
  
 

   املسلمني يف نيجرييا املسلمني يف نيجريياإبادةإبادة
   يف احلرب الصليبية املستمرة يف احلرب الصليبية املستمرة  حلقة جديدةحلقة جديدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٌولوال دفع اهللاَِّ الناس بعضهم ببعض هلدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ﴿ :احلمد هللا القائل يف كتابه  ْ ِّ ََّ َ َ ٌ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ ََ َ ِْ ِِ َُ ٍ ُ َ ْ
ُومساجد  ِ َ َ ًيذكر فيها اسم اهللاَِّ كثرياَ ِ َِ َُ ْ ُ َُ وامللحمة  الة والسالم عىل نبي املرمحةّ، والص]٤٠من اآلية: احلج[ ﴾ْ

ُمثل((: القائل َ ُاملؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل َ َ َ ْ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِّ ََ َ َُ ِ َ ْ ُاجلسد إذا اشتكى منه عـضو تـداعى لـه  ُْ َ ٌ ُ َُ َ َ ْ َْ ِ َِ ْ َ ِ َ َْ
َْسائر اجل ُ ِسدَِ َّبالسهر واحلمى َ َُّْ َ ِ َ  :ّو عىل آله و صحبه سيوف احلق املجاهدين األطهار،أما بعد ))ِ

هاهي مأساة األكثرية املسلمة يف نيجرييا تتواصل ، و تستمر معها املجازر املرتكبة يف حق املـسلمني 
ِالعزل املستضعفني  عىل أيدي األقلية النرصانية احلاقدة، أمام تواطؤ دويل إجر َّ امي و خيانـة مجاعيـة ُ

 .من حكام الردة يف الدول اإلسالمية و العربية عىل حد سواء
فها هي مخـسة ...إهنا حلقة جديدة يف مسلسل احلرب الصليبية احلاقدة عىل أهل اإلسالم: واحلقيقة 

َّو يف الوقت الذي مل تـضمد فيـه جـراح ...أشهر فقط  مل تكد تنقيض بعد عىل مذبحة املسجد األوىل  ُ
ّسلمني هناك جراء تلك اإلبادة اجلامعية التي حصدت زهاء الثامنامئة من املسلمني و عـىل  رأسـهم امل

 . الذي نحسبه شهيدا عند ربه ،ّالشيخ الداعية  حممد  يوسف رمحه اهللا
 ونواحيهـا والتـي "جوس"ها نحن يف األسبوع املايض نتابع فصول مذبحة املسجد الثانية يف مدينة 

املـسيح عيـسى بـن مـريم ّ مسلم ال ذنب هلم إال أهنم قـالوا ربنـا اهللا وأن ٥٠٠يل راح ضحيتها حوا
 .رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه

مة املنتشلة من اآلبار والتي بثتها القنوات الفـضائية خـري َّولقد كانت مشاهد األطفال الرضع املفح
الء ؤو صدق اهللا إذ كشف لنا خبث ه ..مدليل عىل جرم النصارى وحقدهم الدفني عىل أهل اإلسال



ْولن ترىض عنـك اليهـود وال النـصارى حتـى تتبـع ملـتهم﴿ :بقوله يف كتابه العزيز َ َ ُْ َُ َّ َ َّ َّ ْ ََّ ْ َِ َ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ مـن : البقـرة[ ﴾َ
 .]١٢٠اآلية

اذ  مل تكتف فقط باالسـتحو هناكلقد أثبتت املآيس املتواصلة يف نيجرييا أن األقلية الصليبية احلاكمة 
الـسياسية كعـىل املراكـز احلـساسة التامـة  والسيطرة ، لثروات البالداجلائرعىل احلكم واالستغالل 

بـادة إلواالقتصادية والعسكرية يف البالد بل هي تكشف يف كـل يـوم عـن عزمهـا وسـعيها اجلـاد 
نـدلس يف تـاريخ األّىل طريقة حمـاكم التفتـيش املروعـة م عاملسلمني والقضاء عىل دينهم ومعتقداهت

 .وجمازر البوسنة وغريها
 ألهنـم ا ومعهـودا متوقعـاوإذا كان سكوت الغرب الكافر املتواطئ جتاه ما حيـدث يف نيجرييـا أمـر

 وألن األقلية النرصانية تضمن هلم هنب الـنفط يف ،جمرمون اعتادوا سفك دماء املسلمني يف كل حني
 الـشجى سى ويبعث يف القلوب احلزن وفإن ما يثري الدهشة واأل... بال رقيب وال حسيبنيجرييا  

وال شك أهنم أهلاهم حكامهم الطواغيت  بألعاب الكرة  ،لمهو سكوت وصمت أكثر من مليار مس
ّالـرباء يف اهللا ، فـسلموا  و أشغلوهم بسفاسف األمور   عن دينهم وعقيـدهتم التـي منهـا الـوالء و

: يقول نبينا عليه الصالة و السالم  يب ونحرون كاخلرفان عىل أيدي عباد الصلُإخواهنم و تركوهم ي
 ).املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه(

 :إخواين وأحبايب املسلمني يف نيجرييا
أصالة عن نفيس ونيابة عن إخـواين م َّ بكم  إال أن أتقدَّال يسعني أمام هذا املصاب اجللل الذي أحل

، كـام ايل القتىل واجلرحى واملرشدين واملفقـودين  التعازي ألهِّبأحراملجاهدين يف املغرب اإلسالمي 
حتساب وأن يثبت قلوبكم عـىل ديـنكم وعقيـدتكم وأسـأله أله سبحانه أن يرزقكم الصرب  واالأس

سبحانه أن يرحم قتىل املسلمني واملسلامت وأن يتغمـدهم برمحتـه يف فـسيح جنانـه وأن ينـتقم مـن 
 .، و إنا هللا و إنا إليه راجعون .   خريا منها فاللهم  أجرنا يف مصيبتنا و اخلفنا نياملجرم

 :وأقول لكم
وبأننا سنبذل كل وسعنا لنـرصتكم وللثـأر  ثقوا بإذن اهللا بأن دماء إخواننا لن تذهب هدرا بإذن اهللا،

ّوقتلـة األطفـال الرضـع  ... وإخوانـهالشيخ حممد  يوسـف رمحـه اهللاقتلة  :من الصليبيني احلاقدين



 .ّ ومهدمي املساجد التي يذكر فيها اسم اهللا كثريا،يهاوس ونواحوالنساء والشيوخ يف ج
 :إخواين و أحبايب املسلمني يف نيجرييا

واحلل الوحيد  ...إن طريق اخلالص من هذه املذابح املستمرة يف حقكم من طرف األقلية النرصانية
ووجـودكم و السبيل الرشعي الذي سيحفظ ديـنكم و كـرامتكم  ...السرتداد حقوقكم وثرواتكم

 املتمثلـة أساسـا يف أمام احلرب الصليبية الشعواء التي متارس ضـدكم هـو األخـذ بأسـباب القـوة
اإلعداد و اجلهاد يف سبيل اهللا،و لكم أسوة حسنة يف جتربـة إخـوانكم يف الـصومال الـذين تـصدوا 
ألثيوبيا الصليبية، و نحن يف تنظيم القاعـدة بـبالد املغـرب اإلسـالمي عمـال منـا بوجـوب نـرصة 

 :املسلمني يف كل مكان نعلن لكم ما ييل
أسـلحة رجـال و السالح وتزويدهم بام نستطيع من دعـم ومـن أننا مستعدون لتدريب أبنائكم عىل

 .الصليبيةمعدات لتمكينهم من الدفاع عن أهلنا يف نيجرييا ورد عادية األقلية وذخائر و
فادفعوا بأبنائكم مليادين اإلعداد واجلهاد لتكوين الطليعة املقاتلة املدافعة عن دماء وأعراض املسلمني 

 .رب الصليبية املعلنةواملتصدية للح..يف نيجرييا
ِوما لكم ال تقاتلون يف سـبيل اهللاَِّ واملستـضعفني مـن الرجـال ﴿ والسالح السالح  ... اجلهادفاجلهاد َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ َ ُُْ ِ ِ ِ َ ُ َ َُ

َوالنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظاملِ أهلها ُ َ ْ ُ ُ َّ ْ ْْ َ ْ ْ َّ َ َ ََ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ ْ َ َ ِِّ َِ ً واجعل لنا من لـدنك وليـا ِ َ َ ّْ ِ َِ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ
ًواجعل لنا من لدنك نصريا َ َ ِْ َِ َْ ُ َْ َ ْ   ]٧٥:النساء[  ﴾َ

 
 

 :وال يفوتنا يف هذا املقام أن نسجل ما ييل
نستغرب الصمت املخزي للمحسوبني يف عـداد علـامء املـسلمني ممـن اعتـدنا صـياحهم و  •

اليوم صـام بكـام أمـام مقتـل و حـرق بكاءهم عىل مقتل أو خطف صليبي واحد بينام نراهم 
ّ إنا نربأ إليك مما فعل هؤالء، و نعتذر إليك مما صنع هؤالء فاللهم...مئات املسلمني ّ. 

نستنكر املعاجلة اإلعالمية الكاذبة واملدلسة للحدث التي تبنتها القنـوات الفـضائية العربيـة  •
اع عرقـي و قـبيل،و أهنـا املضللة التي حاولت تصوير املجزرة بافتعال كاذب عـىل أهنـا رص



و قد علم كل متابع منصف  للقضية أهنا مذابح واضـحة ال ... أحداث ذات أبعاد اقتصادية
غبار عليها ترتكب يف حق املسلمني وحدهم منذ سنوات،و أن األقلية احلاكمـة يف نيجرييـا 

 .مع عدة أطراف  مستمر و بتواطؤ كبري إرصار متارس هذه اجلرائم بتصميم و
ملعايري املزدوجة التي يامرسها الكثري من املتاجرين بالقضية الفلـسطينية ممـن يفرقـون ندين ا •

 فيتحركـون و يـستنكرون إذا أريـق دم ،بني الدم الفلسطيني املسلم و الدم النيجريي املسلم
و ال يتحركون و ال يستنكرون ) و هذا حق و واجب عىل كل مسلم(واحد مسلم فلسطيني 

 :الف من إخواهنم املسلمني النيجرييني، و نتساءل بكل مرارةإذا ذبح املئات و اآل
؟ أم أن املتـاجرة بالقـضية ))املسلمون تتكافأ دماؤهم((: أمل يقل نبينا عليه الصالة والسالم 

 !.الفلسطينية مربحة بينام املتاجرة بالقضية النيجريية غري مربحة ؟
 :إخواننا وأهلنا يف نيجرييا

فقلـوب املجاهـدين معكـم تتـأمل ملـصابكم و تتـوق لنـرصتكم بـام ...حنةلستم وحدكم يف هذه امل
 .و فلسطني و الشيشان...و أفغانستان....و العراق...و الصومال...يف املغرب اإلسالمي...متلك

ّفأنتم أبناء أمة مسلمة عزيزة أبية خـضعت و ذلـت هلـا القيـارصة و األكـارسة مـن ...لستم ضعفاء ّ
أمية "حايب اجلليل بالل بن رباح احلبيش الذي جثم عىل صدر الطاغية الفرس و الروم فأنجبت الص

و هي نفسها األمة التي أنجبت البطل املجاهد عمـر الفـاروق النيجـريي ... و حز رأسه"بن خلف
فك اهللا أرسه الذي وهب نفسه لغزو الـصليبيني يف عقـر دارهـم فارتعـدت لغزوتـه فـرائص عبـاد 

 .الصليب
 هي أكرب منتج للنفط يف إفريقيا،و لكن الـصليبيني و إخـواهنم  مـن األقليـة فبالدكم...لستم فقراء 

احلاكمة ينهبون نفطكم و يرسقون ثرواتكم بقوة احلديد و النار و قد قال نبينا عليه الصالة و السالم 
 ."من قتل دون ماله فهو شهيد":

فلنـا و ...إلعداد و مصانع اآلساد و دفع فلذات األكباد إىل ساحات ا...فاهللا اهللا يف القتال و اجلهاد 
ومـن  ...ّلكم ثأر من قاتيل أطفالكم و نسائكم،و من سافكي دمـاء أئمـتكم و مـدمري مـساجدكم 

 .ناهبي نفطكم و ثرواتكم



َّوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليـل ترهبـون بـه عـدو اهللاَِّ﴿: قال اهللا تعاىل َ ُ َ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َْ ِ ُ َ َُ ْ وعـدوكم َ ُ َّ َ َُ
ْوآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللاَُّ يعلمهم ُ َ ُ ُ ُ ُْ َ َْ َ ْ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ  .]٦٠من اآلية: ألنفال [﴾ ِ

ول وبك نقاتل  ؛ اللهم عليك بالصليبيني ومن شايعهم من املرتدين اللهم جاللهم بك نصول وبك ن
تـاب جمـري الـسحاب هـازم اقتلهم بددا وال تغادر مـنهم أحـدا اللهـم منـزل الك حصهم عددا وا

 .انا أن احلمد هللا رب العاملنياألحزاب اهزمهم وانرصنا عليهم  وآخر دعو
 

  أبو مصعب عبد الودودأبو مصعب عبد الودود
  أمري تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالميأمري تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي
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