ1423      

 الخفاء في تباع طاجيِكستان
الذاعة هيِأة لدن.ِ ذكرت بن ٍأسُامة صورة مع فانلت      

ًا البريِطانيِة  بأن مؤخر
موضًة صارت قد ـ لمريِكا الول العدو ـ لدن، بن أسُامة صورة      
 العاصمْة شباب بيِن
مع الفانلت فإن الخبر وبحسب دوشنبه، مديِنة الطاجيِكيِة      

 لدن بن أسُامة صورة
وقد بالمْديِنة التجُاريِة المْحال في رائجُة بضاعة إحدى أضحت      

 الفانلت هذه ظهرت
السُواق أكبر تعتبر "سُخاوت" التي سُوق في شيء كل قبل      

 كثيِر أنظار ولفتت بدوشنبه
يِبيِعوا أن التجُار يِسع ل الن ولكن الشباب، وبخاصة الناس من      

 الفانلت
وإذا بها، يِتجُر من تلحق المْحليِة الشرطة إذ علنيًِة، المْذكورة      
 سُوق في رأتها
الطاجيِكيِة السلطات أن بمْا صاحبها، ومحاكمْة بمْصادرتها تقوم      

 يِشتد أن تتخوف
الشرطة إخبار وحسب بسببها، الناس في لدن بن أسُامة تأثيِر      

 قامت فإنها بنفسها
لدن.ِ أما ابن صورة تمْثل فانلت لبسوا  مواطنيِن3 باعتقال      

 على فيِعترضون التجُار
مع الفانلت إن التجُار أحد قال وقد الشرطيِة، الحمْلة هذه      

 تباع لدن ابن صورة



ل ولذا حريِا المْتحدة الوليِات في وحتى الخارجيِة الدول في      
 هناك تكون أن يِنبغي

ديِمْوقراطيِة دولة طاجيِكستان آخر: إن لبيِعها.ِ وقال مضايِقة      
 يِلبس أن يِحق أحد وكل
ًا       غيِره.ِ.ِ.ِ  أم لدن ابن صورة فيِه أ سُواء شاء، فانلة أو قمْيِص
فاسُتنكر السُلمي النهضة حزب زأعيِم نوري الله عبد سُيِد أما      
 الفانلت هذه بيِع

يِكون أن المْحتمْل قال: من حيِث ويِلبسها بها يِتجُر ومن      
 المْذكورة الفانلت مرتدي

طاجيِكستان مسلمْي فإن الخبرة والقليِل الناشئ الشباب من      
 لدن ابن يِؤيِدون ل

أعراض من بذلك ونال الرهاب في تورط بأنه ذلك وغايِاته!!!،      
 في المْسلمْيِن

المْسلم الشباب أن على يِؤكدون المْراقبون العالم!!!.ِ ولكن      
 يِتصور طاجيِكستان في
ًا ليِس لدن بن أسُامة في       العالم في بارزأة شخصيًِة بل إرهابيِ

ً  يِمْارس فذا وبطل
الفانلت زأالت ما ولذا المريِكيِة، المْتحدة الوليِات ضد الحرب      
 تباع صورته مع

خفيِة].ِ بصورة كان وإن دوشنبه، مديِنة أسُواق في      
عن فيِها لدن بن شعبيِة فتتزايِد العرب جزيِرة دول في وأما ] ـ11[

 البقاع بقيِة
متزايِدة بشعبيِة يِحظى لدن بن أسُامة ُمحللون: [ إن قال فقد      
 الخليِج منطقة في
11 في المْتحدة الوليِات اسُتهدفت التي الهجُمْات قبيِل حتى      

 النصر أن إل سُبتمْبر،
بوش جورج المريِكي الرئيِس له منحه الذي العلمي      

 الحمْلة تعبيِر باسُتخدام
الخذة الشعبيِة هذه من عززأ بالرهاب أسُمْاه ما ضد الصليِبيِة      

أصل.ًِ  بالتزايِد
ًا أن ويِضيِفون       غيِر إلى التسمْيِة هذه سُتسقط سُعوديِيِن{قريِب

 الجُمْيِع وسُيِصبح رجعة
الجُزيِرة بأبناء أو غيِر ل قبائلهم بأسُمْاء البعض بعضهم يِنادون      

الجََُزري.ِ}  أو
للغرب لدن بن لتهامات تفهم عن عبروا كثيِريِن وخليِجُيِيِن      
 للسُاليِب إدانتهم بقدر



القاتلة الهجُمْات فيِها شنت التي اللحظة منذ يِستخدمها التي      
 التجُارة مركز على
[البنتاغون].ِ  المريِكيِة الدفاع ووزأارة العالمْي      
ظاهرة إن السعوديِة الجتمْاعيِة الباحثة يِمْاني مي وقالت      

 قويِة لدن بن أسُامة
ًا       ًة السعوديِة، في جد ًا هناك أن إلى مشيِر ًا قدر من كبيِر

 والتسليِم الخوف
حدث.ِ  بمْا المْكتوم بالقدر, والبتهاج      
بأنهم ولحظت السعوديِة في شبان مع تحدثت بأنها وأضافت      

 لنهم بأسُامة يِعتزون
ذلك المريِكيِة.ِ وعزت الهيِمْنة يِتحدى الذي الوحيِد أنه يِعتقدون      
 هؤلء خيِبة إلى
إنهم إذ لسُرائيِل المْنحازأة المريِكيِة السيِاسُة من الشبان      

 أن يِعتقدون
الرئيِسي.ِ  المْعتدي هي إسُرائيِل وأن بهم ضحي الفلسطيِنيِيِن      
الجُمْاعات بتأيِيِد يِبدو ما على يِحظى لدن بن إن يِمْاني وقالت      

 أنحاء في السُلميِة
حيِث الحجُازأ منطقة في التأيِيِد تزايِد ذلك في بمْا السعوديِة من      
لدن.ِ  بن ولد
في بهم المْتحدة الوليِات تشتبه الذيِن أسُمْاء من وكثيِر      

 لعائلت يِنتمْون الهجُمْات
أن في تشتبه إنها تقول السعوديِة السلطات لكن حجُازأيِة      

 وثائق اسُتخدموا المْهاجمْيِن
مدى تعرف ل إنها الحجُازأ من أيِضا وهي يِمْاني مزورة.ِ وقالت      
 لدن بن صلة
ًا له إن القول يِمْكنها لكن الحجُازأ منطقة في بالرهاب       أتباع

هناك.ِ  يِتزايِدون
ًا باعتباره لدن بن على واشنطن تركيِز       للِرهاب مصدر

 إعطائه على سُاعد المْزعوم
أخرى أماكن وفي وطنه في كثيِريِن بيِن الشعبي البطل مكانة      
الخليِج.ِ  في
التي: سُعود آل داخليِة وزأيِر إلى المن رجال رسُالة في وجاء      

ِلنكن  في واقعيِيِن [ 
حسابات على القدام إلى لدن ابن بغض يِأخذنا ول نظرتنا      

 وخاطئة، خطيِرة
ابن أن يِرون شعبنا أبناء من العظمْى الغالبيِة أن يِؤكد والواقع      
 إسُلمي بطل لدن



الرأي هذا يِرون من نسبة تصل و العصر، هذا في للجُهاد وقائد      
 أبناء % من87 إلى
دون مستقل اسُتفتاء إجراء أتحتم ولو مبالغة، دون البلد      

 هذه أن لنا لبان ضغوط
الشعب أن يِعني وهذا الحقيِقة، من أقل المْذكورة النسبة      

ًا إما سُيِقف  لتباع مؤيِد
ًا أو الحرب اندلع حال في لدن ابن       ًا محايِد ].ِ  الدولة من خوف
الذيِن المْسلمْيِن لبعض المْتقشف لدن بن حيِاة نمْط يِروق كمْا      

 السلف تاريِخ يِسترجعون
السُلم عن للدفاع المْترفة وحيِاتهم ثرواتهم عن تخلوا الذيِن      
فجُره.ِ  في
كشيِطان لدن بن تصويِر من عرب خليِجُيِون معلقون ويِشكو      

 مضى وقت أي من أكبر بقوة
العسكري الحشد عن تقاريِر الغربيِة التلفزيِون شبكات بث مع      

 ونقلها المريِكي
ً العرب للمْشاهديِن       لمْا الغربيِيِن السيِاسُيِيِن قدح من وابل

ًا يِعتبرونه  ثوريِ
ًا.ِ        ناسُك
المْتباهي المريِكيِيِن السيِاسُيِيِن خطاب إن المْحللون ويِقول      

 تأيِيِد سُيِقوض بالحرب
السفيِر فريِمْان تشارلز لواشنطن.ِ وقال الخليِج عرب      

 السعوديِة في السُبق المريِكي
القصص بطل هود روبن من صورة لدن بن جعل الغرب إن      

 الذي النجُليِزيِة الشعبيِة
الفقراء.ِ ليِعطي الغنيِاء يِسرق كان لنه باحترام يِحظى      

 يِراوده ل الشك أن وأضاف
عديِدة.ِ  مصادر من ماليِة مساهمْات على يِحصل أنه في      
تزايِد لدن بن مع التعاطف إن وغربيِون عرب محللون وقال      
 بوش اسُتخدم عندما أكثر
ذكرى باسُتدعاء قديِمْة عداوات أثارت التي صليِبيِة حمْلة كلمْة      

 المْسيِحيِة الحمْلت
البيِت الوسُطى.ِ وفسر العصور في المْسلمْيِن ضد المْتعصبة      

 أن لحق وقت في البيِض
أي المْعاصر الصطلحي بمْعناها الكلمْة يِستخدم كان الرئيِس      

 واسُعة شديِدة حمْلة
النطاق.ِ       



العام للميِن السابق العمْاني المْساعد المْسكري محمْد وقال      
 التعاون لمْجُلس

ًا شاهد إنه الخليِجُي       ًا برنامجُ خليِجُيِة تلفزيِون شبكة بثته حواريِ
 من جمْيِع وكان
لدن.ِ وأضاف بن منهم كل بداخل إن يِقولون بالبرنامج اتصلوا      
 ل هؤلء أن

لكن أبريِاء قتل تضمْن لنه نيِويِورك في حدث ما على يِوافقون      
 العلم وسُائل

ًا.ِ كمْا الديِن صلح منه جعلت المريِكيِة       [العدالة اسُم أثار جديِد
 المْطلقة] الذي

أن يِرون الذيِن المْسلمْيِن بعض الحمْلة على بوش أطلقه      
وحده.ِ  لله المْطلقة العدالة

لمْظاهرات عيِان شاهد تقاريِر إلى غربي دبلوماسُي وأشار      
 خليِجُيِة دول عدة في الفرح

لدن بن مع التعاطف إن قال للهجُمْات.ِ لكنه التالي اليِوم في      
 التعاطف هذا وترجمْة

تمْاما.ِ  آخر أمر عمْليِة مساعدة إلى      
في مسلمْة أو عربيِة عائلة أي تعاطف إن محللون ويِقول      

 الخبار تعرض حيِث العالم،
تقتل وهي السُرائيِليِة القوات صور التلفزيِون في      

 صور جانب إلى الفلسطيِنيِيِن
الن.ِ  وارد لدن بن مع الخليِج، في الحالي المريِكي الحشد      

هوليِود لدن: [تسعى بن عن فيِلم إصدار يِنوي هوليِود ] ـ12[      
 يِروي فيِلم لنتاج

الرئيِس وقتل البيِض البيِت ِلتفجُيِر لدن بن أسُامة تخطيِط      
 المريِكي.ِ والفيِلم

الكاتب عاميِن.ِ ووصف قبل بريِطاني ألفها روايِة عن عبارة      
 الهجُمْات ماكناب لندي

يِكن لم وأنه الخيِال، من أقوى بأنها المْتحدة بالوليِات الخيِرة      
 في ِليِفكر

حدث.ِ  ما كتابة      
 وأن1999 عام مرة لول نشرت الروايِة إن ماكناب وقال      

 أعدت السيِنمْائيِة الصفقة
مفاوضات عبر السيِنمْائي للِنتاج ميِراماكس شركة مع      

شهورا.ِ  اسُتمْرت



رأيِت.ِ كنت ما أصدق [لم الهجُمْات على معلقا ماكناب وأضاف      
 من ِلتوي عائدا
روايِاتي].ِ وأضاف لحدث بالدعايِة أقوم كنت حيِث نيِويِورك      

 أنه البريِطاني الكاتب
ميِراماكس.ِ  شركة مع الروايِة إنتاج صفقة إبرام تم      
إلى تحول البريِطانيِة الخاصة القوات في جندي وهو وماكناب      

 أعلى وصاحب روائي
[الزأمة  بعنوان1999 عام في روايِته بكتابة مبيِعات.ِ وقام      

الرابعة].ِ 
ما على اسُتندت روايِة كتب عندما ماكناب شهرة وبدأت      

 حرب في الخدمة أثناء شاهده
الثانيِة.ِ  الخليِج      
التي البريِطانيِة غريِنوود سُارا الرابعة] عن [الزأمة روايِة وتدور      

 أسُامة يِجُندها
البيِض.ِ  للبيِت للتسلل لدن بن      
المْوضوع حساسُيِة من بقلق جانبها من النتاج شركة وتشعر      
 تبتعد الذي الوقت في
كاتب الكوارث.ِ وعيِنت أفلم عن عام بشكل هوليِود فيِه      

 تحدد لم لكنها سُيِناريِو
ًا       النتاج.ِ  ِلبدء بعد ُموعد
ديِزني والت شركة تمْلكها التي الشركة باسُم المْتحدث وقال      
 تجُري مشروع [هذا
بعد يِوليِو/ تمْوزأ.ِ ولكن في عليِه واتفق عام منذ مناقشته      

 في وقعت التي المْأسُاة
من ممْكنة درجة بأكبر المْشروع مع سُنتعامل الخيِرة الفترة      

الحساسُيِة].ِ 

قال فقد أفغانستان في أسُامة المام شعبيِة عن وأما ] ـ13[      
 حيِن إسُمْاعيِل جمْال

مع مقابلته لدن{في بن أسُامة ِللِمام الفغان نظرة عن سُئل      
السقيِفة}: [  منتدى

أسُامة الشيِخ إلى بعمْومه الفغاني الشعب يِنظر كيِف أما      
 النسحاب فقبل والقاعدة

والعرب أسُامة يِقدر الجُمْيِع وكان هناك كنت قندهار من      
 العرب الصحافيِيِن من وسُمْعت

سُواء المْاضيِة الثلثة الشهر خلل أفغانستان من قدموا الذيِن      
 كابل أو قندهار



زأال ول كان بعمْومه الفغاني الشعب أن المْدن من غيِرهمْا أو      
 والتقديِر الحب يِكن
تسمْعه بمْا عليِك ول العرب من وغيِره لدن بن أسُامة ِللشيِخ      

 شاشات على تراه أو
يِنفع ما وأما جفاءا فيِذهب الزبد [ فأما كالزبد هؤلء فإن التلفازأ      

 فيِمْكث الناس
]].ِ  الرض في      

ِلتنظيِمْه أسُامة ِللشيِخ ُخصص وقد ] ـ14[       من كثيِر وأتباعه و
 واللقاءات البرامج

ظاهرة أنهم يِعني ممْا الفضائيِة والقنوات المْحطات كل على      
 بها يِستهان ل قويِة
ًا كبيٌِر أثرهم وأن       إلى ووصل الجُغرافيِة الحدود كل تجُاوزأ جد
 جاء وبلد قطر كل

بإذاعة الجُزيِرة قناة تنفرد يِلي: [ لم ما نت الجُزيِرة موقع على      
 بن أسُامة أحاديِث

عشر الحادي تفجُيِرات عقب القاعدة تنظيِم أعضاء وكبار لدن      
 وإنمْا فحسب سُبتمْبر من
وخوسُت كابل في القتال جبهات على المْمْيِز حضورها لها كان      

 كمْا وبورا، وتورا
لهذا برامجُها خريِطة من كبيِرة مساحات القناة أفسحت      

 تداعيِاته ِلمْتابعة الحدث
ًا       ًا سُيِاسُيِ ًا واقتصاديِ المْختارات:  هذه من يِظهر كمْا وعسكريِ
القرن:  حروب أولى ] ـ01[      
وتداعيِاته.ِ  الحدث حول  حلقة80      
رأي:  من أكثر ] ـ02[      
وواشنطون.ِ  نيِويِورك تفجُيِرات      
لدن.ِ  وبن وأفغانستان أميِركا      
الرهاب.ِ  ضد والتحالف وأميِركا العرب      
المْعاكس:  التجُاه ] ـ03[      
أميِركا.ِ  انفجُارات      
أميِركا.ِ  أحداث بعد العولمْة مستقبل      
العالم.ِ  بعقول والسُتخفاف أميِركا      
والحيِاة:  الشريِعة ] ـ04[      
أفغانستان.ِ  أحداث بعد لمْا قراءة إعادة      
السُلميِة.ِ  المْناهج تغيِيِر محاولت      
اليِوم:  لقاء ] ـ05[      



اليِساري.ِ  المْفكر علي طارق      
سُبتمْبر.ِ  أحداث بعد الدوليِة الساحة على المريِكي الدور      
ميِسان.ِ  تيِري      
الكبرى.ِ  الخديِعة كتاب      
السابق.ِ  روسُيِا وزأراء رئيِس بريِمْاكوف يِفغيِني      
أفغانستان.ِ  حرب من الروسُي المْوقف      
ِللغايِة:  سُري ] ـ06[      
المريِكيِة.ِ  غوانتانامو في والقاعدة طالبان أسُرى      
].ِ 1/2[ سُبتمْبر من عشر الحادي تفجُيِرات      
].ِ 2/2[ سُبتمْبر من عشر الحادي تفجُيِرات      
مفتوح:  حوار ] ـ07[      
سُبتمْبر.ِ  أحداث على عام بعد العرب      
الراهنة.ِ  المريِكيِة العربيِة العلقات      
والعرب.ِ  المريِكان بيِن العلقة      
المْجُهر:  تحت ] ـ08[      
الغامدي.ِ  الحزنوي أحمْد وصيِة      
سُبتمْبر.ِ  من عشر الحادي أحداث عن جديِدة خفايِا      
أميِركا.ِ  في السريِة الدلة قانون      
سُاخنة:  نقطة ] ـ09[      
الوسُطى.ِ  آسُيِا في الدولي الصراع      
حدود:  بل ] ـ10[      
المْتحدة.ِ  الوليِات على الهجُمْات بعد ما      
الرهاب.ِ  على المريِكيِة الحرب أهداف      
السعوديِة.ِ  على المريِكيِة الحمْلت من الشعبي المْوقف      
خاص:  لقاء ] ـ11[      
المْوريِتاني].ِ  حفص [أبو الوالد ولد - محفوظ      
وطالبان.ِ  القاعدة تنظيِم بيِن العلقة      
 علوني - تيِسيِر      
كابل.ِ  في الجُزيِرة قناة مراسُل      
العربيِة.ِ  للجُامعة العام الميِن موسُى - عمْرو      
الرهاب.ِ  ضد المريِكيِة والحرب العرب      
السُبوعي:  المْلف ] ـ12[      
الرهاب.ِ  على المريِكيِة الحمْلة أهداف      
لدن.ِ  بن مطاردة      
الشريِف.ِ  مزار في والجانب العرب السجُناء مذبحة      
الجُزيِرة:  مراسُلو ] ـ13[      
لدن.ِ  بن لسُامة الصلي المْوطن      



من؟.ِ  يِطارد أميِركان.ِ.ِ من وجنود القاعدة مسلحو      
الرهاب.ِ  وحرب الجُاليِات على الضغوط      
الزمان:  في جليِس خيِر الكتاب ] ـ14[      
العالم.ِ هزتا سُاعتان      
فقط:  ِللنساء ] ـ15[      
العرب.ِ  الفغان أسُر      
الفغانيِة.ِ  المْرأة ومستقبل واقع      
الساعة:  قضايِا ] ـ16[      
سُبتمْبر.ِ  كارثة منع في أميِركا فشل      
أميِركا.ِ  في إسُرائيِليِة تجُسس شبكة على القبض      
المريِكيِة.ِ  السعوديِة العلقات مستقبل      
واشنطن:  من ] ـ17[      
المْدنيِة.ِ  الحقوق على سُبتمْبر أحداث تداعيِات      
أميِركا.ِ  في السُلم صورة      
الجُزيِرة:  منبر ] ـ18[      
سُبتمْبر.ِ  أحداث على عام مرور بعد العالم      
متفرقة:  برامج ] ـ19[      
يِتحدث.ِ لدن بن أسُامة      

لدن.ِ  بن أسُامة المام حول وشائعات ُتهم      

العظيِم الديِن هذا منهج حقيِقة يِدركون الذيِن أولئك هم [قليِل      
 تكاليِفه، وحجُم

الجُنة ورأى ليِراهمْا جبريِل وبعث والنار الجُنة الله خلق فعندما      
 من فيِها وما
إل قط أحد بها يِسمْع لم رب يِا قال: [والله الولى للوهلة نعيِم      

 أن فلمْا دخلها،
ل أن خشيِت يِارب قال: [والله بالمْكاره حفت قد ذلك بعد رآها      

أحد].ِ  يِدخلها

ًا ليِس الجُنة إلى يِوصل أن الله أراده الذي فالطريِق       مزروع
والريِاحيِن.ِ.ِ  بالورود

والدماء.ِ.ِ  والذى والبتلءات بالمْكاره محفوف هو بل كل      

أولى لكان الطريِق هذه سُلوك دون الجُنة يِدخل أحد كان ولو      
 الله رسُل به الناس

خلقه.ِ.ِ  خيِرة من الله اصطفاهم الذيِن وأنبيِاؤه      



أتاهم حتى كذبوا ما على وكذبوا.ِ.ِ فصبروا وشوهوا أوذوا فقد      
 مبدل ول الله نصر
الله.ِ.ِ  لكلمْات      

وتاريِخ النبيِاء منهج درس عاقل كل يِعرفها الحقيِقة وهذه      
 الدعوات.ِ.ِ.ِ.ِ فالذيِن

الناس رضى عن يِبحثون ثم النبيِاء ورثة من يِكونوا أن يِحلمْون      
 لم الحكومات أو

المْنهاج.ِ.ِ  هذا حقيِقة يِفقهوا      

ًا المْنكوسُة أقوامهم أوضاع ليِقلبوا جاءوا النبيِاء إن       على رأسُ
 ليِنخرطوا ل عقب

إل يِصلحه ل الشرك داء فإن الصلح بدعاوى ويِرقعوها فيِها      
 من السُتئصال

يِأت [لم ]{مقال وأتباعهم هم وأوذوا عودوا الجُذور.ِ.ِ ولذلك      
 به جئت ما بمْثل رجل
أسُره}.ِ.ِ  الله فك المْقدسُي محمْد عودي] لبي إل      

والشاعات التهم من الوافر النصيِب ناله الحبيِب شيِخنا      
 والتكذيِب الصورة وتشويِه

قبل البتلء أن ويِدرك أدرك لنه ذلك على صبر ممْن ونحسبه      
 كونيِة التمْكيِن.ِ.ِ سُنة

بدأت قديِمْة معركة واليِمْان الكفر بيِن المْعركة [ أن يِعلم فهو      
 الله خلق أن منذ
له يِسجُدوا أن المْلئكة وأمر السلم عليِه آدم وجل عز      

 لخالقهم طائعيِن فسجُدوا
ٍر يِسجُد أن واسُتكبر أبي إبليِس إل بفعلهم متعبديِن       ُخلق لبش
 بفعله فكفر طيِن، من
ُطرد هذا       يِنظره أن ربه سُأل انه ثم وجل، عز الله رحمْة من و
 فكان الديِن يِوم إلى
وغوايِتهم، الله أوليِاء حرب في الحيِن ذلك منذ وبدأ طلب ما له      

 من البدايِة فكانت
عليِهم، وسُلمه الله صلوات النبيِاء َثّم ومن السلم عليِه آدم      
 بعث نبي من فمْا
ولدعوته له يِترصد الشيِطان وكان إل المم من أمة في      

ًا  في وسُائله جمْيِع مستخدم



مر على المْعركة سُاحة في فظهر الله، سُبيِل عن الصد      
 فريِق متضادان، فريِقان العصور

َد       َب فهؤلء بهديِه واهتدى نبيِه واتبع له شريِك ل وحده الله َع
 الرحمْن، أوليِاء

َذب بالله كفر وفريِق       ًا إما وحاربه، له وتصدى نبيِه وك لديِن تعصب
 الباء
حزب هم فهؤلء ذلك لغيِر وإما وسُلطان لمْلك وإما والجداد،      

 من وكان الشيِطان،
ًا وتمْكنه الحق ظهور جعل أن وجل عز الله حكمْة       على موقوف

 في وصبرهم الرجال ثبات
البشريِة، بالسُباب يِعرف ما وهذا يِعتقدونه الذي الحق سُبيِل      
 على قادر فالله وإل
له.ِ  ميِسر هو لمْا خلق قد كل ولكن عنده من ملئكة يِرسُل أن      

ويِعلم المْؤمنيِن الله يِعلم حتى والتمْحيِص البتلء سُنة فكانت      
 ويِعلم المْنافقيِن

يِعلم وجل عز الله ان ولشك النفوس، ضعاف ويِعلم الصابريِن      
 فكل سُيِكون وما كان ما

وهذا مؤمن فهذا المْحفوظ، اللوح في كتبت قد وصغيِرة كبيِرة      
 وهذا بر وهذا كافر،

سُبحانه فهو ذرة مثقال يِظلم ل وجل عز الله ولكن فاجر،      
 يِصدر ما على يِحاسُبهم

حالهم.ِ  من يِعلمْه ما على ل أعمْال، من منهم      

] ويِقول رسُول نبعث حتى معذبيِن كنا تعالى: [ وما الله يِقول      
ًا: [ فمْن  يِعمْل أيِض

ًا ذرة مثقال       ًا ذرة مثقال يِعمْل * ومن يِره خيِر فالله ]، يِره شر
 يِرسُل وجل عز

وتوحيِده وجل عز الله عبادة إلى الناس يِدعوا حتى الرسُل      
 واجتناب أوامره وامتثال

يِصبرون هل فيِنظر يِبتليِهم وجل عز الله إن ثم نواهيِه،      
 يِنكصون أم ويِحتسبون

الناس الله يِحاسُب وبذلك عليِه، كانوا ما ويِتركون ويِتراجعون      
 من منهم صدر ما على
من بالرغم والعقاب الثواب مناط ويِجُعلها الدنيِا في أعمْال      

 أنها سُبحانه علمْه



يِفصل الذي النهر بمْثابة الدنيِا في البتلء كان ولهذا سُتكون،      
 فل ضفتيِن بيِن
على ويِصبر السباحة يِجُيِد كان من إل الثانيِة الضفة إلى يِصل      

 فحال المْشقة، تحمْل
إلى السباحة في بدأ قسم قسمْيِن، يِعدو ل ذلك في الناس      

 لم ولكنه الثانيِة الضفة
من ورجع والسلمة الراحة ففضل المْسيِر مواصلة على يِصبر      

 صبر وقسم الطريِق، منتصف
بسلم، الثانيِة الضفة إلى وصل حتى وسُعه في ما كل وبذل      

 آمن كمْن هؤلء فمْثل
الناس [ ومن يِرجو، كان ما فنال واحتسب البلء على وصبر      
 بالله آمنا يِقول من
نصر جاء ولئن الله كعذاب الناس فتنة جعل الله في أوذي فإذا      
 إنا ليِقولن ربك من
* وليِعلمْن العالمْيِن صدور في بمْا بأعلم الله أوليِس معكم كنا      
 آمنوا الذيِن الله
].ِ  المْنافقيِن وليِعلمْن      

ًء النبيِاء سُيِرة إلى نظرنا ولو       ًء السلم عليِه نوح من ابتدا وانتها
 بالمْصطفى

بها مر حتمْيِة مرحلة هناك أن لوجدنا وسُلم عليِه الله صلى      
 ربي صلوات جمْيِعهم

والسُتضعاف.ِ  البتلء مرحلة وهي عليِهم، وسُلمه      

ٍة ألف قومه في يِمْكث السلم عليِه نوح فهذا       خمْسيِن إل سُن
 إل به يِؤمن ولم عاما
الوسُائل واتبع دعوته في وتلطف صبر أنه ومن القليِل      

ً المْختلفة  فيِه.ِ.ِ ليِل
ًا       ًا.ِ.ِ سُر ًا ونهار ًا وازأدادوا وتجُبروا طغوا انهم إل وجهار كفر

 [ يِا وقالوا
ًء كان ] لقد جدالنا فأكثرت جادلتنا قد نوح       ًا ابتل ًا عصيِب وامتحان

ًا  أن عسيِر
القليِل، إل به يِؤمن ول الطويِلة المْدة هذه قومه في يِمْكث      

 أن أيِقن وعندما
* كذبون قومي إن رب [ قال فقال ربه دعا له يِكيِدون القوم      

 وبيِنهم بيِني فافتح



ًا       معه ومن الله ] فأنجُاه المْؤمنيِن من معي ومن ونجُني فتح
 كفروا، الذيِن واغرق

اتبعنه.ِ  التي المْؤمنة وللفئة السلم عليِه لنوح وُمكن      

آيِات ويِريِهم وقومه فرعون يِدعو السلم عليِه موسُى وهذا      
 سُاحر هذا فيِقولون الله،
مكان كل من بالسحرة ويِنادي كيِده فرعون ويِجُمْع عليِم،      

 أنهم ويِمْنيِهم ويِعدهم،
ًا لهم وان المْقربيِن، من سُيِكونون       الغالبيِن، هم كانوا إن لجر
عز الله صنيِع عظمْة أمام سُحرهم ذهب حتى لحظات إل هي ومـا
 قالوا سُجُدا السحرة [ فألقي وجل
للفئة البتلء مرحلة بدأت ] عندها وموسُى هارون برب آمنا      

 وعلى بمْوسُى المْؤمنة
هددهم حيِن جوابهم كان وما آمنوا الذيِن السحرة رأسُهم      

 يِقطع بأن وتوعدهم فرعون
له قالوا أن إل النخل جذوع في وصليِهم وأرجلهم أيِديِهم      

 إنمْا قاض أنت ما [ اقض
موسُى ونجُى منهم، قتل من فقتل ]، الدنيِا الحيِاة هذه تقضي      
 وطائفة السلم عليِه
إلى وصلوا إذا حتى ليِلً، موسُى بهم خرج به، المْؤمنيِن من      

 لمْوسُى قالوا البحر
البحر يِضرب أن موسُى إلى وجل عز الله فأوحى لمْدركون، إنا      

 كل فكان فانفلق بعصاه
ذلك في معه، ومن موسُى ومضى العظيِم، كالطود فرق      

 من معجُزة كان والذي الطريِق
فأغرقهم وجنوده فرعون فتبعه السلم، عليِه موسُى معجُزات      
 بذنوبهم وأخذهم الله
ًا الستار وأسُدل المْعركة وانتهت معه ومن فرعون ونجُّى       معلن
 أعتى نهايِة عن
الزمان.ِ  ذلك في الرض طواغيِت      

يِأخذ أن على لقادر الصالحيِن عباده على البتلء سُن الذي إن      
 الذيِن المْسيِئيِن

كل فالخيِر ذلك في سُبحانه أبطأ وان ديِنهم، عن الناس يِفتنون      
ّدره فيِمْا الخيِر  ق

ًا تكرهوا أن [ فعسى شأنه جل       ًا فيِه الله ويِجُعل شيِئ كثيِرا خيِر
 ِ.[



وقت أظهره شـاء إن وتعالى سُبحانه الله بيِد الديِن هذا فأمر      
 من وكيِف شـاء ما

والخروج المْعركة في الدخول بإمكانه أن يِظن فالذي شـاء،      
ًا منها  أن دون منتصر
طبيِعة يِدرك لم فهذا إليِه، والدعوة بالحق تمْسكه ثمْن يِدفع      

 الذي إن بل الصراع،
من أدنى أو قوسُيِن قاب أنه يِعلم أن عليِه الطريِق هذا يِسلك      

 انه ولشك البتلء،
وفي والصالحون النبيِاء ُأبتلي فقد الخيِر، ول الول ليِس      

[  الصحيِح الحديِث
ًء الناس أشد       يِبتلى فالمثل، المثل ثم الصالحون ثم النبيِاء بل

 على الرجل
فهي ]، البلء في له زأيِد صلبة ديِنه في كان فإن ديِنه، حسب      
 ما ماضيِة سُنة إذن
ما بعض نذكر وهنا قائمْة، واليِمْان الكفر بيِن المْعركة بقيِت      

 صلى الرسُول لقاه
مكة.ِ  مشركي من وإسُاءة أذى من وسُلم عليِه الله      

خديِجُة إلى رجع وسُلم عليِه الله صلى عليِه الوحي نزل لمْا      
 الله رضي خويِلد بنت
ذهب أن وبعد ]، ويِقول: [ زأملوني.ِ.ِ زأملوني يِرجف وهو عنها      
 خديِجُة أخبر الروع عنه
إلى به فانطلقت حراء غار في حدث بالذي عنها الله رضي      

 صلى فأخبره نوفل بن ورقة
بن ورقة قاله ممْا فكان معه، حدث بالذي وسُلم عليِه الله      

 فيِها ليِتني [ يِا نوفل
ًا،       ًا أكون ليِتني جذع عليِه الله صلى فقال قومك، يِخرجك إذ حيِ

 ُمخرجّي وسُلم: أو
عودي، إل به جئت ما بمْثل قط رجل يِأت لم قال: نعم هم؟      
 انصرك يِومك يِدركني وان
ًا       ًا نصر البخاري.ِ  صحيِح في ] والقصة مؤزأر

اسُند الذي المر ان وسُلم عليِه الله صلى الرسُول علم لقد      
 غايِة في أمر إليِه
العقبات من أمامه أن وسُلم عليِه الله صلى وأدرك الصعوبة،      

 يِعلمْه ل ما والصعاب



ًا أمره في مضى كله ذلك مع ولكنه الله إل       بالله.ِ  مستعيِن

قريِش مشركي من وسُلم عليِه الله صلى الرسُول لقى وقد      
 يِطرح فهذا الكثيِر، الذى

وثالث ويِلمْزه، يِهمْزه وذاك لربه، سُاجد وهو الجُزور سُل عليِه      
 وقد بتلبيِبه، يِمْسك

من به يِتمْتع ما مع وسُلم عليِه الله صلى للنبي كله هذا حدث      
 الذي طالب أبي منعة
ًا كان       أصحابه ناله ما على نظرة ولنلق قريِش، سُادات من سُيِد

 وسُلم عليِه الله صلى
الله.ِ  ربنا قالوا أن إل ذنبهم كان وما وتعذيِب، تنكيِل من      

انعم من كان وقد عنه، الله رضي عمْيِر بن مصعب فهذا      
 أمه سُمْعت لمْا الناس،

عن ذلك رده وما بيِته من وأخرجته عليِه النفقة منعت بإسُلمه      
ديِنه.ِ 

الصبيِان إلى خلف بن أميِة ُيِسلمْه عنه الله رضي بلل وهذا      
 أنحاء في به يِلعبون

صخرة صدره على ويِضع الظهيِرة، وقت في يِطرحه ثم مكة      
 إل ذلك زأاده وما كبيِرة،

ًا       ًا إيِمْان أحد.ِ.ِ أحد.ِ.ِ سُوى يِومها شعاره كان وما وتسليِمْ
 الصحابة من وغيِرهم

وعثمْان الرت بن وخباب يِاسُر بن كعمْار للبتلء تعرضوا كثيِر      
 الله رضي عفان بن

أجمْعيِن.ِ  عنهم      

رحمْها من وخرجوا المْحنة أتون في الرجال هؤلء تربى لقد      
 الرجال هؤلء رجالً،

وسُلم عليِه الله صلى نبيِه لصحبة وجل عز الله أختارهم الذيِن      
 أن لبد وكان
المانة هذه بحمْل يِقومون سُوف لنهم ويِمْحصوا يِختبروا      

 الرعيِل فهم العظيِمْة،
المْعركة.ِ  رحى سُتدور وعليِهم الول      

بدايِة في المْؤمنيِن يِعد وسُلم عليِه الله صلى الرسُول كان لقد      
 لهم بأن الدعوة



على سُيِنتصرون بأنهم يِعدهم يِكن ولم الخرة، في الجر      
 من كل من ويِقتصون قريِش

ًا كان وهذا آذاهم،       أن يِستطيِع فل المْكي، القرآن في واضح
 الذى هذا على يِصبر
وهكذا دنيِويِة، مطامع أيِة لديِه وليِس الخرة يِرجو كان من إل      
 رسُول أصحاب كان
من حتى المْعارك بهم خاض الذيِن وسُلم عليِه الله صلى الله      
 دولة بإقامة عليِه الله
مكة.ِ  وفتح السُلم      

لوجدنا الفترة هذه في السُلميِة أمتنا تمْر ما إلى نظرنا ولو      
 في السُلوب نفس

متجُبرون طغاة النبيِاء زأمن في كان فإن الله، أوليِاء حرب      
 هو من هذا زأمنا ففي
ُقتلوا ُعذبوا قد النبيِاء أتباع كان وإن أطغى،       ديِنهم، سُبيِل في و
 أبناء فإن
السجُون في فيِوضعون العذاب سُوء يِسامون اليِوم السُلم      

 وتنتهك ديِنهم عن ويِفتنون
مجُلة الله]{عن ربنا قالوا أنهم إل ذنبهم وما أعراضهم      

[المْجُاهدون]}.ِ 

من قبلك من الذيِن أتى ما [ كذلك وجل عز الله قال كمْا إذن      
 سُاحر قالوا إل رسُول

].ِ طاغون قوم هم بل به مجُنون*أتواصوا أو      


