
والظواهري لدان الشاوس.. بن أشرطة 
وتحليل والزرقاوي...قراءة

الكراما: وصحبه آله وعلى بعده لنابي من على والسلما والصلةا لله الحمد
في , إما الشأاوس الجهاد قادةا من قائد علينا يطل والخأرى الفينة بين

أجهزةا يزلزل ظهوره بمجرد صوتي, شأريط تسجيل أو مرئي تسجيل
العرب من ووكلئهم خأصياناهم ومخابرات واليهود المريكان مخابرات

, وتجلجل تهز معدودةا. ولكنها دولرات قيمتها تتعدى ل والعجم...شأرائط
وتخمينات التسجيلت هذه سياق في جاء لما , تحليل الطورائ حالت وترفع
وارتياب. شأكوك وزيادةا وتحوط....استنفار لها....تخوف لحصر

ناشره تم ما وينشرون التهاناي فيتبادلون والمرابطين والمؤيدين الناصار أما
لهمية ...وناظرا وبالنفس بالله وثقة وعيا ويزدادون خأيرا ويستشبرون

ناحو قدما والمضي والعزائم الهمم استنهاض قوةا تزداد الخطاب مضمون
المة. حياض عن والذود عنه والدفاع السلما ناصرةا وهو .أل المنشود الهدف

يمكن الجهاز ....حيث مكلف غير ثمنه بلير ثري بي اما يسمى بسيط جهاز
أتخيل عالية....وإناني وبجودةا واضح وبصوت الصوتي التسجيل خألله من

منه قريب او الجهاز بهذا ممسكا ورعاه الله حفظه لدن بن اسامة الشيخ
من اناهائه ....وبمجرد مرتب وبنسق ويسر بساطة بكل ويتحدث جدا

المراجعة وهي ..أل الخطوات ببقية ليقوما المناء لحد يعطيه التسجيل
عبر والترجمة الموناتاج من غيرها....وقليل او بلير ريل لصيغة وتحويل
وتوزيعه الناترنات شأبكة في تحميله بريميير....ثم ادوب مثل معين برناامج

المنتديات على القائمين من العلمية الثغور على المرابطين الناصار على
تبدأ والمواقع المنتديات على توزيعه العلمية....وبمجرد والمجاميع
المواقع هذه تستضيف التي السيرفرات على الضغط لدرجة تكثر الزيارات

النشر واعادةا التحميل يبدأ و التهاناي تتبادل و الردود تنهال بحيث والمنتديات
بالمحايدين. يسمى بما و المؤيدين من والتحليلت والمقالت والتوزيع

الزرقاوي مصعب لبي بالنسبة الشيء نافس واقع.. هو وهو أتخيله والذي
ظهر مؤخأرا ولكن العراق في والمرتدين والمنافقين المريكان قاهر



في الشكل بهذا ظهوره سبب عن وسنتحدث مرئي بشريط الزرقاوي
اشأرطته فمعظم الله ناصره الظواهري شأيخنا القادمة.......اما السطر
واليمان الحق وناور وشأامخا متحديا الكريم بشخصه ويظهر مرئية أشأرطة

ويقينا وقوةا ايماناا الله عهدنااه....زاده كما الوضاء وجهه على
سبيل على ومنها أهمية ذات دللت له مرئي شأريط في وثباتا....وظهوره

لقوى وتحدي  واعلمية نافسية وحرب وجود إثبات الحصر وليس المثال
اشأخاص. على متوقف غير الجهاد أن يقيننا مع والكذب الغطرسة

الصوتي الشريط مضمون وتحليل قراءةا في معي اشأرككم أن دعوناي
السلما: أهل يا المعنون  تعالى الله حفظه لدن بن اسامة للشيخ

 ثاناية38و  دقيقة51 مدته ....حيث المدةا طويل شأريط هو الحقيقة في
يمس ما كل عن تحدث جدا....تقريبا ومتشعب مليء تقريبا......مضموناه

....ودائما ناقاط عدةا على اسامة الشيخ تحدث والمة.....لقد المسلمين
وايقاظ وعزائم همم واستنهاض وعي وبث وتنبيه تحريض هو حديثه

كلمة على ركز اسامة الشيخ ان لحظت وتعليم... ولقد ضمائر...وإرشأاد
كررها ...لقدصهيوينة     صليبية     حرب     إناها وهي موضع من أكثر في وكررها
ذكرها. التي بالبنود ربطها وسنحاول عميق معنى له وتكرارها عليها ويؤكد

وناحلل مرتب بشكل سردها وسنحاول كثيرةا فهي عنها تحدث التي البنود اما
: بعضها

وردود الساءةا وتداعيات وسلم وعليه الله صلى محمد لنبينا الساءةا-
المختلفة. الفعل

عليهم. القضاء على الحث و العصر  زناادقة-
. والصهاينة الصليبيين مع تواطؤها ومدى وكفرها المتحدةا المم هيئة -
هناك للجهاد والدعوةا السودان بغرب دارفور وولية السودان جنوب-

العدةا. واعداد
. للمجاهدين أهلها وناصرةا بباكستان وزيرستان منطقة-
الشيشان. في الروس جرائم-
اناشاء عبر العربي المغرب في وخأصوصا والفكري الثقافي الغزو-

فضائية. قنوات
فرناسا. في الحجاب منع قضية-
القياما إلى والباطل الحق بين والصراع الحضارات لصداما تأكيده-

الساعة.
بشرع العظم لرسولنا اساءوا الذين الصحفيين بمحاكمة المطالبة-

. المسؤولية تتحمل ل حكومتهم ان بما الله
الله صلى الله رسول بنصرةا الجتهاد وجوب الى اسامة الشيخ دعوةا-

. الصراع شأراسة رغم الصعدةا جميع وعلى وأمته ودينه وسلم عليه
مدهم يتوقف وبهذا العراق في المريكان على القضاء ضرورةا-

بمنطقتنا.
ومن للمريكان وتلقينهم الرافدين بلد في المجاهدين بثبات تأكيده-

ينسوها. لن دروسا معهم
ناحاول ولكن المقالت من لسلسلة يحتاج بند كل ان معي تتفقون لعلكم

النقاط. بعض على وسنركز استطعنا ما الخأتصار



الولية هذه عن التحدث دارفور.....وقبل ما  ادراكم وما دارفور
بنشر أطالب الله بعون فيها الجهاد بؤر واناشاء فيها الصراع وتداعيات

هناك يدور الذي الصراع ناوع وما  السوداناية الولية بهذه والتعريف تقارير
يجهلوناها. المة أبناء من ،فكثير منها الصليبي العدو وأهداف

تؤيدهم...وأكيد والمة وبينة واضحة اهدافهم المجاهدين ان يعرف الكل
التطورات او المنعطفات ...وهذه الطريق في منعطفات هناك

...فالشيخ مهم استراتيجي منعطف هناك ان ضرورية......والواضح
هذه على والتعرف هناك التوجه إلى دعا الله حفظه لدن بن اسامة
وأناصارهم المجاهدين ومناطقها.....ودعا قبائلها على ...والتعرف الولية

قد و العدةا إعداد مع هناك.. طبعا التوجه الى العرب بجزيرةا والمجاهدين
لبناء هذه دعوته ان ظننا كذلك......في المناسبة السلحة ناوع ذكر

الناحية من السودان بلد من قربهم ومنها اسباب لعدةا الجزيرةا
يكتسبها التي والجهادية العسكرية الخبرات بعض وناقل الجغرافية

ان معي تلحظون ذكية....قد ناقلة هذه دارفور...وطبعا الى المجاهدين
في وهذا السلمية أمتنا من مناطق عدةا في تكثر بدأت الجبهات
ومناطق جهات عدةا في العدو واهدافه....فتشتيت الجهاد يخدما اعتقادي

شأاء إن الهاوية في يسقط ان إلى ويدوخ ويتدمر يتخبط تجعله
بيت الله.....وكذاب بفضل والها ومن لمريكا يحدث ما الله....وهذا

المريكان ابناء ان لهم ويصور المغفل شأعبه على يكذب لزال السود
الحرية تحقيق اجل من وبطولت وملحم بتضحيات يقومون

إن قريبا عليه سينقلب هذا الجتماعية....وكذبه والعدالة والديمقراطية
الله. شأاء

إليه يصبوا وما العدو يريده ما يدرك  لدن بن أسامة  الفاضل والشيخ
دقيقة دراية لديه وشأيخنا النفط أجل من افريقيا شأمال في يتواجد لكي
في التواجد الصلبيين تأجيل سبب بين ولذلك ومناخأها السودان ارض عن

هذ في الكافرةا المتحدةا المم وقرار المن حفظ غطاء تحت دارفور
ما وهذا اقترب المطار موسم وخأصوصا بالذات الشأهر هذه او الفترةا
هناك. الحركة يعيق
من بشر لدن الجهاد.......فبن فرصة له تتح لن لمن عظيمة فرصة إناها

ستكون الله شأاء ان دارفور والن الجهاد في وحظ ناصيب لهم ليس
والناصار. للمجاهدين وغى ساحة

على وحث بين اناه المجاهد الشيخ خأيرا الله فجزى العصر زناادقة اما
اكثر المور... وما هذه مثل في الكتمان اسلوب اتخاذ مع عليهم القضاء

السلما ميزان في الحداثة كتاب قراءةا أؤيد واناا أمتنا في الزناادقة
هؤلء مؤلفه) يبين في الله (بارك ممتاز كتاب لناه القرناي عوض للدكتور
عليه الله صلى العظم ورسوله الله دين على تجرئهم وكيفية الزناادقة

ازداد الخأيرةا الوناة في الشديد السف وصحبه...ومع آله وعلى وسلم
محمد وكبيرالخوناة القذافي ليبيا طاغية المثال سبيل وعلى عددهم
حسن والضال القرآن ايات ببعض استهزء الذي الفلسطيني دحلن

هؤلء ويتزنادق..فمثل يهلوس وجعله الشيطان تلبسه الذي الترابي
الكتاب هذا موجود الناترنات شأبكة عليهم...وفي القضاء يجب وغيرهم



ناطاق...لناه اوسع وعلى بنشره سيقومون العلمية الجبهة في واخأواناي
العدو معرفة على يحثنا ديننا وإدراك....لن وعي عن ناجاهد ان يجب

وقوته. ضعفه ناقاط ومعرفة
وهي معهم ومن المريكان على القوية والصاعقة المفرحة المفاجئة أما

و ناوعه من والول مرئي تسجيل في الزرقاوي ابومصعب المجاهد ظهور
يتوقعون كاناوا المجاهدين من والمقربين الجهاد اناصار ان عليكم لناخفي
وقت او المدةا تحديد يستطيعوا لم الناصار الشكل. ولكن بهذا ظهوره

ان تقول التي المزاعم كل نافى هذا بظهوره الظهور......الزرقاوي
جماعة معسكرات احدى في قتل قد اناه او وهمية شأخصية الزرقاوي

قيل كثير أمريكا.....وكلما صنع من فقاعة أناه او السلما أناصار
والمزاعم الوهاما وصورةا....محطما صوتا المرةا هذه ظهر فيه....ولكن

ليسوا معه والذين بهين ليس الرجل هذا والفتراءات......وبصراحة
الن ظهر لماذا تسائلوا والخبراء المحليلين من كذلك....والعديد بهينين

لتنظيم جديدةا واستراتيجية جديد تكتيك هناك هل الشكل؟ بهذا
كمجاهد وجوده أثبت الزرقاوي بأن رأي له من القاعدةا؟.....هناك

شأورى بمجلس وعضو بالعراق القاعدةا لتنظيم أمير واناه ومقاتل
دارفور الى سينتقل اناه ولعله تنظيمات عدةا يضم الذي المجاهدين

هذا معنى جديد لمكان سينتقل اناه للمجاهدين...وفرضا الجديد المكان
القادةا من جيل وكون المسيرةا يكمل من العراق في وراءه سيترك اناه

أراء عدةا الرافدين....وهناك بلد في عليهم يعتمد والمجاهدين
الرؤيا توضح ان إلى غامضا الشكل بهذا الظهور مغزى متنوعة....ولزال

شأخصية وجود اثبات على النظر قريب...بصرف ولعله الياما من يوما في
واناه مضاجعهم ويقض المريكان يرعب قوي تنظيم يقود واناه الزرقاوي

يتصدون معها ينسق التي الجماعات وبقية المجاهدين من معه ومن هو
والخوناة. للمريكان

...محاطا نافسه من واثقا جيدةا بصحة الزرقاوي مصعب ابي ظهر لقد
بعض التطورات...متفقدا اخأر له ويشرحون معه يخططون بقادةا

مشددةا بحراسة العراق.....محاطا من ما مكان في المجاهدةا العناصر
لدن..حراس بن اسامة الشيخ بحراسة ذكرناي هذا الحراسة ...ومشهد
الرصاص لتلقي استعداد عندهم ملفت...حراس بشكل يحرسوناه
الخألص الشيخ....اناه من شأعرةا او جسد تمس ان ويمنعنوناها بصدورهم

والظواهري والزرقاوي لدن بن حراس ناقارن الله....لو في والمحبة
في يخلصون العرب الحكاما حراس ان ستجد العرب الحكاما بحراس

قادةا حراس والتسلط...أما والمناصب والدنايا المال اجل من الحراسة
لله الدارين..مخلصين في وجل عز الله من الجر فيبتغون المجاهدين

عز الله يرضي وبما بأرواحهم ويفدوناهم الله لوجه محبة قادتهم ويحبون
وجل.

النجوما للمة.......اناهم مفخرةا بحق إناهم والزرقاوي والظواهري لدن بن
شأوكة الحق......إناهم على والثبات النور مشاعل الزاهرةا....الحاملين

السلمي التاريخ دخألوا والخوناة......إناهم والمنافقين العداء حلوق في
القدوةا.....من التاريخ......هم ابوابه...وسيخلدهم أوسع من المشرف

ناشتمهم ان حقنا من والنصيحة.....وليس العون لهم ناقدما ان حقنا



والغبياء....فالذي والخوارج لئقة.....كالتكفريين غير بصفات ونانعتهم
في اناهم او الوعي ينقصهم او منافقين اناهم إما المة ابناء من يشتمهم

في المنافقين أكثر ومعقد...وما مركب جهل من يعاناون اناهم او غفلة
يجب فتنة رؤوس هم البطال هؤلء هل أسألكم عليكم هذا...بالله عصرناا

رؤوسهم؟؟ قطع
فإناهم بشر اناهم الحق....وبما لنصرةا يجتهدون وأخأيرا أول بشر هم

على ديني برناامج اشأاهد كنت قليلة ساعات ويصيبون...منذ يخطئون
ومفيد....والشيخ معروف برناامج العربية....وهو الفضائية القنوات إحدى
علم وذو والمة الدين عن غيرته عنه معروف رجل يحاضر الذي الفقيه

سيئة امور اتقاء اسمه اذكر أن أود ل لناي عذري تقبلوا ان غزير...وأرجوا
اناه لدن بن المجاهد الشيخ وصف العالم العلماء...هذا لهيبة واحتراما

يختبئ الشيخ مقبولة.....وان غير امور في أمثاله هو المة ورط واناه غبي
المة وابناء والنار الفتنة المة في تزيد صوتية بياناات ويصدر غار في

شأعرت لقد فلكه......والله في دار ومن تصرفاته من ويتعذبون يحترقون
ليس اناه يقيني مع العالم هذا مثل من الكلما هذا سمعت لناي بالسف

يؤيد العالم هذا ان ثقاةا انااس من اعرفه الذي السوء.....لناي علماء من
المجالس بعض وفي مباشأر غير بشكل ويمدحه امور في لدن بن

تغير على ينم هذا تصريحه معينة.......ولكن امور في ويعارضه الخاصة
هذا بمثل يتفوه لم ُكثر.....وليته العالم هذا موقفه....مثل في

وأمثاله العالم هذا اذن في اهمس وإياه.....وإناني الله الكلما....هداناا
الظروف هذه مثل في خأير فاصمت....فالصمت او خأيرا : قل له واقول

لدن بن شأتم السباب......الكثير من لسبب الحق اظهار تستطع لم لو
لو بالله لي حلف اعرفه شأخص ان والظواهري....لدرجة والزرقاوي

الشخص هذا ان اعرف البعير....واناا ذبح ليذبحنه الزرقاوي على قبض
يسير فالحق يشتمون وإياكم.....دعوهم الله مركبا...عفاناا جهل جاهل

وسلم عليه الله صلى الكريم وقدرته....رسولنا الله بعون طريقه في
لدن الله......بن وناصره امة وصار فردا بدء هذا من لكثر تعرض

شأاء من المة.....شأاء حماةا حق.....هم دعاةا والزرقاوي والظواهري
ليردون  فوالله النصائح هؤلء لمثل ناقدما ان أروع أبى......ما من وأبى

وضمير قلب من صادرةا كانات لو خأصوصا أحد رأي أو ناصيحة
يا الشتم من خأير معانادين.....النصيحة او متعصبين غير مخلص...إناهم

سيستمر الله.....والجهاد بعون محالة ل قادما تخالفوناهم......والنصر من
كثير لديها الباطل......المة على الحق الله ينصر ان إلى رقعته وستتسع

الحمد. ولله والظواهري والزرقاوي لدن بن من
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