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  ــةــةاإلفتتاحيـــــــــــــــــــاإلفتتاحيـــــــــــــــــــ  
  الصــرب زاد النــــــــــصــرالصــرب زاد النــــــــــصــر  

  نــــظرة على األحـــــــداثنــــظرة على األحـــــــداث  

  بيانـــــــــات صــــــــاد رةبيانـــــــــات صــــــــاد رة  

  تقريـــــــــر إخــبـــــــاريتقريـــــــــر إخــبـــــــاري  

  يــــــــــــرةيــــــــــــرةالصحافة األجالصحافة األج  

  ..........ريةريةــــــــاألساألس  ائقائقــــــ و احلق و احلق                            
  اتفاق الشراكة و أثره السيِّءاتفاق الشراكة و أثره السيِّء  

  إنها حلــــــــياة طويــــــلةإنها حلــــــــياة طويــــــلة  

  ......معركــة احلجيـــرةمعركــة احلجيـــرة  

  مشــوخ يف زمن اهلـــــزميةمشــوخ يف زمن اهلـــــزمية              
  أبيــــات شعــــــريــــــــةأبيــــات شعــــــريــــــــة  

  كلمـــــة أخيــــــــــــــرةكلمـــــة أخيــــــــــــــرة  
 

  
  

لعدد مع أيام العيد فإننا نبارك لألمة  هذا اصدورب
اإلسالمية عيد األضحى املبارك و نسأله سبحانه أن 

  .يعيده على أمتنا بزيادة نصر و متكني على األعداء
و إن كان مثّة ما نفرح به يف هذا العيد فهو 

وما ااهدين يف بالد الرافدين  اخواننا انتصارات
للكاوبوي األمريكي  بداية العد التنازيل يرافقها من

ذلك الكاوبوي الذي بدأ يف احتشام بإطالق ..
العنان لساقيه ليشرع يف عملية الفرار املخزي و هو 

  ...ال يلوي على شيء
هذا الفرار التارخيي الذي له مابعده هو من بشائر 

ق لألمة يف هذا العيد أن تفرح ا       اخلري اليت حي
و تتعلّم منها اللغة اليت يفهمها هؤالء العلوج         

  .و أولياؤهم من حكّام العرب
و الصرب الصرب أيها ..فالثبات الثبات أيها ااهدون

فالنصر يف هذه املعركة املصريية هو ...املرابطون
 ال يخلف مسألة و قت ليس إالّ و هو وعد اهللا الذي

حتى ِإذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد ﴿:قال تعاىل
كُِذبوا جاَءهم نصرنا فَنجي من نشاُء وال يرد بأْسنا 

ِرِمنيجِم الْمِن الْقَو110:يوسف (﴾ع(  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    صـالح أيب حممد:بقلم?

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
احلمد هللا رب العاملني و العاقبة للمتقني و ال عدوان إال على الظّاملني و الصالة و السالم على إمام ااهدين و سـيد               

  :عداملرسلني و على آله و صحبه الغر امليامني و ب
فقد حلّ بنا يف هذه األيام عيد األضحى املبارك و نغتنم الفرصة لنقدم إلخواننا املسلمني أحر التهاين ـذه املناسـبة             

حنيي فيها  ...الطيبة،و هي فرصة أيضا لنحيي فيها و نبارك للمرابطني يف خطّ الدفاع األول من جماهدي األمة وأبطاهلا                
و نئهم على انتصارام العديدة و على اشراقات الفجر املنتظر اليت بـدأت تلـوح يف                ..بذهلم و تضحيام و ثبام    

  ..األفق
  ...يأيت هذا العيد و أمة اإلسالم متر بأحلك الظروف و أصعب املراحل ويعتريها خماض عسري

 لوأد املقاومة، وقطع    فاحلرب مستعرة، واحللف الصهيو صلييب و عمالؤه املرتدون ال يبخلون يف بذل أقصى جهودهم             
  ..شريان روح اجلهاد اليت بدأت تسري يف عروق اآلمة

و أنهم .و أنه قد غرهم دينهم ..لن ينقلبوا إىل أهليهم أبدا)اإلرهابيني(و املنافقون اجلدد من بين سلول يراهنون على أنّ 
  ...م هي مسألة وقت ليس إالّو أنّ هزميته. ..يفتئتون على األمة و يقحموا يف حروب ال قبل هلا ا

        ال يزالون يسطّرون بدمائهم و عرقهم أمجـل قـصص الثبـات              ..الناصبون صدورهم من دون دعوم تروسا     بينما  
 .. املوعودو أروع مناذج اإلستبسال و الصرب و مل يزدهم اجتماع األحزاب و األحالف إالّ ثقة بنصر اهللا           ..و التضحية 

  ...اليه خطوة بعد خطوةالذي يشقّون طريقهم 
ذلك الرقم الصعب يف معادلة الصراع الذي ال يزال يف    ..و مجاهري املسلمني العريضة   ..أمة اإلسالم .. و بني هذا و ذاك    

  ..مل يرتفع بعد اىل مستوى التضحية الالّزمة لنيل النصر املوعودوبداية استفاقته من الغيبوبة الطويلة 
  ...بأي حاٍل عدت يا عيد ؟..فيا عيد...عاين التضحية و اإلبتالء الشيء الكثريو إذا كان عيد األضحى فيه من م

  :و هـــموم...مهُــوم 
    هذا العام بدأ فيه فصل الشتاء قاسيا كعادته،فاألمطار الغزيرة مل تنقطع و الثلوج املتساقطة قد غطت جبال جرجـرة                   

و فوق تلك القمم ..  سعها نسمات الصقيع و اجلليد املتجمدبينما أحراش ميزرانة و شعاب بوناب تل..و قمم آكفادو
و وسط كثبان الثلوج املتراكمة يرابط ااهدون لعامهم الرابع عشر خيوضون غمار األهوال  و حمنة اإلبتالء ... الباردة

  ...صلةو يسريون فوق شوك فقدان األحبة و هليب املعارك املتوا..بني قسوة الربد القارس و القصف املتهاطل
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كيف سيضحون يف أيام هذا العيد املبارك بقطيع من سوائم املرتدين : مير عليهم هذا العيد و مهّهم الوحيد يف كل حني
    .. كيف يفجرون قنبلـة؟   : أو على أقلّ تقدير   ..و يا حبذّا لو تعمل سيوفهم عملها يف أهداف صليبية أو يهودية ؟            ..؟

ت له األسود منذ أيام و هي تفترش العراء و تقرصها لسعات الربد بينما هي               و كيف سينجحون الكمني الذي خرج     
و ماذا عن اإلغارة هل تـوفّرت       .يف صرب و جتلّد تترصد للهدف املنشود  لتنقض عليه انقضاض الليث على فريسته ؟              

و كيف  .. حفره ؟  شروط تنفيذها أم ال بد من زيادة حتضري؟ و امللجأ الذي حيمي من القصف هل اكتمل اإلخوة من                 
و هل األمونترات الىت سيزرعوا كألغام هي يف حالة جيدة و مل            ...ستوفّر الذخائر الضرورية؟ و األموال الالزمة هلا؟      
مهوم يومية ختيم حبضورها القوي يف أذهان هذه        ..و هل   ..و هل   ...تتأثّر بالرطوبة الزائدة؟و هل الصواعق غري تالفة؟      

  ..ري فوق اجلمر لتوقف نزيف الكرامةالثلّة ااهدة و هي تس
كان الشغل الشاغل للجماهري العريضة من املسلمني هو توفري مثن الكبش الذي أصبح معضلة .. و قبل أيام العيد بقليل

و تأيت املفاجأة السارة اليت استبشر هلا الكثري بإعالن أحد املسؤولني الكبار أن األسعار يف سوق املواشي هلذا            ..حقيقية
   ام ستكون يف متناول مجيع املواطنني و سيتمكّن الكثري بإذن اهللا من اقتناء كبش أو خروف ليحقق احللم السنوي                    الع

  ..و يرفع عن كاهله اهلم األول يف هذه املناسبة
يـدة   حياول يف سباق مع الزمن اقتناء املالبس اجلو يف األسبوع األخري للعيد اكتظّت أسواق املالبس بالوافدين و كلٌ    

و من الضروري ..   أن يظهر األبناء مبظهر أحسن أمام أقرام يف احلي: لألطفال إذ ال بد يف هذا العيد من أمور مهمة
  ...كما أن احلذاء ال بد أن يكون براقًا و متجانسا مع الكوستيم..جدا أن تتناسق ألوان السروال مع القميص

يشق أولئك املرابطون يف كـرهم و فـرهم األوحـال    .. و األحراشو بني هاتيك الشعاب .. بينما فوق تلك القمم   
وهاهو العيد حيلّ م هذا العام ومل تعد تلك األلبـسة الرثّـة   .. املتراكمة و يقطعون األودية اهلادرة بأحذيتهم البالية      

  ..ت يف العراءاملرقّعة اليت تغطّي جسومهم املكدودة  لتحميهم من الربد وال تغين عنهم من األمطار و املبي
و بـدأت أفـواج     ...و بعد تأدية صالة العيد مباشرة بدأت الزيارات بني األقارب و األهل لتبادل التهاين و التغافر               
      " بقـالوة "و  "شـاراك "املتزاورين متأل الطرقات و اجللسات احلميمية تتخلّلها أكواب الشاي و صنوف احللوى من              

  ....و غريها
يرابط غرباء هذا الزمن من ااهدين الذين هجروا األهل و الديار           ..و الصحاري اجلرداء  ..اميةوعلى تلك الذرى املتر   

و فيهم الكثري و الكثري ممن مل تكتحل عينه للعيد العاشر على التوايل .. لنصرة الدين املداس و الدفاع عن حرمات األمة
     ..»طوىب للغـرباء  «م األكرب يف هذه الغربة القاسية     و سلوا ..أو إخوان و خالّن   ...أو زوجة و ولد   ..برؤية أب أو أم   

قُلْ ِإنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُـم وعـِشريتكُم وأَمـوالٌ            و مؤنسهم يف طريقهم الالّحب ﴿     
     وضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْتروا          اقْتصبرِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراللَِّه و ِمن كُمِإلَي با أَحهن
الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهال ي اللَّهِرِه وِبأَم اللَّه أِْتيى يتح﴾..  

 اللّحم بشىت الطـرق     و اآلن و بعد أن ذُحبت األضاحي و تزاور املسلمون بدأت  روائح الشواء تتخلل املباين وطهي                
و مع ذلك فالبد من التنويع حىت تتحقق مجيع         ..بينما اإلبن البكر يفضل املثوم    ..فاألب حيبذه مقليا  ...تتفنن فيه النسوة  

  ...الرغبات
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و ااهدون يف أيام العيد فيهم من يلتحف العراء ويبيت على الطوى،و قد حدثين أبا خالد أنّ بعض سرايا ااهدين                    
قد اعتادوا على كأس من مثار البلوط كوجبة غذائية يومية،و حدثين أبو العز أن ااهدين بعد أن                  اجلزائري   لغربيف ا 

بينما أخربين الشيخ أبو ...حوصروا لفترة طويلة بغابة ميزرانة مل جيدوا من حيلة إالّ أكل نخالة الدواجن لشهور عديدة
يف إحدى الغزوات اضطروا بعد املطاردة الطويلة أن جيعلوا مـن حبـة        حممد أنّ اإلخوة بعد انتصارهم الذي حققّوه        

فكان الواحد منهم يلحس هذه احلبة الصغرية العجيبة بني حني و حني ليخفف ا وطأة               .. احللوى الصغرية قوتا يوميا   
  ...اجلوع

ااهدين املطاردين متر عليهن مئات من أرامل الشهداء و أيتامهن،و مئات من عوائل    ..و هناك اآلن يف أيام العيد هذه      
األعوام و هن يتكفّفن الناس أو يعملن كخادمات يف التنظيف و يبكني وفاًءا قد فقد،و رجولة قد ضاعت بعـد أن                     

  ..تنكّرت الدنيا هلذا اجلهاد،و كشر األعداء عن أنيام،و ختاذل القريب و الصديق
و عيد اجلماهري من عموم املسلمني ...يد ااهدين  من أبناء األمة ع..بني عيدين ..و آمال و آمال   ...فهذه مهوم و مهوم   

فريضة اندرست و ضاعت بني ثقل الواقع املزري و الكفاح اليومي ألجل لقمة العيش ...ممن تناسوا فريضة عينية غائبة
  ..املتلطّخة بتبعات الذل املسلّط من حكّام الردة  اللقمةتلك..النكدة 

ها تذكري إخواين املسلمني و حتسيسهم بثغر من ثغور اجلهاد ينتظر منهم النصرة اليت هـي مـن   معاٍن أردت من سرد 
  ..إن كان يف القلب إحساس و إميانو هذا طبعا ...مقتضيات الصدق و اإلميان و األخوة احلقّة 

  ..د األضحىفمىت ستنهض اجلموع من غفلتها و ترتقي ملستوى التضحية الالزمة و حتقّق بذلك أهم معاين عي
  ...و مىت حيس الناس بأن إخوانا هلم قد أحاط م العدو و هم يأكلون و يشربون و يتمتعون بلذائذ احلياة 

و مىت يدركون أن نصرة اجلهاد يف كل ثغر و التضحية املستمرة ،هي الثمن الوحيد لنيل الكرامـة و ارتقـاء قمـم            
إذ أنّ .. و إلستنشاق احلريـة الـسليبة  ...لذي شربنا منه حىت الثمالة او هي الضريبة املتحتم دفعها لرفع الذل        ...اد

  ...بكل يد مضرجة يدق...للحرية احلمراء باب
  لُواقُِتأو  الساحات  يف الكفر دلواـجن ما          إذا منيـاملسل   جلند    سعد    يدـوالع

  واألمل النور    الهـع  الشهيد هــوج          ترى  حني   األعياد   يف    العني    وقرة
  إرحتلوا  اهللا    يلـخب    املنادي     نادى          إذا  للرصاص    عزف    العيد لوةـوس
  جهلوا من   أفعال   أو    هوـاللّ    مراقص          يف ازفـاملع  عيد  ال   العيد  هو   هذا
  املقل   دمعها    وتبكي     حقّاً     سرـن          نذكره   حني    وعز      جمد      يدـالع

  ونرجتل    وداـالس       الراية        ونرفع          تحهاـنف  القدس   بالد    يف وعيدنا
  ملـاجلُ  أروع   ذي    )بيدي   باروديت(          دهاردــن   جــأهازي فينا والعيد

)هكم) البطولة   يكـلب(و )اجلذوع  ز          واملُثل    ادـواألجم    العز  بنا   ذكيـت  
  )البطل       أيها    وداعاً( ناـكتويـوت          كمد من  القلب  تذيب  )كيتب   شيماء(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أسامة أيب عبد الواحد:بقلم?
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
على املبعوث رمحـة    احلمد هللا رب العاملني و العاقبة للمتقني و ال عدوان إال على الظاملني و الصالة و السالم                  

  :للعاملني سيد األولني و اآلخرين نيب املرمحة و امللحمة الضحوك القتال و بعد 
و العصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا و عملوا الصاحلات و تواصـوا بـاحلق و                  ﴿  : قال تعاىل   

  .﴾ سورة العصر تواصوا بالصرب 
ة دار بقاء ، لكن لكل دار طالبوها و مريدوها ، فمريد الدنيا ال  ال خيفى على عاقل بأن الدنيا دار فناء و اآلخر         

بد له من صرب و مريد اآلخرة ال بد له من صرب و عند املوازنة تترجح اآلخرة ألا خري و أبقى و يتحتم الصرب                        
قسم يريد  قسم يريد الدنيا و يسعى هلا سعيا حثيثا و          :على بالئها ، و اخللق يف مرادام منقسمون إىل قسمني           

و لكل عقبات ، فمريد الدنيا تعترضه عقبـات         ) نعيم اآلخرة   (اآلخرة و يعمل جاهدا للوصول إىل املطلوب        
و شتان شتان بني الفريقني ..يصمم على اجتيازها ،و ملريد اآلخرة عقبات هو اآلخر عاقد العزم على اجتيازها             

ِزد لَه ِفي حرِثِه ومن كَانَ يِريد حرثَ الدنيا نؤِتِه ِمنها وما لَه ِفي من كَانَ يِريد حرثَ الْآِخرِة ن  ﴿  :قال تعاىل   
   .)20:الشورى(﴾الْآِخرِة ِمن نِصيٍب

فنعيم اآلخرة أعظم و أدوم ونعيم الدنيا أصغر و أقصر و لعل أعظم عامل يوفق املسلم لنيل رضا ربه و الفـوز   
 )7من اآلية: الشورى(﴾ فَِريق ِفي الْجنِة وفَِريق ِفي السِعِريم الناس إىل فريقني ﴿ باآلخرة عند الفصل و انقسا

من : يوسف(﴾ ِإنه من يتِق ويصِبر فَِإنَّ اللَّه ال يِضيع أَجر الْمحِسِنني﴿ : و الصرب قال تعاىل هو تقوى اهللا 
 و قد أخـرب املـوىل     )10من اآلية : الزمر(﴾صاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحسابٍ    ِإنما يوفَّى ال   ﴿: و قال    )90اآلية

 و يف هذا    )146من اآلية : آل عمران (﴾ واللَّه يِحب الصاِبِرين   ﴿:تبارك و تعاىل عن حمبته للصابرين إذ قال         
 والْمالِئكَـةُ   ﴿  : قال تعاىل  أعظم ترغيب ملريد اآلخرة كما حيظى الصابرون احملتسبون بسالم املالئكة عليهم          

و املتمعن   )24 ،23: الرعد(﴾سالم علَيكُم ِبما صبرتم فَِنعم عقْبى الدارِ       يدخلُونَ علَيِهم ِمن كُلِّ بابٍ    
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ن و م« : لكتاب اهللا و سنة نبيه الكرمي جيد الكثري من اآليات و األحاديث اليت حتث على الصرب منها قوله                   
، و لقـد    ]متفق عليه عن أيب سـعيد       [ »يتصبر يصبره اهللا و ما أعطي أحد عطاء خريا و أوسع من الصرب            

واصـِبر ومـا صـبرك ِإلَّـا        ﴿: بالصرب يف مواضع عدة منها قولـه          و أمر نبيه حممد      خاطب املوىل   
  .)127من اآلية: النحل(﴾ِباللَِّه

قَالَ موسـى ِلقَوِمـِه     ﴿  :ه بالصرب و منها قول نيب اهللا موسى عليه السالم           وما من نيب إال و أمر قومه و أتباع        
ِقنيتةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب اُء ِمنشي نا موِرثُهِللَِّه ي ضوا ِإنَّ الْأَرِبراصوا ِباللَِّه وِعينت128:ألعرافا (﴾ اس(.  

 خلباب بن األرت يف احلديث الصحيح حينما جاءه يق كما قال و مما يدخل يف الصرب الصرب على طول الطر
يطلب منه الدعاء بالنصر بعد الذي القوه يف سبيل اهللا من مضايقات و عقبات كأداء ،عن خباب بـن األرت        

   إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع « :قلنا يا رسول اهللا أال تستنصر لنا أال تدعو اهللا لنا ؟ فقال         : قال
 على مفرق رأسه فيخلص إىل قدميه ال يصرفه ذلك عن دينه ، و ميشط بأمشاط احلديد ما بني حلمه         املنشار

و اهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل            « :مث قال   » و عظمه ال يصرفه ذلك عن دينه      
  . »حضرموت ال خياف إال اهللا و الذئب على غنمه و لكنكم تستعجلون

لئك األخيار من الصحابة الكرام ومن بعدهم من ابتالءات بالبأساء و الضراء و الزلزلة سنة قدرية                فما وقع ألو  
واعلم أن النصر مـع     «  : و هي من مقدمات النصر كما قال         ، ال بد   و وقعت ملن كان قبلنا و ستقع لنا      

  ...الالّزمةذه السنة و على كل مسلم أن يهيء نفسه هل» الصرب و أن الفرج مع الكرب و أن مع العسر يسرا
و رغم ما حيدث هذه األيام من التحديات الكفرية العاملية يبقى املسلم الصادق عموما و ااهد يف سـبيل اهللا      

هذا الشر الذي يداهم    ...هذا الشر املتالطم كموج البحار    ...د  ِحوتخصوصا صابرا واقفا يف وجه هذا الشر املُ       
  .ديار اإلسالم 

...   اهدين اليوم من مصائب و عقبات ال يفت من عزائمهم بل ال يزيـدهم إال صـالبة يف   و إن ما يصيب ا
دينهم وهم ال يربرون ألنفسهم مواكبة الباطل يف شيء من باطله ليفكوا عن أنفسهم طوق الغربة الذي يعانون 

هـم  « :ل  ،قيل ومن هم ؟ قـا      »جاء اإلسالم غريبا و سيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء         « :منه قال   
أناس صاحلون قليل يف أناس سوء كثري من يعصيهم « و يف رواية أخرى  » الذين يصلحون ما أفسده الناس

  . »هم الذين يصلحون إذا فسد الناس« :و يف رواية أخرى » أكثر ممن يطيعهم 
 ﴿:هم قال تعاىل    فاملدافعون عن هذا الدين املتني مل يضعفوا عن املواجهة احلقّة رغم كل ما أصام و ما يصيب                

مـن  : آل عمران (﴾وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا وما استكَانوا واللَّه يِحب الصاِبِرين            فما  
فما وهنوا أي فما جبنوا ملا أصام يف سبيل اهللا و ما ضعفوا عن اجلهاد مبا ناهلم من :"  قال البغوي )146اآلية
و ما استسلموا و ما خضعوا لعدوهم ،و قال السدي          :و ما استكانوا قال مقاتل      .اجلراح و قتل األصحاب     أمل  

و ما تضرعوا أي بالشكوى إىل املخلوق من سوء حـاهلم و ال اسـتعطفوا النـاس     :و قال عطاء    .و ما ذلّوا    :
  .لنصرم 



 

 8 1426  

ونَ كَِثري فَما وهنوا ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل اللَِّه وما ضعفُوا ومـا             وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربي     ﴿  :قال تعاىل   
   اِبِرينالص ِحبي اللَّهوا وكَانتفاآلية السالفة الذكر تضرب األمثال السامية للهمم        )146:آل عمران  (﴾ اس 

  .العالية من أتباع الرسل الصابرين احملتسبني 
املسلم التحلي به هو اإلبتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل نصر اهللا و العمل على توفري أسباب                  و مما ينبغي على     
ِإنْ ينصركُم اللَّه فَال ﴿ :و قال  )7:حممد (﴾ ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم ﴿  :النصر قال تعاىل    

    فَم ذُلْكُمخِإنْ يو لَكُم ِدهِ     غَاِلبعب ِمن كُمرصنذَا الَِّذي ي فوعد اهللا حق ال     )160من اآلية : آل عمران (﴾ن 
  .خيلف اهللا امليعاد 

فَِريـق  و إذا كان ال بد من املوت فطالبوا الدنيا ميوتون و طالبوا اآلخرة ميوتون و عند ربك جتتمع اخلصوم ﴿  
 و عندها يدرك أهل اجلنة جزاء صربهم و ثبام و كما            )7ن اآلية م: الشورى(﴾ِفي الْجنِة وفَِريق ِفي السِعريِ    

  ...عند الصباح حيمد القوم السرى :قيل 
  ...﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ﴿ :قال تعاىل 

  .ني و صل اللهم على نبينا الكرمي و على آله و صحبه أمجعنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العامل

  

خیـًرا أن أحیـاه إلـى ھـذا الوقـت       هللا ـ أن من أعظم النعم علـى مـن أراد اهللا بـه    واعلموا ـ أصلحكم ا 
وأحـوال المـؤمنین والمجاھـدين، حتـى      الذى يجدد اهللا فیه الدين، ويحیى فیـه شـعار المـسلمین،   

 فمن قام فى ھذا الوقـت بـذلك، كـان مـن      . واألنصار يكون شبیھًا بالسابقین األولین، من المھاجرين
اهللا عنھم ورضوا عنه، وأعد لھم جنات تجرى من تحتھا األنھـار،   م بإحسان، الذين رضىالتابعین لھ

 فینبغى للمؤمنین أن يشكروا اهللا ـ تعالى ـ على ھذه المحنـة     . الفوز العظیم خالدين فیھا أبدا، ذلك
 انحقیقتھا منحة كريمة من اهللا، وھذه الفتنة التى باطنھا نعمة جسیمة، حتـى واهللا لـو كـ    /التى

حاضـرين   السابقون األولون من المھاجرين واألنصار ـ كأبى بكر، وعمر، وعثمـان، وعلـى، وغیـرھم ـ     
    . فى ھذا الزمان، لكان من أفضل أعمالھم جھاد ھؤالء القوم المجرمین

عظیًمـا مـن الـدنیا     وال يفوت مثل ھذه الغـزاة إال مـن خـسرت تجارتـه، وسـفه نفـسه، وحـرم حًظـا        
واألعمـى وغیـرھم، وإال فمـن كـان      ون ممن عذر اهللا ـ تعالى ـ كالمريض، والفقیر،  واآلخرة، إال أن يك

  : عن النبى صـلى اهللا علیـه وسـلم أنـه قـال       ففى الصحیحین . له مال وھو عاجز ببدنه فلیغز بماله
، ومـن كـان قـادًرا ببدنـه وھـو فقیـر،        ) أھلـه بخیـر فقـد غـزا     من جھز غازًيا فقد غزا، ومن خلفه فى ( 

يتجھز به سواء كان المـأخوذ زكـاة، أو صـلة، أو مـن بیـت المـال، أو        أخذ من أموال المسلمین مافلی
الرجل قد حصل بیـده مـال حـرام وقـد تعـذر رده إلـى أصـحابه لجھلــه بھــم           غیر ذلك، حتى لو كان

 اهللا،كـان بیده ودائـع أو رھون أو عـوار قـد تعذر معرفة أصحابھا فلینفقھا فـى سـبیل    ونحـو ذلك، أو
    . فإن ذلك مصرفھا

  ]....]....2828جمموع الفتاوىجمموع الفتاوى)/[)/[رمحه اهللارمحه اهللا((شيخ اإلسالم ابن تيميةشيخ اإلسالم ابن تيمية......

 كلمات مضيئة
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اآلن و بعد أن هدأت طبول و مزامري املصاحلة 

ال حظ ..و مرت أشهر التهريج املصاحب هلا...
كثري من املتتبعني تراجع محاس الطواغيت و ختييم 

يل يف األيام املاضية عن تكملة اخلطوات صمت طو
  .املندرجة ضمن هذا امللف

و قد عزز من هذه الشكوك خطاب بوتفليقة الذي 
 للسنة اجلديدة و ملّح فيه بفتور برناجمهوضح فيه 

  .ملشروع املصاحلة
و يأيت هذا التراجع حسب بعض احملللّني لفشل 
ليت هذا املشروع و عدم إعطائه النتائج املرجوة ا

 و قد كان ثبات ااهدين ...كان النظام يتوقّعها
مبثابة الصخرة اليت  و رفضهم هلذا العرض املخزي

  .. .حتطمت عليها آمال بوتفليقة

  
يبدو أن الصحافة اجلزائرية قد جعلت من الكذب 
و التزييف شعارا هلا يف تعاملها مع أخبار اجلهاد و 

  ...ااهدين
و مل يعد عدد من أعدادها خيلو من أخبار 
اإلستسالم الكاذبة و اإلستعدادات املوهومة للرتول 

  ..من اجلبال

  :فمن األمثلة البارزة على الكذب املمجوج
           استعداد كتيبة وستيلي بباتنة لإلستسالم،
فك (و استسالم أبو عمر عبد الرب و بالل الوالباين

 مسلحا 80 وشيك ل،و نزول)اهللا أسرمها
بالشلف،و خالد أبو العباس جيري اتصالت مع 

  .و القائمة طويلة....قصد اإلستسالمالطواغيت 
و إن كان مثّة جديد يف هذه احلملة املعتادة فهو 
التفسري املضحك الذي بدأت تروج له هذه 
الصحافة من أن ضغط األمراء يف اجلبال على 

  !!.جنودهم هو الذي منعهم من اإلستسالم
و حنن و إن كنا حذرنا إخواننا من قبل  من هذا 
اهلراء،فإننا نواصل تنبيه إخواننا من أن ينطلي 
عليهم هذا الكذب املمنهج الذي أصبح مسة بارزة 

  .للصحافة اجلزائرية

  
 أنّ عمالة النظام اجلزائري ألعداء فياامل يعد خ

نذ تويل بوتفليقة حلكم األمة يف ازدياد مطرد م
عيد املمتدة من  الفترة الوجيزة    و يف البالد،
 إىل عيد األضحى سجلّنا ما ميكن أن نسميه الفطر

عمليات انبطاح ختجل منها حىت الزواحف نفسها 
  :و إليك أخي القارئ حصاد الشر هذا 

  حصــاد الشــــر

  إنقشع الغبار عن محار...و أخريا
 

  ..و ال زال التزيـيف مستمرا
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v 15/11/05 بوش يشيد بالتزام بوتفليقة 
البيت باإلصالحات اليت أُمليت عليه من 

  .األبيض
v 15/11/05 رة بريطانية ترسو مبيناءمدم 

ين العاصمة و اجليش اجلزائري جيري متار
  .مشتركة مع إخوانه الربيطانيني

v 19/11/05 شارك وفد عسكري
جزائري بقيادة قايد صاحل يف اجتماع لرؤساء 
األركان حللف الناتو بربوكسل،و قد تركزت 

عمليات أهداف اإلجتماع على حماربة اجلهاد و 
  .الرصد و تبادل املعلومات

v 12/11/05 زيارة وفد من جلنة األمم
للجزائر،و دامت املتحدة ملكافحة اإلرهاب 

الزيارة مخسة أيام،و متحورت على الوقاية من 
    متويل اإلرهاب و محاية املواقع اإلستراتيجية 

  .و منشآت املوانئ و املطارات
v 10/11/05 منظمة اليونيسكو تقدم

ألف دوالر لتدعيم 700:ليا بدعما ما
اإلصالحات التربوية و ذكرت رئيسة 

أا مندهشة كثريا :"إيليزابيت قادريالوفد
للوترية و النسق الذي مت به اإلصالح التربوي 

  ".!!يف اجلزائر
v 09/11/05 وزير اخلارجية حممد جباوي

يصرح يف جلسة افتتاح مؤمتر التعاون بني اجلزائر 
    تعاوننا السياسي حصيلة :"و حلف األطلسي

  ".و العسكري مع حلف األطلسي جد اجيابية
v 08/12/05 صرح السفري األمريكي يف

التعاون :"اجلزائر ريشارد اردمان قائال أنّ
اجلزائري األمريكي يف جمال مكافحة اإلرهاب 

 "جد متميز و حيظى بتقدير كبري لدى واشنطن
تعد اجلزائر من بني شركائنا األوائل "و أظاف

 ". جمال مكافحة اإلرهابيف
v 18/12/05 قائد القوات األمريكية يف

أوربا جيمس جونس يزور اجلزائر بدعوة من 
قائد األركان قايد صاحل،و ذلك لتطوير التعاون 

 !.العسكري 
v 11/12/05 5+5اجتماع جمموعة دول 

 .باجلزائر بغرض مناقشة حماربة اجلهاد
v 13/01/06 وفد من الكونغرس األمريكي

 .زائر بغرض مناقشة اإلصالح و حماربة اجلهاديزور اجل

  
يف شريط جديد بثّته قناة اجلزيرة قبيل العيد بأيام 
ظهر الشيخ ااهد أمين الظواهري حفظه اهللا يف 
كلمة مصورة و هو يهنِّئُ األمة اإلسالمية بنصر 
املسلمني يف العراق ،و طالب األمحق بوش بأن 

  .يعترف زميته على أيدي ااهدين
كما و ناشد املسلمني إلعانة إخوام املتضررين 

  .يف زلزال باكستان
و من جهة أخرى حذّر الشيخ املسلمني من خدعة 
اإلصالح و لعبة اإلنتخابات اليت يريد األعداء 
تسويقها علينا و تضليلنا ا،و بين أنّ اإلنسياق هلا 

ه إىل اية علمانية خمزية سيؤدي يف أحسن أحوال
  .كالنموذج التركي

كما و أكّد الشيخ بشدة على ضرورة سلوك 
طريق اجلهاد كحل وحيد إلسترجاع احلقوق 

  .السليبة و الكرامة الضائعة
  

  ظهور جديد للشيخ أمين الظواهري
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بعد اإلنتصارات العديدة اليت حققها ااهدون 

خرية،أصدر األبطال ببالد الرافدين يف املدة األ
الشيخ أبو مصعب الزرقاوي حفظه اهللا شريطا 
صوتيا جديدا كشف فيه عن عدد العمليات 

 800بلغت و اإلستشهادية اليت نفذها ااهدون 
أن عدد القتلى يف صفوف  كشف ،وعملية

ألف قتيل،كما و تبىن 40األمريكان ال يقل عن 
      الشيخ عملية قصف اسرائيل من جنوب لبنان

نها جاءت بتوجيه من أمري ااهدين و ذكر أ
  .أسامة بن الدن حفظه اهللا:الشيخ

و جيدر بالتذكري أنّ وسائل اإلعالم ذكرت أن 
احلرب يف العراق كبدت احلكومة األمريكية 

مليار دوالر،و جيمع 2000خسائر مادية فاقت 
  املالحظون أنّ أمريكا اآلن هي يف ورطة حقيقية 

ت األخرية ألكرب عملية و أا جتري اآلن اللمسا
فاللهم أنصر إخواننا،و مكن ..فرار يف التاريخ

   .للمجاهدين يف بالد الرافدين

  
أصبح من امللفت للنظر يف املدة األخرية محالت 
اإلعتقال اليت طالت و ال تزال إخواننا املسلمني يف 

املغرب األقصى،و يبدو أنّ اكتشاف اخلاليا 
يزاوهلا هذا النظام  مفضلة أصبح هواية" اإلرهابية"

العميل ليثبت ألسياده من اليهود و النصارى أنه 
 حريص غاية احلرص على أمنهم  هلم ويكلب وِف

 و محايتهم،و ال منلك إالّ ندعو إلخواننا هناك ممن
طالتهم آلة البطش و السجن و التعذيب بأن يعجل 

 من احلكومة املغربية اهللا بفك أسرهم و أن ينتقم
ظلمها للشعب املغريب املرتدة اليت بلغ اضطهادها و 

 .املسلم مبلغا ال يطاق

  
ال يزال الشيخ علي بلحاج فك اهللا أسره يقبع يف 
سجون الطواغيت و يعاين األمرين من الظروف 

  . يعيشهاالسيئة اليت
خربا ة صحف  و عدو قد نقلت قناة اجلزيرة 

مفاده اضراب الشيخ علي بلحاج عن الطعام 
احتجاجا عماّ يالقيه يف سجنه،و قد ذكرت عن 
عائلته أنه قد تفاقم وضعه الصحي نظرا لكثرة 
األمراض املزمنة اليت اصابته يف السجون العديدة 

فاللهم نسأل أن يُفرج كربة الشيخ و .اليت وضع ا
صادقني املكممة كُربة مجيع العلماء و الدعاة ال

   .أفواههم يف السجون

  حمنة الشيخ علي بلحاج 
 

 .املغرب و هواية إكتشاف اخلاليا

  انتصارات ااهدين يف العراق
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  احلمد هللا و صلّ اللهم على حممد و آله و صحبه و سلّماحلمد هللا و صلّ اللهم على حممد و آله و صحبه و سلّم

  للاجلماعة السلفية للدعوة و القتااجلماعة السلفية للدعوة و القتا

  بـيـان تـعزية
  ))خبصوص مقتل الشيخ أيب عمر السيف املسؤول الشرعي اهدي الشيشانخبصوص مقتل الشيخ أيب عمر السيف املسؤول الشرعي اهدي الشيشان((

  
  نب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون﴾﴿و ال حتس:قال تعاىل 

لقد تلقى ااهدون يف اجلزائر ببالغ احلزن و األسى نبأ استشهاد الشيخ البطل أيب عمر السيف املـسؤول الـشرعي              
و يف هذه املرحلـة     للمجاهدين يف الشيشان،و بفقدان هذا ااهد العظيم و العلم البارز،تكون األمة األمة اإلسالمية              

و يف   ....و فارسا من فرسان البيان و السنان قلّ أمثاله    ..العصيبة بالذات قد افتقدت رمزا من رموز الدعوة و اجلهاد         
  ..الليلة الظَّلماء يفتقد البدر

ا ااهدين بالشيشان  و ذه املناسبة األليمة فإنّ اجلماعة السلفية للدعوة و القتال باجلزائر قادة و جنودا تتقدم إلخوا               
  :خصوصا و لألمة اإلسالمية عموما بأحر التعازي و تعلن مواساا هلم و تؤكد

  ...أنّ املسرية اجلهادية املباركة لن يزيدها قتل القادة و الرموز إالّ اصرارا على مواصلة طريقهم و إكمال مسريم
 و أبا عمر السيف و غريهم من القادة ،لقادرة بفضل اهللا وحده             و إنّ األمة اإلسالمية اليت أجنبت خطّاب و أبا الوليد         

  ...أن تنجب من خيلفهم
  إذا مات سيد قام سيد    قؤول ملا قال الكرام فعول

 اللهم أجرنا يف مصيبتنا واخلفنا خـريا        ..و إنا هللا و إنا إليه راجعون      ..و تقبلك اهللا يف الشهداء    ..فرمحك اهللا أبا عمر     
  ...منها

  جلماعة السلفية للدعوة و القتالأمري ا
  أبو مصعب عبد الودود

  1426،   ذو القعدة 12 ، الثالثاء 
 13 /12 /2005  

  
  
  

  

 ادرةـ صاناتـبي
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  احلمد  و صّل اللهم على حممد و آله و صحبه و سّلماحلمد  و صّل اللهم على حممد و آله و صحبه و سّلم

  ل ل اجلماعة السلفية للدعوة و القتااجلماعة السلفية للدعوة و القتا
  تكذيب ملا ورد يف جريدة اخلربتكذيب ملا ورد يف جريدة اخلرب

  

 يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينوا أَنْ تِصيبوا قَوماً ِبجهالٍَة فَتصِبحوا علَى مـا فَعلْـتم            يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍأ فَتبينوا أَنْ تِصيبوا قَوماً ِبجهالٍَة فَتصِبحوا علَى مـا فَعلْـتم           ﴿﴿::ال تعاىل   ال تعاىل   قق
اِدِمنيناِدِمنيا يف كل حلقة من حلقات الكذب و التشويه ال زالت جريدة اخلرب ثابتة على درب التشويه        ﴾﴾نا يف كل حلقة من حلقات الكذب و التشويه ال زالت جريدة اخلرب ثابتة على درب التشويه      كعادو التلفيق و التلفيق كعاد

م نشرت خربا مفاده استسالم األخـويني  م نشرت خربا مفاده استسالم األخـويني  20062006 جانفي  جانفي 0303ففي عددها الصادر يوم الثالثاء ففي عددها الصادر يوم الثالثاء ......ال حتيد عنه قيد أُمنلة    ال حتيد عنه قيد أُمنلة    
    ااهدين أيب عمر عبد الرب و بالل الوالباين ألجهزة األمن،و قد جاء هذا اخلرب خمالفا للرواية اليت سبقت ا جريـدة                    ااهدين أيب عمر عبد الرب و بالل الوالباين ألجهزة األمن،و قد جاء هذا اخلرب خمالفا للرواية اليت سبقت ا جريـدة                    

LLee  JJeeuunnee  iinnddééppeennddaannttح تفاصيلها الفرنسية و الفرنسية وح تفاصيلها اليت تفيد بأسر األخويني يف عملية استخرباتية مل توضاليت تفيد بأسر األخويني يف عملية استخرباتية مل توض ..  
و حنن يف هذا البيان إذ نكذّب تكذيبا قاطعا ما ورد يف جريدة اخلرب األفّاكة،فإننا توضيحا للحقائق نبين إلخواننا مـا   و حنن يف هذا البيان إذ نكذّب تكذيبا قاطعا ما ورد يف جريدة اخلرب األفّاكة،فإننا توضيحا للحقائق نبين إلخواننا مـا   

  ::يلييلي
  د متّ أسرمها إثر عملية أستحرباتيةد متّ أسرمها إثر عملية أستحرباتيةقق) ) فك اهللا أسرمها  فك اهللا أسرمها  ((أنّ األخوان ااهدان أبا عمر عبد الرب و بالل الوالباين         أنّ األخوان ااهدان أبا عمر عبد الرب و بالل الوالباين           ••

متّت بالتواطؤ مع أحد أنصار اجلهاد والذي كان يتعامل مع ااهدين مثّ اتضح يف هذه العملية أنه قد ساومته       متّت بالتواطؤ مع أحد أنصار اجلهاد والذي كان يتعامل مع ااهدين مثّ اتضح يف هذه العملية أنه قد ساومته       
  . . ااهلهلاملخابرات و جندته كعميل املخابرات و جندته كعميل 

يمات هي أرقام   يمات هي أرقام   أنّ التهويل الذي رافق الرواية من وجود مبالغ مالية تقدر مباليني الدوالرات و ماليري السنت              أنّ التهويل الذي رافق الرواية من وجود مبالغ مالية تقدر مباليني الدوالرات و ماليري السنت                ••
  . . مبالغ فيهامبالغ فيها

أن رواية اإلستسالم امللفقة اليت بدأت متهد هلا جريدة اخلرب وأدرجتـها ضـمن مسلـسها اليـومي عـن            أن رواية اإلستسالم امللفقة اليت بدأت متهد هلا جريدة اخلرب وأدرجتـها ضـمن مسلـسها اليـومي عـن              ••
اإلستسالمات اجلماعية املزعومة هي رواية كاذبة ،و يبدوا أا جاءت بوحي مـن أجهـزة اإلسـتخبارت         اإلستسالمات اجلماعية املزعومة هي رواية كاذبة ،و يبدوا أا جاءت بوحي مـن أجهـزة اإلسـتخبارت         

هذا املشروع الذي مل يـسفر      هذا املشروع الذي مل يـسفر      ...... السلم و املصاحلة    السلم و املصاحلة   إلستثمار العملية و إدراجها ضمن النجاح الومهي مليثاق       إلستثمار العملية و إدراجها ضمن النجاح الومهي مليثاق       
                و الذي تبعثرت غاياته  و أهدافه أمـام ثبـات ااهـدين             و الذي تبعثرت غاياته  و أهدافه أمـام ثبـات ااهـدين             ....رغم كثرة التطبيل و التزمري إالّ عن األصفار         رغم كثرة التطبيل و التزمري إالّ عن األصفار         

فلم يبق إذا أمام هذا الفشل الذريع إالّ نسج روايات الكذب والتشويه فلم يبق إذا أمام هذا الفشل الذريع إالّ نسج روايات الكذب والتشويه ......و رفضهم ملساومات قريش اجلديدةو رفضهم ملساومات قريش اجلديدة
  ......ا اإلعالم الزنيم بني حني و آخرا اإلعالم الزنيم بني حني و آخراليت يبثّهاليت يبثّه

فإننا يف الوقت   فإننا يف الوقت   !...!...و حنن إذ نكشف إلخواننا عن هذا الزيف الذي نكابده كل يوم من هذه الصحافة احلرة و الرتيهة                 و حنن إذ نكشف إلخواننا عن هذا الزيف الذي نكابده كل يوم من هذه الصحافة احلرة و الرتيهة                 
و أن تنأى عن اإلجهزة اإلستخبارية يف تعاملها و أن تنأى عن اإلجهزة اإلستخبارية يف تعاملها ....نفسه ندعوا هذه الصحافة ألن تربأ بنفسها عن هذه األساليب الدنيئةنفسه ندعوا هذه الصحافة ألن تربأ بنفسها عن هذه األساليب الدنيئة

  ..و أن تلتزم احلياد و املوضوعية احتراما للقراء و للحقيقةو أن تلتزم احلياد و املوضوعية احتراما للقراء و للحقيقة....اثاثمع األحدمع األحد
كما و ندعو إخواننا املسلمني ألن يضربوا بعرض احلائط هذه احلملة اإلعالمية الشرسة اليت تشنها الصحافة كل يوم                  كما و ندعو إخواننا املسلمني ألن يضربوا بعرض احلائط هذه احلملة اإلعالمية الشرسة اليت تشنها الصحافة كل يوم                  

 ااهدين بعد أن أصبح  ااهدين بعد أن أصبح و على إخواننا أن يتثبتوا يف كل خرب ينشر عن اجلهاد  وو على إخواننا أن يتثبتوا يف كل خرب ينشر عن اجلهاد  و....بنقلها ألخبار اإلستسالمات الومهيةبنقلها ألخبار اإلستسالمات الومهية
  ......و الزيف و الكذبو الزيف و الكذب.. .. اهلم األوحد لصحافتنا هو التشويه و التخذيلاهلم األوحد لصحافتنا هو التشويه و التخذيل

  اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية
  للجماعة السلفية للدعوة و القتالللجماعة السلفية للدعوة و القتال

  20062006//  0101//  0505  :: املوافق ل املوافق ل14261426، ،    ذو احلجة ذو احلجة  0505  ،،  اخلميساخلميس  

 ادرةـ صاناتـبي
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﴾،و الصالة و السالم على     هم حتى ال تكون فتنة و يكون الدين كله هللا         و قاتلو احلمد هللا القائل يف كتابه ﴿     
  :و بعد» قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنةمن «:نيب املرمحة و امللحمة القائل

 نعتذر مسبقا لقرائنا الكرام عن    األخرية ،و   املدة  العمليات القتالية اليت نفّذها ااهدون يف       لبعض  فهذا ملخص   
عدم تغطيتنا لكثري من األعمال القتالية األخرى بسببب عدم متكننا إثرها من التواصل مع مراسلينا يف الكتائب           
   و املناطق نظرا لظروف حالت دون ذلك،و اهللا نسأل أن يسدد رمي ااهدين و خيذل أعداءهم من الكفـار                   

 :و املرتدين

الدرك الوطين قرب السوانني بـدلس و كانـت         م كمينا لقافلة من     01/2006 /15 نفذ إخواننا يف     
 . دركيني04احلصيلة حسب املعلومات األولية جرح 

والية (م بالطريق الرابط بني بلدية أم الطوب و عني القشرة           01/01/2006 نفّذ ااهدون األبطال يف      
      القتلـى   كمينا لفرقة من اجليش الوثين و كانت احلصيلة يف صفوف الطواغيت عدد جمهول من             ) سكيكدة
 .و اجلرحى

و يف عملية هي األوىل من نوعها متكّن إخواننا األبطال من تفجري قنبلتني عن بعد شديديت املفعول مبينـاء          
دلس،األوىل استهدفت سفينة حربية حلراس السواحل و الثانية استهدفت قوات الدعم و اإلسناد اليت تدخلت 

كان ذلك  . آخرين و خسائر مادية كبرية     13تل جندي و جرح     إثر التفجري األول،و قد كانت احلصيلة مق      
 .م22/12/2005يوم  

و متكن اخواننا من تنفيذ كمني ناجح اثر عملية استدراج قاموا ا لقوات الدرك الوثين يف بلدية سـوق                    
 آخرين  03م و متكنوا خالهلا من قتل دركي و جرح          29/12/2005اخلميس غرب والية البويرة يف يوم       

 .اصر الدرك و احنازو لقواعدهم ساملنيمن عن

04تقرير إخباري رقم   
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و بالداموس متكن إخواننا من تنفيذ عملية سرية لثكنة عسكرية حيث قاموا بتسريب سٍم قاتل  يف األطعمة  
املوجهة للطواغيت،و قد جنحت العملية و حسب بعض املعلومات اليت سرا عساكر الردة فإنّ عددا كبريا                

  .كان ذلك اية شهر نوفمرب املاضي.ناوهلم لتلك األطعمة املسمومةمن الطواغيت قد قتلوا اثر ت
و يف غابة ميزاب مشال سبدو ألقى ااهدون القبض على أحد احلركى املعـروفني يف املنطقـة و قتلـوه            
 .م01/01/2006كان ذلك يوم .ذحبا

لنص متكن ااهدون وأسفر ت اشتباكات عنيفة دارت بني ااهدين و عساكر الردة بالقرب من حجرة ا          
 .م05/12/2005كان ذلك يوم .عسكريا و جرح عدد جمهول من الباقني23من قتل ما يزيد عن 

و يف قرية الطوافرة جنوب غرب والية جيجل متكن ااهدون من القضاء على حركي جنـس و حـرق                    
 .م28/12/2005كان ذلك يوم .سيارته

        اهـدون مـن تنفيـذ عمليـة اغتيـال حلركـي يـوم              و ببلدية اوالد عيسى والية بومرداس متكن ا
 .م16/12/2005

و يف بوعاصم ببلدية الناصرية والية بومرداس متكن ااهدون من القضاء على عسكريني إثر حاجز أقاموه            
 .10/12/2005هناك يوم 

       م من القضاء على حركـي جنـس        06/12/2005و متكن ااهدون ببلدية قدارة والية بومرداس يوم          
 .و احنازوا ساملني

 عسكريني يف حاجز أقاموه بني تيقزيرت و دلس،مث اثر تدخل فرقة            04متكن ااهدون من القضاء على       
كـان  .أخرى من الطواغيت ألخذ قتالهم استقبلهم ااهدون بتفجري عبوة ناسفة و كانت احلصيلة جمهولة             

 .م02/11/2005ذلك يوم 

ية قورصو والية بومرداس من القضاء على حركي جنس كان معروفـا            و بنفس اليوم متكن ااهدون ببلد      
 .بعدائه لإلسالم و املسلمني

 .و بنفس اليوم ببلدية بغلية و الية بومرداس مت القضاء على حركي آخر من طرف ااهدين 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    عبد اهللا أمحدأيب :بقلم?
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 …منذ أيام قليلة خرجت علينا الصحافة األجـرية         
بصور بشعة متثل ما وصلت إليـه أيـدي اإلجـرام           
األمريكية من تعذيب و تنكيل باملسلمني يف العراق ،         

 مـن حتريـر    …بعد ما تساقطت الشعارات الزائفة      
و حقوق اإلنسان       الشعب العراقي ، الدميوقراطية     

يف ، ليستفيق كل خمـدوع      كما تتساقط أوراق اخلر   
، علـى   ] سـي آن آن     [بأفالم هوليود و دعاية الـ      

حقيقة مرة ، مفادها أن هذه احلملة األمريكية هـي          
حلقة يف مسلسل احلروب الصليبية اليت سعت طوال        
قرون و ال تزال ، إىل إبادة هذه األمة و القضاء عليها            

 و ال يزالون يقاتلونكم حـىت     : ( مصداقا لقوله تعاىل    
اآلية  ، و قولـه      ) يردوكم عن دينكم إن استطاعوا      

و إن يظهروا عليكم ال يرقبوا فـيكم إال و ال       ( تعاىل  
  ) .ذمة  

إن العدل مع الناس ـ و إن خالفونا أو عادونـا ـ     
من صميم عقيدتنا و ديننا الذي علمنـا أن نقـول            
للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت مهمـا كـان ،    

ه املبادرات للـدفاع عـن   يفرض علينا إكبار مثل هذ 
املستضعفني و نصرم و تعرية ارمني و منابـذم ،       
إال أننا نسجل للتاريخ ما بدا من وراء هذه الصور من        

  …مفارقات 
 إن هذه الصور  ـ و ما عداها  ـ جترم مبا ال   :أوال 

يدع جماال للشك اللفيف األمريكي بكامله و علـى         

 و هذا ما ال نظن أن رأسه عصابة اإلدارة األمريكية ـ
الصحافة ختالفنا فيه ـ و إذا كان األمر كذلك ، فما  
بال هذه الصحافة ال تزال من جهة أخـرى تبـارك           
تعاون عصابة بوتفليقة املرتدة اخلائنة العاجزة مع هذه        
العصابة ، أال يعد معاونة ارم إجراما يف قاموسكم ؟          

.  
ثر من عنوان  لقد كتبتم يف أكثر من عدد ، و أك:ثانيا 

عن تواجد مراكز للمعلومات و االستخبارات بل حىت 
قواعد يف صحراء اجلزائر للقوات األمريكيـة الـيت         
شاركت يف قتال أبنائنا و إخواننا يف عني صاحل بعـد          
مشاركتها يف بوناب و بابور ، كل هذا وسط ليـل    
منكم ، أال يعد هذا استعمارا و احتالال صرحيا لبالدنا        

 يكن كذلك ، فلماذا تسمونه باالحتالل يف        ، فإن مل  
العراق ، و هل عبد بوش بوتفليقة غري واٍل أمريكي يف  

  ؟" أم على قلوب أقفاهلا " …اجلزائر 
 لقد مر على تعذيب األمـريكيني الـصليبيني         :ثالثا  

إلخواننا يف العراق أكثر من عـام ـ دون سـنوات    
جـوا  احلصارـ فلماذا انتظرمت كل هذه املدة حىت ختر       

  بعد نيويورك تـاميز و       …علينا مبثل هذه الصور ؟      
واشنطن بوست ، أم أن والءكم بلّد إحـساسكم إىل   
درجة مل تعودوا حتسون جبراحات األمة ، حىت حيـس   

  " .و اهللا املستعان  "…ا الصليبيون 
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 رغم وقوفكم على هذه اجلرميـة و جتـرميكم          :رابعا  
ن حكام العرب   لصاحبها ، مل تقفوا يف وجه معاونيه م       

اخلونة ، و على رأسهم اللص احلقري بوتفليقة بشهادة         
األمريكيني أنفسهم و مل تطلبوا منه إيقـاف تعاونـه        
معهم ، أال ختشون أن يكون سكوتكم هـذا إقـرارا    
للمجرم و أعوانه من حيث شعرمت و مـن حيـث ال      

  .تشعرون   
 لقد مر على محلة التعـذيب و التقتيـل و           :خامسا  
اليت خيوضها الطاغوت يف هذه الديار ضـد        التشريد  

شباب الصحوة و اجلهاد ، قرابة ثالثة عشر سنة دون          
أن جيد أي صدى عندكم ، أم أن إسالم هؤالء الفتية           
يبيح تعذيبهم و التنكيل م وسـط هـذا الـصمت     
الرهيب ، ألستم على مرمى حجـر مـن مراكـز           
الشاطوناف ، بن عكنون ، املركزية و غريهـا مـن           

ز التعذيب اليت مل تستثين حىت النساء ، ال لشيء          مراك
إال ألن أزواجهن رفضوا االستـسالم إلرادة هـؤالء        
ارمني ، أمل تشاركوا هذا الطاغوت جرميتـه الـيت          

 سجينا أعزال   بسركاجي      150ذهب ضحيتها قرابة    
، قتلوا تقتيال يف الساحات و الزنزانـات بالقـضبان          

و الرصاص ، ذنبهم أـم      احلديدية و القنابل اليدوية     
  . قالوا ربنا اهللا …

أمل تشاركوا هذا الطاغوت جرميته بـسكوتكم عـن      
جرمية سجن الربواقية اليت ذهبت ضحيتها قرابة املائة        

الطاهر املتوضئ  ، حرقوا حتريقا يف زنزانام …شاب 
مث حفروا هلم خندقا يف ساحة السجن ال يزال شاهدا          

  .على اجلرمية 
 هذا الطاغوت جرميته بـسكوتكم عـن     أمل تشاركوا 

املقابر اجلماعية اليت أقامها الطاغوت يف ربوع هـذه         
البالد ، مث تلصقوا بااهدين لتـشويه صـورم و          

  ).1(منهجهم 
 منذ اثين عشر سنة و اجلهاد قائم يف هـذه           :سادسا  

ّعـون إيـصال    الديار مل تكلفوا أنفسكم ـ وأنتم تد 
مها ا ـ  مقابلة ااهدين أو  احلقائق إىل األمة و إعال

طرح وجهة نظرهم أو مناقشة أطروحـام ، رغـم          

وجود مبعوثيكم يف معظم أحناء العامل إن مل نقل كله ، 
من كشمري إىل نيكاراغوا و الزائري و تيمور الـشرقية          

 إىل اجلزائر ، بل مل تكتفوا ذا التعتيم لتـضيفوا           …
من أعدادكم إال و إليه التزييف حبيث ال يكاد مير عدد 

 كـذبا  …حيمل من الكذب مـا ال يعلمـه إال اهللا     
تضخمون به عدد القتلى يف صفوف ااهدين لتثبيط        
األمة عن نصرم و مساندم ولو حسبتم عدد القتلى         

 بالتمـام و    …حسب جرائدكم لوجدمتوه باملاليني     
الكمال كما كان احلال يف حرب الصحراء الغربية اليت 

 …وليزاريو على املغرب و إسبانيا معا       قضت فيه الب  
  . حسب جرائدكم لكن الكذب حبله قصري كما يقال 

هذه بعض املفارقات وليس كلها ، ـ مفارقـات ال   
تسعها الدات ـ أردنا اإلشارة إليهـا و الوقـوف    
عندها إبراء للذمة و نصحا لألمة و إظهارا للحقـائق          

 ألن  أسرية أدراج الـصحافة األجـرية ،      …األسرية  
احلقائق تكتب يف الشواهق ال يف الفنادق و الكلمـة          
احلرة ال تقبل يد طاغية وال تقبل أجرة ، أما األجـري            
فهو أسري سيده و هذه أزمـة املـثقفني ـ و منـهم     
الصحافيون ـ عندنا يقولون ليقبـضوا و يكتبـون    
ليأكلوا ، و من كانت هذه حاله ال ميكنه حبال محـل         

الذود عنها ألنه بكل بـساطة      مهوم األمة ، فضال عن      
أسري ، أسري مرتبه و مسكنه و مركبه و شهوته يدور           
حيث دارت و يصري إىل حيث صارت ، أما مهـوم           

 عنـدما يـأذن     …األمة و جراحاا فلها مناسبات      
الطاغية حسب ضرورة التنفيس و ختفيف الـضغط ،         

 جتنبا مبا ال حيمد عقباه …وفق تقارير أصحاب القرار 
علمون علم اليقني أن الضغط يولد االنفجـار        ألم ي 

 و من … عجل اهللا به على رؤوسهم و عروشهم …
 …درس التاريخ و فقه الواقع علم أنه ما له من دافع            

  .و كل آت قريب إن شاء اهللا 
  …وإذا انقشع الغبار عرفت من حتتك أفرس أم محار 

" واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون " 
  .ر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وأخ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يوسف أيب عبيدة  :بقلم?

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 دخـل عقـد     املاضيحبلول الفاتح من شهر سبتمرب      
الشراكة املربم بني اإلحتاد األورويب و اجلزائـر حيـز        

األمة يف حلقـة    رميت  و مبقتضاه         التنفيذ رمسيا ،  
 أخرى من حلقات املسلسل الرهيب لتذويب هويتها       
و مقوماا يف قوالب احللف الصهيوصلييب املعـادي        

  .لإلسالم و املسلمني 
عقد الشراكة مع اإلحتاد األورويب الـصلييب ظـاهره         
اقتصادي مايل جتاري و باطنه حـضاري، رسـايل،         

  .سياسي، ثقايف 
ريبية و فـتح حلركـة تنقـل      يتم مبوجبه إعفاءات ض   

األشخاص و السلع بني الطرفني املتعاقدين ،كما يتم        
فتح األسواق املالية و التجارية داخل البلدان املتعاقدة        
،و ينتهي بإجياد املنطقة احلرة بني اجلزائر و دول اإلحتاد 

م ،و تقطع هذه    2017األورويب ،وذلك حبلول سنة     
رج فيها التـسهيالت    اإلتفاقية ثالثة فترات زمنية تتد    

اجلمركية و املصرفية و التسويقية حىت تصل إىل حدها         
  .املنطقة احلرة املزعومة إنشاء النهائي ب

و هذا العقد يتقدم عقدا آخر تتأهب البلد الدخول فيه  
و هو عقد اإلنضمام إىل منظمـة التجـارة الدوليـة       

"OMC"        و هو أيضا عقد ظاهره اقتصادي مـايل،
قيقته عقد تسعى الدول الـصناعية      جتاري لكنه يف ح   

الكربى السيطرة الكلية على سياسات و اقتصاديات        
  .الدول املتخلّفة و خاصة الدول اإلسالمية و العربية 

كما أنه عقد يأيت بني يدي عقد آخر توشك الـبالد           
    عقده مع دولة نصرانية حاقدة على اإلسالم و أهلـه          

     بني اجلزائر  و خاصة أهل اجلزائر و هو عقد الصداقة       
  .و فرنسا 

كما أنه يندرج ضمن ظرفية دولية جيوسياسية خاصة        
تتمحور حول مشروع الشرق األوسط الكبري املـراد        
منه إعادة تشكيل اخلريطة اجليوستراتيجية يف العـامل        
اإلسالمي ، و هو مشروع غاية يف اخلبث يفترض أن          

المية يلقى الرد العنيف من أويل األفهام يف الدول اإلس     
  .،فهذا عن اإلطار العام احمليط بإبرام هذا العقد الشنيع 

أما عن حقيقته و عن بعض خباياه فأنه عقد الغـرض        
منه إحكام السيطرة على الدول املستضعفة و استعادة        
الدول اإلستعمارية الكربى ملستعمراا املتمـردة دون    
الدخول العسكري املباشر و يتأكد األمر فيما يتعلـق     

ول اإلسالمية نظرا ملا ميثّله اإلسالم من عامل ديد بالد
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على كيانات و مناهج الـدول الكفريـة الكـربى          
،فدعوى فتح األسواق أمام خمتلف الـسلع و كـذا          
التسهيالت الضريبية و اجلمركية و تـسهيل تنقـل         
األشخاص و السلع دعاوى ساقطة ألا ال تـستفيد         

رويب شيئا ،أمـام    منها الدول املتعاقدة مع اإلحتاد األو     
إمرباطوريات الشركات املتعددة اجلنسيات و القدرات 
اهلائلة للدول الصناعية الكربى ،و القدرة التنافـسية        
الكبرية جدا ،فإن اقتصادات الدول الصغرية ال تقوى        
على مقاومة هذه املنافسة الشديدة يف عقر دارها فضال  

  . عن املنافسة يف أسواق اإلحتاد األورويب 
ما يرافق التدخل اإلقتصادي املباشر لدول اإلحتاد       مع  

        يف البلد من تدخالت يف جمـال اإلعـالم و الثقافـة       
و التربية و غريها من ااالت احليوية ، و ال ريب أن            
مصاحل هذه الدول تتعارض بشكل أو بآخر مع مصاحل    
الدولة من جهة الدين و العادات و التقاليد و ال يعقل           

 الشركات الكربى عن أهـدافها الرحبيـة        أن تتنازل 
  .املنفعية أمام هذه اإلعتبارات 

و مع مر الزمن يتحكّم أباطرة املـال و األعمـال يف        
     حنالل و اإلباحيـة   إلمصري األمة و ترمى يف مهاوي ا      

  .و املنفعية 
و إضافة إىل ما يترتب على هذه اإلتفاقية من آثار سيئة 

 ينتظر إرتفاع درجـة     جدا على اقتصاد البالد ،حيث    
البطالة بشكل رهيب نتيجة ختلص أرباب العمل مـن   

السعي احلثيث للرفع من    م  الفائض يف اليد العاملة أما    
  .نسب الرحبية 

و أيضا زوال القطاع العمومي و كذا اخلـاص مـن           
السوق الوطنية لعدم املقدرة التنافسية أمام اخـتالل        

  . الطرفني التوازن املادي و املايل و اللوجسيت بني
 إضافة إىل استحواذ الرأمسال األجنيب على سوق املال        
و القطاعات اإلقتصادية و الصناعية احلساسة و احليوية 

      يف البالد كقطاع احملروقات و قطـاع املواصـالت         
  .و قطاع البنوك 

إضافة إىل هذه اآلثار اإلقتصادية املباشرة هناك آثـار         
  .سياسية و رسالية غري مباشرة 

فكل سياسات الدول اإلحتاد األورويب تتعارض كليا        
مع دين األمة و أصالتها و ال نستطرد يف بيان حقـد            
هذه الدول على اإلسالم و أهله ،و ال ينتظـر منـها            
التعاون على الرفع من احترام اإلسالم و اإلشادة به بل 

  .العكس هو املنتظر 
يني كما أن رجال املال و األعمال و السياسة األوروب        

الصليبيني ال يسعهم ترك الساسة اجلزائـريني علـى         
كفرهم و ردم و مواالم هلم يتحكمون يف دواليب         
املؤسسات اإلقتصادية و مصائر أمواهلم الباهضة ،بل ال 
        بد أن يتحكّموا هم يف سياسـات الدولـة داخليـا          
و خارجيا خاصة أم بيدهم مقاليد احلكم يف السياسة    

 كل اآلليات و الكيانات املالية و اإلقتصادية الدولية ،و
و البنـك   " FMI"بيدهم ،فصندوق النقد الـدويل      

الدويل و املنظمات اللواحق لألمم املتحدة تابعة هلذه        
  .الدول الكربى 

  .فآثار هذه اإلتفاقية مدمرة لدين األمة و كياا 
 أصحاب العقول يف هذا البلد أن يتبصروا هلـذه      ىفعل

 يقفوا دوا و يعلنوا رفضهم و تربؤهم منها         املكائد و 
،كما يبقى معلّق يف أعناقهم احلفاظ على اسـتقالل         

 و لن يتأتى هلم ذلـك إال بقلـع هـذه    ئالبلد املهتر 
ـ           ااجلرثومة القابعة على صدر األمة و الثـورة عليه

بالسالح و تعبئة األمة لذلك ،فال سبيل السترداد احلق 
لعمـالء اخلونـة عـن      الضائع إال بإسقاط هـؤالء ا     

 .اسيهمكر
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أيب الوليد اخلميسي  :بقلم?

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، عن أنس بن مالـك       روى مسلم يف صحيحه   

 وأصحابه حىت سبقوا    انطلق رسول اهللا    «: قال
، فقال رسول   املشركني إىل بدر، وجاء املشركون    

 يقدمن أحد منكم إىل شيء حـىت        ال«: اهللا  
فدنا املشركون، فقال رسول اهللا     ،  »أكون أنا دونه  

:»         قوموا إىل جنـة عرضـها الـسماوات 
يقول عمري بن احلمام األنصاري     : قال،  »واألرض
 :         يا رسول اهللا جنـة عرضـها الـسماوات

بخ بخ، فقال رسول    : قال،  »نعم«: قال؟  واألرض
ال : قال؟  »بخما حيملك على قول بخ      «: اهللا  

واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلـها،           
، فأخرج مترات من قرنه     »فإنك من أهلها  «: قال

لئن أنا حييت حىت آكل : فجعل يأكل منهن مث قال
 مبا كان معه من     ىفرم! مترايت هذه إا حلياة طويلة    
  »التمر، مث قاتلهم حىت قتل

دت علـى   نعم إا حلياة طويلة ، و قـد زا        ..... 
طوهلا طوال يوم أن زادت على حبات التمر الـيت          

... أىب أن يأكلها ذلك الصحايب إال يف ظالل اجلنة        
زادت عليها ملذّات احلياة ووصلت بنا إىل الترف        

الذي صنع لنا من الذلّ كؤوسا جترعنا منها حـىت         
و مما زاد الطني بلّة هو أننا رمبا صـبت          ...الثمالة

 شرعا فقيـدنا أنفـسنا      نفوسنا إىل ما هو حمظور    
بأيدينا و ما استفقنا إال و حنن نرسف يف قيود الذلّ 

و قد أحكمها اهلوى و فعل احملظور و ترك املأمور             
 عن ابن عمـر     و صدق علينا قول رسول اهللا       

 مسعت  رسول اهللا :  قاليقول :  
إذا تبايعتم بالعينة  وأخـذمت أذنـاب البقـر         «

هاد سلط اهللا عليكم    ورضيتم بالزرع وتركتم اجل   
. .  »ديـنكم ذال ال يرتعه حـىت ترجعـوا إىل   

فاستعبدنا الذلّ و الطمع و قيدنا احلرص و اجلشع         
      و أصبحنا جسدا قد نشبت فيه خمالـب العـدى          

       ... جسدا ال حـامي لـه و ال محـى         ...و أنيام 
و تداعت علينا األمم كما تـداعى األكلـة إىل          

 : ينـا قـول رسـول اهللا        قصعتها فصدق عل  
يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تـداعى        «

ومن قلة حنـن    : ، فقال قائل  »األكلة إىل قصعتها  
بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء      «: يومئذ؟ قال 

كغثاء السيل وليرتعن اهللا من صدور عـدوكم        
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، »املهابة منكم وليقذفن اهللا يف قلوبكم الـوهن       
حب «:  الوهن؟ قال  يا رسول اهللا وما   : فقال قائل 

       ].أخرجـه أبـو داود    [» الدنيا وكراهية املوت  
و نهش جسد األمة و طُعنت يف ظهرها و أُشربت          
كأسا من السم ال ترياق له إال عودة حممـودة إىل           

ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه    ﴿  :حظرية اإلسالم قال تعاىل     
المالِْأس ﴾..  

 هذه األمـة و      هذا اإلسالم الذي قال فيه فاروق     
:" أحد خلفائها الراشدون و أحد املبشرين باجلنـة       

كنا أذالّء فأعزنا اهللا ذا الدين و من ابتغى العزة يف 
  " .غري دين اهللا أذلّه اهللا 

هل من استفاقة مـن هـذا الرقـاد         : و بعد هذا  
و .. و هل من عودة إىل دين اهللا اجلليل؟.. الطويل؟

لذي هو خري بالذي    هل من مهم وقفا هللا تستبدل ا      
  :هو أدىن ،أو باألحرى كما قال رسول اهللا 

هي و رب الكعبة نـور      ..؟أال مشمر للجنة    « 
     تز ر مطرد وزوجة حـسناء     يتألأل و رحيانةو

رواه ابن [»  مجيلة يف روضة وحربة يف إقامة   أبدا
   ].ماجه

نعم أيها اإلخوة األحبة إنه ال بد مـن اسـتقرار           
س و تيقّنها أنه ليس مثّة فريق ثالث،     حقيقة يف النفو  

فَِريق ِفي الْجنـِة وفَِريـق ِفـي    ﴿  :   قال تعاىل   
﴾ ،فإنك إن مل تكن من أصحاب اجلنـة         السِعِري

فإنك يف األخرى و العياذ باهللا ،لذلك فليعمل كل         
واحد منا لنيل هذه الرتبة ، و إن كنا مقـصرين           

        وحـده،   مذنبني خمطئني و هي بتوفيـق اهللا        
   و لكن إذا قصرت مهّتنا عن إدراك املطالب العلية        
و تقاعست عن العمل لبلوغ كل مرتلة سوية، فإن         
استحضار قاعدة ال فريق ثالث بل مهـا فريقـان          
،يشحذ مهة العاملني و يوقظ النـائمني و يبعـث          
األمل يف نفوس املقصرين لإلنبعاث من جديد و اهللا 

   و لديه مزيـد ،عـن أيب      وحده غافر الذنوب 
هللا   أشد    «     : قال قال رسول اهللا      هريرة  

فرحا  بتوبة أحدكم من أحـدكم بـضالته إذا          
  ].رواه مسلم[ » وجدها

و لكن نقول لربنا جلّ يف عاله و هـو الـرمحن            
أخرسنا تفريطنا و أنطَقَنا جودك، و ثقـل        :الرحيم

لساننا و أنطقتنا رمحتك و فضلك و سعة كرمك         
  مع تقصرينا فإننا معترفون بذنوبنا و معاصـينا        ،و  

و أنت أرحم الرامحني فجد من فضلك علينا و ال          
  .جتعلنا من القانطني 

و اعلموا أيها األحبة أن العز ال يكون إال بقطـف   
الرؤوس و تطاير األشالء على جنبـات الطريـق         
املرسومة معامله بالدماء الطاهرة و األنفس الزكيـة        

  :قال الشاعر 
 ري زخات الرصاصـبغ  دكـجدر املذلة ال ت

 ار وعاصـل كفَّـلك  يادـواحلر ال يلقي الق
 النواصي ميحى اهلوان عن ال ح الدمـوبغري نض
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   صـالح أيب حمـمد :بقلم?
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قني و ال عدوان إالّ على الظاملني،و الصالة و السالم على إمام ااهدين،نيب املرمحة احلمد هللا رب العاملني و العاقبة للمت
  :و بعد» من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة«:و امللحمة القائل

املسلمني أن أقص إلخواين .. و حتريضا لألنفس املستيئسة ...حتديثا بأنعم اهللا على ااهدين.. فيطيب يل يف هذا املقال
  ..أحداث معركة خالدة دارت فصوهلا على أرض اجلهاد باجلزائر يف منتصف شهر رمضان املاضي

أمري املنطقة الثانيـة و بـاألخ ااهـد         " أيب حيىي " و قد قدر اهللا يل أن ألتقي يف األيام القليلة املاضية بالقائد ااهد            
ل منهما القصة اليت حاولت الصحافة احلرة و الرتيهة كعادا أن           ،و مها اإلثنان من أبطال هذه املعركة ألسج       "جماهد"

  ...تتكتم عنها و متر عليها مرور الصم البكم الذين ال يعقلون
بل و مل تكتف هذه الصحافة املنافقة بكتمان احلقائق فحسب و لكنها تزيد الطني بلّة يف كل مرة،و تقْرنُ الكتمـان                     

مع األجهزة اإلستخبارية يف نسج روايات كاذبة هي إىل العمل اإلستخباري أقرب منها     بالتشويه و التضليل،و تتورط     
  ...لإلعالم

فمن عجائب اخلبث الطاغويت يف هذه املعركة بالذات هو قيامه تزامنا مع احلدث بتسريبات كاذبة لوسائل اإلعـالم                  
أبو العباس األفغاين جيـري اتـصاالت مـع    أنّ أحد أبرز الوجوه اليت حضرت الوقعة أال و هو القائد خالد     : مفادها

 و سألته عن حال اإلخوة "جماهد"الطواغيت و أنه على وشك اإلستسالم مع جمموعته،و أذكر حينها أنين هاتفت األخ 
) 1-(اضرب املعادلـة يف     : فتبسم ضاحكا و قال يل    !) احلرة و الرتيهة  (يف الصحراء و ذكرت له ما سربته الصحافة         

و أنّ ماسورات رشاشات اإلخوة مل ...شتباكات كانت على أشدها بني ااهدين و عساكر مسيلمةيقصد أن اإل!... 
فتبسمت أيضا و قلت له أن املشكلة ليست معي يف حل هذه املعادلة اليت اعتدا،و لكن                ..تربد بعد من كثافة الرماية    

  ...يف التعامل مع اإلعالم املنحاز) 1-(املشكلة يف عموم املسلمني ممن ال يدركون قيمة هذا املعامل املهم
فهذه غزوة ميناء دلس اليت نفّذها فرسان كتيبة األنصار يف الليلة ما قبل املاضية مل تستـسغها                 !...و ِلم الذهاب بعيدا   
بل حاولت امتصاص الصدمة اليت حلت بالطاغوت بتسريبها يف اليوم املوايل للغزوة خربا كاذبا .. جريدة اخلرب كعادا

فقاتـل اهللا   ...اده استعداد جمموعة كبرية من جماهدي باتنة حفظهم اهللا  لتسليم أنفسهم استجابة للمصاحلة الوثنية              مف
ـ              ...الكذب و التزييف املقيت     صحافيةو أعتذر للقارئ الكرمي من هذا اإلستطراد الذي أراه مهما لفهم املعاجلـة ال

 أن ال يزهدوا دائما و هم يطالعون األخبار املشوهة عن ااهدين            و أنّ على إخواين املسلمني    ..لإلخبار األمنية عندنا    
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يف كـل   ) 1-(يف أن يقوموا بإجراء عملية الضرب السالفة الذكر،و أن يستصحبوا معهم دائما ذلك املعامل املهـم               
  ...تسريب إستخبارايت عن األوضاع األمنية لتتضح هلم الرؤية و تنكشف هلم احلقيقة املوؤودة

اليت دارت يف منطقة صحراوية مكشوفة بالقرب من بلدة احلجرية " احلجرية"ن نبدأ يف سرد أحداث معركة     و دعنا اآل  
اجلزائر و تندرج ضمن منطقة الصحراء الكربى       ) حمافظات(و تقّرت هذه هي من واليات     ..جنوب غرب مدينة تڤّرت   

ماليـني  9حراء يف العامل إذ تتجاوز مـساحتها ال       هذه الصحراء اليت يعدها اجليولوجيون أكرب ص      ..يف مشال إفريقيا    
و اليت .. ،و قد كسب ااهدون خربة كبرية يف التأقلم مع هذه الصحراء الشاسعة)مرة مساحة فرنسا15حوايل (²كلم

يتطلب القتال فيها نوعا خاصا من أساليب حرب العصابات خيتلف متاما عن الطريقة القتالية اليت خيوضها ااهدون يف 
  .ال البالدمش

فإمتالك السيارات الرباعية الدفع من نوع تويوتا ستايشن،و توفّر كميات كافية من البرتين و املاء و املعرفة اجليـدة                   
باألرض و باخلرائط و جهاز اجلي يب آس، هي كلّها عوامل ضرورية قصوى للولوج يف هذه القفار الصعبة،مث يـأيت                    

منية املالئمة اليت أصبحت جد ضرورية بعد التحالف األمين الصلييب اجلزائري و            التسليح اجليد و أخذ اإلحتياطات األ     
  ...الذي تكثّف مؤخرا و جعل من هذه الصحراء شبه قاعدة أمريكية فرنسية 

فلم يعد خافيا على املتتبعني العمالة املفضوحة للنظام اجلزائري ألسياده األمريكان و استعداده لبيع الـبالد حلـرب                  
         ن،و هذه وسائل اإلعالم الداخلية و اخلارجية تكشف عن بناء أكرب قاعدة عـسكرية أمريكيـة للتجـسس                 ااهدي

و التنصت يف مدينة متنراست اجلنوبية،و معلومات أخرى مؤكّدة تتحدث عن وجود قاعدة أخرى ببوفاريك،بل حىت                
ئري قد باعها بوتفليقة لألمريكان و جعلـها        منطقة حاسي مسعود الواسعة و اليت هي القلب النابض لإلقتصاد اجلزا          

مستعمرة لألجانب حيرم على اجلزائريني دخوهلا إالّ بتراخيص، و املقصود من كل هذا أن التحالف الصهيوصلييب تفطن 
مؤخرا هلذه املنطقة اإلستراتيجية الشاسعة و سلّط أقماره اإلصطناعية عليها و كثّف من تزويـد عمالئـه املرتـدين              

ات اإلستخبارتاتية اليت جيمعها من وسائل الرصد و التنصت و حرك عمالؤه يف املنطقة و جند دول الساحل                  باملعلوم
  ...اإلفريقية بأكملها حملاربة اجلماعة السلفية اليت أصبحت تشكل ديدا ملصاحلهم اإلستعمارية يف مشال إفريقية

 أقمارها اإلصطناعية و عتادها و جيوشها و هي جتتمع و يعجب املرء حني يرى هذه األحالف القريشية املعاصرة بكل
على هذه الفئة ااهدة القليلة العدد و العدة مث بعد سنوات من التنسيق احلثيث و تبادل الدعم و اخلربات يراهـا ال                      

ني الفينـة و  و ال حتصد إال األشواك و الصفعات اليت تنهال على تلك األقفية ب           ..حتقق يف حرا إالّ األصفار املضاعفة     
و يزداد املرء عجبا حني يعلم أنه منذ ازدياد املعركة بني هذه األحزاب و ااهدين قـد ازدادت نـصرة                    ...األخرى

املسلمني للجماعة و راحت دول املنطقة ترمي بفلذات أكبادها من الشباب الطاهر ليلتحق بصفوف ااهدين و ينبذ               
الغرب الكافر،فقد اصبح تواجد الشباب املوريطاين و التونسي و النيجريي و           وراءه تلك احلدود املصطنعة اليت رمسها       

  ...املايل بني إخوام اجلزائريني غصة يف حلوق الكفرة
و مل تكن تلك اجلهود املبذولة من األعداء لتنقص من نشاط اإلخوة يف هذه الصحاري اليت خربوها جيدا بعد سنوات    

  ...من احلرب الشرسة
        عركة بقليل كان ااهدون يطوفون هذه الصحاري شرقا و غربا و حتركام معلومـة لـدى سـكان                   فقبل هذه امل  

و أهايل املنطقة ،و متكنوا بفضل اهللا من القيام بعدة أنشطة جهادية ناجحة كإختطاف السواح األملان و تنفيذ عـدة                    
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لألمري السعودي الشاعر ابن أخت الطاغوت عبد اهللا        أكمنة ناجحة لقوات اجلمارك و اقتحام الوفد السعودي املرافق          
الذي يغري أمراء اخلليج و إذا به يـصطاده         "احلبارى"و الذي من الطرائف أنه جاء إلصطياد طائر         ) ملك السعودية (

و ال ننسى أيضا غـزوة بـدر   ..ااهدون و يغنموا سياراته و أسلحته و أمواله رغم تواجد قوات من الدرك حلمايته             
هذا فضال عن األكمنة العديدة و التفجريات املتكررة و اإلشتباكات الكثرية اليت يتكبد فيهـا               ... طانيا املباركة   موري

  ...الطواغيت خسائر يف كل مرة
  و  منذ غزوة ملغيطي مبوريطانيا مل تتفطن هذه األحالف للمجاهدين إال مرة واحدة يف املنطقة الفاصلة بني مـايل و         

عركة كبرية متكن ااهدون خالهلا من اسقاط طائرة مروحية و قتل عدد كبري من العسكريني مـن  اجلزائر و دارت م 
و هذه املعركة أيضا تستحق أن تُفرد لوحدها بالسرد،نظرا للقصة العجيبة اليت حصلت للمجاهدين      .بينهم ضابط كبري  

  ...فيها بعد احتراق سيارم و احنيازهم مشيا على األقدام
 يف نشاطهم الدائم ذه الصحاري إىل غاية منتصف شهر رمضان املاضي و الذي حدثت فيه املعركـة               و ظل اإلخوة  

  ..اليت سنتناوهلا بشيء من التفصيل
و قد كان تواجد اإلخوة يف هذه األرض القاحلة القريبة من بلدة احلجرية يف منتصف شهر رمضان املاضـي للقيـام          

اهدا منقسمني على سيارتني من نوع تويوتا ستايشن،و قد كـان مـن             جم14،و كان عددهم    )س(باملهمة اجلهادية   
،و القائد عبد   )أمري اموعة (من القادة البارزين و من أعيان اجلماعة و هم القائد خالد أبو العباس األفغاين             3ضمنهم  
جماهـد، أبـو    :قي اإلخوة هم  ،و با )أمري املنطقة الثانية  (،و القائد حييا أبو اهليثم املعروف بأيب حيي       )أمري الشرق  (1احلق

واد (،عمـر   )مـن املنطقـة التاسـعة     (،عمر األسـد  )تونس(،أمحد  )مايل(،عزام)موريطانيا(،محزة)موريطانيا(إسحاق
  )...األخضرية(،هارون)تبسة(، ،إدريس)باتنة(،حسان)األغواط(،هارون)سوف

خوة املوريطانيني و املايل و التونسي فهم من     فأما اإلخوة اجلزائريني فأغلبهم من القادة و من قدماء ااهدين،و أما اإل           
و ..الشباب اجلهادي الذي التحق منذ فترة وجيزة جببهة القتال يف اجلزائر نصرة إلخوام و آداًءا لفريضة اجلهاد العينية

 غزوة فمنهم من شارك مباشرة يف.. قد قدر اهللا هلم أن تكون بداية جهادهم ساخنة حيسدهم عليها كثري من ااهدين         
ملغيطي كاملوريطانيني و منهم من شارك يف املعركة األخرية يف احلدود اجلزائرية و املالية كاألخ أمحد التونسي مث هاهم    
اليوم يكتب اهللا لبعضهم أيضا أن يتشرفوا ذه املعركة ليظيفوا لرصيدهم جتربة أخرى و يكسبو معها أجر العيش حتت 

  ..ظالل السيوف
متوسطا فإظافة للكالشنات الفردية كان حبوزم سالح مضاد للطائرات من نـوع دوشـكا و               تسليح اإلخوة كان    

  ..و بيكا و  كمية ال بأس ا من الذخائر7آربيجي
مل يالحظ اإلخوة خالل تلك األيام أي حترك غري عادي لقوات العدو،و قد أجنزو عدة مهام يف تلك الفترة بتوفيق من       

  .اهللا
 تلك الليلة و ارتشاف الشاي ذو النكهة اخلاصة ،مثّ آداء صالة الصبح بدأت األشعة األوىل                و بعد تناول السحور يف    

لشروق الشمس تنساب ببطء مع األفق الصحراوي لترسم مشهدا خالبا يدفع من أجله الـسواح األجانـب آالف               
متعون به  تصديقا لقول نبيهم      بينما ااهدون لسنوات عديدة، و بدون مثن، يت       ..الدوالرات ليتمتعوا ببضع دقائق منه    

                                                
اركوا يف عملية ڤمار الشهرية و هو الوحيد ممن شارك فيها و ال زال على قيد احلياة القائد عبد احلق من بلدة ڤمار بوادي سوف و هو من قدماء املفجرين للجهاد و ممن ش 1

على ما أظن.  
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:»      و كـم طـافوا   ..  فكم جاب هؤالء األسود واحات الطاسيلي الرائعة    ...» و سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا
... جبال اهلُڤّار ذات اجلمال األسطوري، و متتعوا برونقها و شاهدوا غروا الساحر الذي تشد إليه رحال بين األصفر

و كم ألفوا طري احلبارى امللكي الذي يتسابق عليه أمـراء   ..النادر" األروي" و الضباء و تيس و كم اصطادوا الغزالن   
يتمتعون بأجر اجلهـاد و  .. بينما ااهدون بفضل اهللا وحده...البذخ اخلليجيون  و يسافروا للجزائر  ألجل اصطياده   
  ...بالسياحة املمتعة رغم أنوف طواغيت العرب و العجم

يبتدؤونه بقراءة ِوردهم من األذكـار   و         .. اليوم معتدال و كان ااهدون كعادم يف كل صباح        كان صباح ذلك    
و ما هي ...   القرآن مثّ منهم من جيلس  للتدفئة حول موقد النار املشتعل و آخرون يتابعون أخبار الصباح عرب املذياع

ملنطقة املتواجدين فيها،و كانت على علـو مرتفـع         إال دقائق معدودة حىت تفاجأ اإلخوة مبرور طائرة عمودية فوق ا          
فهـم الـذين شـابت     ..مل يشك اإلخوة حلظة يف أنّ األمر غري عادي        ..،مرت مرة مث انقلبت راجعة من حيث أتت       

شعورهم يف حرب هؤالء األجناس يعلمون جيدا الفرق بني الطائرات املدنية و كيفيـة حتليقهـا        و طـائرات                          
فهرع القادة لتشغيل املخابر ليسمعوا الطيار و هو يبلغ الوحدات العسكرية القريبة من ..اإلستطالعالطواغيت اخلاصة ب

  ..املنطقة بكشفه ملكان تواجد اإلخوة فلم يضيع اإلخوة الوقت و بدأوا يف اإلستعداد للوضع الطارئ
 مث ينطلقوا ليغريوا مكـان تواجـدهم      كان من عادة ااهدين يف حاالت مماثلة أن يبدأوا يف التمويه اجليد للسيارات            
 كلـم مسعـوا بأصـوات حتليـق     15عساهم جيدوا مكانا آخر أحسن لوضعية القتال فلما قطعوا مسافة ال تتعدى         

املروحيات فوقهم فأوقفوا السيارات و أسرعوا يف الرتول و بدأ القائد أبو العباس يف إعطاء التعليمات العسكرية و كان 
ة هو تفريق السيارتني عن بعضهما و تركيب الدوشكا على إحدامها ،مث تكليف األخ حسان               أول شيء قام به اإلخو    

بعدها أخذوا يف فتح تشكيل دائري ألم يعلمون أنه بعد القصف ..مع هارون ذه الدوشكا لكوما جييدان استعماهلا
  ... متتاليةسيكون هناك إنزال لقُوات املضلِّيني حملاولة تطويق اإلخوة  على شكل حلقات

فاألرضية  صحراوية مستوية على مد البصر و ليس فيها          ...كانت الوضعية صعبة للغاية و كل الظروف لصاحل العدو        
و الزمان هو الصباح الباكر و ال زال هناك وقت طويل ..و السيارات قليلة... البتة سواتر و ال حفر و ال حىت صخور   

  ...هلبوط الليل
نويات اإلخوة جد مرتفعة فهم يف منتصف شهر رمضان املبارك،شهر اجلهاد و اإلستشهاد و              و باملقابل فقد كانت مع    

و أكرم مبعركة بدر اليت أبلى فيها الصحابة رضوان اهللا علـيهم    ..ال يفرقهم عن مناسبة معركة بدر إالّ يوم أو يومني           
مث هاهي عروس ...ل أمام زيف الباطل املتبجح   بالًءا حسنا، و ظلّت من بعدهم متد قوافل الفئة ااهدة مبعين اإلستبسا           

و هم املكدودون من غبار املعـارك و  ..الشهادة تتراقص أمام أعينهم اآلن، و تستحثّهم أيهم يعانقها و يفوز بوصاهلا   
الباحثون منذ سنني عن هذه العروس لتهدهد عنهم آالم الغربة و يلحقـوا باألحبـة حممـدا و                  .. قسوة اإلبتالءات 

  ...صحبه
و أما القتال و الرتال فهو من صـنعتهم  و هـم   ... هؤالء الفرسان مشكلتهم الرئيسية هي يف أجواء الدعة و الرخاء      

  :و فيه شفاؤهم و دواؤهم و كأن املتنيب يصفهم فيقول.. بل و فيه ذهاب مهِّم و حزم..أهله
و راِبكيف ش كداؤيئاً       وش أَكَلت قولُ يل الطَبيبالطَعاِمي  

ي جِه أَنما يف ِطبِبِجسِمِه طولُ اِجلماِمـــو رأَض       واد  
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علَ ِمن قَتاِم يف قَتــتدخيرايا       ويف الس ربغأَن ي داِمـو  
و سيبذل كل منهم قـصارى      ..لكن كان مثّة أمر واحد يؤرقهم     ...كانت هذه املشاعر تسيطر على أغلب اإلخوة      ...

و لكن ياحبذا لو ساق كل واحد منهم قطيعا من املرتدين         .. فالفوز بالشهادة هو مبتغاهم و أمنيتهم     ...لتحقيقهجهده  
مثّ بعدها يتفيؤ  هو رحيان اجلنة و قد شـفيت صـدور قـوم               ...لريمي به يف رحلته األخرية يف جهنم و بئس املصري         

  ...مؤمنني
رون لبعضهم البعض و حيرض بعضهم بعضا و قد ارتسمت على وجوهم ما لبثت هذه املعاين تساور اإلخوة و هم ينظ

املشرقة أسارير اإلستبشار حىت كانت املروحيات فوق رؤوسم و دخلت يف مرمى نريام،و قد كان كل منهم قد أخذ 
 هللا أن مكانه و شد يده على مقبض رشاشه و إصبعه على الزناد بينما شفتاه تلهج بذكر اهللا و بالدعاء    و التـضرع   

  ...يثبت أقدامهم و ميدهم مبدد من عنده
كانت عقارب الساعة تشري للساعة السابعة و النصف صباحا و كان  أول ما فعلته املروحيتان عند وصـوهلا فـوق            
رؤوس اإلخوة هي قيامها بدورتني مث بدأت بقصف صوارخيها مباشرة على اإلخوة الذين كانوا مكشوفني هلا متاما و                  

أي سواتر ،فلم ميهلها اإلخوة بل بدأو مباشرة يف صليها بنريان رشاشام اليت بدأت تزغرد      و تقتـرن                       ليس هلم   
مث تكرر قصف الصواريخ اليت بدأت تتهاطل بـني جنبـات           ..بصوت الصواريخ املدوي لتكوِّن سمفونية قوية رائعة      

حىت أكرب العباد ... قيمته إالّ ااهدون يف سبيل اهللا ذلك الغبار الذي ال يدرك...اإلخوة و أحدثت غبارا أطيبا مرتفعا     
 بالذكر فهو املادة اليت خصها رسول اهللا ..و العلماء القاعدون ال يدركون قيمته الغالية اليت تفوق الترب قدرا و مثنا             

 آخر  حديث ذكره يف     و هو نفسه الغبار الذي     1"مهما اهللا على النار   من اغربت قدماه ىف سبيل اهللا حر       :"حني قال   
 مث جاء بعد ذلك اإلمام ااهد ابن املبارك ليكـشف  2" جيتمع غبار ىف سبيل اهللا ودخان جهنم ىف وجه عبد ابدا         ال"

  :كُشوفا كيماوية جديدة هلذه املادة قائال
ريح العبري لكم و حنن عبرينا     وهج السنابك و الغبار األطيب  

افة و كان هارون و حسان كلما رأيا اقتراب املروحيات و ِبـدَءها يف إطـالق                واصل اإلخوة يف إطالق النريان بكث     
مث ما ..الصواريخ أطلقا العنان للدوشكا لتدخل هي األخرى األوركسترا و تظيف حلنا مجيال مغايرا للسمفونية الرائعة            

ها فوق رؤوس اإلخوة    هي إال دقائق حىت وصلت مروحيتان أخرتان ليصبح اموع أربعة و بدأت كلها ترمي حبمم              
الذين أصبحوا ال يتراءى بعضهم لبعض و ال يسمع بعضهم تكبريات بعض من شدة القصف املتهاطل فوق رؤوسهم و 

  ...قوة اإلنفجارات املتكررة 
             .. جبن الطيارين الذين امتلكهم الرعب  يف هذه املعركة كان يدفعهم لإلرتفاع عاليـاً لتجنـب نـريان اإلخـوة                    

و أصبح منظرا مضحكا حقاً لسالح اجلو اجلزائري و هو جينب أمام هذه الفئة القليلة و يرتفع سريعا حملقا بعد كـل                      
و كان اإلخوة من شدة قصف الصواريخ اليت راحت تنفجر عن أميام        و عـن                      ...إفراغ لشحنته من القصف   

حىت أم ألفوا هذا القصف     ..أنه مازال على قيد احلياة    مشائلهم يتحسس كل منهم نفسه و ينفض الغبار و ال يصدق            
املتهاطل و أصبحوا بعد انقشاع كل عجاجة من الغبار يتزاورون فيما بينهم و يتفقد بعضهم بعـضا ليتفاجـأوا  أن           
 اجلميع خبري حلد الساعة و أنه مل جيرح حلد اآلن أي واحد من اإلخوة فهل هي حقيقة أم حلم ؟ يتساءل كل منهم يف                   

                                                
  .حدیث صحیح أخرجھ أحمد و البخاري و النسائي 1
 .حدیث حسن صحیح أخرجھ النسائي و الحاكم والبیھقي عن أبي ھریرة  2
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مث ازدادت إلفتهم لذلك القصف العنيف و لتلك الصواريخ املرتشقة بني جنبام حىت أم مل يعودوا ليعريوها             ...نفسه
  :و صارحاهلهم كما وصف أبو الطيب..  فإمنا هي نفس واحدة و ستخرج عندما حيني أجلها .. اهتماما مطلقا

  شاٍء ِمن ِنباِلؤادي يف ِغـاين الدهر ِباَألرزاِء حتى       فُـرم
  فَِصرت ِإذا أَصابتين ِسهام       تكَسرِت الِنصالُ على الِنصاِل

  عت ِبأَن أُبايلـَانَ فَما أُبايل ِبالرزايا       ِلأَني ما ِانتفـوه
نت كلما واصل اإلخوة استبساهلم يف املواجهة و اشتدت املعركة و واصلت املروحيات األربعة قصفها املتواصل و كا              

أفرغت محولتها من الصواريخ ذهبت ملطار ورقلة العسكري لتجديد احلمولة مث ترجع بسرعة لتتناوب فيما بينها على                 
  ..القصف املستمر،بينما طائرة اإلستطالع العمودية تواصل حتليقها عاليا بإستمرار

 جبنب كل واحد منهم أكداس مـن  مل يبخل اإلخوة على هذه املروحيات اجلبانة بكرم فوهات رشاشام فقد كانت       
 حدثين أن كل واحد من اإلخوة رمى أكثر من ألف طلقة هذا ناهيك عن قذائف اآلربيجي                 "جماهد"الذخرية حىت أن    

و بعد مرور حوايل ثالث ساعات      ...اليت كان يطلقها اإلخوة على الطائرات كلما إقتربت فتسرع مرتفعة يف السماء           
للمضليني على مسافة بعيدة نوعا ما من اإلخوة ،و فرقت إنزاهلا على ثالث جهات ليتم قامت املروحيات بعملية إنزال 

  ...تطويق اإلخوة على شكل دائري مثّ واصلت قصفها بالصواريخ
الساعة اآلن تشري ملنتصف النهار و قد مر على املعركة أكثر من أربع ساعات متواصلة مل ينقطع فيها القصف    و ال             

و مسع اإلخوة عرب املخابر استنجاد الطائرات األربعة و طلبها للمدد من ثكنة الطريان القريبة  .. تكبريامرماية اإلخوة و
كلم ليجدوا مكانا آخر    2فاستغل اإلخوة الفرصة لتغيري مكام عساهم جيدوا مكانا أفضل فانتقلوا ملسافة حوايل             ...

هوا السيارات و أسرعوا بفتح التشكيل الدائري و أخذ وضـعيام       فمو..أحسن من األول ووجدوا فيه معلَما ِشرِكيا      
 مروحيات أخرى لتدعيمها و     6القتالية اجلديدة مث ما هي إالّ حلظات حىت وصلت املرحيات األربعة و انظاف إليها               

و راح  مروحيات حتلق فوق رؤوس هذه الفئة القليلة من ااهدين،        10 من نوع كوبرا  فأصبح اموع        02من بينها   
  ...القصف يتزايد و املعركة تشتد بشراسة هذه املرةّ

 و قد أدرك الطواغيت أم مل يؤثّروا يف اإلخوة و مل يصيبوا منهم فأرسلوا لثكنة املضليني ببسكرة يطلبون هذه املرة                    
  ...نوعا خاصا من الصواريخ املوجهة بالليزر

صرية و كانت مروحية الكوبرا املزودة ذا النوع من الصواريخ قدر اهللا يف هذه األثناء أن تتعطل الدوشكا للحظات ق     
قد اقتربت أكثر من اإلخوة مستغلة تلك الثغرة و يبدو أنّ تركيزها كان على السيارات ألمهيتها يف هذه الـصحراء                    

ـ           ...الشاسعة،و لكوا أيضا حتمل الدوشكا     رة و مل متهل اإلخوة إلصالح العطب بل عاجلتهم بصاروخ أصاب مباش
السيارة اليت كان على متنها حسان و هارون فإنفجر الصاروخ يف السيارة وسقط األخوان منها و أحترقت السيارة                  
بأكملها و معها الدوشكا إالّ أن املفاجأة الكربى هو أن األخوين بعد سقوطهما ال زاال على قيد احلياة فأما حـسان             

روق إظافة لشضية يف جسده و رغم ذلك فقد استطاعا أن           فقد أصيب حبروق يف جسمه و أما هارون فقد أصيب حب          
  ...يتحامال و يبتعدا عن السيارة احملترقة لتنفجر بعد ذلك نتيجة الذخائر اليت كانت حتملها

  ..مل مير وقت طويل حىت أصاب صاروخ آخر السيارة الثانية لتحترق بعدها و تصبح وضعية اإلخوة صعبة للغاية
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و هم اآلن يف هذه الصحراء  بدون ... من ااهدين الشعث الغرب كحلقة ملقاة يف فالة شاسعةفهاهي اآلن هذه احلفنة 
بينما أقمـار الـسيد     ..و قُوات املضليني حتيط م و املروحيات العشر تقصفهم من فوقهم بدون انقطاع            .. سيارات

 يف محاية أسياده من هؤالء اإلرهـابيني  هل سيؤدي دوره بتفاٍن أم أنه سيقصر.. األمريكي تتابع كلب الردة اجلزائري 
  ...مث انظاف هلذا كله احلالة اخلطرية حلسان و هارون بعد إصابتهما بذلك الصاروخ...

و يف احلقيقة أن من يدرك حقيقة هذه الصحراء و يعلم معىن فقدان السيارات فقط، يكاد جيزم أن إحتماالت اخلروج          
قادة اربني هلذه احلاالت كخالد و عبد احلـق و أيب حييـا مل يكونـوا    حىت أن ال..من هذا الطوق هي شبه معدومة  

و قد حدثين أبا حييا أنه خالل ..يشكون و لو حلظة واحدة يف أن نيل الشهادة يف هذه املعركة هو مسألة وقت ال أكثر     
بصفتك ذا خربة يف هـذه  أنت :اإلشتباك سأله الشاب املوريطاين الذي مل مير عشرون يوما على حلاقه بااهدين قائال 

و اهللا  :املواجهات هل ترى هناك إمكانية لفك هذا الطوق و اخلروج من هذا احلصار فتبسم أبا حييا ضاحكا و قال له                   
يا أخي ليس يل أدىن احتمال يف البقاء على قيد احلياة و مرحبا بالشهادة و هيئ نفسك ملعانقة احلور العني و انـسى                     

  ...اب املوريطاين و راح يكبر و يرمي على املروحيات برشاشهفتحرض الش.. هذه الدنيا 
سرية عبد (استطاع اإلخوة يف هذه األثناء أن يجروا اتصاال هاتفيا مع جمموعة أخرى من ااهدين كانوا بعيدين عنهم 

رب اهلاتف و أوصى    و قد أخربوهم أم اآلن حماصرون و أنّ عليهم أن ال ينسوهم بالدعاء و تسامح اإلخوة ع                ) احلميد
بعضهم بعضا ،حىت أن األخ أبا حيي طلب من اإلخوة إحظار جهاز تسجيل و بدأ يف تسجيل وصيته عـرب اهلـاتف                    

كـل هـذا و أصـوات       ...فكانت أول وصية عرب اهلاتف،مثّ حرض اإلخوة بعضهم بعضا و استوصوا خريا باجلهاد            
و قبل اخلتام ذكر عبد احلميد لإلخوة أنه إذا حـلّ           ...املةالرصاص و التفجريات مستمرة و يسمعها اإلخوة أثناء املك        

و سيغامر اإلخوة بإحضار سيارة  و حماولة الوصـول          ) س(أن يتوجهوا للمكان     الليل و كتب اهللا هلم النجاة فعليهم      
  ...إليهم و إخراجهم من منطقة احلصار فكانت تلك آخر املكاملة

فأما الطواغيت فكأم اطمأنوا من أم كـسبوا        ... ة يف طور جديد   اآلن و بعد أن أصيبت السيارات دخلت املعرك       
نصف املعركة فبدأوا مبحاولة اهلجوم الربي على اإلخوة بدفع املضليني الذين مت إنزاهلم مع توفري تغطية جويـة هلـم                    

مـع  و أما اإلخوة فقد ازدادوا استبساال ألن آخر بصيص لكسر الطوق كان قـد تبخـر                 ...بالقصف الصاوروخي 
  ...فال أقلّ إذا من تكبيد هؤالء األجناس خسارة تكدر عنهم فرحة النصر.. السيارات احملترقة

و لقد كان منظرا جديرا حقا باملشاهدة لرؤية املضلّي اجلزائري الذي أحاطه الطواغيت الة من التظخيم بينما هو اآلن 
  ...ية من رشاش حىت تراه مولّيا هاربا و له ضراطأشبه بالبالونات املمتلئة هواًء ما إن ينغزه جنود اهللا بصل

 وحده قال يل أنه من جهته فقـط         "جماهد"فهذا  ..و كان اإلخوة يتنافسون بينهم يف قنص هذه البالونات املمتلئة رحيا          
و هكذا كل واحـد مـن       ..سقط ثالثة مضليني و قد رآى كيف نزلت املروحية إلنتشال اجليفة األوىل بعد اصابتها             

  ...د أسقط من جهته ما تيسر من هذه البالونات العجيبةاإلخوة ق
يوما 20 أنه ألفت نظره الشاب أبو اسحاق املوريطاين الذي مل مير على التحاقه "جماهد"و من الطرائف اليت ذكرها يل 

 و تكلّـف    فمنذ أن أخذ وضعيته القتالية    ... كما ذكرت،و هو الشاب عدمي اخلربة من قبل، إالّ أنه ثبت ثباتا عجيبا            
حيث كانت الصواريخ ترميه مباشرة على مقربة من أمتار منه إال أنه مل       ..بثغره و جهته، مل يرتبك و لو حلظة واحدة          

يرتبك و مل يغري مكانه املكشوف و ظل يواجه تلك الطائرات حينا، و يرمي على أولئك املظلييني حينا آخر، حـىت                     
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، ليثبت ألقرانه بصنيعه هذا أنّ شباب اجلهاد الطاهر أشجع ألف مرة من هذه ازموا من أمامه و مل يتقدموا بعدها أبدا
  ...البالونات اليت ما أنشئت إالّ حلماية أعداء األمة

تواصلت املعركة على هذا املنوال و كانت قوات املظليني قد تكبدت خسائر كبرية و متلكها الرعب فلم جتد بدا من                    
 مجيعهم انبطحوا و تسمروا يف أماكنهم و مل يستطيعوا التقدم ولو مترا واحدا بعـد أن   إذ أم ..تطبيق فلسفة النعامة    

فما كان من املروحيات إالّ تكثيف القصف للنيل من اإلخوة ...رأوا رشاشات اإلخوة و هي ديهم رصاصات املوت  
و قد اضطر   ...لغروبقصف متواصل و رمي مستمر من اإلخوة حىت بدأت الشمس با          ... و استمرت املعركة هكذا   

حىت ) صالة الطالب و املطلوب   (اإلخوة خالل ساعات اإلشتباك الطويلة لتأدية الصلوات املتعاقبة على حاالم القتالية          
  ...أنّ كثريا منهم كان يصلّي و يرمي على املروحيات يف آن واحد

و بدأ ..لقصف و اإلشتباك املتواصلمع اقتراب غروب الشمس كان اإلعياء قد أخذ من اإلخوة مأخذا ،و قد أكهم ا
و بعد استطالع جيد    ... اإلخوة يف الترصد مبناظريهم لعلهم جيدون ثغرة يف الطوق الذي يضربه املضلييون من حوهلم             

  ..متكنوا من حتديد الثغرة املناسبة
 فـوق رؤوس  فتوقفت املروحيات عن القصف و واصلت طائرات اإلستطالع التحومي..بدأ الليل اآلن يرخي سدوله   

اندهش اإلخوة لعـدم    ...فاستغلّ ااهدون الفرصة ليجتمعوا و يطمئنوا على بعضهم و يدرسوا الوضعية            ...اإلخوة  
إالّ أنّ وضعية حسان و هـارون       ...اصابة الباقني بأي جرح و مل يصدقوا أعينهم و علموا أا كرامة من اهللا سبحانه              

ي كان من قبل املعركة مصابا يف رجله فزادت احلروق من إصابته و مل              و خاصة حسان الذ   ...كانت صعبة نوعا ما     
فما كان من ...بينما هارون رغم اصابته إالّ أنه يستطيع التحامل على نفسه        و التحرك ببطء..يعد بإمكانه املشي

اثرها أن يتوكلوا على اهللا و و قرروا ... اإلخوة إالّ أن يعقدوا حلقة للتشاور يف الوضع و لتقليب األمر من عدة وجوه 
حياولوا اخلروج من هذا الطوق مشيا على األقدام حىت يبلغوا املكان الذي ذكره هلم عبد احلميد يف اهلاتف باستعمال                   

  ...الترميز اخلاص بينهم
و .. املطلوب مث بعدها ينحازوا إىل اإلجتاه    .. كانت اخلطة أن يسري اإلخوة مسافة معينة باجتاه الشرق متويها على العدو           

 مع القائـد خالـد لتـأمني    "جماهد"بالفعل بدأوا بفتح التشكيل و انطلقوا يف املسري و كان قد سبق إىل األمام األخ     
و ما هي ...و كان اإلخوة رغم اإلاك الشديد و احلالة الصعبة يتناوبون على محل األخ حسان على أكتافهم        ..املقدمة

ة و مل يستطيعوا مواصلة السري فقد كان األمر فوق طاقتهم و كانوا بني أمرين إال ثالث كيلومترات حىت توقف اإلخو
و كان قرارا صعبا إالّ أن ...أو أن يبقوا داخل الطوق حىت اليوم املوايل...كالمها مر،إماّ أن يواصلوا السري بدون حسان

فما كان من اإلخـوة إالّ أن       ...نجيهمحسان طلب من اإلخوة أن يتركوه و يزودوه باملاء و يواصلوا هم فلعلّ اهللا ي              
زودوه بكميات قليلة من املاء و أرشدوه ألن حياول اإلبتعاد قدر اإلمكان من أثر أقدامهم مث بعدها حياول حبربته حفر                   

و مل ينس اإلخوة    ..خندق و ميوهه قدر املستطاع مث بعد يومني إن كُتب هلم البقاء فسيحاولون الرجوع إليه بالسيارة               
و بعد حلظات مؤثّرة من الوداع انطلق اإلخوة و ...ل إحداثيات ذلك املكان يف جهاز اجلي يب آس قبل انطالقهمتسجي

فهم اآلن يف صراع مع الزمن ألجل اخلروج ...يف قلوم غصة من تركه إالّ أنه مل يكن هناك خيار آخر لتقليل اخلسائر
لوحيدة هي الوصول للمكان املتفق عليه و اإللتقـاء بعبـد           و فرصتهم ا  ...      من منطقة احلصار قبل طلوع الفجر     

  ..احلميد الذي سيحضر السيارة
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انطلت اخلدعة على الطواغيت و ظنوا أنّ اجتاه اإلخوة هو الشرق فركّزوا قوم و أنظارهم هناك بينما اإلخوة كانوا                   
بكثرة و ساعدم تلك الثغرة اليت كانوا قـد         قد غريوا اإلجتاه و استطاعوا بذلك أن يتفادوا القوات الربية املتواجدة            

مث بدأوا يف اإلتصال مع عبد احلميد الذي كان قد أبلغ األخ محزة بالقضية فقرر جندة اإلخـوة                  ..استطلعوها من قبل  
بينمـا  ...فإنطلق بعد غروب الشمس و واصل مسريه بالتويوتا و كان برفقته اثنني من اإلخـوة              ...مهما كان الثمن  
رين يواصلون مشيهم على األقدام بإجتاه سيارة محزة حيث تواصال عرب اهلاتف بالترميز اخلاص و اتفقا على اإلخوة اآلخ
  ...نقطة اللقاء

مرت اآلن حوايل ثالث ساعات من املشي مث ما لبث اإلخوة أن مسعوا نباحا للكالب بعيدا نوعا ما عنهم فاستبشروا                    
إال أنهم مل حيددوا اجتاهه جيدا فأطلق أحد اإلخوة         ..  هذه املنطقة النائية   خريا و علموا أنّ مثّة أحد األعراب يسكن يف        

رصاصة كي يسمعها الكالب فبدأوا يف النباح ثانية و استطاع اإلخوة بذلك حتديـد اجتـاههم جيـدا مث انطلقـوا        
ـ            10و بعد مشي مسافة     ...حنوهم وع الـذي   كلم وصلوا إىل خيمة ذلك األعرايب فأكرمهم و سدوا رمقهم من اجل

  ..مث انطلقوا من جديد ..الزمهم  خالل يوم املعركة و رووا ضمأهم من حليب الناقة
 كيلومترات مث بعد مدة من املشي و التنسيق باهلاتف بدأ اإلخوة 5و كان محزة اآلن بسيارته ال يفرقه عنهم إال حوايل 

  ...يسمعون هدير حمرك التويوتا و هو يشق صمت ذلك الليل البهيم
 قد كان محزة خلربته الفائقة يسوق السيارة بدون أضواء إذ أنه يستحيل يف حالة مماثلة استعماهلا مع وجود قـوات                     و

  ...العدو املنتشرة
و محدوا اهللا علـى     ..مل متض إالّ حلظات قليلة حىت التقى محزة باإلخوة فبدأ اجلميع يف التكبري و كان أمرا ال يصدق                 

 جماهدا فاظطر البعض    16فقد كان عدد اجلميع اآلن هو       ..سيارة و محلوها ما ال تطيق       مث استقلّوا ال  ..مدده و حفظه  
منهم للركوب فوق السقف و البعض اآلخر تعلّق جبنباا مث انطلقوا من جديد و قد قرب طلوع الفجر و ما زالوا حلد 

 الطرق املعبدة املعروفة حـىت يفكـوا        الساعة مل خيرجوا بعد من منطقة احلصار متاما، بل كان ال بد أن يتعدوا أحد              
  ...احلصار

طائرات اإلستطالع يف تلك الليلة مل تتوقف حلظة واحدة يف التحومي فوق املنطقة، و كان اإلخوة كلما اقتربت مـن             
  .مث إذا ابتعدت ينطلقوا من جديد..فوقهم يوقفون السيارة و يكمنوا حىت ال ترصدهم بكامرياا الليلية

سري قطع اإلخوة ذلك الطريق و دخلوا يف منطقة صحراوية أخرى يعرفها اإلخوة جيدا و كان الفجر قد بعد مدة من ال
  .فتوقف اإلخوة بعدها و صلّوا صالة الصبح مثّ بدأوا يف مراقبة املنطقة بعد طلوع النهار..بدأ يف البزوغ

املعركة ملواصلة متشيط املنطقة حبثا عـن  كان أول ما لفت أنظارهم هو اجتاه املروحيات مع الصباح الباكر حنو مكان     
ااهدين و كان اإلخوة اآلن قد اطمأنوا أم خرجوا من دائرة احلصار فحمدوا اهللا و مكثوا يـسترجعون قـواهم                    

  ...املنهكة
و بقدر فرحة اإلخوة بفك احلصار و جنام إالّ أم كلما تذكروا حسان و حالته اخلطرية اليت تركوه فيهـا يتكـدر         

فوهم،فلبثوا يومني بال حراك يف هذا املكان مث يف اليوم الثالث قرروا املغامرة و حماولة الرجوع إلنقاذ حسان فمـن    ص
و تطوع أربع إخوة لتنفيذ املهمة الصعبة رغم أن قـوات           ...املؤكد أن كمية املاء اليت كانت حبوزته تكون قد نفذت         

  ...هم موجودة يف كل مكانالعدو ال زالت منتشرة بكثافة يف املنطقة و آثار
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انطلق القائد أبو العباس و جماهد و محزة و هارون لتنفيذ املغامرة و استقلوا السيارة يف الليل و خالل ساعات من السري 
الليلي احلذر و بدون أضواء متكن اإلخوة بفضل اهللا من الوصول ملكان حسان مستعينني جبهاز اجلي يب آس،و مبجرد                   

دون عليه بصوت عاٍل عساهم جيدونه فأجام بسرعة و فرح اإلخوة كثريا لوجوده على قيد احلياة                وصوهلم بدأوا ينا  
فلم يضيعوا الوقت كثريا يف أخذه مث اإلنطالق راجعني من حيث أتوا و قبيل الفجر بقليل وصلوا ملكـان اإلخـوة                     

و ما أن رأوا حسان حىت بـدأ اجلميـع          ...فوجدوهم كلهم يف اإلنتظار إذ أم مل يذوقوا طعم النوم ترقبا لرجوعهم           
  ...بالتكبري و عمتهم فرحة كبرية و محدوا اهللا على حفظه و تأييده

لقد كانت حبق اية غري متوقعة ألحداث معركة يجمع من علم حيثياا و بدايتها  أن تكون ايتها ذا احلفظ اإلهلي      
  ...ائعةو بتلك اخلسارة اليت خسرها العدو من أرواح  و جهود ض

لقد جاءت  معركة احلجرية لتكشف معامل اللطف اإلهلي بااهدين ،و تكشف معها أيضا أن مسرية اجلهاد املبارك ...
و أنّ ما أخطأ ااهدين ما كان ليصيبهم و لو اجتمعـت        ..و ينصرها بنصره  ..يرعاها اهللا حبفظه  ..هي مسرية مأمورة    

  ...عليهم قوى الكفر بأمجعها
إالّ أن اهللا سبحانه أراد     ..  هذه املعركة ثالثة من القادة و كان قتلهم سيشكّل ضربة مؤثّرة يف ااهدين             فقد اجتمع يف  

  ..أمرا آخر حلكمة يعلمها
  ..و يف هذه املعركة انكشفت الصورة الزائفة جليوش الردة و للحلف الصلييب الذي يدعمها بتقنياته و متويله

رغم ،و تفلت من حصاره     .. حللف النكد على مؤخرته و تلقنه درسا قاسيا        فهاهي حفنة من شعث غرب تركل هذا ا       
يوما يعلِّم قوات املضليني و مروحيـات الكـوبرا   20و هاهو شباب مل مير على هجرته     ...جيشه و طائراته و أقماره    

  ...كيف يكون اإلستبسال و البطولة على طريقة ااهدين
وإن ببدىن بضعا ومثانني ..غزوة كذا وكذا حضرتلقد  «:قال و هو حمتضرحني  مثّ هاهي مقولة خالد ابن الوليد       

 بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وهأنذا أموت على فراشى كما ميوت العري   فـال نامـت أعـني       ضربةما بني   
  ..يعيشوا واقعا كل حني.. هذه املقولة الصادقة هاهي ماثلة أمام ااهدين اليوم ...»اجلبناء

       ..     خوة كثري منهم قد هشم عظمه الرصاص و عضت جسمه شضايا القـصف وفقـد بعـض أعـضائه                  فهؤالء اإل 
فهذا أمري اجلماعة أبومصعب حفظه اهللا تصيبه شضية يف صدره مـن  ..و مازالوا أحياًءا للعام الرابع عشر من جهادهم     

و هذا أبو العباس خالد األفغاين الذي فُِقئَـت  ..قذيفة هاون و بكرامة من اهللا كان املصحف الذي جبيبه سببا يف جناته      
و هذا أبو ..عينه يف سبيل اهللا يف اجلهاد األفغاين و شهد عشرات املعارك باجلزائر ال زال حيا رغم تلك املسرية امللتهبة               

 علـي   و لن أتتبع احلاالت الكثرية اليت هي أشهر من هذه ويـصعب           ...حيي الذي أصيب أكثر من مرة مث ينجيه اهللا        
و هـاهي   .. فليس اجلهاد هو الـذي يقتـل النـاس        ... و اليت حمصلتها تصديق مقولة خالد بن الوليد         .. عدها

فكم مات من الناس حتف أنوفهم يف حوادث الطرق و بالزالزل األخـرية و التـسونامي                .. اإلحصائيات خري دليل  
  ...فال نامت أعني اجلبناء...ناهيك عن األمراض و األوبئة

         سنخسر من الوقت الضائع لتدرك أمة اإلسالم املخدرة أنّ هذا احللف النكد الـذي جيـثم فـوق صـدورنا         و كم   
هو أهون و اهللا بكثري ممـا  ..و ينتهك أعراضنا يف كل ربع.. و يقتل إخواننا يف كل شرب..و يقتات من دمائنا و آالمنا     
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وسنا بأرجله القذرة لو عزم الناس العزمة الصادقة و مل يرضـوا    و هو أجنب و أحقر من أن يواصل د        ...يتصوره الناس 
  ... و حرصوا على موتة العزة لتوهب هلم الرفعة يف الدنيا و يف اآلخرة..باحلياة الدنيا من اآلخرة

 حزنت و قبل اخلتام أود أن أسجل للقارئ الكرمي أنين بقدر فرحيت حبفظ اهللا لإلخوة و بالنصر الذي حتقق هلم إالّ أنين
كثريا على فقدان شريط الكامريا الذي حيوي تسجيل غزوة بدر موريطانيا ،و الذي ضاع يف الـسيارة بعـد أحـد            

و لقد ...اإلشتباكات اليت وقعت لإلخوة مع الطواغيت،و كانت تلك هي النسخة األصلية و مل يكن هناك نسخة منها
فمعذرة إلخواننا ممن   ..لكن قدر اهللا و ما شاء فعل      ....ت  كان شريطا رائعا و كنت أنتظره لبثّه على املوقع كما وعد          

بلغهم الوعد و لعلّها تكون عربة إلخواننا من ااهدين حتى يعطوا قيمة أكرب هلذه األشرطة اليت ضاع الكثري منـها                    
  ..بسبب نقص اإلهتمام ذا اجلانب و اهللا املستعان
اهدين و أخذل الكفرة و املرتدد و على آله و صحبه و سلّم...ينفاللهم انصر او صلّ اللهم على سيدنا حمم.  

  

  
  
إن قصة أصحاب األخدود حقیقة بأن يتأملھا المؤمنون الداعون إلى اهللا فـي كـل أرض وفـي      "

  .كل جیل
حقیقة إيمانھا، ثم تعرضت للفتنـة مـن أعـداء جبـارين        إنھا قصة فئة آمنت بربھا، واستعلنت       

  .وقد ارتفع اإليمان بھذه القلوب على الفتنة، وانتصرت فیھا العقیدة على الحیاة.... بطاشین
وأن ھذا اإليمـان الـذي بلـغ تلـك     . في حساب األرض يبدو أن الطغیان قد انتصر على اإليمان     

مـة الثابتـة المـستعلیة، لـم يكـن لـه وزن وال          الذروة العالیة، في نفـوس الفئـة الخیـرة الكري         
  !!حساب في المعركة التي دارت بین اإليمان والطغیان

وال تذكر الروايات التي وردت في ھذا الحادث، كما ال تذكر النصوص القرآنیة، أن اهللا قـد أخـذ        
أو كمـا اخـذ   .... أولئك الطغاة في األرض بجريمتھم البشعة، كمـا أخـذ قـوم نـوح وقـوم ھـود             

  .رعون وجنوده أخذ عزيز مقتدرف
  !!ففي حساب األرض تبدو ھذه الخاتمة أسیفة ألیمة

أفھكذا ينتھي األمر، وتـذھب الفئـة المؤمنـة التـي ارتفعـت إلـى ذروة اإليمـان؟ تـذھب مـع                   
آالمھا الفاجعة في األخدود؟ بینما تذھب الفئـة الباغیـة التـي ارتكـست إلـى ھـذه الحمـأة                 

  ناجیة؟
  !! الصدر شيء أمام ھذه الخاتمة األسیفةحساب األرض يحیك في

  .ولكن القرآن يعلم المؤمنین شیئا آخر، ويكشف لھم عن حقیقة أخرى
إن الحیاة وسائر ما يالبسھا من لذائذ وآالم ومن متاع وحرمان لیست ھـي القیمـة الكبـرى             

  .ولیست ھي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة. في المیزان
ي میزان اهللا ھي قیمـة العقیـدة، وان الـسلعة الرائجـة فـي سـوق اهللا              إن القیمة الكبرى ف   
وأن النصر في أرفع صوره ھو انتصار الروح على المادة، وانتصار العقیـدة       . ھي سلعة اإليمان  

  على األلم، وانتصار اإليمان على الفتنة
نتصار، وال ولكن الناس جمیعا ال ينتصرون ھذا اال     . إن الناس جمیعا يموتون، وتختلف األسباب     

  .يرتفعون ھذا االرتفاع، وال يتحررون ھذا التحرر، وال ينطلقون ھذا االنطالق إلى ھذه اآلفاق
وشـھود  . ثم إن مجال المعركـة لـیس ھـو األرض وحـدھا، ولـیس ھـو الحیـاة الـدنیا وحـدھا                    

إن المأل األعلى يشارك في أحداث األرض     . المعركة لیسوا ھم الناس في جیل من األجیال       
د علیھا، ويزنھا بمیزان غیر میزان األرض في جیل من أجیالھا، وغیر میزان األرض فـي   ويشھ

أجیالھـا جمیعـا، والمــأل األعلـى يــضم األرواح الكريمـة أضــعاف أضـعاف مــا تـضم األرض مــن       
وما من شك أن ثناء المأل األعلى وتكريمه اكبر وأرجح في أي میـزان مـن رأي أھـل     .. الناس

  !!إلطالقاألرض وتقديرھم على ا

 ...])رمحه اهللا(سيد قطب [...

! ؟أفهكذا ينتهي األمر، وتذهب الفئة املؤمنة  
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   يا أبا العبـــاس هيـا
    جــاالرسر جتـد أنـا 

  ـوم ما تـوارواـسر بق
   معاىلـقد سـموا فوق ال

   وثـعن لي" مغيِطي"سلْ 
   احــيوم غـاروا ىف صب
   حماـيقحمـون املوت ق

   وسطَ جـمٍر من رصاٍص
   ا يعلــوـَوحنني الدشك

    ادىـاظهرت جنب األع 
     اءـوعويــــل وبك

    ب حنــيناـطَرب القَل
   لـد تلهوـيف ِجـنان اخل

   اقاــتشـرب اخلمر ده
    ِن ريبـــِعزّنـا يف دي

  افـال حـوارات ِعـج
  ونا الذلّ دهـراـقد سق

ـْفانبرى أُس    د ِكــرامـ
مِبـجــهادــفَر مهو    

  حر جـهاراـبـطُلَ السِّ
   ق خــطاهمـنسف احل

  ناـــقد رأينا العـز عي
 هىــفـلك احلمـد إل

اح ــنا يف كل سـِسر ب 
  راحــال نبــاىل باجل

  ياحـحـني يعلـوها الص
  ز وشـاحــوغـدا الع
  ور املالحــعشـقوا احل

  ل عـنهم يصاحـال تس
  راحــيف ثــبات وانش

  اريد السـالحـــوزغ
  روايب والبـطاحــيف ال

بـاحــمن صـياٍح ون  
 وانبـطاح   روٍبــوه
  وٍد يف الصحـاحــلوع

  رداحـــأنت واحلور ال
  ـداحــيف االواىن والق

ـِفَـاحــمثّ يف ه   ِذ الص
طاح ــــلدعـاِة االنب

ا ىف الِسالحـــزهدون  
  باحــباشري الصكتــ

  اصري الريــاحــكأع
  ياب الرمـاحـت أنـحت

   ال جنــاح الحـال ف
  ري النصر فـــاحـوعب

 ي غُــدوٍّ و رواحــف

 
 
 

 
 
 
 

ھـذه األبیــات الـشعرية بعــث بھـا األخ عبــد الــرحیم    
الموريطاني يـصف فیھـا غـزوة بـدر موريطانیـا التـي             

 .ـــكريةنة عســي لثكدون بالمغیطــــنفّذھا المجاھ
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  و ختاما أخي الكرمي نسأل اهللا عز و جلّ أن تكون قد انتفعت ذا العـدد           
و نرجوه سبحانه أن  يوفقنا يف األعداد        .. و أن يستفيد منه كل مسلم قرأه      

  .. بزيادة تغطية ألخبار اجلهادالقادمة إلثراء الّة بتنويع األبواب و
        كما ال يفوتنا أن نناشد إخواننا بإعانتنا يف نـشر الـة عـرب املنتـديات      

و أن ال حيقروا من .. و التوزيع املباشر و أن حيتسبوا األجر عند اهللا سبحانه         
  ...فلئن يهدي بك اهللا رجال واحدا خري لك من محر النعم..املعروف شيئا

  ...ننا بأننا يف انتظار مسامهام و اقتراحام و نصائحهمو نبلغ إخوا
  ...و إىل العدد القادم إن شاء اهللا

  ...جملة اجلماعة...
  

  



 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  


