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 :أما بعد, وصحبه ومن وااله الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله
.(َتْبِديًال َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَُّلوا اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّن ِمَن) :يقول الحق تبارك وتعالى

 
الم نزف إليكم اليوم خبر استشهاد فارسين من فرسان اإلس, عامة أيها اإلخوة المسلمون في الجزائر خاصة وفي بالد اإلسالم

 .-اهللا رحمهما- مع أخيه أبي نسيبة , الحبيب المجاهد المرابط معاوية عبد القهار بلحاج األخ: وبطلين من أبطاله
الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وزهرة أعمارهم وريعان  وانضما إلى رآب السعداء وقافلة, ُقتال مقبلين غير مدبرين في سبيل اهللا

المتسلط  ولكي تتحرر من ربقة العبودية لقياصرة الغرب الصليبي وطواغيت الحكم الجبري, مةآري شبابهم لكي تحيا أمتهم عزيزًة
 .علينا بقوة الحديد والنار

بعد أن تم توقيفهما في حاجٍز أمني وتجمعت عليهما مجموعة من العساآر وضباط  -رحمهما اهللا- ُقِتل عبد القهار وأبو نسيبة 
فلم يرضيا إعطاء , للذل وال للقهر ولكن نفسيهما الحرتين العزيزتين لم ُتخلقا, رهما وإذاللهماالجزائرية في محاولٍة ألس المخابرات

وانتقال إلى رحمة , فَقتال وجرحا خمسة عشر من جنود فرعون, حزاميهما الناسفين وفّجرا, الدنية في دينهما وال االستئسار لألعداء
 .ال مبدلين وال مغيرين ربهما

 جزيُل فًتى بأسه مثل العطاء* * * ن وسيفه فأوردهم صدر الحصا
 بالدارعيـــــــــــــن بخيُل ولكنه* * * جــــــــواٌد على العالت بالمال آله 

 البيض فيه سهـــوُل بضرٍب حزون* * * فوّدع قتالهم وشّيع فّلهم 
 

وشارآوا بجهدهم وتضحياتهم , في نشاطهامؤسسة األندلس أحد أعضائها الذين أسهموا  ففقدت - رحمه اهللا-استشهد عبد القهار 
وإّن العين لتدمع وإّن القلب ليحزن  ,وللثورة على الظلم والظالمين, تحريض األمة واستنهاضها لكسر حاجز الخوف الذي يكبلها في

 .لمحزونون وإّنا على فراقك يا عبد القهار
 

ووالديهما  -نحسبهما آذلك واهللا حسيبهما–عازي ألهل الشهيدين الت وإني ألتقدم بهذه المناسبة نيابًة عن إخواني المجاهدين بأحر
وأن , شفيعين في اآلخرة وأن يجعلهما لهما, وأسأله سبحانه أن يعوضهما عنهما خير العوض, للصبر واالحتساب وأدعوهما, الكريمين

 .سبحانه يجمعهما معهما جميًعا في جنته في الفردوس األعلى بفضله
 

وتربى في بيت ديانٍة , اهللا فوجدته شابًّا نشأ في طاعة اهللا ولقد خالطته وعرفته رحمه, ما يتمناه وما يطلبه لقد رحل معاوية ونال
محٌب , مقدسات أمته تواٌق لنصرة دينه والدفاع عن, مسارٌع للخيرات وفعل الطاعات, شهٌم حيي, خلوٌق أبي ,ودعوٍة وعلٍم وجهاد

 .الذين عرفوه من جميع إخوانه المجاهدينمحبوٌب , للجهاد والشهادة في سبيل اهللا
وورث من جده الشهيد إن شاء اهللا , والتضحية في سبيل اهللا ورث من أبيه الداعية المضطهد الشيخ علي بلحاج الصالبة في الحق

التحرير التي  فطّلق رغائب الدنيا وقرر أن يحمل السالح ويواصل الكفاح ويكمل مهمة, المحتل وأذنابه الذي قتلته فرنسا؛ مقاومة
 .رجعت من النافذة بدأها جده بعد أن تيّقن أّن فرنسا التي قاتلها وأخرجها من الباب قد
فيجعلون , أبناء فرنسا وعمالئها في مصائر المسلمين في الجزائر آيف ال وقد شاهد بعينيه آيف يتحكم شرذمٌة من الجنراالت من

رأى آيف يمنعون , فيها الفساد رأى آيف طغوا في البالد وأآثروا, ويوالون الكفرة, سالمويحاربون اإل, ويقمعون الدعاة ,أعزة أهلها أذلة
رأى آيف , هب لمقاتلة المحتل األمريكي ونصرة إخوانه في العراق ويسجنون الشباب المسلم الذي, المسلمين من نصرة فلسطين

الشباب المسلم ليلقى  ون بسياساتهم الظالمة اآلالف منوالغاز ويفقرون الشعب المسلم ويرآِّعونه ويدفع ينهبون ثروة البترول
  .حتفه في البحار هرًبا من جحيٍم هم صّناعه ومهندسوه

سيد شباب أهل الجنة اإلمام السبط  هي نفسها الطريق التي سلكها -رحمه اهللا-الطريق التي سلكها الشاب المجاهد معاوية  إّن
, وعدم االستسالم للباطل وجبروته, طريق مقاومة الطغيان ورفضه, والظالمين لمطريق الثورة على الظ, الحسين رضي اهللا عنه

 .الحق والثبات على المبادئ وإن آلفك ذلك نفسك وحياتك طريق نصرة

 البنوِد بين طعن القنا وخفق* * * فِعش عزيًزا أو ُمت وأنت آريُم 
 

فلقد عاش مجاهًدا , قدوًة ومثاًال مشرًفا ُيحتذى به - رحمه اهللا- معاوية سيرة  لقد آان لكم في, فيا شباب الجزائر المسلم الحر األبي
وفي , سبيل الدفاع عن أمته ومقدساته فنصر دين اهللا وبذل ما يملك في, أدى ما عليه, وُقِتل في سبيل اهللا بطًال شهيًدا ,سعيًدا

ولكي تتحرر ديارهم وأرضهم من , زتهم وحقوقهمترجع للمسلمين آرامتهم وع ولكي, سبيل أن تعلو آلمة اإلسالم وتحكم شريعته
وأنتم مادة , اليوم وقود الثورة القادمة بإذن اهللا فسيروا على دربه واقتدوا بفعاله وثوروا على العمالء فأنتم, الصليبيين وأذنابهم احتالل
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