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  ألن يستلم الشيخ أسامة والشيخ أيمن زمام األمور بشكل أوضح بعيدا عن

 . " نسأل اهللا أن يحفظهما وبقية قادتنا ومشايخنا" سبب الدواعي األمنيةالعمل في الظل ب
 

ال يهم آم مدته ، األهم أنه  " ولن أستبعد أبدًا خروج الشيخ أسامة خالل األيام القادمة ببياٍن آخر قصير
 . لن أستبعد ذلك.. ، يبين فيه بعض األمور  " سيكون قصيرا

 
لفتة ذآية ،  جدة في أفغانستان عن طريق عبوات األسرى الفرنسيينالقوات الفرنسية المتوا استهداف

 فالقادة منذ زمن جماعة التوحيد والجهاد في العراق آانوا ُيصرون
القوات األجنبية من العراق آشرط أساسي إلطالق سراحهم ، إال أنه لم  في آل عملية خطف على خروج

التي تجلب  المخطوفين هم من سائقي الشاحنات آل هذه المطالب ، والسبب يعود إلى أن معظم تتحقق
  قيمة لها ، البضائع ، وهذه الفئة ُتعتبر عند أسيادها فئة حقيرة آادحة ال

 . وغالبا ما تكون المساومة عليهم غير مجدية في تحقيق المطالب
إيجابيات آثيرة ، وهي قطع اإلمداد عن العدو ، وآذلك خلق جو أن العراق  والشك أن خطفهم وقتلهم فيه

 . الصعب تحقيقه آمنة للخونة ، وآذلك إحراج الجيوش الصليبية ، إال أن الهدف األساسي من ليست
جواسيس أمريكان وبريطانيين ، إال أن حكومات هؤالء الرهائن مستعدة أن  وآذلك آان هناك رهائن من

 . ارنة بالهدف الكبير وهو احتالل العراقبهم مق تضحي
 

وقد رأينا آيف أن اإلخوة عندما اختطفوا السفير المصري المرتد لم تحرك الحكومة المصرية الصهيونية 
 ! ساآنًا تجاهه

شعبان : وليكن  " ولو استغل اإلخوة الحفالت الغنائية في مصر وقاموا بخطف نجم المع من العيار الثقيل
لقامت الحكومة المصرية ولم تقعد ولطالبت بإطالق سراحه وبتحقيق آل مطالب  " شعبوالعبدالرحيم ـ 
 ! الخاطفين

 مع إني ال أؤيد خطفه ، فهذا المكوجي من الصعب( أعظم قدرًا من أبي الهول ،  فشعبان هذا بالنسبة لها
هدين أزمة آبيرة في للمجا إخفاؤه في قفص ، فهو يحتاج إلى مستودع من الحجم الكبير ، وآذلك سيسبب

 . ( ! تغذيته
 

حيث أنهم يعملون في شرآة  " ما يميز عملية اإلخوة في المغرب اإلسالمي هو مدى أهمية المختطفين
  ، " أريفا الفرنسية ، التي تمثل عصب الصناعة النووية الفرنسية

يكان ، فأمريكا في في معرآة ليست معرآتها ، بعكس لو آان الرهائن أمر إضافة إلى أن فرنسا تشارك
  ، فقد تتحمل مثل هذه الضربات القاصمة للظهر ، "أآون أو ال أآون " حرب

 . " آإهمالها لجنودها األسرى في سجون طالبان نصرها اهللا " وتحاول التظاهر بعدم التأثر
إننا  ) : الشعبية أآثر على فرنسا ، وستزداد حالة التململ ، ولسان حالهم يقول وبالتالي ستزداد الضغوط

 . ( نخسر المعرآة الخطأ في المكان الخطأ
 

 : والمطالبة بخروج القوات الفرنسية من أفغانستان يأتي لعدة أسباب
 . ـ آون فرنسا لها تواجد قوي في أفغانستان

 . ـ نصرة الشعب األفغاني المسلم ، وترسيخ مفهوم األخوة اإلسالمية بأبهى صورها
وفضيحة مدوية ، وبالتالي  أوراقه في أفغانستان محاوًال النجاة من آارثة العدو يرمي بكل قوته وبكل ـ

 . المجاهدون الذين أفشلوا آل مخططاته له بالمرصاد



آذلك فرنسا  الحلقة األضعف ، آاستهداف قطارات مدريد وبالتالي خروج أسبانيا من العراق ، ـ ضرب
  للصدمات وللضربات وإن آان لها تواجد آبير في أفغانستان إال أنه بالشك قوة تحملها

، إضاة إلى أن هناك  آقوة أمريكا وبريطانيا ، وآذلك أمريكا معنية بمحاربة الجهاد أآثر من فرنسا ليست
يد واالستفادة من الحدث الحدث والنظر من بع آراء معتبرة في فرنسا تقول بان علينا االبتعاد عن قلب

 ، وبالتالي فرنسا متذبذبة والبد من الترآيز عليها" مثال من انهيار أمريكا آاستفادة الصين"بأقل الخسائر 
 . لتفكيك هذا التحالف الصليبي العالمي" وعلى غيرها آألمانيا"
 

سيحتفظون به حتى  جازمًا أن اإلخوة في مغرب اإلسالم لن يتخلصوا من هذا الصيد الثمين ، بل وأعتقد
الثمين ، وسيكون الرهائن آورقة ضغط  وإن تأخرت المفاوضات ، وإن تعطلت ، سيحتفظون بهذا الصيد

 . " قد تصل حكومة أخرى أآثر مرونة " على أي حكومة فرنسية مقبلة
اإلخوة في طالبان  لشباب دليل حيث أنهم يحتفظون بالمستشار الفرنسي ، وآذلكفي إخواننا حرآة ا ولنا

 . حيث الجنود األمريكان اُألسارى عندهم
 . فقتل الرهائن لن يأتي بفائدة ، بل قد ُينهي هذا الكابوس المزعج لفرنسا وللغرب الصليبي آله

 
كون بخيوط اللعبة محترفون وعلى طراز نحن أمام مرحلة جديدة ، فصولها قد بدأت ، والممس : باختصار
  عاٍل ،

 
الكالم يطول ، واللياقة على وشك االنتهاء ، و شبح الشد العضلي ُيخيم علينا ، فقليل دائم خير من آثير 

 . منقطع
 

حتى يكتب  محبرته ، وأمسك ريشته ، وأدنى منه ، في هذِه اللحظات الحاسمات ، تأّهب التاريخ واستعد
  . ومن عليها األرض أن يرث اهللا ويصورها لمن سيأتي من بعدنا إلى ، األحداث بدقة

الحدث وُيعيد للكفر  يصنع الحدث وُيعيد لإلسالم هيبته فسُيكتب في سير أعالم النبالء ، ومن يصنع ومن
 . والتاريخ ال يرحم سطوته وقوته ، فسُيكتب في سير أعالم العمالء ،

 
 


