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 إين سأُجرد قلمي عن غطائه وسأنثر حربه كي أبني واقـع فـتح
 اإلسالم وأبني منهجهم وطريقة عملهم وهذا شرف يل وكرامـة
 من اهللا أكرمين ا سبحانه أن سخرين ألتكلم عـن الرجـال يف

 . عصر األنوثة وعصر الدجل وزمن السنوات اخلداعات
 فتح اإلسالم وهذا كي سأتكلم ألول مرة عن كيفية نشأة تنظيم

 يعرف القاصي والداين ملاذا يتهمنا اإلعالم الكاذب بأن لنا عالقة
 االامـات بأنظمة وأحزاب كافرة مرتدة حنن منها براء وهـذه

 على بعض املسلمني غفر اهللا  هلـم وصـدقوها انطلت لألسف
 وبدأوا بنشر هذه األكاذيب ، وكأا خرجت من الثقات العدول

 يعلم اهللا بأا أشد علينا االامات وهذه ، غري قصد عن قصد أو ب
 من ضرب الرقاب كيف ال وحنن ندرس بأن الـوالء والنـصرة
 للمرتدين هو ردة واخنالع من اإلسالم وهذا سأبينه إن شاء اهللا

 واعلموا بأن التشويهات مل يسلم منها من ، يف إجابيت عن األسئلة
 هللا أسامة بن الدن حفظه هم أفضل منا كشيخنا القدوة أبو عبد ا

 اهللا وجعله تاجاً فوق رؤوسنا فقد أُم زوراً وتاناً بأنه صـنيعة
 املخابرات األمريكية وهذا األمر يعرف كذبه كل من كان عنده
 ذرة من اإلنصاف ومن ال يعاين يف مثل هذا األمـر ال يعـرف

 ى وانتقدوا أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظـه اهللا علـ ، املعاين
 تضحيته باإلمارة وانتقدوا الشيخ اجلليل أبو مصعب الزرقـاوي
 وانتقدوا دولة اإلسالم يف بالد الرافدين بل وصل األمر باملخذلني
 أن انتقدوا النيب صلى اهللا عليه وسلم على نفريه يف احلر فقالوا ال

 فَـرِح الْمخلَّفُـونَ { فكان جواب رب العـزة تنفروا يف احلر
مهدقْعبِم هِمالوواْ بِـأَمـداهجواْ أَن يكَرِهو ولِ اللّهسر الَفخ 

منهج ارقُلْ ن ري الْحواْ فرنفقَالُواْ الَ تو بِيلِ اللّهي سف أَنفُِسهِمو 
 ولكن ماذا نفعل بأنـاس ٨١ التوبة } أَشد حراً لَّو كَانوا يفْقَهونَ

 أقول بادئ ذي . دقون الرويبضات يسريون خلف كل ناعق ويص

 بدئ كان الشيخ شاكر العبسي مسجوناً يف سجون طواغيـت
 والشيخ شاكر العبسي كان قدمياً ينتمـي إىل ، البعث يف سوريا

 وكان الشيخ شاكر وهـو يف ، املوايل لسوريا ) االنتفاضة ( تنظيم
 الفلسطينية هذا التنظيم معروفاً عنه صدقه وأمانته وحبه للقضية

 فكان يذهب ويقاتـل علـى ، ايا املستضعفني يف األرض ولقض
شيخ شـاكر  اجلبهات مثل نيكاراجوا وأوزو يف ليبيا وكان اـل

 ودخـل . ١٦ مدرب على قيادة الطائرات وخاصـة ال أف
 السجن بتهمة حتضريه لضرب اليهود من األراضـي الـسورية

 وكان الشيخ شاكر قد أتهم مبقتـل . وريبه سالح إىل األردن
 بلوماسي األمريكي يف األردن هو والشيخ اللييب ابا عبد اهللا الد

 الذي حكم عليه باإلعدام يف األردن رمحـه اهللا ونـسأل اهللا أن
 وحكمت حمكمة األردن على ، ينتقم من األنظمة العربية املرتدة

 وأعود إىل ذي بدئ دخل . الشيخ شاكر باإلعدام بنفس القضية
 ناك تبلورت له فكرة إقامة الشيخ شاكر إىل السجن بسوريا وه

 تنظيم إسالمي سين هدفه قتال اليهود ألن جبهة ااهدين ضعيفة
 وتكلم مع اإلخوة يف السجن ذا األمـر ، جداً يف قتال اليهود

 وبتفصيالته وكان يف السجن إخوة من جنسيات كثرية وكان معه
 يف السجن أبو الليث السوري وأبو سلمة رمحهم اهللا وغريهـم

 اتـصاالته وعندما خرج الشيخ من السجن بدأ بإجراء . الكثري
 املـوايل االنتفاضة مع اإلخوة وقرر تنفيذ اخلطة واستغل تنظيم

 ، لسوريا الذي كان الشيخ شاكر تابعاً له وكان معه رتبة عقيد
 العدة إعداد واستطاع أن يقنع القيادة يف هذا التنظيم بأنه يريد

 وبـدأ املـسري إىل ، افق التنظيم لقتال اليهود من جبهة لبنان فو
 اهلدف فكان الشيخ شاكر يعمل بكل سرية ويتصل مبن يظن م

 وكان الشيخ يهدف إىل مسألة مهمة وهـي ، اخلري لنصرة الدين
حتويل الصراع مع اليهود من صراع فلسطيين يهودي إىل صراع
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 األمة مع اليهود لذلك كان يقبل يف تنظيمه جماهدين عرب وغري
 واستغل الشيخ التنظيم التابع لسوريا بـأن . املوحدين عرب من

 تنظـيم باسـم أدخل الشباب عن طريق سوريا ويات مزورة
 وهكذا كان التأسيس األويل يف مدينة بريوت وكان ، االنتفاضة

 للمنكـرات ارتكام الناس هناك يالحظون إميان الشباب وعدم
 وأم يعدون وأن نسائهم خممرات وأم يومياً يقرؤون كتاب اهللا

 إىل ، العدة فالناس مل تعهد هذه األمور على التنظيمات العلمانية
 أن حدثت أحداث متوز يف لبنان وبدأ اليهود بضرب لبنان حوايل

 الشهر تقريباً وهنا
 ال بد يل أن أشري
 إىل مسألة مهمـة
ــدرت ــد ص  فق
 تــصرحيات مــن
 بشار األسد وكبار
ــام ــة النظ  قاض
 السوري املرتـد

ــأم ــون ب  يعلم
 أماكن سـرية يف
ــيم ــان لتنظ  لبن
 القاعدة يتدرب ا

 وقال القادة يف النظام السوري حنن مـستعدين ، ويؤسس هناك
 وعلـم . لإلدالء بالتفاصيل مقابل أن ترفع الضغط عنا أمريكـا

 اإلخوة بأن النظام السوري كشف خمططهم ويريد أن يـدمرهم
 س الـشورى من أجل مصلحة النظام الكافر وكان الشيخ وجمل

 يف إعالن التنظيم وإال االستعجال ليس هلم إال خياراً واحداً وهو
 وكان اإلخوة متخوفني من ضربات يـضرا . املوت أو السجن

 عندها قرر اإلخـوة ، اليهود يف حرب متوز ملواقعهم يف بريوت
 حرب متوز باستغالل يف املشروع الذي رمسوه وبدئوا االستعجال

 وهنا . ة ألن احلدود كانت شبه مفتوحة بإدخال كثري من اإلخو
 إىل مدينة طرابلس وحتديداً خميم االنتقال قرر اإلخوة يف بريوت

 ر البارد والسيطرة على مواقعه وأخذ كل أسـلحته الثقيلـة
 واخلفيفة يف خطة حمكمة رائعة فكان الذي خطط له اإلخوة ومتت

 البـارد العملية بنجاح منقطع النظري واستيقظ أهايل خميم ـر
 ليجدوا أن رايات ال إله إال اهللا ترفرف علـى كـل مكاتـب

 وانتشر اإلخوة يف كل أحناء املخيم ملثمني ومسلحني ، االنتفاضة
 فكانت هذه البداية وهي إعالن تنظيم فتح اإلسالم ووضـوح
 الراية اليت سوف يتم التحضري للمشروع الكبري حتت هذه الراية

 وللعلم إن معارك البارد بدأت ٢٠٠٦ وهذا األمر مت يف أواخر
 يعين أن التنظيم مل يكن قد مـضى ٢٠٠٧ من عام يف شهر ايار

 اسـتطاع اهللا أكرب يف ستة أشهر . فقط على تأسيسه الستة أشهر
 أن خيوض اإلخوة معركة تارخيية قلّ نظريها يف هذا العصر يف ستة

 إن الصادق إذا أراد العدة للجهاد وليس لتكـديس ، أشهر فقط
 وسأتكلم عن . سلحة فإن اهللا جيعل أفئدة من الناس وي إليه األ

 . بعض بطوالت اإلخوة يف ر البارد إن شـاء اهللا يف األجوبـة
 وقامت املنظمات العلمانية بقيادة منظمة التحريـر وفـصائلها

 مبحاولة إقناع الشيخ شاكر بأن يعدل عن هـذا األمـر املرتدة
 لتنظيم القاعـدة فبـاءت فمخيم البارد ال يتحمل وجود علين

 حماوالم بالفشل فهذه القيادات العلمانية ال تريد لراية احلق أن
 وصرح اإلخوة بفتح اإلسالم بأن ليس هلـم ، ترفع يف أي مكان

 عالقة تنظيمية
 يف القاعدة وإن
 كنا حنمل نفس
 الفكر واملنهج
 وهــذا يــدل
ــم ــى فه  عل
ــع ـ  الواـق
 ، والدراية بـه

ــل ــدأ أه  وب
 الكفــــر

ــا  ت والتنظيم
 باملكر يف الليل
 والنهار ولكن اإلخوة بفتح اإلسالم فرضوا أنفسهم فرضاً على

 وبدأ اإلخوة بفتح معسكرات التدريب والدورات . الطواغيت
 الشرعية واألمنية بكل جد واجتهاد وبدأ الناس يأتون للتنظـيم

وكان اإلخوة نشاطهم عجيب يتصلون بكل ، زرافات ووحدانا
 نهاج من أجل رفع راية التوحيد يف بالد من يروا منهم صدق امل

 الشام وكانوا يدربون اإلخوة ويرسلوم إىل بـالد الرافـدين
 منهم ألن مشروع فتح اإلسالم يف هـذه االستشهاديني وخاصة

 ويف هذه املرحلة كان النظـامني ، املرحلة كان يتجنب الصراع
 السوري واللبناين مستنفران أمنياً ضد شـباب فـتح اإلسـالم

 وسقوط الشهداء نتيجة بعض واالشتباكات االعتقاالت انت وك
 وحدد اإلخوة يف فتح اإلسالم أهـدافهم بأـا . االشتباكات

 تتلخص يف قتال اليهود والقوات الصليبية أي أن هدفهم احلملة
 . الصهيوصليبية وبأم ما قاموا إال لتحكيم شريعة اهللا يف األرض

 بأم دعاة عندهم احلكمة وأثبت اإلخوة يف هذه املدة القصرية
 حىت أن أهل خميم البارد كانوا حيبوم فقد دخلوا قلوب النـاس

 فلقد أثبتت القيادة يف فتح اإلسالم . بأخالقهم ومعامالم الطيبة
 صدقها بالقول والعمل وأا ال تنظر وهذا الذي جعـل قـادة
اجلهاد يف عصرنا ميدحوا بالشيخ شاكر وبتنظيم فتح اإلسـالم

 ثال الشيخ القرشي أمري املؤمنني أبو عمر البغدادي حفظه اهللا كأم
 ونـئ ( الذي وصف الشيخ شاكر بأنه فارس بالد الشام قائال

قاهر الصليب وفارس بالد الشام شـاكر العبـسي األمة بنجاة
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 فما مسعنا عنـه ، نسأل اهللا أن جيعله للجهاد إماماً يف تلك البالد
 مية وصدق أسأل اهللا أن يفتح فهو صاحب منهج وعز ، إال خرياً

 نسأل اهللا أن يثبتك على احلق يا شيخنا أبـو عمـر ) على يديه
 البغدادي

 وقال أيضاً عن التنظيم الشيخ املفكر والسياسي احملنك الدكتور
 أمين الظواهري حفظه اهللا يف اللقاء املفتوح مع مؤسسة السحاب

 متـهم موضحا ملاذا مل يظهر ويتكلم عن فتح اإلسالم وقـت أز
 : فقال

 وكان السبب يف ذلك أن اإلخوة يف فتح اإلسالم كانوا يتهمون (
 من قبل عمالء أمريكا بأم فرع من القاعدة،وكان اإلخوة ينفون
 ذلك، فخشيت إن أنا أيدم صراحةً أن أسبب هلم حرجـاً، يف

 . وقت النستطيع أن مند هلم فيه يد العون
 اإلسالم من أبطال اإلسالم، أما اآلن فإين أعلن أن اإلخوة يف فتح

 واللتحـالف الـصلييب وما علمنا عنهم إال كل خريٍ، وقد تصد
 الصهيوين يف لبنان أشرف تصد، وأن ما حدث هلم وللمسلمني يف

اهللا أكرب ما أعظمها ). البارد جرميةٌ لن تنسى، واهللا املستعان ر
 ورغم مـديح . من شهادة نعتز ا خرجت من حكيم هذه األمة

 ادة ااهدين بفتح اإلسالم وقيادته يـأيت بعـض املـسلمني قي
 ويتكلموا بأن هؤالء القادة ال يعرفون واقع فتح اإلسالم فهـم

 . بعيدين عن الواقع
 يهون علينا أن تصاب جسومنا

 وتسلم أعراض لنا وعقول
 وهكذا كانت نشأة تنظيم فتح اإلسالم يف بضعة أشـهرٍ فقـط

 ط ملشروع كبري وإن دل هـذا استطاع التنظيم أن يؤسس وخيط
 على شيئ فإنه يدل على صدق املنهاج وعقلية القادة اليت جعلت
 املسلمني يتوافدون من كل األقطار لنصرة الدين فها هم رجـال
ـيمن وليبيـا وسـوريا  اجلزيرة وتونس واجلزائر واملغرب وال
 وفلسطني وجنسيات ليست عربية تـأيت وتلتحـق باملـشروع

 هذه القيادة تستحق منا أن نرفعها على أكتافنا اجلهادي فواهللا إنّ
 وأن خنجل من أنفسنا عند ذكر هؤالء الرجال الذين صدقوا ما
 عاهدوا اهللا عليه ال أن نقعد على أريكتنا وجنعل ألسنتنا تلـوك

 وصدق اإلمام ابن حزم األندلسي حيث . بلحوم الشهداء والقادة
 دين ولكنا ذمة ألهـل أنه لوال ااهدون هللك ال واعلموا ) قال

 . ١١٠ صـ / التلخيص يف وجوه التخليص : انظر ( الكفر
 وأحب أن أضع شعراً قاله األخ أبو الرباء بارك اهللا به مادحا فيه
 أسود فتح اإلسالم بكالم رائع يدل على فهمه للتوحيد ونصرة

 : إلخوانه
 إنى نظرت إىل الساحاتِ مرتقباً

 اف تنسدلُ من األعطَ لَمحت أُسداً
 راياُم خرجت طُراً كأنَّ ا

 عز الكرامِ على األعتابِ ينهملُ

 بنادقهم ْ إذا سمعت رصاصاً من
 فذاك صوت ليوث اهللاِ يعتملُ

 اإلسالمِ ليس له َ جاءوا بفتحٍ من
 يف أرضِ لبنانَ أشباه وال مثلُ

 فرحا قامتطراْبلْس ملّا مشَّروا
 ًوصار خوف زعيم الكفْرِ يشتعلُ

 قد أثبتوا جلموعِ الكُفْرِ قاطبةً
ماهختَش الرجال ومن مولُ هالد 

هجبنا م تضج يا أكرمَ الناسِ قد 
الذُّلُ عن جمجِلُ وأحو كُمساحت 

لرؤيتهم كَ اَهللا يا غادسألت 
 ليس حيتملُ ً هلَّا محلت سالما

ودد عري حلَّ بينكُمتُ لو أنَّ ش 
 األقدامِ يرجتلُ وجاَء مشياً على

 عرج عليهم وأخرب كلَّ ممتشقٍ
 سالم اِهللا يا بطلُ َ مين عليك

 عرجْ عليهم وأنبئْ جمعهم عين
 جلميع وفيكم يزرع األملُ ضلَّا

 أورد حديثي أهله فلطاملا
ا تاه لهمح وخانت لُ الكالمسلر 

 بداية معركة أخدود البارد
 ليعلم أهل التوحيد أن " قال الشيخ أبو محزة املهاجر يف معامل النصر

 عقيدةً سفكت ألجلها دماُء طاهرة ،وقاتـل عليهـا الـشهداء
 " فألجلها عاشوا وألجلها ماتوا، حتماً ستنتصر

 كانت بداية معركة البارد أن إخوةً لنـا حوصـروا يف مدينـة
 وحتديداً بشارع املئتني وكان تعداد اإلخوة ما يقـارب طرابلس

ـيم يف البـارد ، السبعة عشر رجالً  واتصل اإلخوة بقيادة التنظ
 فبدأ اإلخوة من واجب . وأخربوهم بأم حماصرون حصاراً قوياً

 النصرة اليت أمرنا اهللا ا التدخل واإلتصال بعلماء طرابلس من
 وهدد اإلخـوة يف ، املئتني أجل فك احلصار عن إخواننا بشارع

 البارد بأنه إذا أصاب إخواننا احملاصرين أي مكروه فإننا سـوف
 ولكن اجلهاز األمين الذي يتبع لسعد ، نفتح معركة يف طرابلس

 أبا إال خيارين إمـا أن يـسلموا اإلخـوة ) أمريكا ( احلريري
 طبعاً ألن عقيدتنا جهاديـة وحنـن ، احملاصرين أنفسهم أو املوت

 أنه ال جيوز اهد أن يسلم نفسه لكافر أو مرتد ألن تبعات نتبىن
 بـدأت األجهـزة ، هذا التسليم عظيمة وخاصة يف عصرنا هذا

 فاتـصل اإلخـوة ، مكان اإلخوة احملاصـرين باقتحام األمنية
 اقـتحم عنـدها ، احملاصرين بقيادة التنظيم وأخربوهم مبا جرى

 لبناين الـصلييب وكـان اإلخوة يف البارد مراكز تابعة للجيش ال
اهلدف هو التخفيف عن اإلخوة احملاصرين والرضوخ ملطالبـهم
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 ولكن كانت املعركة اليت صمد ا اإلخوة ما يقـارب األربعـة
 باهللا عليكم لو كنتم مكان الشيخ شاكر مـاذا ، إال قليل أشهر

 أنتم فاعلون؟؟؟ هل تنتظرون بأن يقتل ويذبح اإلخـوة وأنـتم
 لون؟؟ لقد قال الشيخ شاكر العبسي فـرج اهللا تتفرجون وحتوق

 وإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم } فاهللا يأمرنا بالنصرة ( كربته
رصو لنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم ٧٢ األنفال { الن 

 ، قدوة حسنة حني مسع يف احلديبية أن عثمان رضي اهللا عنه قُتل
 ملوت و مل يكونوا جاهزين ملعركة و هم محلة بايعه الصحابة على ا

 و ، الرسالة والذين لو قتلوا لكانت الرسالة كلها يف خطر عظيم
ا يف إمـارة ، لكن األمر كله هللا  و لنا يف أيامنا هـذه يف إخوتـن

ضهم ، أفغانستان مثالً  فقد ضحوا باإلمارة لنصرة دينـهم برـف
 لرغم من أـا با ، تسليم شيخ ااهدين الشيخ أسامة حفظه اهللا

 انتهى ) على وجه األرض اليت حتكم مبا أنزل اهللا اإلمارة الوحيدة
 شريط للشيخ مسجل عن \ املرجع .( كالم الشيخ شاكر العبسي

 ) أحداث البارد
 نعم كان القرار فيه صعوبة كبرية ولكنها دماء املسلمني ودمـاء

 فإن وللعلم . إا القيادة اليت ال تتخلى عن املوحدين ، املهاجرين
 قيادة فتح اإلسالم مل تتصور أن يتخذ اجليش قراراً بدخول خميم
 البارد فهي يف حساباا السياسية أن يدوم اإلشتباك يـومني أو

نعم ، أكثر مث تكون التهدئة كما حدث مراراً يف خميم عني احللوة
 فقيادة فتح اإلسالم مل تتصور أن يتخذ اجليش قـراراً بـدخول

 هذا حباجة لقـرار دويل ألن دخـول : نها املخيم ألمور عدة م
 ، . املخيمات له شأن خاص وهي مسألة تتعلق باألمم املتحـدة

 وألن الوضع اللبناين تركيبته معقدة وسياساته شىت وفيه خالفات
 ولكن أمريكا عجلت بالقرار ألا تعلم من هم فتح ، كبرية جداً

 املستقبلية اإلسالم وما هو خمططهم اإلستراتيجي وما هي أهدافهم
 نعم هكذا بدأت معركـة أُخـدود البـارد أيهـا اإلخـوة .

 وأقول لكم بأن هذه املعركة مل تكن يف حسابات اإلخوة . الكرام
 ألم لو أرادوا أن يقاتلوا الدولة الصليبية جلهـزوا عـشرات

 ألن اإلخوة كان عندهم حوايل مئة ، ولدمروا لبنان االستشهاديني
 رسلون بعضهم إىل بالد الرافدين بعد وكانوا ي االستشهاديني من

 ولكن حسبنا اهللا ونعم الوكيل كم ظُلم ، تدريبهم على السالح
 إخواننا بفتح اإلسالم واموا باهلمجية وعدم األخذ باألسـباب

 فإىل اهللا نشكوا بثنا ، واستعجاهلم الصراع وارتباطهم السياسي
 تب إليكم فوالذي حيلف به إين أك ، وحزننا وهواننا على الناس

 والدمع يهطل من عيين حزنا على شباب وقيادة فتح اإلسـالم
 الذي كانوا خيططون له لنصرة هذه األمة وعلى املشروع الكبري

 . اليت خذلتهم
ثوي فيك األحبة يا حبيب 

وقد يؤذي الثواء وقد يطيب 
 مشوس يف الظهرية أطفأا

يد سكرى ومللمها الغروب 
 وجوه مازجت قليب وغابت

 فكيف عن قليب تغيب فيك
 هكذا أيها اإلخوة بدأت معركة أخدود البارد فااهدين هناك مل
 يستكينوا رغم القصف الرهيب ورغم جراحات اإلخوة ورغـم

 لقد تكلم الشيخ شاكر العبسي عن البارد فقال . قلة النصري
 املعركة و بدأ القصف الوحشي على املخيم و هو يعج ابتدأت (

 و لن نتحدث هنا عن املعركة ، ا يف طرابلس أحرق إخوتن ، بأهله
 و لكن ال بد من تبيان بعض النقاط ليتضح األمـر ، و ضراوا

 على من عمي عليهم فلكي تعلم شدة القصف الوحشي حسبك
 بعد سـقوط أن تعلم أن دولة يهود أقرت باهلزمية يف حرب متوز

 و هـذا ، ثالثة آالف صاروخ عليها خالل ثالثة و ثالثني يوما
 لعدد من الصواريخ سقط على املخيم يف ثالث ساعات و هذا ا

 املخيم مبعدل عشرين صاروخ فقد قالوا بأم قصفوا ، باعترافهم
 و كان القصف ، يف الدقيقة أي ألف و مئيت صاروخ يف الساعة

 أمـا ، هذا القصف العنيـف ، ال يقل عن عشرة ساعات يوميا
 . بشكل إمجايل فلم يكن ليتوقف طيلة اليوم

 باملعركة أمـام بطـوالت االستمرار قد ظل اجليش مترددا يف و
 وارتفاع ، ااهدين الذين سطروا أروع مالمح الصرب و الثبات

 فتدخلت أمريكا و محلت مشروعها لتقول ، خسائره بشكل كبري
 فال بد من ، لقائد جيش الصليب إن كنت تريد كرسي الرئاسة

 ون املعركة خاصـة و أن إذا ملاذا ال يواصل ، رأس خميم ر البارد
 معظم قتلى اجليش ليسوا من طائفته بل هم ممـن ينتمـون إىل

 إذا ليواصل ، الطائفة اليت أذاقتهم الويالت يف العراق و أفغانستان
 ألنه مع وجـود أسـود ، ولكن ال بد من دعم مفتوح ، املعركة

 يستحيل عليه و جيشه دخوله مث تفتح لـه ، التوحيد يف املخيم
 يبدأ قصفا جويا بقنابل زنة ألف باوند كفيلة مبسح املستودعات ل

 و ال يـستطيع ، املخيم من الوجود تستهدف النساء واألطفال
 اجليش رغم كل هذا الدعم و اجلرائم و الصمت املخزي اقتحام

 \ املرجـع (( و قد كان ، االقتحام ويقرر أسود التوحيد ، املخيم
( شريط للشيخ مسجل عن أحداث البارد
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 يقول ، دود البارد فيها من اخلري ما ال يعلمه إال اهللا إن معركة أُخ
 : الشيخ أبو قتادة فرج اهللا عنه

 خالل شوكة النكاية يتخذ اهللا منا شهداء، فترتفـع أرصـدة (
 الصدق وحب اهللا، وحـب الرسـول اجلماعة ااهدة يف خانة

 . . . صلى اهللا عليه وسلم، والرباءة من املشركني
 اية نتعلّم كيف ال خناف من الدم، وكيف نتقن خالل شوكة النك

 من خالل شوكة . . . الذّبح، وكيف نتقن اقتحام احلصون املنيعة
ذل  النكاية نتعلّم الصرب على فقدان األحباب، ونتربى علـى ـب

 . األرواح يف سبيل هذا الدين
 وإذا وصلنا إىل التمكني من خالل شوكة النكاية املتكررة لـن

 ئدنا جباناً وال خائناً والعميالً، ألنّ القائد اجلبان واخلائن يكون قا
 والعميل هو اآليت لنا من الظّالم، مل نخبره ومل يخبرنا، أي أتانا من

 بني منهجني . أهـ ) وراء مكتب وثريٍ ال من وهج املعركة
 أهداف فتح اإلسالم

 فقد كان تنظيم فـتح اإلسـالم : أما عن أهداف فتح اإلسالم
 خيطط بداية لعملية نوعية ضد العدو اليهودي وهـذه العمليـة

 والعملية كانت ستنفذ خارج دولة ، فحواها خطف رهائن يهود
 لبنان وكان اهلدف من هذه العملية املطالبة بـإطالق األسـرى

 وهذه العملية كان اإلخوة ، املسلمني يف سجون العدو اليهودي
 وألن ، أسامة بـن الدن سيهدوا للشيخ األمري قدوة العاملني

 فتح اإلسالم عندهم دراية بالسياسة الدولية فهم يعرفون مفتاح
 والشيخ أسامة بن الدن كما نعرف مـن ، الصراع كيف يكون

 أشد الناس تأملا لواقع أهل فلسطني ولشدة تأمل الشيخ كان يغمى
 وال أُخفيكم . عليه ويبكي لواقع أهل فلسطني ولقلة النصري هلم

 مت تدريب جمموعة هلذه املهمه وكان الذي سيقود هذه سراً فقد
 املهمة هو القائد العسكري احملنك الشهيد كما حنسبه أبو سلمة

 ولوال أمهية املعلومـات الـسرية ) شاهني شاهني ( واملعروف ب
 للمكان الذي سيتم فيه خطف الرهائن ألفـصحت بالتفاصـيل

 علـى اهللا ولكن لعل اهللا يكرمنا مبثل هذا العمل وليس ذلـك
 ولكن الذي أخر هذه العملية هو أن اإلخوة حبثوا يف مـا . بعزيز

 بعد العملية بأن الطائرات اليهودية ستقصف خميم البارد وتقصف
 فقـرر ، مواقع اإلخوة الذين ال جيدوا بديال عن خميم البـارد

 اإلخوة تأجيل هذه العملية السرية ألم ال يريدون اسـتعجال

 هم سيكون كل بالد الشام نعم كل بالد ألن مشروع ، الصراع
 وقد درس اإلخوة يف فتح اإلسـالم مـع إخـوام يف . الشام

 طرابلس إمكانية إعالن إمارة إسالمية يف طرابلس عاصمة أهل
 وخاصة بعد سيطرم على خميم البارد بكـل سـهولة ، السنة

 فكانت هذه الفكـرة ، ومبايعة بعض اموعات اإلسالمية هلم
 ة إمارة إسالمية يف طرابلس كي تكون مفتاح الصراع وهي إقام

 مع اليهود وعوناً إلخوام يف بالد الرافدين كي يستقطبوا أهل
 ، السنة املستضعفني يف لبنان الذين ركضوا وراء احلريري املرتد

 ومن أجل استقطاب أهل السنة بسوريا ألن حزب البعث جبربوته
 هذا األمر يكون حزب وعندما يتم ، جعلهم خيافون من أنفسهم

 البعث السوري يف مأزق عميق وخطري فااهدين حياصرونه من
 فهذه كانت خطة وليس املبدأ الذي أُسس ، جانبيه لبنان والعراق

 فإن تنظيم فتح اإلسالم كان يحـضر ، عليه تنظيم فتح اإلسالم
 ألن يتصدر هو مواجهة اليهود بعدما أصبح حزب اهللا حارسـاً

 وخري دليل أحداث غزة األخرية مل يطلق ، ارباً هلم لليهود وليس حم
 فهل أخطأ تنظيم فتح اإلسالم . احلزب طلقة واحدة على اليهود

 يف أولوياته؟؟

 فتح اإلسالم والمحن التي مر بها
 إن تنظيم فتح اإلسالم كما تعلمون أُصيب بثالثة ضربات تقصم

 فقُتـل الضربة األوىل كانت معركة أُخدود البارد ، ظهر الدول
 ا القادة الشرعيني والسياسيني واألمنيني والعسكريني وسـجن

 فأصبح بقايا التنظيم كغنمة تائهة يف أرض مسبعة الكل ، آخرون
 ولكن ألن الدافع هو الدين والعمل هللا فقد حتملنـا . يريد أكلها

 ، الصدمة اليت جتعل الولدان شيبا وبدأنا مللمة مشلنا من جديـد
 شاكر رفع اهللا قدره يف لبنان وكان الشيخ وكان ال زال الشيخ

 إىل أن غـادر ، أبو حممد عوض يتواصل معه بطريقة سرية جداً
 الشيخ لبنان متوجهاً إىل سوريا من أجل إعادة البنـاء ومللمـة
 اجلراح وبدأ العمل بفضل اهللا ومنه وكرمه يسترد عافيته مـن

 خ شاكر وكانت قيادة التنظيم يف لبنان قد وضعها الشي ، جديد
 إىل أن مت إبالغنا من قبل اإلخوة . يف عنق الشيخ أبو حممد عوض

 يف كمني حمكم اعتقاله يف سوريا بأن الشيخ شاكر قد مت قتله أو
 ومبا أننا نتأثر بفقدان القادة ، هو وبعض إخوانه فك اهللا أسرهم

 وما محمـد إِالَّ { : ولكنا ال منوت ملوم لقول اهللا جل جالله
لَـى رع متلَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مسالر هلن قَبم لَتخ ولٌ قَدس 

 أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّه شيئاً وسـيجزِي
رِيناكالش ١٤٤ آل عمران } اللّه 

 خ القائـد فإننا تابعنا املسري وقد كان الشيخ شاكر أوصـى األ
 العسكري أبو علي تقبله اهللا أنه إذا أصابه أي مكروه فإمـارة
 التنظيم عموماً موكولة للشيخ أبو حممد عوض حفظه اهللا ومت هذا

اإلخوة يف سوريا وإبالغهم هذا األمر واتفـق اجتماع األمر ومت
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 اإلخوة يف سوريا أن يستلم اإلمارة يف سوريا األخ ااهد أبـو
 . يف الشهداء علي تقبله اهللا

 الشيخ شاكر الضربة الثانية اليت تلقاها التنظـيم اعتقال وكان
 حياول أن يقف على رجليـه فـال حـول وال قـوة إال وهو
شيخ . باهللا  وأستغلها فرصة ألبني للمرجفني واملتفيقهني من هو اـل

 أبو حممد عوض؟ الشيخ أبو حممد عوض ذهب للجهاد يف بالد
 حممد هو القائد العسكري يف حمافظة الرافدين وكان الشيخ أبو
 وكان يومها أبو سيف األردين ٢٠٠٤ صالح الدين هذا يف عام
 وسبب عودة الشيخ أبو حممد إىل لبنان ، أمري حمافظة صالح الدين

 هو فتح جبهة جديدة من لبنان وإرسـال جماهـدين إىل بـالد
 أبـو ( األمن بالقاعدة مسئول وقد اتفق الشيخ مع ، الرافدين

 فالشيخ أبو حممد رجل مضحي حنـسبه ، على هذه املهمة ) يع رب
 وكانت الضربة الثالثة هـي . كذلك وال نزكي على اهللا أحداً

 .. النظام البعثي املرتد الكثري مـن اإلخـوة يف سـوريا اعتقال
 مل يسلم منها أي تنظيم جهادي وال حىت طـالب واالعتقاالت

 باملئـات ودارت االعتقاالت العلم الشرعي يف املعاهد فكانت
 مع اإلخوة يف سوريا والنظام البعثي املرتـد فـسقط اشتباكات

 الشهداء ومت إعتقال كثري من اإلخوة على الـساحة الـسورية
 وخاصة بعد التفجري الذي قُتل ا ضباط كبـار يف سـوريا يف

 ومت التنسيق مع اإلستخبارت السورية واللبنانيـة ومت ). القزاز (
 وطلبت الدولة السورية واللبنانيـة ، بنان كشف خاليا نائمة يف ل

 يف ة األجنبي ومنظمة التحرير والقوات الدولية وبعض السفارات
 لبنان ثُلة جماهدة من تنظيم فتح اإلسالم وعلى رأسهم الشيخ أبو

 عن األنظار فكانت االختفاء حممد عوض حفظه اهللا وقرر اإلخوة
 ه اهلزات العنيفـة واهللا يشهد أن هذ . هذه الضربة الثالثة املؤملة

 وهذه احملن الكبرية وهذا التوحش الكفري علينا ما زاد البقية من
 فتح اإلسالم إال ثباتاً على املنهج وعزم على إعادة البناء مع مـا
 فيه من صعوبات شىت ألن البناء أسهل من إعادة البنـاء وهـذا

 وألن اليوم حالنا كحال النيب عليه ، يعرفه كل من جرب البناء
 هناك يف مكة كان حال املسلمني أم ، الة والسالم يف مكة الص

 مستضعفون يف األرض وال يدخل يف اإلسالم إال أصحاب اهلمم
 العالية وأصحاب التضحيات اجلسيمة فلذلك مل يوجد يف مكـة

 منافقني ألن املسلم يف مكة معرض للتعذيب والقتـل والطـرد
 إعادة بناء التنظيم وهذا حال فتح اإلسالم اليوم فإن . واملقاطعة

 تعين أن ال ينتمي إىل صفنا وإىل جسم التنظيم إال من وطد نفسه
 على احملن ألن طريق فتح اإلسالم لـيس مفروشـاً بـالورود
 والرياحني بل مفروشاً باألشواك والقتل والسجون واملطـاردة

 وبعد هذه األمور يأيت من ال . ومفارقة األحبة إىل أن يأيتّ نصر اهللا
 قعنا ويقول أين هم فتح اإلسالم ؟؟ وأين أعمـاهلم ؟؟ يعرف وا

 وملاذا ختلوا عن أسراهم؟؟ ولألسف أقول بأن كثرياً من الشباب
 املسلم قد ساعد وحاول أن يقزم فتح اإلسالم ويشوه صورته يف
 اخلارج إذ أن هؤالء يريدون جهاداً معصوما بغري أخطاء وهذا ال

 سبحان اهللا الناس . هللا أعلم ميكن أن يكون إال يف زمن املهدي وا
 يقبلون أن خيطئ املصلي والصائم واحلاج واملزكـي ولكـن ال
 يقبلون من ااهد أي خطئ وهذا نقص يف تتبع سرية الرسـول

 فحاولوا واستغلوا اهلجمة الشرسة علينـا . صلى اهللا عليه وسلم
 فنحن يا إخوة موحدين . ونا بظهرنا من اخللف ساحمهم اهللا ت وطعن

 وحنن ، ريعة اهللا أن تعلوا فوق كل أرض وحتت كل مساء نريد لش
 جماهدين وإن حصلت بعض األخطاء فهل معىن هذا أن ال يتصل
 بنا أحد من اإلخوة الذين نتشوق لسماع كلمام أو حـىت أن
 يبعثوا مندوباً لريى ويسمع كيف هو حال هذا التنظـيم كـي

 أنا أتكلم نتعاون لنرسم ونضع إستراتيجية عمل يف بالد الشام و
 الشيخ شاكر العبسي فرج اهللا عنـه اعتقال عن مرحلة ما بعد

 إن واقع فتح اإلسالم كواقـع الفلوجـة . وعن أسرى املسلمني
 ولكن ملـا صـرب ، وواقع بداية الغزو الصلييب على أفغانستان

 اإلخوة ااهدون يف بالد الرافدين ويف أفغانستان جعلهم اهللا أهل
 كم بأن العقيدة القتالية مل ولن متت عندنا وحنن نبشر ، عز ومتكني

 بإذن اهللا وأن الدعوة يف اخلارج قائمة على قدم وساق وقد جعل
ا يف بيـت املقـدس  اهللا بكرمه ومنه أفئدة من الناس وي إليـن
 وأكنافه ويف بعض البالد اليت نسأل اهللا أن يرفع بنا شأن هـذا

. الدين العظيم
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 بيل البقاء، كفاحها يف أن تظل عربية وأن كفاح اجلزائر يف س ((
 تظل مسلمة، هذا الكفاح له يف نفسي داللة خاصة قد ال ختلص

 . البالد العربية أو البالد اإلسالم من كفاح أي بلد آخر من
 أريد ا أن تنسلخ . لقد أريد باجلزائر أن تكون أندلسا جديدة

 بية من جسم الوطن العريب اإلسـالمي، وأن تبتلعهـا الـصلي
 اجلديدة، و مضى أكثر من قرن و احملاوالت اجلبارة ال األوروبية

 كل الوسائل اليت ال تعـرف تين حلظة و ال تكف، و استخدمت
 . البشرية أقسى منها و ال أمكر منها و ال أفتك منها

 لكن اجلزائر بدال من أن متوت انتفضت حية بدال من أن تنهار و
 ودها بدال من أن تبتلعها عن وج ، متاسكت و جتمعت و أعلنت

 ما عرفته الصليبية ، و مل يعرف بلد آخر يف الشرق أو يف الغرب
 اجلزائر من أساليب الصليبية حىت األندلس و حىت فلـسطني مل

 األساليب ، لقد امتدت هذه األسـاليب إىل تفتيـت تعرفا هذه
 إىل ختليط األنساب و التماسك العنصري و العائلي ، و امتدت

 الدينية خالق، امتدت إىل إزالة الصبغة العربية و الصبغة حتطيم األ
 ، و مت هذا يف غفلة من العامل اإلسالمي و األمة العربية يف القرن

 كانت اجلزائر وحدها يف امليدان فلم يكن جبوارها أحد املاضي، و
 . كما هو احلال اآلن

 كله ختلص يل من كفاح اجلزائر داللة ال ختلص يل من كفاح هلذا
دعو إىل الثقـة و التفـاؤل أي بلد آخر، داللة مطمئنـة  . ـت

 يراد لـه إن هذا العامل اإلسالمي لن ميوت و لن يفىن، و لو كان
 إن احملنة اليت عاا .. املوت ملات ، و لو كان كتب له الفناء لفين

 اجلزائر لن يعاين مثلها اليوم ألن االستعمار ال ميلك مثلها اليوم يف
 ألن األساليب اليت جرا يف اجلزائر ال يعـرف و و بعد اليوم ،
 . العامل هلا نظريا
 هذا هـو .. اإلسالمي حيوية كامنة ال يغلبها شيء إن يف الوطن

 كفاح اجلزائر و نظرت اخلاطر الذي خياجل نفسي كلما نظرت يف
 إن العامل اإلسالمي ال يكاد يعرف شيئا .. يف تاريخ هذا الكفاح

 ن تارخيه مل يكتب بعد بالتفصيل و مل تعرضه إ ! عن هذا الكفاح
 مجعيـة " عاملة ببواطن األمور، و أنا أقترح على أقالم أمينة نزيهة

 الكفاح على الناس باللغة أن تعرض تاريخ هذا " علماء اجلزائر

 عظيم ، العربية و جبميع اللغات ، إن هذا التاريخ سيكون له وقع
 ضعاف يف العامل اإلسالمي ألنه سيطلع اليائسني و املترددين و ال

 احليوية الكامنة يف جسم الوطن اإلسالمي ال غالب كله على أن
 احلياة اليت ال متوت أبدا ، إنه هلا ، و أن هذا اجلسم حيمل بذرة

 احلـار يف سيد املكافحني يف األرض كلها بدفعة قوية من الرجاء
 اخلالص ، و حنن حمتاجون إىل هذه الدفعة القويـة يف معاركنـا

 . ستشب يوما يف أجزاء العامل اإلسالمي الفاصلة اليت
 من عمره الطبيعي ، لقد عاش االستعمار بعد أوانه ، عاش أكثر

 عاش ضد طبائع األشياء، و مل يعد له بد من أن يصطدم باحلياة و
 يلتقي يف معركة فاصلة مع الزمن و احليـاة و النـاس ، و أن

 . احلياة و الناس بالزمن و هيهات أن يبقى نظام يصطدم
 البـشرية لذلك كله أحب أن يعرض كفاح اجلزائر على أنظار

 مجعاء، و أن تعرض آالم اجلزائر على املكافحني الذين تـصب
 لكي يدرك اجلميع أن آالم األرض كلـها ال عليهم اآلالم اليوم

 . يعتزم الكفاح تقتل أمة تريد احلياة ، و ال تعوق شعبا
 ن يف العامل اإلسالمي حقيقة العنصر الذي مث لكي يعرف املكافحو

 حيميهم من االيار ، و ميسك م من التفكـك و التفتـت ، و
 يف كفاح اجلزائر، إنه العقيدة و اللغة سيجدون هذا العنصر بارزا
 . اليت نزلت ا هذه العقيدة

 مجعية علماء اجلزائر كيف توثق هـذا احلبـل ، و و لقد عرفت
 الـشاردين ، و ل ، فعرفت كيف جتمع كيف ترفع ذلك املشع

 كيف تؤمم أمامهم الطريق، و كيف ختلق ذلك البعث الذي لن
 بعده و لن ني و لن تستسلم ، و العامل كله قـد متوت اجلزائر

 . صحا من سباته العميق

 ألكتفي اليوم ذه الكلمات القالئل حتية جلمعية علمـاء و إنين
 اورنا اليوم ، فيبعث فينا مـن جي اجلزائر و شيخها اجلليل الذي

 .. رجـاال روحه شعاعا حارا، و يشعرنا بأن يف العامل اإلسالمي
 رجاال من طراز فريد، و لن ميوت هذا العامل و هو يبعـث مـن

. )) الرجال أعماقه مبثل هؤالء
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 ميتد املغرب اإلسالمي من ليبيا إىل موريتانيا ويتكون من مخـسة
 ني سيكس وبيكو لـدار اخلالفـة دول نتجت عن تقسيم ارم

 العثمانية  ، ففي حني خضعت ليبيا لإلحتالل اإليطايل  احتلـت
 فرنسا تونس واجلزائر وجزء كبريا من املغرب بينمـا حافظـت
 إسبانيا على بوابيت سبتة  ومليلية مشاال واحتلت ما بات يعـرف

 . اليوم بالصحراء الغربية جنوبا مع أجزاء من موريتانيا
 تقالل انتهجت اجلزائر املنهج االشتراكي متاشـيا مـع بعد االس

 عقيدة التيار املسيطر على الثورة آنذاك  وعلى رأسه اخلائن بن
 بلة واهلالك بومدين بينما سلمت فرنسا مفاتيح املغرب للملـك
 احلسن الثاين بعد ضمان استمرار مصاحلها والتمكني للجاليـة

 رة يف القصر امللكي ، أما اليهودية املهيمنة على التجارة واالستشا
 وتونس فخضعت للزعيم بورقيبة املمسوخ الذي واصل تغريب
 تونس وعلمنتها بشىت الوسائل واختذ من املرأة التونسية املسلمة
 وسيلة إلفساد  اتمع التونسي املسلم ، أما اجلرحية ليبيا فهمها
 م أشد وجرحها أبلغ مع ارم القذايف منذ انقالبه املشؤوم عـا

 وسيطرته التامة على ليبيا ومقدراا وفق منهج بـدائي ١٩٦٩
 عشوائي ال يفهمه إالّ من وجد سبيال إىل فك طالسم الكتـاب
 األخضر، ساعده يف ذلك البترول وعائداته اليت استغلها شـر
 استغالل يف جتنيد اللجان الشعبية لتسويق خزعبالته ووأد كـلّ

 . صوت حر قبل ارتفاعه
 ت دويالت املغرب اإلسالمي بعد استقالهلا إىل تيارين لقد انقسم

 تيار ارمتى يف أحضان اإلحتاد السوفيييت البائد كما كـان حـال
 اجلزائر وليبيا القذايف ليكون مصدر تسليحها األول ومدرسـة
 قادة جيوشها واستخباراا  مع نفوذ للمحتل من خالل بقاياه يف

 ال مع دفعة الكوسـت يف دواليب اإلدارة واجليش كما كان احل
 اجلزائر ، أما املغرب وتونس فبقيتا علـى تبعيتـهما للمحتـل

 الفرنسي مع بداية للتغلغل األمريكي الذي بدأ نفوذه يف املنطقة
 منذ احلرب العاملية الثانية واختاذه قواعد يف املغرب لينطلق منـها
 لضرب دول احملور  واستمر وجودها إىل يومنا هذا بعد ميش

 دور الفرنسي وتقليصه ليتكرر نفس السيناريو مع تونس بقدوم ال
 بن علي املتخرج من املدرسة األمريكية ليسلم تونس لألمريكان

 تاريخ استالمه للحكم ، مثّ التحقت ١٩٨٧ من غري حرب منذ
 اجلزائر بالركب اخلياين مع قدوم بوتفليقـة  الـذي وجـد يف

 زائر بني خمالـب سبتمرب الفرصة الساحنة لوضع اجل ١١ أحداث
 النسر األمريكي أمال يف دعمه يف حربه للمجاهدين بعدما انقسم
 العامل إىل فسطاطني  وكان له ما أراد من دعم باألسلحة املختلفة
 ومناظري الرؤية الليلية ووسائل التجسس املعلومة منها واهولة
 واملشاركة امليدانية عند اللزوم كما اعترف طواغيـت اجلزائـر

 بأنفسهم ، ويف املقابل مسح هلم اخلائن بوتفليقـة بفـتح بذلك
 يف العاصمة اجلزائريـة وقواعـد CIA و FBI مكاتب ل

 عسكرية يف الصحراء  أين تضاعفت اهليمنة األمريكية على منابع
 الغاز والنفط من خالل شركة هلربتون للمجرم تشيين خصوصا،

 سجود لـصنم أما القذايف منتهي الصالحية فلم جيد مفرا من ال
 العصر وتسليمه مفاتيح ليبيا للقردة كوندي بعدما رأى صـدام
 خارجا من احلفرة معلنا انتهاء زمن العروبة والزعامة القوميـة ،
 أما موريتانيا فبقيت يف فلك فرنسا يتقاسم السلطة فيها انقالبيون
 يتهاوشون على منافع القصر الرئاسي من غري تأثري يذكر علـى

 ربية إال زيادة يف العمالة بفتحهم سفارة إسـرائيل الساحة املغا
 جهارا ارا رغم رفض شعب موريتانيا املسلم واستنكار شعوب
 املنطقة كلها وحاهلا اليوم ال خيتلف عن حال أخواا يف العـصر

. األمريكي وإنشاء قيادة القوات اإلفريقية الحتالل املنطقة
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 املباركـة سبتمرب ١١ شكلت أحداث
ــة ــة اجلهادي ــا يف التجرب ــا حامس  منعرج
ــة حتوهلــا مــن ــة وحمطــة لبداي  اجلزائري
 مــشروع حملــي إىل مــشروع إقليمــي
ــيخ ــادة ش ــاملي بقي ــاد الع ــمن اجله  ض

 اإلسالم أسامة بن الدن حفظه اهللا

 ة شديدة لسياساا الظاملة لقد عرفت هذه األنظمة العميلة معارض
 ومناهجها املفلسة ومل ختل سجون املرتدين من عباد اهللا املصلحني
 وحتولت هذه املعارضة اإلسالمية إىل جهاد بالسنان بعدما عجز
 اللسان عن البيان وكانت التجربتان الليبية واجلزائرية رائدتني يف

 االسـتمرار يف هذا اال وإن كانت التجربة الليبية مل يكتب هلا
 ليبيا النعدام أسبابه و انتقال قيادة اجلماعة اإلسالمية املقاتلة إىل

 أفغانستان ، فإنّ التجربة اجلزائرية
 بدأت بسيطة مع الشيخ بو يعلـي
 رمحه اهللا ومت القضاء على حركتـه
 يف بضع سنني مبقتله وأسر  أخويه
 الشيخني شبوطي وملياين رمحهمـا

 أسباب اجلهاد اهللا  إىل أن يسر اهللا
 مرة أخرى عقب أحداث أكتـوبر

 وما اجنر عنها من حتوالت ١٩٨٨
 أزمت العالقة بني نظـام الـردة

 املتشبث مبصاحله ووالئه لفرنسا الصليبية وشباب مسلم تاقـت
 نفسه إىل العيش يف ظل الشريعة اإلسالمية بأي مثن وهذه نبـذة

 مغاريب حتت يسرية عن التجربة اجلزائرية اليت حتولت إىل مشروع
 : لواء تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي

 على غرار سائر أطراف عاملنا اإلسالمي املنتفض ضد الوضـع
 القائم يف هذا العامل الذي صار إىل أيدي حفنة من ارمني اليهود
 والنصارى املتصهينني يعيش املغرب اإلسالمي صراعا داميا مـع

 الة نعمتـها مـن الـصليبيني ويف احلكومات احمللية املرتدة وو
 مقدمتهم أمريكا رأس الكفر وحليفتـها يف الظلـم فرنـسا أم
 اخلبائث وقد بدأ الصراع حمليا بني ااهدين واحلكومة العميلة يف
 اجلزائر بعدما يئس العلماء الربانيون والدعاة املـصلحون مـن

 مل إصالح حال هؤالء احلكام املرتدين احملادين هللا ورسوله الذين
 يتوانوا عن الزج م يف غيابات السجون واحتجازهم يف إقامات
 جربية حىت وافتهم املنية كما حدث مع الشيخ العالمة البـشري
شيخ العربـاوي  اإلبراهيمي والشيخ عبد اللطيف سلطاين واـل
 رمحهم اهللا تعاىل فكان البد لشباب الصحوة من البحث عن حل

 فهمها غـري لغـة املنـابر آخر مع هذه الطغمة احلاكمة ولغة ت
 واحلناجر فانربى هلذه املهمة ليث من ليوث اإلسالم حنسبه واهللا
 حسيبه الشيخ مصطفى بويعلي رمحه اهللا تعـاىل منـذ مطلـع
 الثمانينات وعلى إثر سجن شيوخ الدعوة بعد جتمـع اجلامعـة

ـئن . ميالدي ١٩٨٢ . ميالدي ١٩٨٢ املركزية خريف  ل
شود كانت هذه احملاولة مل  تعمر طويال ومل تصل إىل هدفها املـن

 وهو إقامة دولة إسالمية يف اجلزائر فقد أحيت معاين العـزة يف
 األمة وأشعلت فتيل اجلهاد لألجيال اليت جاءت بعد مقتل الشيخ

 اليت ١٩٨٨ مصطفى رمحه اهللا وهو ما حدث مع أحداث أكتوبر
 دميقراطية أرادها مدبروها يف سرايا النظام حربا باردة إلدخال ال

 الغربية  والتعددية احلزبية فالقت هيجانا شعبيا وتذمرا دفينا كاد
 يأيت على الدولة املفلسة من أساسها لتستتب األوضاع بعد أيام
 من مهامجة رموز الدولة وخصوصا مقرات احلزب احلاكم ولكنه
 السكون الذي يسبق العاصفة إذ ازداد الشباب اعتزازا بدينهم

 إلسالمية كما ونوعا وعاد احلنني إىل اجلهاد وتوسعت الصحوة ا
 يراود الكثري من الشباب ومع خروج الشيخ امللياين وإخوانه من
 مجاعة بويعلي رمحه اهللا تعاىل من
ـيط اجلـاد  السجن بدأ التخط
 إلحياء فريضة اجلهاد  حيث بدأ
ـيف  نفري بعـض اإلخـوة ص

 ميالدي  على إثـر ١٩٩١
 أحداث جوان األليمة وكانـت
 أوىل العمليات اجلهادية مع اية
 هذا العام وقبل إلغاء اإلنتخابات

 ٩١ كعملية بين مراد يف ديسمرب
 ميالدي بالبليدة ، إالّ أنّ األحداث تـسارعت مـع إلغـاء ١٩

 االنتخابات حيث وجد الطاغوت اجلزائري نفسه مضطرا حلملة
 قمعية منقطعة النظري لوقف سيل الصحوة اجلارف ، ومل يثن هذا
 القمع أبناء اجلزائر الذين تربوا على بطـوالت ثـورة آبـائهم
 احلقيقية ال املزيفة على املضي يف طريق اجلهاد ، وتسارعت وترية
 النفري مع تسارع املطـاردات واملـدامهات وازداد ااهـدون
 املدعومون بعموم أمتهم قوة وخربة مع مرور األيام ، وتقهقـر

 الكثري من أئمة الكفر حيزمـون الطاغوت إىل الوراء إىل حد بدأ
 حقائبهم كما اعترفوا بذلك يف جلسات برملام الشركي فيمـا
 بعد ، ولكن غياب قيادة رشيدة بعد مقتل األبطال األوائل كأيب
 عبد اهللا أمحد والشيخ سعيد قاري والشيخ عطية سايح وغريهم
 ع رمحهم اهللا تعاىل وسقوطها بأيدي غري أهلها مع ما محلوا من تنط

 يف الدين بدأ اجلهاد يف االضمحالل  وتسرب إليه منهج اخلوارج
 الذي أهلك احلرث والنسل وأعطى للطاغوت اجلبان غطـاء  مل
 يكن ليحلم به   ليقترف يف حق  شعب اجلزائر املسلم جمـازر ال
 تقل بشاعة عن جمازر بالك ووتر ، وكانت النتيجة أزيـد مـن

 ىل يوم الناس هذا و أضعافه عشرين ألف مفقود مل يظهر هلم أثر إ
 . من القتلى

 مع هذا البالء بدأت املناطق تتربأ من هذا الزيغ وتلملم جراحها
 والقتـال  بإمـارة لتجتمع حتت لواء اجلماعة السلفية للدعوة

 الشيخ أيب مصعب عبد ايد ديشو رمحه اهللا الذي مل يعمر طويال
ليخلفه حسان حطاب الناكص على عقبيه بعد خلعه من اإلمارة

. ٢٠٠٣ عام
 سبتمرب املباركة منعرجا حامسا يف التجربـة ١١ شكلت أحداث

 اجلهادية اجلزائرية وحمطة لبداية حتوهلا من مـشروع حملـي إىل
إقليمي ضمن اجلهاد العاملي بقيادة شيخ اإلسالم أسامة مشروع
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ــرب ــصراع يف املغ ــة ال  حقيق
 سلـسلة هو حلقـة يف : اإلسالمي

 صراع أمتنا املسلمة مـع العـدو
 الـــــصهيوصليبي وعمالئـــــه
 املرتدين عن ديننـا،  صـراع بـني
 عقيدتني عقيدة التوحيد حيمـل
 لواءها ااهـدون يف سـبيل اهللا
 وعقيــــدة الــــشرك والتنديــــد
ـــــصر ـــــذا الع ـــــسماة يف ه  امل
 بالدميقراطية يقاتل دونها عبـاد

 الصليب

 بن الدن حفظه اهللا وعلى غرار الكثري من املخـذولني تنكـب
ـتبدله اهللا  اخلاسر حطاب عن نصرة إخوانه يف أفغانـستان فاس
 سبحانه بأسد األوراس حامل مهوم األمة أيب إبراهيم مـصطفى

 ر وبدأ يف التطلع إىل رمحه اهللا الذي واصل ملّ مشل إخوانه يف اجلزائ
 ربط االتصال مع تنظيم القاعدة بعد بيان نـصرة إلخوانـه يف
 أفغانستان اجلرحية افتتح به إمارته اليت مل تدم طويال ولكنها بذرت
 كثريا بإذن اهللا وأمثرت بعده انضمامها إىل تنظيم القاعدة بقيادة

 ب أسد اإلسالم أسامة حفظه اهللا على يد خليفته الشيخ أيب مصع
 عبد الودود حفظه اهللا وهو االنضمام الذي غير مسار اجلهاد يف
 اجلزائر و وسعه إىل رحاب املغرب اإلسالمي وخصوصا منطقـة
 الصحراء والساحل األمر الّذي دفع األمريكان إىل الدخول يف
 سباق مع تنظيم القاعدة للسيطرة على هذه املناطق الـشاسعة

 دة والغنية ، أنشئوا لذلك فـرع القيـا
 وخصـصوا لـه ) أفريكـوم ( اإلفريقية

ــدا ٥٠٠ ــه ع ــون دوالر لتموين  ملي
 مسامهات دول املنطقة خاصة اجلزائـر
 وليبيا واختذوا هلم قواعد عـسكرية يف
 الصحراء الكربى أشهرها قاعدة جانت
 يف اجلنوب الشرقي  ناهيك عن مرتزقة
 شركات احلماية املنتشرين حلماية آبـار

 و CIA النفط والغاز  وكذا مكاتـب
FBI يف العاصــمة اجلزائريــة  مــع 

 مواصلة السلطات اجلزائرية التكتم على
 هذا املوضوع حىت ال تـثري حـساسية
 شعبها حديث العهد باالحتالل وجرائمه
 رغم تصرحيات األمريكان بذلك كمـا

 علـى ) فورايغن بوليسي ( نشرت صحيفة
 إنّ :( لسان ارم جرسون حيث قـال

 دون ) متلك قاعدة عسكرية باجلزائر الواليات املتحدة األمريكية
 أن نسمع تكذيبا للسلطات العميلة يف اجلزائر وهو مـا جيعـل
 تواجد هذه القواعد العسكرية يف حكم املؤكد وإن كان التغلغل

 سبتمرب ال ميكن أن تغطيـه ١١ األمريكي يف اجلزائر بعد أحداث
 . تصرحيات صحفية

 : هـذه املنطقـة األمر الذي جيرنا إىل احلديث عن الصراع يف
 . حقيقته ، أطرافه ، جماله اجلغرايف وآفاقه

 هو حلقة يف سلـسلة : حقيقة الصراع يف املغرب اإلسالمي / ١
 صراع أمتنا املسلمة مع العدو الصهيوصلييب وعمالئه املرتـدين
 عن ديننا،  صراع بني عقيدتني عقيدة التوحيد حيمـل لواءهـا

 والتنديد املسماة يف هذا ااهدون يف سبيل اهللا وعقيدة الشرك
 العصر بالدميقراطية يقاتل دوا عباد الصليب  بأحذية من بـين
 جلدتنا محلوا ألقاب ملوك وهم يف حقيقتهم مماليك ال ميلكون من

 أمرهم شيئا إال ما أذن به موكلوهم من إذالل لشعوم وخنـق
 لكل صوت حر سولت له نفسه التغريد خارج السرب  بلحـن

 الغافلة   ويفسد على اململـوك املتـوج ملكـه يوقظ اجلموع
 وحكمه، و مما زاد هذا الصراع اشتعاال جشع أرباب الشركات
 الكربى املتحكمني يف عامل اليوم والذين أسال لعام غىن املنطقة
 باملوارد الطبيعية وعلى رأسها الغاز والبترول وطاقة املـستقبل

 . الطاقة الشمسية دم احلضارة املعاصرة
 يدور هذا الصراع بني أطـراف ثالثـة : أطراف الصراع / ٢

 تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي ، احللف الـصهيوصلييب
 . بقيادة أمريكا وفرنسا ، وحكومات الردة احمللية

 جيمع حتت لوائه شبابا : تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي - أ
 يادته وموريتانيـا من دول املنطقة كلها وخاصة اجلزائر مركز ق

 وليبيا ، وبدرجة أقل تونس واملغـرب
 ومايل والنيجر ونيجرييا،   وهو التنظيم
 اجلهادي الوحيـد يف هـذه املنطقـة
 باإلضافة إىل تنظيم محاة الدعوة السلفية
 وهو تنظيم صغري ينحصر نشاطه بوالية
 تيبازة مشال غرب العاصمة اجلزائريـة

 بيـة وهو ال يثري اهتمام الـدوائر الغر
 لصغر حجمه وانشغاله بالصراع احمللي
 يف اجلزائر ، وكون ااهدين جمـتمعني
 حتت راية واحدة يف هذه املنطقة علـى
 اتساعها يعترب مكسبا لألمـة كلـها و
 أرضا خصبة لقـادة اجلهـاد العـاملي
 والعلماء الصادقني لبناء جيش اإلسالم
 يف هذه الربوع والسعي اجلاد لبناء دولة

 ون لبنة صـلبة يف بنيـان إسالمية تك
 اخلالفة الراشدة ، فـاجلزائر وحـدها
 تشكل مساحتها ستة أضعاف مساحة العراق وأربعة أضـعاف
 مساحة أفغانستان كما متتاز املنطقة بسالسل جبلية وعرة تتخللها
 مدن كبرية وقرى كثرية من أقصى شرق تونس إىل أقصى غرب

 املغرب األقصى املغرب ومنطقة صحراوية شاسعة متتد من جنوب
 إىل جنوب ليبيا وتصل إىل سيناء والسودان ، وشـعوب علـى
 الفطرة اإلسالمية رغم حماوالت املـسخ املـستمرة والتمييـع

 . املتواصلة
 منذ قرنني مـن : التحالف الصلييب بقيادة أمريكا وفرنسا - ب

 الزمن وبالضبط منذ االحتالل الفرنسي للجزائر وبعدها تونس
سي وعمقـا واملغرب صارت هذه ا  ملنطقة منطقة نفـوذ فرـن

 استراتيجيا لفرنسا إال ليبيا احملتلة من طرف إيطاليا وبعض املناطق
 من املغرب كسبتة ومليلية اليت مازالت خاضعة لألسبان حمتلـي
األندلس إال أن النفوذ األمريكي  بدأ يف خضم احلرب العامليـة
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 قواعد عسكرية الثانية  بالتغلغل  يف املنطقة حيث اختذ األمريكان
 على الشواطئ األطلسية من املغرب حبجة حماربة النازية لتبقى بعد
 اية احلرب وتتحول مع الوقت إىل قواعد دائمة تزاحم النفوذ
 الفرنسي وتقلصه ليبقى مقتصرا على اجلانب الثقايف وما خلفـه
 اجلشع األمريكي املستأثر مبصادر الطاقة تاركا الفتات للغـرمي

 ونفس السيناريو تكرر يف تونس مع اخلائن بن علـي الفرنسي،
 املتخرج من األكادميية األمريكية منذ وصوله إىل احلكـم سـنة

 وإن كانت تونس رغم موقعها اإلستراتيجي أقل أمهية ، ١٩٨٧
 من اجلزائر واملغرب وليبيا  ليتواصل الزحف األمريكـي علـى

 بالتواجد اجلزائر بعد أحداث احلادي عشر سبتمرب  حيث مسح له
 اإلستخبارايت والعسكري وزيادة السيطرة على منـابع الغـاز

 والنفط يف اجلنوب اجلزائري،  أما
 ليبيا فلم يسع الـزعيم الـورقي
 القذايف إال اهلرولـة إىل تقبيـل
 احلذاء األمريكـي بعـدما رأى
 البعبع صدام خيرج من احلفـرة
 كأنه مل يذق للملك طعما ليـضع

 يكوبريطاين ليبيا حتت املبضع األمر
 وجيعلها شريكا اقتصاديا مهمـا
 ألمريكا وثالث أهـم شـريك
 اقتصادي لربيطانيا مع اإلشارة إىل
 املعىن االصطالحي للـشريك يف
 هذه احلالة وهو الغنيمة الباردة ،
 أما موريتانيا فما عدا شـواطئها

 الغنية باألمساك مل حتظ باهتمام كبري مقارنة بالدويالت األخـرى
 . الثقافية لفرنسا بالدرجة األوىل رغم تبعتها

 جتتمع دويالت املنطقة من ليبيا إىل : دويالت  املغرب العريب - ج
 موريتانيا حتت غطاء جتمع إقليمي مسوه اإلحتاد املغاريب وليس له
 من اإلحتاد إال امسه لفساد العالقة بني زعمائه حينـا ومـصاحل

 ية قاصمة ظهر الدويالت أحيانا كما يعترب  نزاع الصحراء الغرب
 هذا اإلحتاد الذي مل يتجسد إال يف حماربة ااهدين منذ انطالقه يف
 مطلع تسعينيات القرن املاضي لتبقى حرم لإلسـالم قـامسهم
 املشترك واحلائل دون تصعيد ال حتمد عقباه تكون نتيجته تدفق
 األسلحة وانتشارها وحترر املسلمني من أغالل احلكومات املرتدة

 عليها حبد السيف  ووضع حد لفسادها وعمالتها وفوق والقيام
 . ذلك كله حماربتها دين األمة والصد عن حتكيم شريعتها

 إن دويالت املغرب العريب رغم تنافر حكامها الفجرة واختالف
 : أهوائهم تشترك يف عدة أوصاف أمهها

 يكفي أن نعلم بأن سجون الطواغيت : احلرب على اإلسالم - ١
 إلسالمية مل ختل من املصلحني علمـاء ودعـاة يف هذه الثغور ا

 إِن احلُكْم إِلَّا ِهللا أَمر [ وشباب طاهرين ذنبهم أم قالوا ربنا اهللا و

اهوا إِلَّا إِيدبعوأرادوا الرجوع باملسلمني إىل العـيش يف ، ] أَلَّا ت 
 ظل الشريعة مصدر عزنا يف الدنيا وفالحنا يف اآلخـرة وقـد

 : رب على احملاور التالية جتسدت هذه احل
 كانت الشعوب املسلمة يف هذه الديار تطمح : تبديل الشريعة -

 إىل العودة إىل اإلسالم بعد استقالهلا ولكن سـيطرة النخـب
 العلمانية والشيوعية  على احلكم يف تلك الفترة كرس قـوانني
 احملتل ودساتريه الوضعية احملادة هللا ورسوله واليت ما زلنا نتجرع
 مرارا إىل اليوم ، أما ليبيا فمأساا مع ياسق القذايف أشـد وال

 . حول وال قوة إال باهللا
 لقد جسد احلكام املرتدون كـرههم : حماربة مظاهر االلتزام -

 لإلسالم وبغضهم لاللتزام يف حماربة مظـاهره بكـل وسـيلة
 وخصوصا اللحية اليت مينع منعا باتا

 األمنية إعفاؤها يف اجليش واألجهزة
 وحىت السجن مل يعفها من املالحقة
 بعد سجن صاحبها ، ونفس الشيء
 يقال يف الزي اإلسالمي الذي صار
 مع اللحية عنوانا للتطرف والتخلف
 باملنظور العلماين املولع باتباع سيده
 األبيض يف حكمه وزيـه ومنـهج
 حياته ، أما احلجاب فمالحقته أشد

 نع يف واحلملة عليه أكرب و ال يزال مي
 العديد مـن األمـاكن العموميـة
ــونس ــصوصا يف ت  واإلدارات خ
 واملغرب ، أما احلكومة املرتـدة يف

 . اجلزائر فتغافلت عن هذا قليال النشغاهلا حبرب ااهدين
 كانت هذه اآلفـة مـشتهرة : نشر الفواحش و املخدرات -

 باملغرب ولكن مع بداية اجلهاد يف اجلزائـر ختلـى الطـاغوت
 ري عن مالحقة مروجي هذه اآلفة وسعى يف نشرها بـني اجلزائ

 صفوف جيشه وأجهزة أمنه اليت صارت تـستعملها كوسـيلة
 لنسيان هول احلرب ، وبني عموم الشباب لتمييعهم ونشر الدياثة
 بينهم ، وهو ما حصل بالفعل إىل درجة أصبح نـصف شـباب

 أسوأ الثانويات يتعاطوا علنا، أما املغرب فالوضع من سيء إىل
 يف بلد أراده امللك املخنث أن يصري وكرا للمفسدين واملنحلني
 حتت غطاء السياحة ، وهي نفس السياسة املنتهجـة يف تـونس
 حيث صار أهم شيء هو جلب العملة الصعبة إىل خزائن بن علي

 . ولو كان من جتارة األعراض و املخدرات
 يـه الـصالة لقد فهم املرتدون قوله عل : إفساد املرأة املسلمة -

 إن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء فاتقوا الدنيا :( والسالم
 فهما معكوسا ألم يسعون إلفساد األمة ومتييعها ) واتقوا النساء

 وقتل روح العزة والغرية واجلهاد فيها ومن هنا سعوا بكل وسيلة
وقد توىل كرب هذه املهمـة زعمـاء االسـتقالل ، إىل إفسادها
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 قيبة وزوجته يف تونس ، احلسن الثـاين وأختـه يف أنفسهم بور
 املغرب ، وبن بلة بإعانة شيطان مصر نوال السعداوي يف اجلزائر
 ، وال يزال نشر التربج والسفور  يعرف انتشارا رهيبا حتت تأثري
 الفضائيات اإلباحية واالختالط يف شىت مناحي احلياة من املدرسة

 ىل كـربى الـشركات، إىل الوزارات  ومن احملل التجـاري إ
 واألدهى من ذلك حتول املرأة املسلمة اليت أكرمهـا اإلسـالم
 وأحاطها بسياجه إىل سلعة تباع وتشترى يف سوق الرذيلـة  و
 متاعا يقصده السواح من كل حدب وصوب وخصوصا املغرب
 وتونس الالهثتني وراء العملة الصعبة وحلقتهما يف املدة األخرية

 وس لقتل روح اجلهاد يف شباب استعصى اجلزائر وفق منهج مدر
 . على جيش الردة وقادته ارمني

 ال نشك أنّ سجون القذايف وبن علـي : سياسة احلديد والنار - ٢
 وبوتفليقة وامللك املخنث وعبد العزيز  تشكل عنوانا حلكم جائر
 ظامل كتبت كلماته بدماء املسجونني واملعدومني  ال يزال يـزرع

 ط املستضعفني املتـأملني مـن الفقـر الرعب واخلوف يف أوسا
 واحلرمان وسياسة الطغيان خصوصا يف املغرب أين سيطر اخلوف
 على الناس إىل درجة اقتناع الكثري من أهلنا املساكني هنـاك أنّ
 لسور البيت أذانا يسترق ا السمع وينقل األخبار جلاللتـه  ،

يش ونفس اجلو خييم على تونس وبدرجة أقل ليبيا وحماكم تفتـ
 املعتوه القذايف اللجان الشعبية ، أما اجلزائر فقد عاث الطغاة فيها
 قتال وتغييبا يف السجون واملعتقالت السرية والعلنية وانتشر فيها
 اخلوف انتشارا رهيبا لكن بقاء اجلهاد قائما أبقى ألويل الغـرية
 متنفسا وملجأ ومع املدة اضطر الطاغوت املـاكر للـسعي إىل

 لشعب وهو ما فتح نافذة للحريـة اسـتغلها كسب ود عموم ا
 الناس للتعبري عن رفضهم للسياسات املنتهجة ومطالبتهم بزيادة
 األجور بناء على مداخيل النفط والغاز وإن كان األمر ال خيلـو
 من صراع داخل سراديب النظام املرتد نفسه على غـرار مـا

 . ١٩٨٨ حدث يف أكتوبر

 قد انتهجت األنظمة احلاكمة بعـد ل : امللكية املعلنة واخلفية - ٣
 االستقالل يف تونس واملغرب واجلزائر  مناهج غربية أو شرقية يف
 صورا ديكتاتورية ملكية يف حقيقتها وإن كانت امللكية معلنة يف
 املغرب  فقد ابتكر احلكام املفلسون امللكية الدستورية يف تونس

 ن جعلوها واجلزائر حيث حل أصحاب القرار عقدة العهدتني بأ
 عهدات إىل ما الاية من غري إيقاف ملسرحية االنتخابات اهلزلية
 احملسومة مسبقا ، أما القذايف فقد جتاوز حلمه ملك ليبيا إىل ملك
 إفريقيا كلها رغم أنه ال يقدر على رد صفعة العاهرة هـيالري
 وقبلها القردة كوندي  ولكنه حال أميت الـذي يبعـث علـى

 زمية   وبيع الرجولة احلقة يف زمن النخاسـة اإلشفاق يف زمن اهل
 وإىل اهللا املشتكى من أمة حكمت الدنيا قرونا كيف صارت لعبة

 . لكل فرعون عندما تركت اجلهاد وهجرت ميادين األعداد
 لقد استفحلت هذه الظاهرة وصارت مرادفا : الفساد املايل - ٤

 يني للحكم يف دويالت اللصوص ومصدرا لثراء الكتاب والصحف
 صديقنا وأضف إليه ماشئت من األمساء : الذين أمجعوا على عنوان

 لتقرأ بني صفحاته قصص ألف ليلة وليلة من الظلـم والقهـر
 والنهب واالختالس كنتيجة حتمية لسكوت النـاس وغيـاب
 املطالبني حبقوقهم املشروعة  ونسيام قول نبيهم عليه الـصالة

 . ) ومن قتل دون ماله فهو شهيد ( والسالم
 إن حكما صفاته ما ذكرنا سالفا ال ميكن أن ينفـك : الظلم - ٥

وإال ) الـشريف ( عن الظلم وتطبيق القانون على الضعيف دون
 مباذا نفسر بقاء لصوص املاليري طلقاء أحرارا يف حني امـتألت
 السجون بلصوص الدينار والدرهم ،  ناهيك عن ظلم القضاة يف

 دفع أكثر أو ميلـك تـدخال احملاكم الظاملة  الذين يقضون ملن ي
 كما يقال عندنا  ليبقى ملجأ الضعفاء دعاء ) من فوق ( سحريا

 . املظلوم جيأرون به إىل اهللا  ويوشك أن يهلك الظلمة بإذن اهللا
 تعترب منطقة املغرب اإلسالمي منطقة : التبعية ألمريكا وفرنسا - ٧

 بيننا بعد نفوذ فرنسي عرب بقاياها من املعمرين الذين آثروا البقاء
ـيني ، إال أن  االستقالل باإلضافة إىل وكالئها وعمالئهـا احملل
 أمريكا زحفت على املنطقة حتت شعار العوملة لتبسط نفوذها عرب
 قواعد عسكرية وشركاا النفطية ، أما ليبيا فانتقلت بدورها من

 . اهليمنة اإليطالية إىل اهليمنة الربيطانية واألمريكية
 رغم غىن املنطقة باملعادن الطبيعية واألراضي : الفشل امليداين - ٨

 الزراعية والطاقة الشبانية والوفرة املالية مل تستطع هذه الدويالت
 اخلروج من دائرة التخلف وضمان لقمة العيش الكرمي للشعوب
 املقهورة وبقيت عالة على أسواق املضاربة العاملية حيث تستورد

 وت إال دليل علـى نفـض حىت الثوم والبصل ، وما قوارب امل
 . الناس أليديهم من هذه احلكومات ارمة املفلسة

 طاملا صمت أذاننا شعارات : ختليهم عن قضية األمة فلسطني - ٩
 هؤالء املخنثني بتحرير فلسطني كل فلسطني وخمنث املغـرب ال
 يزال يضحك على الناس بترؤسه للجنة القدس لتسليمها وليس

 هم بإسرائيل ويسعون اليوم إىل ضمها لتحريرها بعدما اعترفوا كل
 . إىل اإلحتاد املتوسطي  بقيادة اليهودي ساركوزي

 لقد أبرمت املغرب : تفريطهم يف األندلس وسبتة ومليلية - ١٠
واجلزائر عالقات متميزة مع إسبانيا حمتلة األندلس وسبتة ومليلية
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ويعادي بعضهم بعضا من أجل الصحراء الغربية اليت حتولت إىل
ـيلة ابتـزاز سج  ل جتاري   للمزايدات يف احملافل الدوليـة وس

 تستغلها فرنسا وأمريكا بإحكام للحصول على تنازالت سياسية
 وتسويق أسلحتها منتهية الصالحية أو كسب املزيد من املنافـذ

 فما هي أفاق الصراع ...... العسكرية يف هذه الثغور اإلسالمية
. يف هذه املنطقة؟

 : نطقة أفاق الصراع يف امل
 كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثريةً بِـإِذْن اِهللا : [..... قال تعاىل

 هذه سنة اهللا اليت ال تقهر فالغلبة للفئة }  ، ٢٤٩ : البقرة { ...]
 املؤمنة ولو كانت قليلة واهلزمية عقوبة املتجربين ولـو مجعـوا

 رعـون اجليوش من القارات اخلمس وأنفقوا مـال قـارون وف
 جمتمعني،  وعليه فإن هذه اجليوش اتمعة على حربنا ال تزيـدنا
 إال يقينا يف وعد ربنا بنصرنا رغم قلتنا ، وثباتا يف طريق يزيد فيه
 مع األيام شوقنا إىل لقاء ربنا  فالنصر مضمون والتجارة راحبـة
 والعاقبة للتقوى وما على إخواننا وخصوصا شبابنا إال اإلقبـال

ـثني الـذين مل على اجلها  د وختطي وهم اخلوف من هؤالء املخن
 يتسلطوا علينا إال بتخلينا عن محل الـسالح وتركنـا اجلهـاد
 وهجراننا مليادين اإلعداد  ولنا خري عربة يف نبينا حممد صلى اهللا
 عليه وسلم مث يف الشعب األفغاين املسلم كيف قهر بصربه وإميانه

 ة عقود  ملا صرب وأصر على إمرباطورتني عظيمتني يف أقل من ثالث
 ولَينصرنَّ اُهللا من ينصره إِنَّ اَهللا لَقَوِي : [.... النصر  قال تعاىل

زِيز٤٠ : احلج { ] ع { . 
 ] واُهللا غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَـا يعلَمـونَ [....

 } ٢١ : يوسف {

 سؤال وجواب
 يت يف الرياضيات والتليماتيك كمـا أنا طالب أحضر شهاد

 ........ أعمل يف جمال اإلعالميات
 أريد أن الذهاب إىل اجلهاد فماذا أفعل؟

**************************** 
 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 وبعد

 اعلم أن اجلهاد اليوم فرض عني على كـل : أخي السائل
 يقصده وأن يعمل قادر مستطيع، وجيب على كل مسلم أن

 له ما حيتاج من إعداد وغريه، وأغتنم اجلواب على سؤالك
 بالتنبيه عما وقع لبعض األحبة من استفسار عما أجبت به

 طلب العلم أم اهلجرة يف سبيل : أخا سائال قبلك عما يقدم
 أليس اجلهاد اليوم فرض عني فكيـف : اهللا؟، فقال البعض

 اعلـم أن طلـب : وة يقدم العلم عليه؟ فيقال هلؤالء األخ
 العلم من اإلعداد الواجب للجهاد، وهو من أهم مطالب
 اجلهاد، وقد تبني أن الكثري من املزالق اليت يقع ا أخواننا
 ااهدون هي بسبب عدم العلم الشرعي، ولذلك فطلب
 العلم من اإلعداد، واجلماعات ااهدة تدرك ذلك بفضل

 الالزم من العلم هلذا اهللا تعاىل، وهي تسعى لتحقيق القدر
 . اجلهاد املبارك

 إن ما تتعلمه هو من : فأقول لك : أما أنت أيها األخ السائل
 اإلعداد الالزم للمجاهدين فعليك اإلنتباه لـه واعتبـار
 نفسك يف حالة استنفار إلعداد نفسك ملا هو واجب وهو
 اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، ولكن إن جاءك أمـر بالتوجـه

 جة الناس ااهدين ملا معك مـن علـم؛ إمـا للجهاد حلا
 لتدريسهم أو إعانتهم فيما هو ضروري هلم فيجب عليك

 . التوجه فورا دون تردد
 ولكن أنصحك باإلهتمام ملا هو ضروري للمسلمني اليوم
 من علوم دون النظر لغري ذلك مـن األعمـال والعلـوم

 . األخرى اليت ال منفعة فيها
 عملك صاحلا لـدينك وديـن وفقك اهللا لكل خري وجعل

 . املسلمني
 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

" حفظه اهللا " أيب قتادة الفلسطيين : الشيخ األسري
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 تقرير عن أوضاع الجزائر : ثانيا

 وضعت يف احللقة األوىل تقريرا موجزا حول أوضاع أمتنا عامة ،
 بعدما عرضت خالصة تقرير برادفورد ديلمان حول اجلزائر ، و
 ا ذلك أنّ مأساة اجلزائر و سوء أوضاعها ال ينفك عن مأساة أمتن
 و سوء أوضاعها ، و أحاول يف هذه احللقة مستعينا باهللا أن أضع
 تقريرا موجزا كذلك عن أوضاع اجلزائر و إن كنت يف عـدة
 مرات قد بينت ما جيب معرفته عن هذه األوضاع على حـسب
 األحوال يف غري ما موضع ، و هذا التقرير هو عبارة عن خالصة

 متته بعض التوصيات بعـدما عما كتبته يف السابق جاعال يف خا
 . وقفت على تقرير آخر تابع ملؤسسة الراند األمريكية

 : أقول متوكّال على اهللا سبحانه
 بدأت املأساة احلقيقية للجزائر خصوصا و املغـرب اإلسـالمي

 ، استمر هذا احلصار إىل سنة ١٨٢٧ عموما حبصار اجلزائر سنة
 . فرنسا اجلزائر حيث احتلّ الصليبيون املتمثّلون يف ١٨٣٠

 ملدة أكثر من أربعني سـنة االحتالل قاوم الشعب اجلزائري هذا
الفرنسي على ربوع اجلزائر احتالله قبل أن يبسط العدو . 

سي لالحـتالل جهاد و مقاومة الشعب اجلزائري استمر  الفرـن
 الّذي ميثّل قوة كبرية يف اجليوش الصليبية يف ذلك الوقت بعـد

 ربيطانية ، أقول استمر هذا النـضال إىل سـنة اإلمرباطورية ال
 حيث توحدت أكثر اجلماعات و اجلبهات حتت شـعار ١٩٥٤

 واحد و جبهة واحدة كانت هي جبهة التحرير الوطين ، فلـم
 تكن هذه اجلبهة خاصة بفئة دون فئة أو جمموعة دون جمموعة ،
 أو جهة دون جهة ، كانت هذه اجلبهة هي جبهة كلّ اجلزائريني

 . رايتها إسالمية و هويتها عربية

 إىل تغيري إسـتراجتيته يف اضطر تكبد العدو خسائر كربى حتى
 ومـا ١٩٥٨ مواجهة الشعب اجلزائري املسلم ، و جاءت سنة

 بعدها عرف اجلهاد يف هذه الفترات سقوط كثري من القادة أمثال
 ااهد العقيد عمريوش رمحه اهللا تعاىل الّـذي كانـت مطالبـه
 واضحة بعد خروج احملتلّ و هي إقامة شرع اهللا جلّ و عال ، و
 كما سقط يف هذه الفترة رجال كانوا يقودون اجلهـاد ، بـرز
 كذلك يف هذه السنوات أناس سبق هلم أن شاركوا يف اجلـيش

 شاذيل بن جديد رئيس اجلزائري : الفرنسي و من أمثال هؤالء
 ألركـان الـسابق ، السابق ، و اجلنرال حممد العماري قائـد ا

 واجلنرال خالد نزار قائد األركان األسبق ، و اجلنرال اهلالـك
 إمساعيل العماري الرجل الثاين يف املخـابرات العـسكرية ، و

 . غريهم
 اتفاقية جاءت اتفاقية إفيان املشئومة و هي مبثابة ١٩٦٠ ويف سنة

 ، حيث رمست القواعد العامة للجزائر الفلسطينيني أوسلو عند
 االتفاقية بعد خروج فرنسا عسكريا ، والّذين أمضوا على هذه

 الشعب اجلزائري ناس ال عالقة هلم ال بالثورة وال بالنضال باسم
 مباشر على جهاد الشعب انقالب مبثابة االتفاقية ، فكانت هذه

 اجلزائري و مطالبه الشرعية ، صرح بذلك أمحد بن بلّة رئـيس
 . اجلزائري األسبق

 بعد ( خرج احملتلّ الفرنسي من اجلزائر مضطرا ١٩٦٢ و يف سنة
 وجد يف العامل العريب احتالل سنة وهو أطول ١٣٢ دام احتالل

 بعدما تكبد خسائر كربى من طرف ) كما أقر بذلك تقرير راند
 الشعب اجلزائري املسلم و إىل العروبة ينتمي ، و كما قلـت يف

 ن إستراجتيته فهو يغيرها مضطرا مناسبات عدة أنّ العدو ملّا يغير م
 ليحلّ مكان اإلستراجتية األوىل إستراجتية أخرى فيهـا احلقـد و

االنتقام الغلّ و حب .
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 فبعد خروج اجليـوش
ــر ، ــن اجلزائ ــسية م  الفرن
ـــة ـــر حمتل ـــت اجلزائ  بقي

ّ 

 غري مباشر ، و هذا احتالال
 ليس خاصا باجلزائر ، بل و
 كـــذلك بلـــدان املغـــرب

 اإلسالمي

 ليس هو االحتالل و يف هذه املناسبة البد من معرفة أمر و هو أنّ
 : نوعان عموما االحتالل نوع واحد كما يظنه من ال يعرف ، بل

 . سياسي احتالل عسكري ، و احتالل
 العسكري فهو بسط نفوذ دولة على دولة بقـوة االحتالل أما

 . مباشر احتالل العسكر ، و هو
 السياسي ، فهو بسط نفوذ دولة على أخرى بدون االحتالل أما

 القوة ، وهو احتالل غري مباشر ، و يتضمن هذا النوع استخدام
 . الثقافية ة ، و التبعي االقتصادية املاكر التبعية االحتالل من

 فبعد خروج اجليوش الفرنسية من اجلزائر ، بقيت اجلزائر حمتلّة
 غري مباشر ، و هذا ليس خاصا باجلزائر ، بل و كذلك احتالال

 . بلدان املغرب اإلسالمي
 بدأ عنوان آخر من مآسي أمتنا يف اجلزائر ، ١٩٦٢ و بعد سنة

 فوذ فرنسا على غري املباشر ، و الّذي هو بسط ن االحتالل مأساة
 الشعب اجلزائري و لن يتم هلم ذلك إالّ إذا كان ممـن يباشـر

 احلكم مواليا هلم ، و ثانيا تعطيل شـرع اهللا
 تعاىل ، و ثالثا حتكيم قوانني تـضمن هـذه

 . أو ثقافيا اقتصاديا التبعية سواء سياسيا أو
 على احلكم على اجلزائر بعد استوىل من اختار

 ي إىل غايـة سـنة النمط االشتراك ١٩٦٢
 مسح الغرب اللربايل هلذه األنظمة ( ١٩٨٨

 ذلــك أنّ االشــتراكي أن ختتــار الــنمط
ـنمط االشتراكية اإلديولوجية  هـي ذات ال

 الشمويل و املركزي يف احلكم و هو يعتمـد
 على حكم احلزب الواحد ، و هذا كلّه لقطع

 ، يف ) الطريق أمام احلكم اإلسالمي الرشيد
 على احلكم معارضة قوية من طرف استوىل ف من هذه الفترة عر

 علماء و مشايخ اجلزائر على رأسهم العالّمـة حممـد البـشري
 ١٩٦٥ اإلبراهيمي رمحه اهللا تعاىل حيث تويف يف إقامة جربية سنة

 ، والعالّمة عبد اللّطيف سلطاين رمحه اهللا تعاىل حيث تويف كذلك
 الفترة إقامة أول ، كما عرفت هذه ١٩٨٣ يف إقامة جربية سنة

 نواة جهادية جزائرية هي احلركة اإلسالمية اجلزائرية ، و كـان
 ذلك يف منتصف السبعينات من القرن املاضي امليالدي بقيـادة
 الشيخ ااهد الشهيد حنسبه و اهللا حسيبه مصطفى بويعلي رمحه

 . ١٩٨٧ سنة استشهد اهللا تعاىل
 : من مميزات النظام يف هذه الفترة

 . طيل حكم اهللا تعاىل ، و حتكيم القوانني الوضعية تع *
 حرمان املواطن من حريته ، و جتريده من حقه يف األمن علـى *

 . نفسه و دينه و ماله و عرضه ، و حرمانه من حرية التعبري
 وجود عناصر يف خمتلف أجهزة الدولة معادية لديننا ، متورطة *

 فيذ خمططاته املـاكرة ، يف خدمة عدونا األساسي و عميلة يف تن

 األمر الّذي ساعد على إشاعة الفاحشة ، و ضـياع املهـام و
 . املسؤوليات على دولة و غريها

 علـى أجـود اسـتحوذت تفشي الربجوازية العسكرية الّيت *
 األراضي ، و أحسن املمتلكات من مؤسسات و مراكز جتارية و

 اط املقربني عقارية ، و وزعت على ذوي الرتب العالية من الضب
. 
 . انتشار احملسوبية يف أوسط اهليئة التشريعية و التنفيذية *
 املسئولني عدم الوضوح يف القرارات و التعليمات الّيت تركت *

 على مستوى صنع القرارات و ما دونـه ميططـون البنـود و
 . يفصلون القوانني على حسب مقاسام

 د يف توزيع املناصب استعمال اهلوية املقياس األساسي و الوحي *
 الحتكارها احلساسة يف اجليش و الدولة ، و وضع العرقية حصنا

. 
 وضع خمططات حمكمة لنشر الفساد و تدعيمه عـن طريـق *

 املركبات املختلفة ، و وسـائل اإلعـالم
 . املتنوعة

 تعيني النـساء و املـشبوهني يف سـلك *
 القضاء و الشرطة ، و غياب حرية القضاء

 اواة ، هلو هدم للعدالـة ، و ال و عدم املس
 . بدوا استقرار امن و ال

 اإلمعان يف إفساد املنظومة التربوية شكال *
 و مضمونا و جتريدها من أصالتها اإلسالمية

 . مع إخضاعها لعملية التغريب
 تشويه مفهـوم الثقافـة و حـصره يف *

 املهرجانات املاجنة الالأخالقيـة ، عرقـل
 . ال دون توصله إىل إبراز املواهب النظام التربوي ، و ح

 . وجهة إسالمية رشيدة االقتصادية عدم توجيه تنميتنا *
 ، و جتريـد االقتـصادية األزمات افتعال انتشار البطالة ، و *

 . املواطن من أبسط حقوقه و حرمانه من حرية التعبري
 نفـسي مـستمر نتيجـة اضطراب وضع املواطن حتت حالة *

 . اليومية الحتياجاته ملخطط الفقدان املفاجئ ا
 لألسعار مع تدني املداخيل ، و بقاء املباغت االرتفاع املستمر *

 . األجور على حاهلا
 و إرهاقهـا باملعيـشة احنالهلـا تفكيك األسرة و العمل على *

 الضنكة ، كانت سياسة بدأا فرنسا و بقيت تمارس حتى اليوم
 الشريعة اإلسالمية حتت ، باإلضافة إىل حماولة وضعها على غري

 . شعار نظام األسرة
 االختالط املفروض يف املؤسـسات التربويـة و اإلداريـة ، *

 نتائجه السيئة علـى املـردود التربـوي و الثقـايف انعكست
. االجتماعي و واالقتصادي
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 ، خاصة بعد هزميـة اإلحتـاد االشتراكي و بعد سقوط املعسكر
 فغانستان عرف العامل ال سـيما على يد ااهدين يف أ السوفييت

 املعسكر الشرقي و كثري من بلدان العامل العريب حتـوال يف منـط
 وبالضبط ، ١٩٨٨ احلكم ، و كان ذلك يف اجلزائر أواخر سنة

 . يف الشهر العاشر من السنة امليالدية
 بات ، ا ضـطر ا عرفت اجلزائر ١٩٨٨ يف شهر أكتوبر من سنة

 ال مينع هذا ( ياسة النظام حيث خرجت اجلماهري غاضبة على س
 من االضطرابات أن نقول بأنّ املخابرات هي الّيت أججت هذه

 ستغلّ الشعب أن يعبـر عـن ا أجل حسابات سياسية عاملية ، ف
 العـشرات مـن بات ا االضطر ، فذهب ضحية هذه ) مظلماته

 الشبان على يد اجليش بأوامر جمرم احلرب اجلنرال خالد نزار يف
 . أيام معدودات

 بعدها حول النظام من منطية احلكم ، فتبنى التعددية احلزبية ، و
 هذه الفترة إىل استمرت امليل إىل املعسكر الغريب أي الليربايل ، و

 . ١٩٩١ سنة
 عرفت اجلزائر سـيطرة التيـار ١٩٩١ وسنة ١٩٨٨ بني سنة

 اإلسالمي ، و على رأسها جبهة اإلسالمية لإلنقاذ بقيادة الدكتور
 مداين و نائبه الشيخ علي بن حاج ، هذه السيطرة متثّلت عباسي

 ، مما هدد مصاحل االنتخابات أساسا يف فوز جبهة اإلنقاذ يف كلّ
 . فرنسا ، و رجال فرنسا الّذين يعملون حلساا

 وحـشي مـن انقالب الشهر السادس منه حصل ١٩٩١ سنة
 إلنقاذ النظام على الشعب اجلزائري املسلم عموما و على جبهة ا

 . ١٩٩٨ ستمر هذا القمع إىل سنة ا خصوصا ،
 ، عاشت اجلزائر فترة تـشابه ١٩٩٨ و سنة ١٩٩١ بني سنة

 فرنسا للجزائر ، لكن هذه املرة كان عدو الشعب احتالل فترة
 هو اجليش الوطين الّذي من املفروض أن يسهر على محاية اجلزائر

 وثلّة من اخلائنني و الشعب اجلزائري ال أن حيمي مصاحل فرنسا ،
 للوطن لصاحل فرنسا ، عرفت اجلزائر جمازر رهيبـة مهندسـها
 املخابرات العسكرية و على رأسها اجلنرال اهلالـك إمساعيـل

 صفوف اختراق العماري الّذي كان دوره يف هذه الفترة هندسة
 االنقـالب ااهدين ، نعم صفوف ااهدين ، حيث بعد ذاك

 ثري من الشباب أن يلجأوا إىل اجلبـال ضطر ك ا الوحشي للنظام
 ، هنـا تكونـت جبـهات االغتياالت و االعتقاالت فارين من

 جهادية ، إىل أن توحدت جلّ الصفوف يف قيادة واحدة ومجاعة
 واحدة هي اجلماعة اإلسالمية املسلّحة ، و الّيت مل ميض عليهـا

 . فكانت هذه اازر البشعة االختراق سنوات حتى متّ هذا
 ااهدون انقسم على إثر هذا التحول من اجلهاد إىل اإلجرام ،

 من تيار اجلماعة اإلسالمية املسلّحة يف هذه الفترة إىل أقـسام ،
 ال أقصد جـيش ( قسم لظروف صعبة دخل مع النظام يف هدنة

 ، و قسم أنشأ مجاعة ) اإلنقاذ ، فهؤالء مل يكونوا ضمن الوحدة
 اجلماعة : لّحة املنحرفة ، و أبرز هؤالء مستقلّة عن اجلماعة املس

 السلفية للدعوة و القتال بقيادة الشيخ الـشهيد حنـسبه و اهللا
 حسيبه أبو مصعب عبد ايد رمحه اهللا تعاىل ، و مجاعـة محـاة
 الدعوة السلفية بقيادة الشيخ الشهيد أبو عبد الرحيم  بن شيحة

 . رمحه اهللا تعاىل
 و هي مستمرة إىل يومنـا هـذا فترة بوتفليقة ١٩٩٨ يف سنة

 الوقت الّذي اكتب فيه هذه األسطر ، حيث رفع النظام شـعار
 املصاحلة الوطنية فوضعوا مشروع ما يـسمى عنـدهم ميثـاق

 ضطر النظام أن يغير من إستراجتيته بعدما علم ا املصاحلة الوطنية ،
 و أن البساط سحب من حتت أقدام اجلماعة املسلحة املُخترقة ،

 . بات اجلهاد بيد أمينة صادقة
 ملشروع النظام طائفتان من الناس عموما ، طائفة مـن استجاب

 باسـم كان يقاتل من أجل جبهة اإلنقاذ ، و طائفة كانت تقاتل
 النظام ، و إالّ من الغريب أنه مبجرد رفع شعار املصاحلة تتوقف

 ال احلمـد اازر ، و كأنهم ضغطوا على زر لعبة ، على كلّ ح
 اهللا أنّ هذه اازر توقفت ، لكن هذا دليل على انهـا كانـت

 . ترتكب ندسة املخابرات
 واصل الصادقون جهادهم سواء يف جناح مجاعة السلفية للدعوة

 . و القتال أو جناح مجاعة محاة الدعوة السلفية
 انضمت اجلماعة السلفية للدعوة و القتال حتت ٢٠٠٦ يف سنة
 اجلهادي العاملي املبارك تنظيم قاعدة اجلهاد بقيادة مساحة التنظيم

 الشيخ أيب عبد اهللا أسامة بن حممد بن الدن حفظه اهللا و نصره ،
شيخ أيب  فصارت تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي بقيادة اـل

 . مصعب عبد الودود حفظه اهللا و نصره
 : من إستراجتية النظام يف حربه على ااهدين

 تعدد جبهات اجلهاد ، حيث ما فتئ النظام املـاكر أن الله استغ
 يشيع اإلشاعات والقالقل بني جماهدي تنظيم القاعدة يف املغرب

 . اإلسالمي و جماهدي محاة الدعوة السلفية
 كثري من العناصر الّذين كانوا حمـسوبني علـى التيـار احتواء

 ر اجلهادي املناهض للنظام ، وليس بالضرورة أن يكونوا من التيا
 امتيـازات املصاحلة الوطنية ، ويف احلقيقة هـي باسم ، و ذلك

 . واحتوم شخصية ، حيث منحتهم إياها النظام ، فأسكتتهم بل
 شراء الذمم و خاصة أصحاب األقالم املأجورة حيث يفتـرون
 على ااهدين ، ويدلّسون ويفترون ، حتى يبعـدوا الـشعب

 . دين يف سبيل اهللا اجلزائري عن إخوانه ااه
 : أما ما تيزت به سياسة النظام يف هذه الفترة

 الغين غنا ، و الفقـري ازداد ظهور الطبقية يف اتمع ، حيث *
 . فقرا

ـتثمار باسم استغالل رجال النظام ممتلكات البالد *  ، أو االس
. اخلوصصة
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 احتواء النظام كثري من احلركات اإلسالمية ، و على رأسـها *
 ركة اإلخوان املسلمني ، حيث صاروا ضمن اإلئتالف الرئاسي ح
. 
 تفكيك كثري من األحزاب السياسية من الـداخل ، فالنظـام *

 . االختراقات حيسن جيدا لعبة
 جلب اليد العاملة مقابل أجور كبرية جدا ، يف مقابل ميش *

 . الشاب اجلزائري
 االلتحـاق و هـو غلق املنافذ أمام الشباب إالّ منفذا واحدا *

 . بأسالك األمن أو اجليش
 فتح أبواب الرذيلة و الفساد إلهلاء الشباب عن أدواره تجاه *

 . وطنه
ـن األسـر االستهالك جلوء النظام إىل سياسة *  مما جعل كثري م

 . مرهونة عند النظام
 . تطبيق سياسة التجويع ، بتدهور قدرة الشراء للمواطن *
 . تدهور مستوى التعليم *
 . انتشار الرشوى و الفساد حتى بلغ خناع النظام *
 الصينيون ( االستثمارات باسم نفوذ األجنيب يف البالد ، سواء *
 ، الفرنـسيون ، و طبعـا ن اإليطـاليو ، األسبان ، ن اليابانيو ،

 FBI األنتربول ، و ( مكافحة اإلرهاب باسم ، أو ) األمريكان
 ) ، إضافة إىل املاريرت يف اجلنوب

 : إنّ مما يساعد يف تثبيت هذا النظام الفاسد ما يلي
 قد عرفنا يف غري مـا موضـع أنّ : الصليبيون و الصهيونيون *

 احملتلّ ملّا غادر بلداننا مضطرا بفضل اهللا مثّ بفـضل تـضحيات
 بإستراجتية ، و هي حتديد بنود مـا انسحبوا الشعوب املسلمة ،

 هي اتفاقيات باسم وجهم و ذلك سيكون عليه أمر البالد بعد خر
 مبثابة توصيات أو أوامر ملن سيخلُفهم يف احلكم ممن تربوا علـى

 . أفكارهم
 و من أراد معرفة احلقيقة الواضحة هذه ، فليسأل نفسه كيـف

 يتولّى حكام عاملنا اإلسالمي شؤوننا ؟
 عن حكام األردن ، أو حكام آل سعود ، أو عن احلبيـب احبثوا

 بعده بن علي ، وعن حكام اجلزائر ، وغريهم ، بـل بورقيبة و

 حتى اجلامعة العربية هي بسواعد بريطانيا ، ومهندسها أنطـوين
 . ١٩٤٥ إيدن ، سنة

 اختراقات الواسعة يف أجهزة احلكم يف بلداننا مـن طـرف *
 مل يكتف هؤالء الصليبيني و الصهيونيني : الصليبيني والصهيونيني
 ، انسحام يسير شؤوم يف بلداننا بعد أنهم خلّفوا بعدهم من

 بل جعلوا مع هؤالء احلكام العمال ناس يراقبوم و يستشريوم
 ، و قد ضربت أمثلة كثرية يف مقال سابق بعنوان حقيقة النظام يف
 اجلزائر ، و بينت هناك أنّ وزارة الدفاع و هي الوزارة الّيت من

 ئر كيف هي خمترقة من طـرف املفروض تسهر على سيادة اجلزا
 . عدد من ضباط فرنسا

 commandant ( كموندون دامنك إميانويل damink 
emanuel ( يعمل جبانب اجلنرال حممد مدين املدعو توفيـق 

 . الرجل األول يف املخابرات اجلزائرية
 capitain ( ( كابنت جو ميشال بـورتن jean michel 

pourtnes يف جهاز املخابرات متخصص يف اإلتصاالت يعمل 
 . اجلزائرية

 colonel ( كونونيل تـايلور بيتـر taylor  peter ( يف 
 متقاعد ، كان صـديقا ) cia ( الوكالة اإلستخبارية األمريكية

 خاصا للجرتال إمساعيل العماري  رجل الثـاين يف املخـابرات
 اجلزائرية تويف ، و كان مبثابة الظل للجنرال حممد العماري قائد

 . ن سابقا األركا
 أناس حيملون أمساء عربية ، و هـم ينتمـون إىل : املُستغربون *

 أوطاننا ، تربوا يف أحضان الصليبيني و الصهيونيني ، ليتم ـم
 أم من كوادر األمـة ، باسم نسيج اتمع اإلسالمي اختراق

 فتمكّنوا مبساعدة من رباهم أن يبلغوا مراكز قيادية يف النظام ، و
ومي مثال ع  ن هؤالء وزيرة الثقافة اجلزائرية احلالية خليـدة ـت

 ليست باملسلمة و ال باملسيحية و ال باليهودية ، هي تقول عـن
 و هذه الديانة ال تؤمن " دييست " نفسها أنها ذات ديانة إمسها

 إالّ بوجود اهللا تعاىل ، ال باألنبياء و ال بالكتب الـسماوية ، ال
 العربية ، و ال تعرف من الثقافة إالّ ما تحسن حتى الكالم باللغة

 . كان له عالقة بالثقافة الغربية
 الرذيلة يف األمة سواء كانـت رذائـل انتشرت بواسطة هؤالء

 الّـيت ت اإليـديولوجيا فكرية أم خلقية ، أقصد بالفكرية تلك
 تعارض ديننا و مبادئنا و حضارتنا و ثقافتنا كمـسلمني ، مثـل

 ها ، و الليربالية بفروعها ، أما الرذائل اخلُلقية مبدارس االشتراكية
 فهي التفلت عن كلّ القيم اإلسالمية ، كلّ ذلك لطمس هويـة

 . هذه األمة املباركة
 و املتمثّلة يف اإلعالم ، حيث سخر النظام اإلعـالم : األبواق *

 الثقيل خاصة اإلذاعة و التلفزيون ، و بعض وسـائل اإلعـالم
الّت لتمرير أكاذيبه و أالعيبه للشعب ، اخلفيفة كالصحف و ا 

مال الشعب هلذا املبتغـى ، استعمل الذّمم لذلك ، و فاشترى
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ــــدأت املأســــاة احلقيقيــــة  ب
ــــصوصا و املغــــرب ــــر خ  للجزائ
 اإلسـالمي عمومـا حبـصار اجلزائــر

 ، اسـتمر هـذا احلـصار ١٨٢٧ سنة
ّ 

 حيــــث احتــــل ١٨٣٠ إىل ســــنة
ّ 

 الــصليبيون املتمثلــون يف فرنــسا
ّ 

 . اجلزائر
ـــري هـــذا ـــشعب اجلزائ ـــاوم ال  ق

ّ 

 ملــدة أكثــر مــن أربعــني االحــتالل
ّ 

 دو ســـنة قبـــل أن يبـــسط العـــ
ّ 

 الفرنـــسي
ّ 

 علـــى ربـــوع احتاللـــه
 اجلزائر

 فوقع كثري ممن ال يستحي من اهللا يف هذه اللعبة ، لعبة النظام ضد
 الشعب اجلزائري املسلم ، فال غرابة أن نقرأ يف الصحف أو أن

 اإلجنازات الومهية الّيت فعلها نسمع عرب اإلذاعة و التلفزيون تارة
 النظام ، و تارة إشاعة الكذب و البهتان ضد ااهـدين ، أمـا
 اإلجنازات الومهية فكثرية هي لصاحل األغنياء و أرباب األموال ،

 . و أما اإلشاعات ضد ااهدين فحدث و حرج
وقد سئلت مرة عرب منتدى منرب التوحيد و اجلهاد سؤاال حـول

 الم اجلزائري وال بأس ألمهّية املوضوع و تعلّقه مبا حنـن يف اإلع
 : صدده أن أعيد عليكم سؤال أخينا السائل و اجلواب عليه

 سؤال عن حال بعـض الـصحفيني
 . اجلزائريني

أبو أنس اجلزائري
٢٠٠٩ / ١٠ / ٠٧ 

 السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته
 احلمد هللا الواحد القهار أن سخر لنا

 رب الذي نتصل مـن خاللـه هذا املن
 مباشرة مبن نثق يف علمهم و حلمهم
 و ورعهم و بعدهم عـن الغلـو و

 و باالعتـدال التطرف و  متسكهم
 الوسطية وقرم من واقـع األمـة

....... 
 فسؤايل هذا خبصوص مـا : أما بعد

 سمع  يف وسائل اإلعالم نقرأ و ما ن
 اليوم من رائي و صحف و جمـالت
 من طعن يف ااهدين و أعراضهم و
 تنكيل م و سعي إلحباط معنويام
 و معنويات مناصريهم و مؤيـديهم

 بأخبار كاذبة و أنباء مفتراة ،و على رأس هذه الصحف صحيفة
 ر النهار اليومية اجلزائرية اليت تنشر يوميا صفحة خاصة بأخبـا

 ااهدين تقوم فيها جبمع أقوال املتخاذلني من املرجئة و الطاعنني
 يف ااهدين بل وصل م احلال إىل تكفري ااهدين على لسان
 بعض الدعاة املرجفني أمثال عائض القرين وغريه ومل نسمع هلؤالء
 إنكارا و ال نكريا بل العكس ،و أخريا تعـدوا كـل احلـدود

 ا و قادتنا ووقعوا يف أعراضهم و شككوا يف فتطاولوا على علمائن
 علمهم و إخالصهم نصرة للطاغوت وجنده وإرضاء للكفرة و
 امللحدين فأصبحوا بامتياز قرة أعني أعداء الدين و هلذا نـسمع

 يف حماربـة - الـصحف اجلزائريـة - اليوم إشادات جبهودهم
ـن هـؤالء  املوحدين ممن حتلوا هلم تـسميتهم باإلرهـاب،و م

 ..... يني الذين جندوا أقالمهم حملاربة كلمة التوحيد الصحاف
 فسؤايل هو عن حكم هؤالء الصحفيني هل هم كفرة مرتـدون
 بدخوهلم يف صف الطاغوت و توليهم إياه  فتجب مقاتلتـهم و

 حماربتهم و رق دماؤهم هلذه األسباب أم غري هذا ممـا تـرون
 . هللا فيكم باألدلة الشرعية كما تعودنا منكم دائما بارك ا

 ٢٠٠٩ / ١٠ / ١٦ : و كان ذلك يوم : اجلواب
 بسم اهللا و احلمد اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا و على

 . آله و صحبه و من وااله
 أما بعد  إنّ وسائل اإلعالم على قسمني ، و سائل اإلعالم التابعة

 أو للنظام ، و وسائل اإلعالم اخلاصة سواء كانت تابعة ألحزاب
 . هليئات أو ألشخاص

 املرئـي و – أما التابعة للنظام فهي كلّ وسائل اإلعالم الثقيلـة
 إذ النظـام يف اجلزائـر مل – املسموع

 يسمح و مل يرخص أن يكون هذا النوع
 من اإلعالم مملوك عنـد أشـخاص أو
 أحزاب ، و كذلك مما هو تابع للنظام
 جلّ وسـائل اإلعـالم املقـروءة أي

 و هي على قسمني صحف الصحف ،
 تابعة للنظام مباشـرة ناطقـة بإمسـه
 كجريدة ااهد ، و صحف مستأجرة
 عند النظام متسولة عند عتبات بابه و
 هي كثرية منها ما ذكره األخ الـسائل
 أقصد صحيفة النهار اليومية و كذلك

 . صحيفة الشروق
 أما وسائل اإلعالم اخلاصة سواء التابعة

 ات أو ألشخاص فليس ألحزاب أو هليئ
 إالّ نوع واحد منها و هي الصحف ، و
 هي خمتلفة يف أطروحاا على حـسب

 ومنـها االشـتراكي مشارا ، فمنها
وطين ،  اللربايل و منها التابع للتيار اـل
 ومنها ذو التوجه اإلسالمي ، و مع قلّتها فإنها ال تـستطيع أن

 . يل تنافس ما هو يف يد النظام و ذلك إلبتزاز املا
 هذا من حيث أقسام وسائل اإلعالم ، أما مواضيع اإلعالم فكما
 هو معروف على نوعني ، نوع فيه نقل للخرب ، و نـوع فيـه

 . التحليل لألخبار
 الّـيت ة إيديولوجي إما : أما ما خيص التحليالت فهذا يرجع إىل

 بإرضاء من ميوهلا ، و إما اهتمامها تنطلق منها كلّ صحيفة ، أو
ه هلا رسالتها أنبإرضاء الشرحية الّيت توج تم ها . 

 أما ما خيص نقل اخلرب فليس إالّ شيء واحد و هي املصداقية يف
 من بعض هذه الصحف ، ففي استغرابنا نقل اخلرب ، وهنا موقع

 متهنوا الكـذب و التـدليس و ا عوض أن ميتهنوا املصداقية ،
 بات يعـرف ـذا التحريف يف نقل األخبار ، و على رأس من

 الوصف املشني صحيفة النهار اجلزائرية ، أو قل بعض الصحفيني
الّذين يكتبون يف هذه الصحيفة ، فقد حاد هؤالء عن املهنية ، بل
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 من أعجب أفعاهلم أنّ الصحفي هو الّذي يعمل و يحرض لكبت
 احلريات و قمعها ، إذ مل تقتصر محالم ضد مـشايخ و قـادة

 الوسـائل اختـاروا تعدى األمر حتى أولئك الّذين اجلهاد ، بل
 . السلمية يف معارضة النظام

 إنّ هذه املمارسات الغري املهنية من هؤالء ينـصب يف احلـرب
 النفسية ، و من إستراجتيتها هو حماولـة تيئـيس ااهـدين و
 مناصريهم مع الكذب على قرائهم ، و ذلك بتلميـع خمتلـف

 ء ، أو تشويه  و تقزمي أعمال ااهدين ، سياسات النظام العرجا
 أو الكذب و التحريف املمارس ضد مشايخ و قادة اجلهاد ، و
 النظام ينفق من أجل هذه احلرب القذرة أمواال طائلة ، و السؤال

 و – هل جنح النظام يف هذه احلرب ، أقصد احلرب النفـسية :
 ؟ - حلقيقيـة احلرب النفسية املُراد منها حتقيق أهداف احلرب ا

 أترك للقارئ اجلواب ، و من أراد وجهة نظري يف اجلواب فعليه
 " . التقييم ملا بعد املصاحلة : " مبقال كتبته منذ أيام قليلة بعنوان

 أما إذا سألنا ملاذا هؤالء حادوا عن املهنية يف نقـل األخبـار ،
 إمـا طلبـا : فاجلواب سهل بعون اهللا تعاىل ، و هو أحد أمرين

 . لشهرة ، و إما طلبا للفتات ل
ست مـع : الصحفيني استهداف أما مسألة  فأوال أقول أنا ـل

 اجلهاد الفردي يف بلدان توجد فيها تنظيمات جماهدة كاجلزائر ،
 فعلى كلّ فرد يف هذه البلدان يريد اجلهاد فما عليه إالّ اإلنضمام

 ، ألنّ يف صف اجلماعة ااهدة ، أو على األقل أن ينسق معهـا
 . من شأن األعمال الفردية أن تشوش على عمل اجلماعة

 و ثانيا  و من وجهة نظري أنّ مـن الـسياسة الـشرعية أن ال
 و لو كذب علينـا و ه إيديولوجيت يستهدف صحفي مهما كانت

 ما يوجـب ارتكب سبنا و حرف كالمنا ، إالّ إذا باشر قتالنا أو
 أو بأحد األنبياء و هو يعلم أنه به االستهزاء قتله كسب الدين أو

 بعضهم امتهن نيب ، فميدان جهاد هؤالء هو ميدان اإلعالم ، فإن
 الكذب ، فنحن من ديننا الصدق ، و إن كان هؤالء حيرض علينا
 لضعف شخصيته و وهاء حجته ، فنحن ال حنرض عليـه لقـوة

 فنحن حجتنا و صفاء منهجنا و نقاء عقيدتنا ، و وضوح غايتنا ،
 ملّا نتكلّم فغايتنا هو إرضاء اهللا جلّ و عال ، و عليه فإننا نقول ما
 لنا و ما علينا ، أما هؤالء فغايتهم إرضاء من ميوهلم فال يقولون
 إالّ ما يرضيه و لو على حساب مبادئهم و قيمهم ، و ال حول و

 . ال قوة إالّ باهللا
 ن صار يعرف بالتيـار و هي التسمية املناسبة مل : أهل األهواء *

 مرجئة العصر ، إذ حقيقة هؤالء ال هم من املرجئة و ال هم مـن
 أي تيار فلسفي و ال فكري ، بل هم على دين ملوكهم و والّة
 أمورهم ، و هؤالء يف اجلزائر أصناف و ليسوا صنفا واحدا من
 باب اإلنصاف ، فمنهم الغايل ، و منهم دون ذلك ، فمـسلك

 ين ليس هو كمسلك العيد شريفي أو عبد الغاين عبد املالك رمضا
 عويسات ، و يقترب من هؤالء و إن كان أعلم منهم الـدكتور

 حممد علي فركوس ، هؤالء مجيعا مشتركون يف نشر املالمة على
 إخواننا ااهدين بل بعضهم يف الطّعن فيهم ، و يف نفس وقـت

 مـسألة ينشرون فكرة غريبة عن اجلزائريني و هي الدندنة حول
 ويلّ األمر ، حتى أصبغوا هلؤالء احلكام املرتدين صبغة شرعية و
ة الشـكاذج الّذي نشروه يف األمذا الفكر الس ، العياذ باهللا 

 . أم يسامهون يف تثبيت كراسي هؤالء احلكام ارمني املرتدين
 هـؤالء يف : الّذين ينتمون إىل التيار أو املدرسـة اإلخوانيـة *

 ائر كما يف املغرب كما يف كثري من بلداننا صاروا لبنة مـن اجلز
 لبنات األنظمة و اهللا املُستعان ، ففي اجلزائر حركة اتمع السلم

 بقيادة أبو جرة سلطاين هي ضمن التحالف الرئاسـي ) محس (
 املتكون إضافة هلذه احلركة اإلخوانية ، جبهة التحرير الوطين و

 قة ، و كذلك التجمع الوطين الدميقراطي رئيسها الشريف بوتفلي
 و نقـصد ( بقيادة رئيس حكومة الردة أمحد أوحيي اإلستئصايل

 باإلستئصاليني يف اجلزائر ، أولئك الّذين يرفضون احلوار مع من
 له مشروع إسالمي ، و هذا احلزب احملارب تأسس أيام جمـازر

 زبـا النظام ضد الشعب اجلزائري ، فهذا احلزب ليس فقـط ح
 علمانيا بل هو حزب حمارب ، و من الغرائب أنّ وزير الشؤون

 ) الدينية بوعالم غالم ينتمي إىل هذا احلزب

 وملّا صار هذا التحالف اإلخواين مع النظام ارم تشوبه شبهات
 جمموعة من قيادات محس من مجاعتهم ، و على انفصل كبرية ،

 ، و هذا ) بكسر امليم ( رأس هؤالء املنشقني عبد العزيز مناصرة
 التحالف املريب ليس وليد هذه الفترة بل أيام اازر حتالف هذا
 التيار مع النظام يومئذ ضد إخواننا يف جبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،

 . بل ضد كلّ الشعب اجلزائري
 أقصد من كان ضمن معارضة النظام من : أصحاب التراجعات *

 و هؤالء على قسمني قـسم مـن اجل إقامة شرع اهللا تعاىل ،
 . املعارضة السياسية ، و قسم من املعارضة املسلّحة

 أما أصحاب املعارضة السياسية فعلى رأسها مثال رابـح كـبري
 حيث كان من قيادات جبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، فصار اآلن من

ظام املرتدأصدقاء الن .
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 قسمني كذلك أما أصحاب املعارضة املسلّحة فهؤالء عموما على
 ، قسم هم جيش اإلنقاذ و هو اجلناح املسلّح جلبهة اإلسـالمية

 أقول كما ( لإلنقاذ كما يزعم قاداته و على رأسهم مداين مزراق
 يزعم قادة هذا اجليش حيث مشايخ جبهة اإلنقاذ تتربأ من هذا

 ). اجليش
 وقسم آخر هم من كان يف مجاعة اإلسالمية املسلّحة أو اجلماعة

 فية للدعوة والقتال ، و هؤالء ليسوا صنفا واحدا و لعـلّ السل
 أبرزهم أبو محزة حسان حطاب األمري األسبق جلماعة الـسلفية

 . للدعوة و القتال
 هؤالء املتراجعون عن مبادئهم و عقيدم ليتهم تراجعوا مع بيان

 بذلك ، بل صاروا يشيعون الكذب و البهتان يف اكتفوا الدليل و
 كما باتوا يتسولون عند عتبات النظام ، بل بعضهم و إخوام ،

 أقصد ممن كان من القسم األول عرض خدماته للنظام ليعينـهم
 . ضد ااهدين ، و ال حول و ال قوة إالّ باهللا

 ، بل و نصرم للنظام افتراءام فال شك أنّ هؤالء بتدليسام و
 . يقفون حجر عثرة ضد التغيري

 ق الصوفية و على رأسها طريقة التيجانية ، بعـض بعض الطّر *
 هذه الطرق وعلى رأسها من ذكرت أعطت الصبغة الـشرعية
 للمحتل الفرنسي على أراضينا ، بل كان يوصي أصحاب هـذه
 الطريقة ملريديهم أن ال يقاوموا احملتل ، بل البد من تسهيل عملية

 . ملناطقهم لصاحل احملتلّ الفرنسي االحتالل
 حارب أصحاب الطريقة التيجانية أمـري عبـد ١٨٣٨ سنة يف

 . القادر لصاحل املُحتل الفرنسي
 راسل أصحاب هذه الطريقة أتباعهم يف مناطق اهلوقار و ١٨٩٤

 السودان بأنّ محلة فووالمي فرنسية  هامجـة علـى بلـدام ،
 . فليقابلوها بالسمع و الطّاعة

 وعلى رأسـهم راسل أصحاب هذه الطريقة ١٩٠٦ و يف سنة
 املغرب األقصى – أتباعهم يف مراكش " سيدي البشري " يومئذ

 يبشروم بأنّ فرنسا ستحتل مناطقهم فليقابلوا ذلك باخلضوع –
 . التام للمحتلّ

 راسل أصحاب هذه الطريقة أتباعهم يف السنغال و كان ١٩١٣
 بـأن " سيدي احلاج مالك عثمان سـاي " على رأسها يومئذ

 . واحة شنقيط احتالل ه لتسهيل يستعمل نفوذ
 و باجلملـة : ١٩٣٠ سنة " سيدي حممد الكبري " قال خليفتهم

 فإنّ فرنسا ما طلبت من الطّائفة التيجانية نفوذها الـديين إالّ و
 أسرعنا بكلّ فرح و نشاط بتلبية طلبها وحتقيق رغائبها ، و ذلك

 انتهى . كلّه ألجل عظمة و رفاهية و فخر حبيبتنا فرنسا النبيلة
 فال غرابة أن جند هذه الطُرق الصوفية اليوم تكمل أدوارها أيام

 ملواجهة ااهدين ، فهي قد واجهتهم أيام اجلهاد األول االحتالل
 امتداد ، فكيف ال تواجه ااهدين يف اجلهاد الثّاين ، و الّذي هو

 تلّ للمح امتداد لألول ، كما أنّ هؤالء احلكام هم استمرارية و
 . األول

 : توصياتنا
 بعد هذا التقرير و بيان حقيقة ما يعانيه الشعب اجلزائري املسلم
 و كذا شعوب املسلمة يف منطقة املغرب اإلسالمي ، يتبين له أنّ
 التغيري يكمن يف شيء واحد و هو تنحية هؤالء احلكام ، و معهم

 ففيه العدل قوانينهم اجلائرة و الكافرة ، و حتكيم شرع اهللا تعاىل
 . االستقرار و فيه األمن و فيه

 : و عليه
 ما جيب أن تفهموه من جهادنا ضـد هـذه : إىل أحرار العامل *

و الظلم ، بل هـو االستبداد األنظمة ليس فقط هو جهاد ضد 
 جهاد مستمر ضد من حيارب ديننا و ينتهك أعراضنا و ينـهب

 . ثرواتنا و يستغلّ شعوبنا

 مواقفكم كأمة غربية و مواقفكم ضد املـآذن يف مثّ أنظروا إىل
 سويسرا ، أو مسألة حجاب املرأة أو نقاا يف فرنسا و كثري من
 بلدان أوروبا ، كانت هذه املواقف منكم الغري املربرة لتحافظوا
 على هويتكم و حضارتكم كما زعم غري قليل منكم ، فكيـف

 نا يتالعب ـا هـؤالء تلوموننا ملّا نرى ديننا يحارب ، و هويت
 احلكام ، و كرامتنا دنستها هذه األنظمة ؟ ، هل تريدون منا أن
 نبقى متفرجني و ظلم هذه األنظمة يزداد يوما بعـد يـوم ، و
 كرامتنا و عزتنا تتالشى يوما بعد يوم ، و ديننا مل يبق منه إالّ ما

حتلّ ، و ثرواتنا تنـهب ، و يتعلّق باألفراد كأفراد ، أراضينا ت 
 و الـصهيونيني الـصليبيني أعراضنا تنتهك ، كلّ ذلك بواسطة

 مبساعدة هؤالء احلكام املرتدين ، ماذا يا أحرار لو أصابكم عشر
 ما يصيبنا ، هل كنتم ستقفون متفرجني ؟ ال أظنكم تفعلون ، و
اخي ، أو العوملـة ، أو  حنن نرى مظاهراتكم من التغـيري املـن

 . ي االقتصاد االستبداد
 مثّ ملاذا ختاف أنظمتكم من أن حتكم شريعة اإلسـالم أوطاننـا
 بدعوى أنه مل يعد باإلمكان أن يكون نظام ديين ، و هـذه مـا

 بدين اليهود ، فهو احتلتها يعرف بإسرائيل حتكم األرض الّذي
 . نظام ديين مبساعدة الغرب و الشرق ؟

 أنظمتكم تقـر ختافون من احلريات أن تتراجع ؟ ، عجبا لكم و
بدكتاتورية األنظمة اجلاثية على رقابنا ، فاحلريات أصـال هـي
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 متراجعة ، لكن خيافون أن تكون حريات منضبطة ، و مثمـرة و
 . فعالة يف ظلّ حتكيم شريعة اإلسالم

 انتـشار اإلسالم يف بلدانكم ؟ ، هو خري من انتشار خيافون من
 . الفساد يف أراضيكم
 ليكم إن متكّن حتكيم اإلسالم يف أوطاننا ؟ ، خيافون أن نعتدي ع

 و لسنا فاعلني فلن نفعل بكم ما يفعل بنا من أنظمتكم اعتدينا إن
 لألعـراض ، انتـهاك من هدم للديار ، و ب للثـروات ، و

 و ال حول و .. ، و قتل و تشريد استعباده اإلنسان و واستغالل
 . ال قوة إالّ باهللا

 سالم ألنه حيرر اإلنسان من الطغيان ، و إنّ أنظمتكم ختاف من اإل
 يعيد لإلنسان كرامته و إنسانيته ، هذا ما ال يريده الرجل الغريب

املستبد . 
 إنّ جهادنا ضد احلكام البد أن يتواصل بكلّ الوسائل الشرعية

 . كرامة أمتنا بتحكيم شريعة ربنا الستعادة
 غرب اإلسـالمي إىل الشعب اجلزائري خاصة ، و الشعوب امل *

 إنّ اهللا أكرمنا باإلسالم ، و عرفنا أنّ عزتنا يف ديننا ، فإذا : عامة
 العزة يف غري ديننا أذلّنا اهللا تعاىل ، و أنظروا إىل واقعنا يف ابتغينا

 ظلّ هذه احلكومات املستبدة احملكّمة لقوانني الكفر و اجلـور ،
 ها ، و كيـف أنـتم احملاربة لشريعة اإلسالم ، كيف انتم يف ظلّ

 مقارنة مع هؤالء احلكام و حاشيتهم و عوائلهم و أصدقائهم ؟ ،
 و ( االستثمار باسم كيف انتم مع من يأيت إىل أوطاننا من الكفار

نا ضداالستثمار ال يقول أحد أن باسم االستغالل ، بل حنن ضد 
 ة ؟ ، ألسنا نعيش عبيدا يف أوطاننا ؟ ، ألسنا نعيش أذلّ ) االستثمار

 . مع وجود ثرواتنا ؟ ، ألسنا مقهورين يف بلداننا ؟
 ملاذا الرضى ذا األسلوب من العيش ؟ ، ملاذا الرضى بالذلّ ، و
 معنا دين أوضح لنا طريق العز ؟ ، أهو اخلوف من املـوت ؟ ،
 فاملوت آت ، و ضرب اهللا لكلّ نفس أجلها ال تستقدم ساعة و

 ال تنقص من اآلجال شيئا ، و ال تتأخر ، فطلب العزة و الكرامة
 . البقاء يف ذلّ و القهر ال يزيد من األعمار شيئا

 أم هو اخلوف من ذهاب الدنيا ؟ ، فـأي دنيـا أبقاهـا لكـم
 الطواغيت ، هل هو حبث كثري من أفراد أمتنا يف املزابل عن لقمة
 العيش ؟ ، أم هي احلياة يف بيوت قزدرية ال تصلح لعيش البهائم

 ( العيش بدخل زهيد مقابل أعمال شاقّة بعقود مؤقّتـة ،  أم هو
 أورو مقابل حـوايل ١٠٠ يبلغ دخل كثري من أفراد أمتنا حوايل

 كثري من أفراد أمتنا أن اضطرار ؟ ، أم هو ) ساعات عمل ١٠
 يبيع أعضاءه من اجل أن يوفّر لقمة العيش لعائلته ؟ ، أي عيش

 ، اجلزائر مثال بلد الـنفط و هذا يا إخوان الّذي ختافون فواته ؟
 م ، مثّة أماكن مل يدخلها الغاز إىل ٢٠١٠ الغاز ، و حنن يف سنة

 اآلن ، و يف املقابل مثّة بلدان غربية تعيش على غاز اجلزائـر ،
 أهذا هو العيش الّذي ختافون فواته ؟ ، أنظروا إىل الرذيلة الّـيت

 ثانويـات ، و يف املـدارس و ال املخدرات أقحموا فيها أبناءنا ،

 يف الشركات و املؤسسات ، االبتزاز الدعارة يف اجلامعات ، و
 . أهذا هو العيش الّذي ختافون فواته ؟

 يا أمتنا احلبيبة عزتكم ، عزتكم ، و كرامتكم ، كرامتكم ، و لن
 يكون لكم هذا إالّ بتحكيم شريعة ربكم ، على األقـلّ لعـيش

 يكون يف جيلنـا ، لكـن أبناؤنا يف أحسن عيش ، فالنصر لن
 سنكون مطية ألن تعيش األجيال القادمة يف عز و كرامة و هناء

 . ، ال كما عاش األجيال قبلهم يف ذلّة و هوان
 أمتنا احلبيبة ال بد أن نعود إىل ديننا ، نتمسك به كما أمر ربنا ،
 نأمتر بأوامره ، و ننتهي عن نواهيه ، و نقتدي بنبيه عليه الصالة

 . السالم و
 إىل شبابنا إنّ رجولتكم يف التمسك بدينكم ، و إنّ كرامتكم *

 . باحملافظة على شريعة ربكم
 اهللا على ما من امحدوا مثّ أقول لشباب التوحيد و اجلهاد خاصة

 اهللا به عليكم أن هداكم ملنهج احلق و دعوة احلق ، فال تستعلوا
األخالق على غريكم ، و كونوا دعاة هدى و تقى ،  حتلـوا ـب

 . على العلم الشرعي و العمل به احرصوا احلميدة ، و
 أهل التثبيط و اخلذالن فقد غير النظام من إسـتراجتيته احذروا

 فبعدما كان يستعني بأهل اإلرجاء و أهل األهواء ، فهـو اآلن
 يستعني بأهل التثبيط و اخلذالن الّذين باعوا مبادئهم من أجـل

 ممن يظنهم الكثري منكم أنهـم متيازات ا مناصب و مكاسب و
 ، و هم يف احلقيقة هم أهل اخليانـة و االستقامة على اجلادة و

 اخلديعة ، ما أقوله عن هؤالء ليس هو جمرد ظنون أو مساعـات
 كما يظنه من ال يحسن الظن إالّ بأهل اخلذالن و النفاق ، بل ما

 اعرفه منـهم أقوله عن هؤالء و قد كشفت عور بعضهم هو ما
 شخصيا ، فلست ممن يعتمد على جمرد أقوال يف مثل هذه القضايا
 ، فال تنخدعوا ؤالء ، فهم ال يضرون منهجنا ، و لن يضروننا

 . بإذن اهللا ، بل خنافهم عليكم أنتم يا شبابنا
 زادكم اهللا من فضله ، الثبات الثبات حتى مين : إىل ااهدين *

 . عنده أو يكرمنا بالشهادة يف سبيله اهللا علينا بنصر من
 كما أوجه ندائي إىل مجيع فصائل اجلهاد و اخص بالذكّر تنظيم
 القاعدة يف املغرب اإلسالمي ، و مجاعة محاة الدعوة السلفية ، أن
 يتوحدوا حتت راية واحدة واضحة جليـة ، فليـشكّلوا جلنـة

 و سنة رسوله مشتركة تعمل على ذلك ، تحكم بينها كتاب اهللا
 . عليه الصالة و السالم ، فاخلالف شر و الوحدة رمحة

. و احلمد اهللا رب العاملني
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 احلمد هللا رب العاملني قاصم اجلبارين ومذهلم وناصر املستضعفني
 ومعزهم، والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد بن عبد اهللا

 تفى أثره وأحىي سنته وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واق
 وجاهد أعداء اهللا يف العسر واليسر حىت ال تكون فتنة ويكـون

 الدين كله هللا، مث أما بعد
 فقد جعل اهللا هلذا الدين من يقف على ثغوره ويدفع عنه شـر
 أعدائه وحيمي بيضته إىل يوم الدين، وهؤالء مفرقني يف الـبالد،

 ن علم وبأس، وإنـا كل على ثغره ينافح عن دينه مبا آتاه اهللا م
 حنسب إخواننا يف بالد املغرب اإلسالمي من هذه العصابة اليت ال
 تربح تقاتل يف سبيل اهللا، ال يضرها من خالفها وال من خذهلا حىت

 . يأيت أمر اهللا وهم على ذلك
 فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم وهذه املكانة العالية عنـد اهللا،

 وخدمكم حىت نفوز معكم نسأله سبحانه أن نكون من أنصاركم
 . ببعض األجر والثواب

 مراحل تكوين قاعدة المغرب اإلسالمي
 اجلهاد  واملغرب اإلسالمي مقرونان ومها وجهان لعملة واحدة ال
 يفترقان، املغرب اإلسالمي أرض اجلهاد والفتوحات وأرض العزة
 والكرامة، وكل ما طرأ عليها من فساد وبعد عن الدين فهـي

 وغريبة ال تلبث أن تلفظها البيئة املغاربية وكـذلك أمور دخيلة
 نفسية املواطن املغاريب املعروفة بالعزة واألنفة وكراهية التبعيـة

 . لكل ما هو دخيل على تراثه ودينه
 وهذا هو املأمول يف هذه الشعوب إن شاء اهللا، فقد حاول احملتل

 ين الفرنسي واالسباين وكذلك اإليطايل أن يطمس معامل هذا الد
 يف هذه البالد لعقود من الزمن لكنه فشل، واضطر للخـروج
 منهزماً مدحوراً فوكّل هذه املهمة القذرة إىل جمموعة من اخلونة
 من أبناء جلدتنا هناك لكي يواصلوا دوره اخلبيـث ويكملـوا

 مشروعه اخلطري بصرف املسلمني عن دينهم وزرع دين ال هـو
 هدفه هو إخراج املسلمني نصرانية وال يهودية وال جموسية، يكون

 من دائرة اإلسالم ليظلوا تائهني ضائعني والهثني وراء هذا الغرب
 . الكافر

 وقد سارعوا يف البداية إىل إغراق شعوبنا يف الفقـر واجلهـل
 وحرماا من وسائل التعبري حىت تظل يف مـستنقعات التبعيـة

 ترويض هـذه - بعدئذ – للغرب، ويسهل على هذه احلكومات
 وب واستغالهلا كمادة خام لتحقيق مصاحل أسـيادهم مـن الشع

 اليهود والصليبيني وينتفعوا هم بالصالحيات الالحمدودة خاصة
 . بقاؤهم على كراسي احلكم وتوارث السلطة أباً عن جد

 " قاعدة اجلهاد " لقد قام اجلهاد يف اجلزائر بقيادة اإلخوة يف تنظيم
 عمـل الـسياسي، يف الوقت الذي كانت الساحة تعج بفتنة ال

 ، حيث كانت مجـاهري " الدميوقراطية " وصنمه املعبود املسمى ب
 الشعب اجلزائري بكل فئاته ومستوياته تنجر وراء مـا يـسمى

 ، هذه اجلبهة الـيت انـساقت هـي " باجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ "
 األخرى وراء صنم الدميوقراطية وسراب العمل السياسي قصد

 االقتراع، دون إراقة قطـرة دم الوصول إىل احلكم عرب صناديق
 واحدة وال إطالق رصاصة يف مواجهة املؤسسة العسكرية العتيدة

 . التابعة للنظام الصلييب الفرنسي قلباً وقالباً
 أدرك اإلخوة منذ البداية أن معركة اجلبهة خاسرة حىت لو الحت
 هلم يف األفق عالمات انتصار ومهي ما لبثوا أن ملسوه بأيديهم ،

 خوة اعتزال الساحة والتربؤ من هذه العملية الـسياسية فقرر اإل
 منذ بدايتها ويف أوج االنتصار الومهي للجبهة اإلسالمية، خاصة
 بعدما جنحوا يف اكتساح االنتخابات البلدية قبيل االنتخابـات

. التشريعية
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 وقــد رافــع مــدير الــشرطة الفدراليــة
 الكـونغرس، عـن األمريكيـة، أمـام أعـضاء

 طرحــه لفــتح مكتــب جلهــازه األمنــي يف
ــات ــارته إىل العالق ــر، بإش ــة اجلزائ  املتين

 التي استطاع اجلهاز تقويتها

 مل يكن من السهل إقناع اجلموع الغفرية من الشعب اجلزائري أن
 انتصاراً – يف اعتقادهم – سياسية وهي حتقق يكفر ذه العملية ال

 تلو انتصار، واكتساحاً تلو اكتـساح، ودعـوم إىل العمـل
 لكن اهللا . اجلهادي القتايل بدالً من العمل السياسي الدميوقراطي

 تعاىل أراد هلذا الشعب أن يذوق فتنة عبادة عجل الدميوقراطيـة
 ، حلكمة بالغة كما ذاقه بنو إسرائيل يف عهد موسى عليه السالم

 . ستنجلي نتائجها بعد حني
 فكانت النتيجة هو ضياع جهود كثرية وكبرية وأوقـات مثينـة
 ركضاً وراء انتصار مزيف ال ميكن أن ينالوه إال إذا خضعوا لدين
 الطواغيت ورضوا أن يكونوا تبعاً لقوانينهم والعمل حتت قبـة

 . النظام الصهيوصلييب العاملي
 ها من خريات طبيعية ومنابع النفط والغاز مبا في – فأرض اجلزائر

 ال ميكن أن تمنح على طبق من ذهب إلسالميني يريـدون أن –
 يطبقوا شرع اهللا لتقسم هذه الثروات على الشعب اجلزائـري

 . املسلم ويحرم احملتل منها هكذا ذه السهولة
 فاملسألة أكرب وأخطر مما يتصوره دعاة الدميوقراطية من جبهـة

 أو غريها، وال يصلح أمر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا، اإلنقاذ
 . جهاد وقتال ودماء وأشالء، عسى أن يوفقهم اهللا لتحكيم شرعه

 يرجى يف هذا املقام مراجعة ما [
 كتبه الشيخ احلبيب أبو مـسلم

 ]. اجلزائري
 إجماع حكومات الردة على

 محاربة القاعدة
 لقد أقضت القاعـدة يف بـالد

 مي مـضاجع املغرب اإلسـال
 احلكام املرتـدين لـيس فقـط

 انتقـال حكومة اجلزائر بل كل الدول ااورة ،  خاصة بعـد
 عالمة هذا احلدث شكل حيث " ، " القاعدة " إىل حضن التنظيم

 الصحراء الكربى بني الدول املطلة على فارقة حسمت التجاذب
 شراكة عسكرية وثيقة جسدا والواليات املتحدة يف اجتاه إرساء

 املنطقـة، وإرسـاء املناورات السنوية املشتركة يف أحد بلدان
 الـيت عقـدت " ملكافحة اإلرهاب الشراكة العابرة للصحراء "

 مبـشاركة ٢٠٠٧ شباط / فرباير ٧ ندوا الثالثة يف دكار يوم
 ليبيا ( كل من املغرب واجلزائر وتونس وموريتانيا رؤساء أركان
 نغال ونيجرييا، بإشراف ومايل وتشاد والس والنيجر ) غري مشاركة

 القوات األمريكية لقائد اجلنرال وارد الذي كان آنذاك مساعداً
 وميكن تفسري إشراك نيجرييا رغم بعدها عن الصحراء . يف أوروبا

 تنامي التيارات اإلسالمية فيها على خلفية التنـوع اإلثـين إىل
 . ) مقال صحفي بتصرف ". ( والديين اللذين يميزاا

 ومات املنطقة إىل عقد العديد مـن اللقـاءات لقد سارعت حك
 األمنية املتواصلة ومل يتوقف التنسيق األمين بني وزارات الداخلية

 ومبادلة املعتقلني فيما بينها، خاصة حكومات املغرب واجلزائـر
 وموريطانيا، وال زال اهلاجس األمين يسيطر على برامج هـذه

 . يف املنطقة الوزارات وخوفها املتصاعد من أنشطة القاعدة

 [ وما زالت احلدود بني كل من املغرب واجلزائر مغلقة إىل اآلن
 أي منذ عمليات ما يسمى بفندق أطلس أسين مبدينة مـراكش

ست ] ١٩٩٥ املغربية يف عام  ، واألسباب أمنية باألسـاس ولـي
 سياسية كما حتاول أن توحي بذلك وزاريت اخلارجية يف املغـرب

 بب مشكل الصحراء الغربية اليت يتهم واجلزائر، كما أنه ليس بس
 . فيها املغرب دولة اجلزائر بدعم جبهة البوليزاريو

 وإجماع دولي صليبي
 أمريكا تعلم جيداً قدرة القاعدة على االنتشار وقدرا الفائقـة
 على اكتساب األنصار اجلدد يف حرا القائمة ضـد احللـف

 رعت منذ الصهيوصلييب وحكومات الردة يف املنطقة، لذلك سا
 سنوات إىل تعزيز تواجدها يف القارة األفريقية بعامة ويف منطقـة

 ، ذات " مؤسسة أفريكوم " القرن اإلفريقي خباصة عرب ما يسمى
 . الصبغة العسكرية واألمنية يف آن واحد

 إف " بل إن أمريكا قررت أن تفتح مكتباً تابعاً ملؤسستها األمنية
 اليت تم أصالً بـاألمن " يب آي

 اخلي وال عالقة هلا باألمور الد
ــب ــة، إذ أن مكت  اخلارجي

 هـو " سي أي إيه " املخابرات
 املتخصص يف هذا األمر،  ولكن
 نظراً ألمهيـة منطقـة القـرن
 اإلفريقــي ومنطقــة املغــرب
 اإلسالمي فقـد عمـدت إىل
 مناقشة فتح مكتب تابع هلا يف اجلزائر كما فعلت يف دول أخرى

 . مشاة
 إن ) آي . يب . آف ( الفدرالية األمريكيـة الشرطة قال مدير فقد

 اجلزائر، يف سـياق مصاحله بصدد التحضري لفتح مكتب هلا يف
 .'' العريب التهديدات اإلرهابية يف منطقة املغرب ''

ه يف أشـغال الكـونغرس وأوضح روبرت  مولري، أثناء تدخـل
 الفدرالية األمريكيـة األمريكي، املنعقد لتحديد ميزانية الشرطة

 ، نقال عن وكالة األنباء الفرنسية، أن نشاط مـا ٢٠٠٩ لسنة
 بتنظيم القاعدة يف منطقة املغرب العريب تضاعف بـشكل يسمى

 خالل السنتني املاضيتني، مما يتطلب متسارع يف البلدان املغاربية
 . املنطقة مواجهته بتأسيس فرع للجهاز ذه

 املكتب يف اجلزائر من شأنه ترصد أن فتح مثل هذا '' : وأضاف
 جماالت تنقـل ومتابعة نشاط هذا التنظيم بشكل دائم، سيما يف

 األفراد ما بني اجلزائر والبلدان األوروبية وحىت الواليات املتحدة
. األمريكية
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 وقد رافع مدير الشرطة الفدرالية األمريكية، أمـام أعـضاء
 الكونغرس، عن طرحه لفتح مكتب جلهازه األمين يف اجلزائـر،

 املتينة اليت استطاع اجلهـاز تقويتـها، يف قات بإشارته إىل العال
 يف جمال مكافحـة السنوات األخرية، مع املسؤولني اجلزائريني

 . اإلرهاب
 البلـد وأشار يف السياق ذاته أن فتح مثل هذا املكتب يف هـذا

 يف منطقة املغرب العريب من شأنه تأمني بـاقي ) اجلزائر ( احملوري
 . قاعدة وديدات تنظيم ال البلدان من خطر

 العامل، مكتبا حول ٧٠ يذكر أن جمموع مكاتب اجلهاز املقدر بـ
 تتواجد مقراا يف مباين السفارات األمريكية ا، مثلما هو احلال

 . الكائن يف العاصمة املغربية الرباط للمكتب
 فإن فكرة إنشاء مكتب إىل موقع اجلهاز عرب األنترنت، واستناداً

 ٢٨ قد سبق هلا وأن أثـريت يف يف اجلزائر كان ) أف يب أي ( لـ
 مسؤويل اجلهاز، حيث صرح مـدير طرف من 2006 مارس

 ستة مكاتب مكتب التحقيقات الفيدرايل أن مصاحله تعتزم فتح
 هلا يف كل من أفغانستان والسودان واجلزائر وجنـوب إفريقيـا

 مع العلم أن الثالث األخرية قد مت فتح مكاتب وقطر وسلفادور،
 . ا

 يف مكتبني يف منطقة مشال إفريقيا، واحـد تب حالياً وميلك املك
 املغرب وآخر يف مـصر، ويوجـدان يف مقـري الـسفارتني

 بالنسبة ألغلـب فـروع مكتـب األمريكيتني، كما هو احلال
 . العامل التحقيقات الفدرايل يف

 وال ننسى اهتمام فرنسا الصليبية الدائم واملكثف بأمور اجلزائر
 ال تزال فرنسا تعترب بـالد اجلزائـر العسكرية واألمنية، حيث

 ساحة امتداد لثقافتها ومنبعاً للكثري من موارد الطاقـة األوليـة
 فالنظام العسكري يف اجلزائر . وعلى رأسها الغاز الطبيعي والنفط

 يعترب فرنسا أباها الروحي ومركزاً سياسياً وثقافياً وعسكرياً ال
 . ميكن االستغناء عنه حبال

 المغرب اإلسالمي واقع الجهاد في
 فاإلخوة يف تنظيم القاعدة مثلوا اجلهاد يف قمة صـفائه ونقائـه
 واستقامته على منهج أهل السنة واجلماعة وال ميكن أن نشك فيه
 قيد أمنلة، بل نؤيده وننصره ونتمىن أن نكون ضـمن جنـوده
 البواسل لنسطر جزءاً ولو يسرياً من تلك املالحم العظيمة على

 . شهداء أرض اجلهاد وال
 ففي اجلانب العسكري استطاع اإلخوة أن يوسـعوا عمليـام
 اجلهادية فأصبحت مركزة ونوعية جداً، بدءاً  بتصفيات رمـوز
 النظام العسكرية واألمنية ومروراً بتنصيب احلـواجز الومهيـة
 وزرع العبوات الناسفة آلليات النظـام العـسكرية وانتـهاءاً

 كرية واألمنية ونـسفها باهلجمات الضخمة على القواعد العس
 بالكامل أو جزئياً  مثل استهداف مراكز األمن يف عـدة مـدن

 . باجلزائر واهلجوم التارخيي للقاعدة العسكرية يف موريطانيا

 وقد طور ااهدون أساليب القتال واألسلحة املستعملة خاصـة
 العبوات الناسفة أو الالصقة أو التفجريات عن بعد، مما جعـل

 ئري يتراجع وحيسب للمجاهدين ألف حساب قبـل النظام اجلزا
 اإلقدام على أي رد فعل دفاعي، واضطر إىل التقليل من طلـب
 ااهدين ومطاردم خوفاً من السقوط يف الكمـائن احملكمـة

 . والذكية اهدي القاعدة

 ويف اجلانب السياسي استطاع اإلخوة أن يفرضوا منهجهم على
 عديدة من الشعب املسلم ، مـا الساحة وينشروه وسط شرائح

 أدى إىل التحاق العديد من الشباب بصفوف ااهدين وكسب
 املزيد من األنصار األخفياء الذين يقـدمون خـدمات جليلـة
 وعظيمة إلخوام يف اجلانب األمين والعـسكري واللوجـسيت

 . بصفة عامة
 أما يف اجلانب اإلعالمي فقد متكن اإلخوة من كسر ذلك التعتيم

 عالمي الطاغويت ويوصلوا توجيهام  وعمليام اجلهادية إىل اإل
 الشعب املسلم لكي يبينوا احلقائق املخفية، وها حنن نشهد ميالد
 مؤسسة األندلس اجلهادية كمنرب رمسـي لإلخـوة يف اجلزائـر
 باإلضافة إىل املواقع واملنابر اإلعالمية اجلهادية األخـرى علـى

 . الشبكة
 حة لإلخوة فهي الثبات على املنهج واملزيد إن كان هناك مثة نصي

 من التضحية والصرب على تبعات الطريق، فقد قطعتم أشـواطاً
 كبرية ومهمة من مسرية التغيري، وبقي أمامكم واجبات عظيمـة

 ستكون خفيفة ويـسرية – حبول اهللا – وكبرية بال شك ولكنها
 على أصحاب اهلمم العالية بفضل جتربتكم الطويلة وخـربتكم
 العالية يف ميدان اجلهاد، ويقيننا يف اهللا تعاىل كـبري أن يعيـنكم

 . ويهديكم فيما تبقى من الطريق
 إحرصوا على طاعة أمرائكم واحلفاظ على ألفتكم وتوحـدكم،
 فليس هناك مثة ثغر يدخل منه العدو أخطر وأعظم من االختالف
 والتنازع، واحرصوا على ثواب اهللا ورضـاه لكـي تـصغر يف

 . كل املكتسبات املادية ولو ملكتم الدنيا بني أيديكم أعينكم
 ال تغفلوا جانب الدعوة يف جهادكم وتقربوا إىل الشعب املسلم
 لكي تنتشلوا الشباب الطيب فيكونوا لكم عوناً يف جهادكم وال

 ﴾ كذلك كنتم من قبل فمن اهللا علـيكم ﴿ تنسوا قول اهللا تعاىل
]. ٩٤ النساء [
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 وعود وآفاق المستقبل
 ا سبق القول فإن تنظيم قاعدة اجلهاد يف اجلزائر حتمل العبء كم

 ليمثل تنظيم القاعدة العاملي يف بالد املغرب اإلسالمي قاطبـة،
 وهي مهمة ثقيلة ومكلفة، ولكن البد مما ليس منه بد، فقد وجد
 اإلخوة فراغاً يف املنطقة ووفقهم اهللا ألداء هذا الواجب، فال مفر

 ه لشرف عظيم هلؤالء اإلخوة أن يكونوا ممثلني مما قدره اهللا، وإن
 هلذا التنظيم املبارك يف هذه املنطقة احلساسة واهلامة من عاملنـا

 . اإلسالمي
 فالدور املنتظر من هذا التنظيم هو أن يكون صلة وصـل بـني
 شعوب املنطقة وبني التنظيم العاملي لكي حيض املـسلمني علـى

 اخلالفة اإلسالمية يف بـالد فريضة اجلهاد والقيام بواجب إحياء
 . املغرب

 وهذا يتطلب جهوداً مضنية وتنظيماً حمكماً وتربية جنود مؤهلني
 ليكونوا قادة وجنوداً يف ذات الوقت، فاجلهاد كما نعلم يستهلك
 الرجال، وال مستقبل لتنظيم أو جتمع جهادي بغري وجود قيادات

 جلهادي يف يف الصف الثاين والثالث قادرة على مواصلة العمل ا
 بسبب االستشهاد أو األسر [ حال ذهاب قيادات الصف األول

.[ 
 دوره أيضاً هو التوسع املوزون يف بلدان جنوب الصحراء حبثـاً
 عن قواعد آمنة تكون مالذاً للمجاهدين عند املواجهة، ومن أجل
 توسيع مناطق الصراع مع األعداء من أجـل تـشتيت قوتـه

ـيكون التنظـيم وإضعاف تركيزه ومضاعفة خسائر  ه، وذا س
 اجلهادي يف وضعية أكثر أمناً ويف موقع قوة ويف وضعية اهلجوم

 . بدالً من البقاء دوماً فريسة سهلة لألعداء

 أدخلوا عليهم الباب، فـإذا ﴿ نريد أن حنقق أمر ربنا جل وعال
 ، فأبواب العدو كثرية ولـن ميكنـه ﴾ دخلتموه فإنكم غالبون
 مكلف أميا تكليف، وااهدون مطالبون حراستها كلها ألن ذلك

 بفرض احلرب على العدو يف عقر داره ملا خيلق ذلك من متاعب
 . مجة وعظيمة للعدو

 أما توقعايت خبصوص مستقبل الصراع القائم بني ااهدين مـن
 جهة وبني األنظمة املرتدة الـيت تقاتـل نيابـة عـن النظـام

 : الصهيوصلييب فهو كالتايل

 أن ااهدين سيتجذرون يف اتمعـات واملنـاطق أعتقد جازماً
 احمليطة باجلزائر، وسوف يتوسعون يوماً بعد يوم وسوف يأسرون
 قلوب كثري من الناس بسبب التضحيات اليت يقدموا ليل ـار
 وبسبب قدوم املتميزة اليت تتمثل يف أخالقهم العالية وتعاملهم

 يؤدي هذا التقدم الرحيم مع الشعوب يف كل ااالت، وسوف
 إىل تقزمي العدو وإضعافه وخروج الكثري من عمالئـه فـرادى
 وأفواجاً من دين الطاغوت للدخول يف دين اهللا عز وجل بعد أن
 يروا آيات اهللا تتجلى يف انتشار هذا الدين ورعاية اهللا ألوليائـه
 ااهدين وحتقيق هؤالء املؤمنني النتصارات متتالية يف النفـوس

 . رض أيضاً وعلى األ
 يواصل مسريته بثبـات واسـتقامة – حبمد اهللا وقوته – وهاهو

 – أبناء فرنسا الصليبية وعمالئه اخلونـة – ويثخن يف أعداء اهللا
 وكل يوم يشقون طريقاً إىل نفوس الشعب ونسمع ونرى التحاق
 الشباب بثكنات ااهدين ومعسكرام ويسارعون إىل نـصرة

 جلهاد، ليس من داخل اجلزائر فحسب إخوام يف تنظيم قاعدة ا
 بل من كل األقطار ااورة ،  بالرغم من وجود مثبطات كثرية
 حتاول أن متنع هذا الشباب وتكبله وختدره ليظل دومـاً تائهـاً

 . وتافهاً يف خدمة الطواغيت وانتظار سرام املفقود
 أقول بأن اإلخوة يف تنظيم قاعـدة اجلهـاد يف بـالد املغـرب

 قد وسعوا عمليام ودعوم لتشمل بـالد جنـوب اإلسالمي
 موريطانيـا ومـايل الصحراء ومنطقة الشرق األفريقي ، خاصة

 والنيجر وبعدها دولة التشاد حبول اهللا تعاىل، وهذه تعترب مالذات
ـة، وال غـرو أن يعتـرب  واسعة وآمنة للحركة اجلهادية املبارك

 ر وأكـرب األعداء منطقة الساحل والقرن اإلفريقي مـن أخطـ
 . مالذات اإلرهاب بعد أفغانستان

 فقد أسسوا هناك قواعد جهادية انضم إليها أبناء املنطقة لتصبح
 قواعد انطالق للجهاد املبارك حىت حترير كل البالد اإلسـالمية
 وتوسيع نفوذ ااهدين وإجياد بدائل وقواعد متعددة يلجأ إليها

 لة املـرابطني كل جماهد، وهم سائرون على استرجاع أجماد دو
 . املوحدة بقيادة يوسف بن تاشفني رمحه اهللا

 لقد جتاوز اإلخوة يف اجلزائر مرحلة الضعف واخلوف من العدو
دخول علـى – بفضل اهللا – بل انتقلوا  إىل مرحلة اهلجوم واـل

 العدو من أبوابه املتعددة، وصار النظام املرتد يف اجلزائر يف موقع
اهدين من حيث ال حيتسب الدفاع يترقب هجمات وضربات ا . 

 سوف يضطر النظام الصهيوصلييب العاملي إىل تعزيـز صـفوف
 أوليائه بالعتاد والدعم اللوجسيت واألمين لترجيح كفة الصراع
 لصاحل هذه احلكومات املرتدة، ويف املقابـل سـوف يـنجح
 ااهدون يف كسر هذه التكنولوجيا وإبطال مفعوهلا، وسينقلب

 . اهللا تعاىل سحرهم عليهم بإذن
 فقد انتقل اإلخوة من بالد املغرب اإلسالمي إىل ما بات يسمى
اآلن مبنطقة الساحل اإلسالمي، ويضم مناطق واسعة من جنوب



۳۳ 

 أقــول بــأن اهللا تعــاىل قــد
 عــدة فــتح علــى إخواننــا يف قا

 املغرب اإلسالمي أبـواب خـري
 كثــرية ومتنوعــة، فأعــداء اهللا
 يـــأتيهم اهللا مـــن حيـــث ال

 حيتسبون

 اجلزائر ومشال مايل وشرق النيجر ومشال نيجرييا، باإلضـافة إىل
 . مشال شرق موريطانيا

 تخترق جيش البوليساريو القاعدة
 سمى بالبوليساريو كان بـدافع مـن الكل يعلم أن إنشاء ما ي

 املؤسسة العسكرية اجلزائرية أساساً لتكون هذه اجلبهة مبثابة ورقة
 ضغط للنظام العسكري يف مواجهة أطماع النظام امللكي املغريب
 يف الصحراء الغربية، هذه الصحراء اليت كانت باألمس القريب

 قيـة حمتلة من طرف اإلسبان، وخرجوا منها بعد معاهـدة واتفا
 أبرموها مع النظام املغريب مقابل اإلبقاء على مدينيت سبتة ومليلية

 . احملتلتني، يف بداية السبعينيات من القرن املاضي
 هاهي إذن جبهة جديدة ونقطة قوة أخرى تضاف إىل جيـوب
ـتلعب دوراً  ااهدين، الشك أا ستعزز صفوف القاعـدة وس

 اإلسـالمية وتنـصيب مهماً يف املنطقة من أجل حترير األراضي
 مواقع أقدام للمجاهدين تكون مبثابة النواة األوىل لدولة اخلالفة

 . القادمة حبول اهللا تعاىل
 : يقول أحد اإلخوة امللمني ذا امللف الشائك واحلساس

 اإلسالمية يف خميمات الالجئني دور بـارز يف كان للحركة فقد "
 الشباب راويني املقاتلني الصح من إحداث نقلة يف أفكار العديد

 املنظرون يف ذهلا ب وعقائدهم ووعيهم السياسي رغم اجلهود اليت
 الوعي العسكرية الصحراوية للحيلولة دون تسرب هذا املؤسسة

 . الصحراويني الديين إىل املقاتلني
 اإلسالمي اجلهادي العاملي ووضوح معامل عقيدته بروز التيار فمع

 العامليـة و واليهوديـة النصرانية القوى املتمثلة يف صراعه مع
 احلاكمة اليوم يف بالد املسلمني دعوته إىل إزاحة األنظمة العميلة

 كحاضن لـدين واستبداهلا بدولة اخلالفة
 ال خيفي الكثري مـن ، ومصاحلهم املسلمني

 تأييـدهم املقاتلني الصحراويني الـشباب
 اجلهادي خاصة وأن منطقة مشال هلذا التيار

 مـن خـالل جنبياً أ فريقيا تشهد تدخالً إ
 والدور املنوط ا فريكوم قوات األ تأسيس

ـبالد يف املنطقة وقد سعى تنظيم  القاعدة ب
 املغرب اإلسالمي إىل دعوة شباب املسلمني

 وعمالئهـا يف جماة القوى األجنبيـة إىل
 املنطقة لذلك ال ميكن لتنظيم القاعدة أن

ا يف ا فرصة إحتقان املنطقة يفوت  ملعادلـة دون أن يكون العـب
 املتـدينني من املقاتلني أعداداً وسوف جيد يف اجليش الصحراوي

 يقدمون له الدعم واملساندة تتجاذم الوالءات الوطنية الذين ال
 أصبح يضم يف صفوفه عـددا اللوجيستكية كيف ال وهو الذي

 الشباب الصحراوي وهو األمر الذي مل تتستر عليه األجهزة من
 . زائرية حىت واجل الصحراوية األمنية

 الكثري من إمكانات اجليش الصحراوي املاديـة سيكون لذلك
 الـساحة علـى وأفراده رهن إشارته ساعة وقوع أي تطـور

 واستمرار فتواجد القوات األممية غري مرغوب فيه ، الصحراوية
 تقتيل النظام املغريب للصحراويني وسجنهم جيعل القيام بعمليات

 اء البوليساريو و اجلزائر للتيار واستعد ضروريا جهادية ضده أمرا
 يتحالف مع القاعـدة و الالجئني سيجعله خميمات اإلسالمي يف

 تواجده وجماة وإاء يقدم على ضرب مواقع قوات املينورصو
 جبهـة اجليش املوريتاين الذي يقوم بدوريات على احلدود مـع

 املغاربية البوليساريو وفق أجندة أمنية متخضت عن لقاء الدول
 " . حملاربة اجلهاديني يف الصحراء قوات األفريكوم خلاضعة لربنامج ا
 ] انتهى [

 أقول بأن اهللا تعاىل قد فتح على إخواننـا يف قاعـدة املغـرب
 اإلسالمي أبواب خري كثرية ومتنوعة، فأعداء اهللا يأتيهم اهللا من
 حيث ال حيتسبون، فهاهم أوالء يربون اجلنود وجيمعوم علـى

 له ودينه القومي ولكن يـأىب اهللا إال أن يتحـول حماربة اهللا ورسو
 هؤالء اجلنود إىل أنصار للحق فيخلعـوا والءهـم لتجمعـام
 العلمانية احملاربة هللا ولرسوله ليجعلوها يف أعناق والة األمـور

 . احلقيقيني، قادة اجلهاد الصادقني مع رم واملخلصني لدينهم
 توسيع دائرة الحرب في اتجاه حلفاء النظام

 ال خيتلف إثنان على أن النظام الفرنسي يعتـرب األب الروحـي
 للنظام املرتد يف اجلزائر وهو سنده الرئيسي، عسكرياً وثقافيـاً
 وأمنياً وسياسياً، فكأن اإلخوة يف تنظيم قاعدة اجلهاد يف بـالد
 املغرب اإلسالمي يقاتلون النظام الفرنسي بطريقة غري مباشـرة

 . دة على أرض اجلزائر ااه
 اإلخوة يف اجلزائر لديهم برامج عمـل
 يراعــون فيهــا املعطيــات الدوليــة
 واإلقليمية واحمللية، كما أن هلا عالقـة
 بإمكانيام العسكرية واألمنية، فكـثري
 من األهداف قد تبدو لنا حنن معـشر
 األنصار مهمة للغاية وينبغي إنفاذها يف

 بـالرغم - احلني، ولكن لدى أصحاا
 تبقى غري قابلة للتنفيذ يف - من أمهيتها

 يف حـال – احلال أو قد تكون سـبباً
 يف جلب الكثري من املفاسد – تنفيذها

 وفتح معارك جديدة هم يف غىن عنها أو غري مستعدين للدخول
 . فيها حالياً

 فضرب فرنسا يف عقر دارها هدف مهم وردعي بالدرجة األوىل،
 اجلزائر، وقد يكون ميكن أن حيقق الكثري من املصاحل للجهاد يف

 ضمن أولويات اإلخوة ولكن رمبا وقت تنفيذه مل حيـن بعـد يف
. انتظار تكملة الشروط والظروف كلها
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 وأنا أرى أن ضرب النظام الفرنسي يف عقر داره سيـساهم يف
 التخفيف عن اإلخوة وسيكسبهم هيبة زائدة يف عـني العـدو،

 الرعب واهللع واحلرب كما نعلم مجيعاً تعتمد أساساً على إدخال
 يف نفوس العدو والقيام بضربات إستباقية ومباغتة، وقد يكـون
 . لدى اإلخوة أسباب ودوافع جتعلهم يؤجلون مثل هذه الضربات

 ما ينطبق على فرنسا ينطبق كذلك على باقي الدول الـصليبية
 الداعمة لإلرهاب القائم على اإلسالم واملسلمني، والساعية إىل

 القنوات االقتصادية أو الثقافية أو العسكرية، احتالل بلداننا عرب
 ويبقى على ااهدين يف بالد املغـرب اإلسـالمي أن يـضعوا
 أولويام يف معاركهم املفتوحة مع هذه التحالفـات املتعـددة،
 وعليهم كذلك أن يراعوا إمكانيام املادية والبشرية يف حـرم

 . الطويلة مع قوى الكفر والردة
 هدين فك أسرى المجا

 بقي أن نتحدث عن نقطة مهمة جداً باتت سالحاً فتاكاً يف أيدي
 ااهدين وصاروا حيسنون استغالهلا على أحسن وجه وهللا احلمد،
 تلك هي مسألة البحث عن فك أسرى املسلمني مـن سـجون

 . الكفار واملرتدين على حد سواء

 ني فالساحة أصبحت ملغومة للغاية، ومع احتدام الصراع بيننا وب
 أعدائنا صار من الواجب على ااهدين أن يبحثوا عن مـواطن
 ضعف العدو لكي يدخلوا منها ويستغلوها لتحقيـق أهـداف
 إستراتيجية من شأا أن تضعف قوة هذا األخري وحتطم معنوياته

 . وتفرق صفوفه
 صار األعداء بني مطرقة مصاحلهم وسندان قوة ااهدين، ذلك

 جنود متنكـرين يتـسترون بعبـاءات أنه يتحتم عليهم إرسال
 السياحة ليمهدوا للعدو احتالله لبلداننا أو مجع معلومات عـن
 مواقع ااهدين ليسلموها حلكومام، وقد أدرك ااهدون هذه
 احلقيقة جيداً وصاروا يتتبعون خطـوات هـؤالء اجلواسـيس
 ويصطادوم يف الوقت واملكان املناسبني، ليتحول اعتقـاهلم إىل

 رقة ضغط وقوة يف أيدي ااهدين ليقايـضوا ـا أسـراهم و
 احملتجزين يف سجون هؤالء احملتلني أو يف سجون عمالئهم مـن

 . احلكومات املرتدة
 وقد أحسن جماهدو قاعدة املغرب اإلسالمي استغالل هذه الورقة
 حبيث أرغموا مؤخراً فرنسا الصليبية بأن تستجيب ألوامـرهم

 د من جماهديها األبطال من سجون مايل، بإطالق سراح أربعة أسو
 واستطاعوا أن يكسروا حتالف احلكومات املرتدة يف كـل مـن

 ، ومـا زال " إرهاب القاعدة " اجلزائر وموريطانيا ومايل ملواجهة
 حبوزة ااهدين مخسة أسرى من إسبانيا وإيطاليـا سـيقومون
 باستغالهلم يف الوقت املناسب لتحقيق املزيد مـن املكاسـب يف

 . حرم على إرهاب احملتلني واملرتدين

 كما ينبغي أن ال ينسى إخواننا يف قاعدة املغـرب اإلسـالمي
 شيوخنا وقادتنا يف سجون الصليبيني واملرتدين على حد سـواء،
 فهم أمانة يف أعناقنا مجيعاً، وال ميكن أن يكون للكافرين علـيهم

 دة صفوف اجلهاد سبيالً ، وهلم علينا حق حتريرهم ليعودوا إىل قيا
 . بإذن اهللا تعاىل

 نسأل اهللا أن يلهم إخواننا يف اجلزائر احلكمة واحلنكة يف أعماهلم
 ويرزقهم املزيد من الصرب والثبات وأن حيفظهم من كيد أعدائهم

 . إنه مسيع جميب وهو ويل ذلك والقادر عليه
 كما أسأله سبحانه أن يقينا شرور أنفسنا وأعدائنا وينصرنا على

 ئنا وشياطيننا ويوفقنا خلدمة دينه ونصرة أوليائه ااهـدين أهوا
 وأن جيمعنا على طاعته يف الدنيا ويف مستقر رمحته يف اآلخرة وأن
 يرزقنا الصدق وحيفظنا من الزلل يف القول والعمـل ويرزقنـا
 الشهادة يف سبيله مقبلني غري مدبرين ، آمـني واحلمـد هللا رب

. العاملني
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 ي بدأ من ذ كم الدولة العثمانية للجزائر ال أثناء ح
 حيث كانت ] دار الجهاد [ م ـ أطلق عليها ۱٥۱۸

 القاعدة التى تنطلق منها العمليات البحرية لصد
 األساطيل الصليبية ٬ٍ واعتبر البحر المتوسط محمية

 األسطول الجزائري ورجاله٬ وكان على القوى
 . يتهم األوروبية دفع ضريبة اإلبحار فيه٬ مقابل حما

] ١[ 
 باالحتالل الفرنسي الغاشم  وبدأت ] دار اجلهاد [ وملا ابتليت

 م ، وأعلنـت ١٨٣٠ سبتمرب ٨ يف السيطرة على أراضيها، يف
 كافة األراضي األمريية ، وأراضي األتراك اجلزائريني على أـا

 عمل االحتالل علـى ذ ذلك التاريخ من . أمالك للدولة الفرنسية
 ا الشعب وصبغه بالصبغة الغربية ،  وحتويله عن ذ مسخ هوية ه
 : دينه من خالل

 ] . ٢ [ نشر املدارس التبشريية وتشييد العديد من الكنائس •
 اري واتمعي وتصفية كل مصادر القوة إيقاف النمو احلض •

 املادية واملعنوية يف اجلزائر، وحماربة اللغة العربية ، وجترمي تعليمها
 ، وإحالل الفرنسية حملها ، وىف نفس الوقت تشجيع اللهجات

 . احمللية

 إن الوالي  ات المتح  دة األمريكي  ة٬ والت  ي فق  دت حماي  ة بريطاني  ا العظم  ى له  ا 1
 بع  د ح  رب تحريره  ا٬ تعرض  ت س  فنها للجه  اد البح  ري٬ حي  ث ت  م بي  ع ركابه  ا

 عق دت الوالي ات المتح دة اتفاقي ة م ع داي ٬ ۱۷۹۷ وف ى س نة ۱۷۹٤ كعبي د٬
 مقاب ل س نة۱۲ ٬ ملي ون دوالر خ الل ۱۰ الجزائر٬ تضمن دفع ض ريبة ق درها

 م  ن م  دخولها % ۲۰ بل  غ س  داد ض  ريبة الوالي  ات المتح  دة . حماي  ة مراكبه  ا
 . ۱۸۰۰ السنوي سنة

 إن العـرب ال يطيعـون فرنـسا إال إذا أصـبحوا : وانطلقوا من مقولة 2

 ". فرنسيين، ولن يصبحوا فرنسيين إال إذا أصبحوا مسيحيين

 عمل بكل الوسائل لفرنسة األمة املسلمة يف اجلزائر ، ومنح •
 ت اهلجرة مـن اجلزائـر إىل أفرادها اجلنسية الفرنسية ، واعترب

 فرنسا هجرة داخلية ، باعتبار أن اجلزائر امتداد لفرنسا ، اتباعاً
 . لسياسة الدمج الكامل

 لك من أجل أن يكون للجزائريني نفس ذ وىف احلقيقة مل يكن
 تعـاين ] طبقة ثانية [ حقوق الشعب الفرنسى ، ولكن ليكونوا

 جلنسية الفرنسية ، وإن كانت الغربة والعنصرية ، وإن كان معها ا
 ذلـك إال ختدم اتمع الفرنسي وتعمل على تقدمه ، ومل يكـن

 من أجل استعبادهم واسترقاقهم يف األعمال اخلطرة خدعة كبرية
 والشاقة واهدة مقابل أجر زهيد ، وإجبارهم علـى اخلدمـة

 . العسكرية يف صفوف اجليش الفرنسي
 ا وهويتها ولغتها ومقدسـاا وحتركت األمة تدافع عن دينه

 وأعراضها ودمائها وأرضها ومساءها وأمواهلا  وخاضت مالحم
 وطئ احملتل أرضها ، فلم يتمكن ذ متصلة من اجلهاد  ، بدأت من

 من السيطرة الكاملة إال بعد تسع سنوات ، وطوال الفترة الىت
 من ثورة هنا أو ] دار اجلهاد [ مل ختل ] عاما ١٣٢ [ امتدت لـ

 األمـة ذلت هناك حىت حان وقت ثورة اجلزائرالكربى ، وب ثورة
 كل غال ونفيس ، وأبلت بالء حسنا استحقت من أجله وجبدارة

 ] بلد املليون شهيد [ لقب
 وعلى عادة االستعمار الغريب ارم ىف سرقة الثورات من كل
البالد الىت استوىل عليها مث رحل عنها حتت ضـغط الثـورات

http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1830
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 ولقــد طغــى الــسيل حــىت غاصــت
 الركــب بظهــور التيــارات التــي تــدعي
 أنها إسالمية زورا وبهتانا وتلبيسا على
 خلق اهللا فتبنوا األفكار العلمانية التـي
 تنادى بالدميقراطيـة وظهـرت األجيـال
 التي تناضل من أجل مـاذا ؟ مـن أجـل

 حتقيق الدميقراطية

 يف إعـداد ] ديغـول [ شرع اجلنرال .. الدامية الشعبية العارمة
 ، بعد أن الح يف األفق بـوادر اجلزائري االنتصار خطته لسرقة

 ] الكوسـت [ وطلب مـن اجلنـرال انتصار الثورة اجلزائرية ،
 الذين كانوا ضمن القوات الفرنسية ، تسريح الضباط اجلزائريني

 ه يف والذين وجدوا أنفسهم تلقائيا قبيل االسـتقالل وبعيـد ،
 استقالل وبعد ، صفوف جيش التحرير الشعيب الوطين اجلزائري

 الوصاية الثقافيـة استمرت ١٩٦٢ متوز - يوليو ٠٥ اجلزائر يف
 كما بقيت منابع الطاقة اجلزائرية بيـد ، الفرنسية على اجلزائر

 السلطات الفرنسية إىل أن جرى تأميم النفط والغـاز يف عهـد
 اجلزائري االستقالل قول بأنّ ال يؤكد وهذا ، ] هواري بومدين [

 اليت أفضت إىل اسـتقالل ] إيفيان [ وأن إتفاقيات ، كان ناقصاً
 وأعطت حيزا لفرنسا متكنت من خالله ، اجلزائر كانت ملغومة

 . التسلل إىل مواقع السيادة اجلزائرية
 وفرح الشعب ملا رأى أناس من بىن جلدتنا ومن يتكلمـون

 براقة والفتات من البطولة املدعاة ـ بألسنتنا ويرفعون شعارات
 ـ فبعد أن إال أم ىف احلقيقة أشد عداوة من احملتلني الغاصبني

 وصلوا إىل سدة احلكم بشكل أو بآخر ، وإذ بأحالم الـشعب
 العزيز من احلرية والعودة هلويته احلقيقية تتحطم وتتالشى أمـام

 العلمانيـة عينيه بعد أن أصبحت املؤسسة العسكرية والتيارات
 هي اليت تدير أمور البالد ، وتتحكم ىف رقاب العباد هذه األنظمة

 فأسـلمت هـذا . املفتونة باحلضارة الغربية ال سيما الفرنسية
 الشعب لتبعية ذليلة تدور مع املعتدي حيث دار ، وال تكاد تنفك

 . عنه يف قليل وال كثري
 ت اليت ولقد طغى السيل حىت غاصت الركب بظهور التيارا

 تدعي أا إسالمية زورا وتانا وتلبيسا على خلـق اهللا فتبنـوا
 األفكار العلمانية اليت تنادى بالدميقراطية وظهرت األجيال اليت
 تناضل من أجل ماذا ؟ من أجل حتقيق الدميقراطية ، بل وظهر من
سي ،  يناضل أو قل يستجدي من أجل حقوقه كمـواطن فرـن

 ، وتكونت مجاعات ، واملصيبة أن وحتزبت من أجل ذلك أحزاب
 بعضها يرفع راية اإلسالم ، ويدعى انتسابه للحركات اإلسالمية

. 
ـثخن  وكانت الصدمة الكربى الىت فاق عليهـا الـشعب امل
 باجلراحات ويعاىن من مجيع املشاكل املزمنة يف كافة نواحي احلياة

 ريـة ـ حينما أعلن النظام اجلزائري شعارات الدميقراطية واحل

 وما إىل ذلك من الشعارات اليت فتنت ا .. واملصلحة الوطنية
 الشعوب ، ظناً منها أا تعين الشورى ، وهي يف حقيقتها مضادة
 لدين اهللا ، معارضة لإلسالم يف شىت نواحيه ، ألـا باختـصار
ـ حكم الشعب ، مبعىن أن الشعب  شديد تعين ألوهية الشعب 

ين أنه ال إله إال اهللا ـ ال حكـم وال هو احلكم ، أما دين اهللا يع
 ٣ . تشريع إال هللا ـ اهللا هو احلكم

 وبالرغم من الشعارات  املرفوعة اليت تسعى باتمع حنو مزيد
 من التغريب ، مزيد من الفرنسة ، مزيد من حرب الدين ولغـة

 ذ  ـ القرآن ـ اختار الشعب اإلسالم ، وانتخب جبهة اإلنقـا
 هاهي دميقراطيتكم قد . هة فوزا ساحقاً ماحقاً وبالفعل فازت اجلب

 . حتققت وقال الشعب رأيه

 فماذا فعل الدميقراطيون ؟ ماذا فعل جنـراالت املؤسـسة
 العسكرية ، ومن حيكمون الشعب نيابة عن فرنسا ؟ وهم أشـد

 ، فما كان منهم إال وطأة وأخبث مكراً ، وأشرس فتكا بشعوم
 ألمة اجلزائرية املسلمة ، وأثبتوا أـم أن أظهروا حقيقة العداء ل

 خونة مضللني ـ فألغوا نتائج االنتخابـات ، وأعلنـت حالـة
 الطوارئ ، وأمسك اجليش بزمام األمور ، لتبدأ مرحلة جديـدة

 ا ذ ه املرة على يد مـن ينتـسبون إىل هـ ذ من الدماء ، ولكن ه
 الشعب ويتولون أمره ، وجوه بشرية أكلت من أرضه واستظلت

 ـ ولكن قلوم أشربت حمبة أعـداء ه وتكلمت بلسانه بسماء
 هذا الدين ، وامتألت حقدا وغيظا وبغضا لإلسـالم وأهلـه ال

 ه املؤسـسات ذ ـ وحدث الصدام بني ه سيما ااهدين منهم

 لفضيلة دين ذه المسألة يراجع بحث الديمقراطية ولمزيد من البحث فى ه 3

 أبي محمد عاصم المقدسي الشيخ

وكتاب حكم اإلسالك فى الديمقراطية لفضيلة الشيخ أبو بصير



۳۸ 

ــق ــد اخلل ــه تعبي ــسلم وظيفت  امل
 للخالق ، وإخراجهم مـن الظلمـات إىل

 النور ، وإقامة دين اهللا يف األرض

 لكل عناصر العزة والقوة يف هذا الـشعب العلمانية ـ املعادية
 . العمالق ، وبني اجلماعات اإلسالمية املسلحة

 خيـب أمـاهلم ي ذ ال وبدا وكأم ينتقمون من هذا الشعب
 فاضطروا للكشف عن وجوهم القبيحة ، حينما اختار املشروع

 فانتشر القتل اجلماعي ، وال يدري من يقتل من ، .. اإلسالمي
 حالة من الفوضى ، قتل فيها آالف األبرياء والضحايا ، وأصابع

 . االام دائما تشري للمجاهدين
 هذه األلـوان املختلفـة واألشـكال املتعـددة ىف وسط و

 واالدعاءات الباطلة والظلمة احلالكة كانت هناك جنوم ـدى
 وأقمار تنري ومشوس تشرق ىف مساء هذه البقعة من أرض اإلسالم
ستخفهم  إم أبناء هذه األمة املخلصني ، مل ختدعهم الفنت ومل ـت

 لوا ، فنالوا من عدواهللا األهواء ، فصابروا وصربوا ، وقاتلوا وقت
 نيال ، وأثخنوا فيه إثخانا ،  فلم تغمض له عني ، ومل يهنأ له قرار

 وتبدلت رؤوس الشياطني ، وأطل بورقيبة برأسه كاألفعى ،
 وبدأ ىف طرح املصاحلة الوطنية والدعوة إىل احلوار الوطين ، وبدأ

 خل واخلارج اإلعالم يدندن ويهزى ومعه كتائب األفاقني يف الدا
 ذين كانوا يف يوم ، ولألسف الشديد انطلت حيلته على بعض ال

 من األيام قادة يف ساحات الوغى ، وميادين البطولـة ، حـىت
 وصلت م الفتنة إىل تقدمي النصح للمجاهدين األماجد أن يتوبوا
 ويلقوا عنهم السالح وينخرطوا يف اتمع الذي ميد يده إلـيهم

 م ـ ما أخبثه من كالم وما أضله من نداء بالسالم على حد قوهل
 ـ أهكذا يبيع املسلم دينه ويضحى بكل دماء الـشهداء ، وال
 يكمل املسرية املباركة ـ من أجل دعوة شيطان مـن شـياطني

 أئمة صف و - وسلم عليه اهللا صلى األنس ، أمل يوضح رسولنا
 إليهـا أجام من جهنم أبواب على دعاة « : فقال أزمنة الشر

 ـ وهل هذه األنظمة العميلة احملاربة لألمة ثابت ٤ » فيها قذفوه
 إىل رشدها ، وانتهت عن غيها ومكرها وتوقفت عن خداعها ـ
 هل توقفت عن والء الكافرين ، وتسليم كل مقـدرات األمـة
 ألعدائها ؟ ـ هل تابت إىل را ، وعادت إىل دينها وشرعها ؟

 صحيح البخارى 4

 قدمون هلـم النـصرة كى جيلس ااهدون األطهار معهم ، وي
 والوالء واحلب والتأييد ـ أم أنه مكر ومؤامرة ضد ااهـدين
 الذين ميثلون قلب األمة النابض باحلياة ، املدافع عن دماء هـذا
 الشعب اليت روت تلك األرض ، من أجل نسيم احلرية يف ظالل

 . دينها وهويتها اإلسالمية
 لم والعمل وأهـل أذه اخلدعة تريدون من ااهدين أهل الع

 التقى والبصرية أن يلقوا أسلحتهم ويشهدوا أال إله إال فرنسا ،
 وال دين إال ما خيتاره بوتفليقة ومؤسساته ورجاالته الذين امتألت

 . بطوم نارا بأكل أموال هذا الشعب واملتاجرة بدمائه
 أتريدون من األسود أن تسلم قيادها ملدريب السريك ليستمتع

 ركاا مقابل فتات يلقى إليها فتلتقمه يف ذل وانكسار ، الناس حب
 أو يضعوا يف أقفاص حديدية للعرض واملـشاهدة يف حـدائق
 احليوان يتلهى ا الكبار والصغار ـ واحلقيقة أن األسود مكاا
 حيث خلقها اهللا حيث احلرية والعزة لتقوم بوظيفتها اليت خلقت

 ة حينما يزأر تفـزع كـل من أجلها ، إن األسد هو ملك الغاب
 . احليوانات إن كان حرا طليقا

 وكذلك املسلم وظيفته تعبيد اخللق للخالق ، وإخـراجهم مـن
 الظلمات إىل النور ، وإقامة دين اهللا يف األرض ، وحينما يسعى
 لتحقيق ذلك حرا طليقا من أقفاص الشهوات ، واإلخـالد إىل

 أقفاص الشبهات الىت األرض ،والرضا باحلياة الدنيا ، وطليقا من
 تنحرف به ميينا ومشاال عن الصراط املستقيم ، إذا حتققت هـذه

 . احلرية فساعتها يفرح املؤمنون بنصر اهللا
 لقد فنت من فنت وتراجع من تراجع ، وأهل احلـق ماضـون ال

 ذهلم وإن كان ىف يوم من األيام مناصرا ، وال من يضرهم من خ
 سلعة اهللا الغالية ، نعم يام موافقا خالفهم وإن كان ىف يوم من األ

 . ـ جنة عرضها السماوات واألرض
 يا أبناء اجلزائر األشداء إن داركم دار اجلهاد وأنـتم أهلـه
 وقبائله لقد وطئتم كل موطئ يغيظ الكفار ونلتم منه بفضل اهللا

 ذا هـي جـواهر نيال ولقد ظهرت يف أرض الوغى معادنكم فإ
 ا يبث الطهر يف السرائر ويلقى النور يف لكأين أمسع صوت .. نفيسة

 البصائر صوتا ينادى يف أرضكم وينادي يف مسائكم إنه صـوت
 الشهيد ، تردده دماء املليون شهيد فوق الرىب واملزارع واحلقول
 ويف األزقة والشوارع واملنازل ، وماليـني اليتـامى والثكـاىل

كم واملوتورين ، وتردده أشجاركم وأحجاركم وقطرات أمطار



۳۹ 

 أخي أنت حر وراء السـدود

 أخي أنت حر بتلك القيود

 إذا كنــت باهللا مستعصـما

 !! فماذا يضريك كيد العبيد؟

 ستبيد جيوش الظالم : أخي

 ويشرق يف الكون فجر جديد

 فأطلق لروحك إشراقــــهـا

 ترى الفجر يرمقنا من بعيد

 قد أصابك سهم ذليل : أخي

 وغدرا رماك ذراع كليل

 ستبتر يوماً فصرب مجيـــل

 ومل يدم بعد عرين األسود

 قد سرت من يديك الدماء : أخي

 أبت أن تشلَّ بقيد اإلماء

 سترفع قرباا للسماء

 خمضبة بوسام اخللود

 أخي هل تراك سئمت الكفاح ؟

وألقيت عن كاهليك السالح

 فمن للضحايا يواسي اجلراح

 ويرفع راياا من جديد

 إنين اليوم صلب املراس : أخي

 أدك صخور اجلبال الرواسي

 غدا سأشيح بفأسي اخلالص

 رؤوس األفاعي إىل أن تبيد

 إن ذرفت علي الدموع : أخي

وبللت قربي ا يف خشوع

 فأوقد هلم من رفايت الشموع

 وسريوا ا حنو جمد تليد

 إنْ منت نلق أحبابنا : أخي

ت لنا فروضات ريب اُعد 

 وأطيارها رفرفت حولنا

 فطوىب لنا يف ديار اخللود

 أخي إنين ما سئمت الكفاح

 وال أنا ألقيت عين السالح

 فإنْ انا مت فإين شهيد

 وأنت ستمضي بنصر جميد

 ساثار ولكن لرب ودين

 وأمضي على سنيت يف يقني

 فإما إىل النصر فوق األنام

 . وإما إىل اهللا يف اخلالدين

 املساهمة يف عالج اجلرحى

 وذلك يكون باملسامهة يف شراء األدوية والعالجات هلم أو
 ام بأجرة الطبيب وال شك أن دفع تكاليف عالجهم أو القي

 اجلرحى يشكلون عبئاً كبرياً على ااهدين فمىت ما كفـوا
 مؤونة عالجهم فإن هذا خدمة هلم أي خدمة وهذا متأكد

 : على أصناف من الناس منهم
 األطباء والصيدليني الذين هلم خربة ودرايـة •

 . بعالج اجلرحى
 الذين يسكنون يف مناطق جماورة للبالد الـيت •

 فيها الغزو فهؤالء يستطيعون ماال يستطيع غريهم حيـث
 . بإمكام عالجه لديهم ويف ديارهم

 الذين يأيت إليهم اجلريح كأن يرحل إىل بالده •
. فالبد من أهل بلدته القيام بأمره ودفع تكاليف عالجه

 وكذلك هو عام ملن يستطيع النفقة على ااهدين حيـث
. بني يصرف منها على اجلرحى واملصا



٤۰ 

 الشعب اجلزائري يعترب من بني شعوب املنطقة اإلسالمية منوذجا
 ومثال حيتذى يف رفضه للكفر أن حيكمه ورفضه للظلم أن يسوسه
 وليس غريبا أن جند سقوط ماليني الشهداء واجلرحـى كلـها
 خضبت أرض اجلزائر مبعان العزة واإلباء ، وهذا الدور ال يقتصر

 اومة احملتل الغاصب الفرنسى بـل متثـل ىف جهـاد فقط ىف مق
ـبالد  ومقاومة النظام العلماين الذي حيكم باسم فرنسا يسوس ال
 حيث يريد األعداء لتمضى يف طريق الالعودة ومـن مث وقـف
 الشعب اجلزائري يف انتخابات وإن كانت ال متثـل اإلسـالم
 وليست طريقا إليه لتختار اإلسالم عما عـداه ، وملـا قامـت
 الصليبية ضد هذا التوجه اإلسالمي باالنقالب وإن كان ميضي يف
 طريق اللعبة الغربية الشركية اليت يسموا دميقراطية ،هنا كـان
 مفترق الطرق بني احلركة اإلسالمية والنظام العلماين يف اجلزائر
 وتبنيها خيار اجلهاد وإن كانت قد قامت به من قبل ضد النظام

 يستمر طويال ومل يكتب له النجـاح ، ومـع العلماين إال أنه مل
 إقتران احلركة اجلهادية يف اجلزائر باجلهاد العاملي الذي انطلـق
 ضد الكفر العاملي ليواجه الكفر على مساحة واسعة ال تتمثل يف
 أرض اإلسالم بل توسعت حىت وصلت إىل عقر داره إكتـسبت

 تتحقق على قدرات أكرب ىف املواجهة بالرغم من أن املواجهة الىت
 أرض اجلزائر مل تبدأ مع النظام العاملي كما بدأت احلركة اجلهادية
 العاملية املعاصرة والذي أكسبها فرقانا بـني احلـق والباطـل
 إستطاعت به بفضل اهللا أن تكشف النظام العلمـاين وعداوتـه
 لإلسالم ووالئه للصليبية والصهيونية العاملية  ، بل املواجهـة يف

 لنظام العلماين وااهدين ومع ذلك حيقق ااهدون اجلزائر بني ا
 ما مل يتحقق على أماكن أخرى ىف أرض االسالم حيث فـشلت
 جتارب عديدة إنطلقت بداية ىف مواجهة النظام العلماين مما جيعل
 التجربة اجلزائرية ليست متميزة فقط ىف مواجهتـها لالحـتالل

 مواجهة النظام الفرنسى الصليىب بل هي صاحبة جتربة فريدة يف
 العلماين هذا بالرغم مما تعرض له الشعب اجلزائري من ويالت مل
 تتعرض ملثلها باقي الشعوب املسلمة على االطالق  من ويـالت

 . وشدائد شديدة ومتناهية يف  الظلم
 حقا مل يشهد التاريخ احلديث تضحيات مثل تضحيات الشعب

 ليت واجهت الرببرية اجلزائري املسلم فقد كان الصخرة املنيعة ا
 الصليبية ىف أفحش وأخس صورها متمثلة يف فرنسا ، الىت كانت
 ال تقوم فقط بإحتالل األرض أو استغالل البشر بل تقوم بالسلخ
 لكل شىء وتغيري حقيقته ، استوطنت األرض واعتربا جزءا من
 فرنسا وسعت إىل تغيري كل شىء يف اجلزائر وسلخ اجلزائر مـن

 يها بصلة  دينها وعروبتها وأرضها وهويتها ولغتها كل ما ميت إل
 وتارخيها ، فقد كانت الرببرية الفرنسية أشد أنواع اجلاهليـات
 فحشا وتوحشا باملقارنة باجلاهلية الغربية اليت هي جـزء منـها
 تنطلق من أصوهلا اجلاهلية العفنة  إال أا ختتلف عن غريهـا ىف

 على الضحية قضاءا مربما إتباع أساليب وحشية تتمثل ىف القضاء
 ال تترك منه شىء كل هذا من أجل أن تعيش هي وحقارا اليت
 يطلق عليها حضارة ، وقد صمد الشعب اجلزائري أمـام هـذا
 السيل العاصف اجلارف  الذي جاء ليقتلع كل شىء والذي  ال
 يعرف األسلوب الغري املباشر الذي كان يستخدمه االجنليز  بل

 سلوب اهلمجي يف التدمري وإحالل هويته وثقافته ال يعرف إال األ
 وبين جنسه يف هذه األرض املسلمة ، فكان إحتالال اسـتيطانيا
 كما هو شأن االحتالل اليهودي لفلسطني فقد جاء ليـستوطن
 ويقتلع ثقافة وتاريخ وهوية وجذور أمة ليضع بدال منها أفـراد

 دها شعب آخر وثقافة وهوية وتاريخ أمة آخرى مهجيـة تـسان
. الصليبية والصهيونية العاملية
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 وقد كان شأن االحتالل الفرنسي
 شـــأن غـــريه مـــن أنـــواع االحـــتالل
 الصليىب األخرى الرحيل الذى خلـف
 أكثر مـن مليـون شـهيد مـع مـسخ
 هوية االمة وتربية جيل جديـد علـى
ــة الفرنــسية يــؤمن بالفرنــسة  الثقاف
 والعلمانية يراد منـه أن يـسري علـى
 خطى احلكـم الفرنـسي اجلـاهلي  يف

 ر يف سلخ البالد من كـل مـا االستمرا
 يتصل بهويتها

 وقد ثار الشعب اجلزائري بأقصى ما تتسع له كلمة الثورة بكل
 املقاييس على هذا االحتالل الكافر بأقصى ما تتسع له كلمـة
 الكفر من مضامني الرجس والغدر واخليانة واالستئـصال ، ويف
 هذا الصراع ضد الصليبية الفرنسية قامـت بعـض األنظمـة

 نية الكافرة كنظام عبد الناصر مبساندة الطوائف العلمانية العلما
 اليت يراد هلا أن حتل حمل االحتالل الفرنسي واملساعدة يف قتـل
 قادة ااهدين اجلزائريني ،  ورفع شأن العلمانيني ليتمكنوا مـن
 السري وفق اخلط املرسوم هلم  حىت ختلوا الساحة هلم ليجنوا مثرة

 ودمائه وتضحياته وليحكموا البالد بعد جهاد الشعب اجلزائري
 االستقالل املزعوم الذي هو يف حقيقته شكل ومرحلة أخرى من
 مراحل االحتالل لتبدأ مرحلة أخرى من مراحل اجلهاد للشعب
 اجلزائري ، وقد إستطاعت هذه النكرات العميلة أن تسرق مثرة
 اجلهاد وضاعت دماء األكثر من مليون شهيد جزائـري علـى

 فضال عما سبقها من دماء الشهداء اليت متاثلها  عرب مسرية أرضه
 جهاد الشعب اجلزائري ضد االحتالل واهلمجية الصليبية الكافرة
 اليت جاءت لتحتل قاعدة وأرض اجلهاد اجلزائر بـسبب مكـر
 وخبث العمالء اخلونة حيث ضاعت الـدماء واجلهـود ليبـدأ

 لسجن لتلـك مسلسل جديد من االستبداد والقتل واالذالل وا
 . االمة اجلزائرية ويبدأ معها مرحلة جديدة من اجلهاد

 وقد كان شأن االحتالل الفرنسي شأن غريه من أنواع االحتالل
 الصليىب األخرى الرحيل الذى خلـف
 أكثر من مليون شهيد مع مسخ هويـة
 االمة وتربية جيل جديد على الثقافـة
 الفرنسية يؤمن بالفرنسة والعلمانية يراد

 أن يسري على خطى احلكم الفرنسي منه
 اجلاهلي  يف االستمرار يف سلخ البالد
 من كل ما يتصل ويتها من صلة وهذا
 حكم العمالء األراذل  دائما ، لتبـدأ
 موجة جديدة ومرحلة جديـدة مـن
 االحتالل إحتالل نتيجة اخلـربة مـع
 التعامل مـع الـشعوب االسـالمية
 والظاهرة اإلسالمية احـتالل جديـد

 توعب املنظومة املفاهيمية املنحرفة ىف اس
 اتمع اإلسالمي واستطاع أن يعـيش

 من داخلها مث من خالهلا خيرج إىل أرض الواقع البـسا ثـوب
 املخلص من االحتالل رافعا أعالم البطل العظيم  الذي يأيت على
 يديه فجر احلق واإلسالم ال يعرف الناس أنه فجر كاذب والفتة

 وفقر وفساد وإستغالل وب وسرقة وكفـر كاذبة وواقع مهني
 وفحش وتبعية للغرب ذليلة عنواا وعلمها  حتكـيم اجلاهليـة
 وإحالل قيم اجلاهلية وحكم اجلاهلية ومحية اجلاهلية حمل اإلسالم
 واحلق والعدل الرباين ، كل هذا يف ثوب هذا البطل املخلـص

 ا وزيفا الذي جاء من هذه األرض حيمل نفاقا دينها وكذبا هويته
 إمسها ، وهو الذى سوف يرتفع ا من حضيض التخلف إىل مساء
 التقدم ومل تدر األمة أن هذا الزعيم ما جاء إال ليخرجها من مساء
 احلق الذي تسعى إليه  إىل حضيض الباطل الذى تفر منه حـىت
 إختاروا هلا نظاما إحلاديا شيوعيا ليحكمها بقبضة مـن حديـد

 داع ولقتل كل أمل أو ظل للحرية يف الكفر والفقر والغش واخل
 ظل سياسة احلزب اإلحلادي الواحد وتنظيمات وتشريعات تعتمد
 على هذا اإلحلاد ليجر األمة إىل مستنقع من الكفر واإلحلاد بال
 حدود لتخرج منه األمة فاقدة السمع والبصر والذاكرة ال تعرف
 عن هويتها وال شخصيتها شيئا شتات مبعثر يبحث عن شـىء
 كان ميلكه يفتش يف الذكرى فال يرى إال أشباح تقبع ىف ركـن
 بعيد جمهول فال يستطيع اخلروج من هذه العتمة وال يـستطيع
 املواجهة وبالرغم من هذا قام النور ليعيد احلياة إىل هذا الشعب
 األيب ليواجه مجوع الكفر واإلحلاد قام احلق أبيا عصيا ال يقـدر

 افه أحد حقا إا إرادة اهللا ووعدة على مواجهته أو ثنيه عن أهد
 بظهور طائفة احلق دوما ، نظام جاء ليخرجها مما تبقى هلا مـن
 دينها وأخالقها وهويتها وتارخيها ليلحقها خبثا ومكرا وقـسرا
 باحلقارة واجلاهلية الغربية جاء  لينمي التخلف واجلوع والفقـر

 ين الناس والفاحشة والكفر واإلذالل والقتل والتعذيب وتغيري د
 واالستمرار يف النهج الصلييب املعادى لإلسالم وأهل اإلسالم ،
 فهو إستمرار ملسرية الظالم والقهـر
 والظلم بل هي مرحلة أشد خبثا من
 السابقة حيث مل يـستطع األول أن
 ينفذ داخل املفهوم املنحـرف بـل
 واجهه املفهوم املنحـرف  بـصفته
 كافرا، ولكن هذا االحتالل اجلديـد

 ب الشرعية من خالل املفهوم إكتس
 املسيطر على األمة ومن خالل هـذا
 املفهوم الذى أكسبه الشرعية سـعى
 إىل حتقيق القبول الشعىب له من خالل
 الكذب والدجل ، ومن هنا كانـت
 هذه املرحلة تطورا للمرحلة األوىل مل
 تنفصل عنها إكتسبت أرضا ومساحة
ــشرعي ــول ال ــن األرض والقب  م

 بها املرحلة السابقة وهكذا يصنع األعداء بـل والشعيب مل تكتس
 جيتهدوا يف صناعة مراحل من األعداء والعداوة أكثـر جتـذرا
 وفحشا  تستطيع أن تكتسب أرضا أكثر من سـابقتها والـذي
 يتمثل حاليا يف مرحلة جديدة من مراحل العلمانيـة والكيـد
باإلسالم ، حرب الدين بالدين اليت متثل مرحلة متقدمـة مـن

 راع بني اجلاهلية بشىت صورها وبآخر ما توصلت إليه مـن الص
أعداء استطاعت أن تصنعهم مبا يتوافق مع طبيعة املرحلة الراهنة
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 واليت تتمثل يف تلك الطوائف واحلركات اليت تدعى االنتماء إىل
 اإلسالم وهى يف نفس الوقت حتاربه مع األعداء ومن مث ىف كل

 اقعا وشعبية  بل تكتسب مرحلة استطاعت أن تكتسب أرضا وو
 . األمة أكثر من االحتالل األول

 ونتيجة للخلل يف املفهوم تقبلته األمة وأعطته الشرعية فـسامها
 خسفا وذال وفقرا واستباحة للـدماء واألعـراض وامـتألت
 السجون من فرط قهره وظلمه ومل يقتصر األمر علـى منحـه

 ية العاملية من الشرعية بل صار يعطي الشرعية للصليبية والصهيون
 خالل حوار األديان وكـذلك الطوائـف الكفريـة املمتنعـة
 كالروافض وكذلك أعطى شرعية تدخل ودخـول الـصليبية
 والصهيونية العاملية أرض اإلسالم باسم العهد واألمان مـن ويل

 األمر

 ولكن رمحة اهللا الغالبة جعلت أنه ال تزال طائفة من أهل احلـق
 من ضل ما أحسن أثرهم على الناس وما ظاهرة عليه تدعوا إليه

 أسوأ أثر الناس عليهم ال يضرهم من خالفهم أو خذهلم حىت يأيت
 . أمر اهللا وهم كذلك

 ومن مث بدأت الدعوات إىل احلق بعدما حـدثت االسـتنامة إىل
 الكفر من قبل األمة مث بدأت احلركة اجلهادية اليت أخذت على

 إىل حكم اإلسالم مرة أخرى عاتقها إرجاع تلك البالد املسلمة
 وتقلبت احلركة اجلهادية بني ظروف شىت حـىت وصـلت إىل
 مشروع مغاريب حتت لواء تنظـيم القاعـدة بـبالد املغـرب

 ... ي اإلسالم
 ومن مث نلحظ أن األمة قد واجهت عدوا واضـحا ىف كفـره
 فتحقق الفرقان بينهما ومن هنا فمع وجود الفرقان بـني احلـق

 ال زمن املعركة إال أن النصر سيكون بإذن اهللا والباطل  فمهما ط
 يف النهاية لصاحل احلق وهي قاعدة مطردة إذا حتقق الفرقان بـني
 الكفر واإلسالم يتحقق النصر، ومن مث كان الدافع لرحيل احملتل
 ولكن املفهوم النحرف الذي كان متحققا من خالله الفرقان بني

 اإلسالم ومن ذلـك الكفر الصريح كصليبية ويهودية اخل وبني
 حتققت له قوة دفع كبرية استطاعت أن جترب الطـرف الـصلييب
 بالرغم من جربوته أن خيتفى بعيدا عن الساحة ليظهر بشكل آخر
 جديد وهو ما ميثل املرحلة الثانية من مراحل االحتالل ففي هذه
 املرحلة الثانية فلم يتحقق الفرقان بني الكفر يف صورته العلمانية

 تكتسي ظال من اإلسالم ممثال يف القـائمني عليـه الـذين اليت
 ينتسبون إىل هذا الدين وبني  اإلسالم ، فقد كان االمر ملتبـسا
 نتيجة املفاهيم املنحرفة الىت سادت األمة املسلمة لقرون عديدة
 ومن هنا مل يتحقق الفرقان بل كان االمر ملتبسا علـى بعـض

 مث مل تكن األمة كلـها يف احلركة اإلسالمية وعلى األمة ،  ومن
 املواجهة بل كانت الطائفة ومعها بعض األمة  يقل ويكرب العدد
 وتتسع املساحة  تبعا إلختالف مرتبط بدرجة وعـي الـشعوب
 باحملتل اجلديد ، مما يسمح هلا باملـساعدة أو عـدم املـساعدة
 بالوقوف ضده أو جبواره ، ومن هنا كان مسلـسل إخفاقـات

 يف مواجهة العلمانية اليت حكمت بالد اإلسالم احلركة اإلسالمية
 بالكفر ويف ظل الشرعية املزعومة اليت اكتسبها النظام العلماين
 من خالل املفاهيم املبتدعة اليت أكسبته الوجود والتغلغل عـرب
 اتمع املسلم للقضاء على خصائص اتمع املسلم والركائز اليت

 فساد واتساع دائرة القهر يقوم عليها ولكن مع اتساع دائرة ال
 واإلحنالل وخروج اتمع عن قيمه األساسية وايار كل ما ميت
 للمجتمع اإلسالمي بصلة ومع وجود حركة عاملية أخذت على
 عاتقها مواجهة الصليبية والصهيونية العاملية ىف كل مكان مما جعل
 النظم العلمانية تكشف عن دورها القبيح وعمالتـها احلقـرية

 ها للصليبية والصهيونية العاملية وبدأت تلـك الالفتـات ووالئ
 الكاذبة اليت كانوا خيدعون ا األمة تتمزق بفضل اهللا مث بفضل
 احلركة اجلهادية اليت أظهرت أنه ال فرق بني الصليبية والصهيونية
 العاملية كإحتالل وبني العلمانية وصورها املختلفة كـإحتالل ،

 لواحدة فكالمها جاهليـة بغيـضة كالمها ميثل وجهي العملة ا
 احلاكمية فيها لغري اهللا والوالء فيها لغري اهللا والعبادة فيها لغري اهللا
 فلم يعد هناك خطوط منقطعة بينهم يف الظاهر بل احلبل موصول
 للتشابه  بني النظم املختلفة سياسية وإقتصادية وغريها يف النظام

 حاكم إىل شـرع غـري العلماين والنظام العاملي ، وكذلك ىف الت
 شرع اهللا عرب املنظمات العلمانية والدولية ، والوالء بينهما مـن
 كل النواحي أمنيا فلم تعد هناك فوارق بني أجهـزة األمـن يف
 الغرب وبني أجهزة األمن يف النظم العلمانية اليت حتكـم العـامل
 اإلسالمي ، وعسكريا فلم يعد هناك فرق بني جيوش هذه النظم

 لها تنصر قضايا الصليبية والصهيونية العاملية ، ومن هنا إطالقا فك
 ميكن أن نعمم ذلك فنقول أن كالمها ميثل وجهي عملة واحـدة
 يف كل شيء ، فكل األنظمة بينهما يف حالة تشابه اتساق مـن
 ناحية الشكل والوظيفة  تسعى إىل حتقيق هـدف واحـد هـو

 دول العـامل إستمرار املشروع الغرىب ىف إحتالله وهيمنته علـى
 االسالمى ، وكذلك السعى املتـسق ضـد حتقيـق املـشروع
 اإلسالمي والقضاء عليه ، ومن مث كان هلذا الفرقان الذي حتقق
 عرب مسرية الصراع بني النظام اجلاهلي والنظام اإلسـالمي ممـا
 أعطى مساحة للحركة اجلهادية لكى يتحركوا من خالهلا علـى

ه أهل احلق القتل والتعذيب عكس الوضع السابق الذى القى في



٤۳ 

 والنكال ، واالمة ال يعنيها االمر بل تصفق جلالديها وقاتليهـا
 وتبحث هلم عن مربرات ىف البطش باحلركة االسـالمية كمـا

 . أعطتهم مربرات لكى حيكموها بالكفر من قبل
 ومن هنا اكتسبت احلركة اجلهادية مشروعية ىف جهاد النظـام

 اليت متثلها واليت أصبحت نظما مهترئة قد العاملي والنظم العلمانية
 أستهلكت وأدت دورها ومن مث كان البد من استحداث بدائل
 أخرى ىف ثوب جديد لتغذي مسرية العلمانية وتكسبها أثوابـا
 جديدة حبيث تستطيع السري ىف حتقيق املشروع الغرىب فكانـت
 ة املرحلة الثالثة من االحتالل واليت متثلت يف حكومات علمانيـ

 قائمة على أساس حركات كانت تنتمي للحركة اإلسالمية ظاهرا
 تتبىن أهدافها كمثل حكومة محاس تركيا حكومة الشيخ شريف
 حكومة رباين واليت تعرب عن ظاهرة مسلسل حرب الدين بالدين
 من خالل مجاعات تنتمى لإلسالم وهي يف احلقيقة حتاربه لتظـل

 ران حول نفسها يف حلقة األمة غارقة  يف مسلسل التبعية والدو
 مفرغة ال تنتج إال أشكاال من التبعية والفساد وحكـم األراذل

 . ومن مث القضاء على املشروع اإلسالمي قضاءا مربما
 ومن مث مع إستمرار مسرية الصراع يتم إسـتحداث بـدائل يف

 . طريق حرب اإلسالم
 واحلمد هللا أن كثريا من الغبش قد زال بل وإنكشفت حقـائق

 النظم العلمانية ومن ورائها تلك احلركات الىت أصـبحت تلك
 بديال عنها

 متيز التجربة اجلزائرية
 وبالرغم من أن كثريا من األماكن كالعراق وأفغانستان كانـت
 املواجهة مع النظام اجلاهلي العاملي قـد أعطتـها الـشرعية يف
 املواجهة ومن مث أكسبتها قوة دفع كبرية يف الصدام والـصراع

 عداء  ال عند الشعب العراقي أو األفغاين فقط بل مشلت ضد األ
 الشرعية أمة االسالم ىف كل أرض االسـالم وبـات اجلميـع
 مشاركني ولو حىت بالفرحة يف علو احلركة اجلهادية وتنكيلـها
 بالصليبية والصهيونية العاملية حىت صارت ثقافة جديدة أخـذت

ـنظم تأخذ وضعها بني األمة من جديد هذا بالرغم من  أبواق ال
 العلمانية وكذلك أبواق احلركات اليت تدعى اإلسالم وحتاربه ،
 إال أن جتربة اجلزائر كانت يف البداية  مع النظام العلماين بصورة
 واسعة ومما ال شك فيه مع هذا النظام العاملي أيضا  ولكن ليس
 بطريقة سافرة مباشرة  كما ىف العراق حيث يتوىل احلرب بنفسه

 ن ما حققته احلركـة اجلهاديـة املعاصـرة يف العـراق ، إال أ
 وأفغانستان وما حققته احلركة اجلهادية يف اجلزائر ضد النظـام
 العلماين من استنارة كشفت حقيقة تلك القوى الكافرة بـشىت
 أنواعها جعلت الطريق ميسرا للحركة اجلهادية يف صراعها مع

 واقعا على األرض النظم العلمانية ، ويف طريقها لتحقيق اإلسالم
 أكثر من ذي قبل وأعطاها فرص جناح أكرب من ذي قبل يف هزمية

 النظام العلماين وتعريته أمام األمـة والبـدائل املـستحدثة يف
 . الصراع

 ومن مث تسعى احلركة اجلهادية يف املغرب اإلسالمي يف دفع وحنر
 الوجود الصليىب وأذنابه من أرض اإلسالم لتحقيق التمكني لدين

 . اهللا يف األرض حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا
 ومن هنا نستطيع أن نقول أن احلركة اجلهادية بعد رحيل فرنسا

 : مرت مبرحلتني
 املرحلة األوىل الدعوة وكف اليد وإن ختللتـها أدوار الـصراع
 واجلهاد إال أا مل حتقق الدور واهلدف املراد منها ومن هنا تدخل

ة وهـي عرضا يف تلك  املرحلة  واملرحلة الثانية مرحلة املواجـه
 1988 أحداث أكتوبر مرة أخرى عقب املرحلة اليت انطلقت

 املتشبث أزمت العالقة بني نظام الردة اجنر عنها من حتوالت وما
 تاقت نفسه إىل مبصاحله ووالئه لفرنسا الصليبية وشباب مسلم

يت حتولـت إىل الـ و مثن العيش يف ظل الشريعة اإلسالمية بأي 
 مشروع مغاريب حتت لواء تنظـيم القاعـدة بـبالد املغـرب

 : اإلسالمي
 وىف احلقيقة إذا كانت احلركة اجلهادية العاملية قـد اكتـسبت
ـنظم  مشروعيتها خالل األمة اإلسالمية واستطاعت أن تعري ال
 العلمانية من الفتاا الكاذبة جند أن احلركة يف اجلزائر واجهـت

 لماين مباشرة وهذا مما يزيد الصعاب أمام تلك احلركة النظام الع
 الراشدة لوجود التباسات يف النظام العلماين من خالل مجاعات
 تدعي اإلسالم وتعطي الشرعية للعلمانية ومن خالل إلتباس أمر
 هذه النظم على األمة إال أن الشعب اجلزائري واحلركة اجلهادية

 صال الذي مارسـته الرببريـة يف اجلزائر متيزتا بالرغم من االسئ
 الفرنسية ىف إزالة كل ما خيص اهلوية اإلسالمية للشعب اجلزائري
 والذي وصل حىت إىل القضاء على اللغة أيضا مع محالت اإلبادة
 اليت مورست ضد هذا الشعب مث حماوالت القتل اليت نفذت يف
 حق الشعب اجلزائري إال أنه بالرغم من ذلك كله ، كان مـع

 ويصدق ذلك االنتخابات اليت فـازت فيهـا احلركـة اإلسالم
 اإلسالمية على احلزب احلاكم واليت كانت تعترب إنطالقة الشرارة
 للثورة اجلهادية ضد النظام احلاكم اليت ما زالت مثارها تترى يف
 كشف عمالة وخيانة وردة هذا النظام العميل وكم قتـل هـذا

 الفرنسية ال يف حرب النظام العميل الذي مضى يف طريق الرببرية
 اإلسالم فقط بل أيضا ىف سياسة القتل وما زال ااهدون يقاتلون
 على بصرية هذا النظام املرتد ليقيموا اإلسالم واقعا علـى أرض
 املغرب اإلسالمي ومن مث إىل األرض يف انطالقة احلركة اجلهادية

 . العاملية ضد الكفر يف شىت بقاع األرض
 فخر م األرض والسماء وتفخر م األمة فأنعم م من رجال ت

 املسلمة وتفخر م البشريه رجال سطروا بدمائهم شهادة احلق
 . على صفحات الوجود ، فطوىب هلم بفضل اهللا وحسن مآب

وجزاكم اهللا كل خري
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 صفحات من التاريخ املشرق – ١
 حديث ذو شـجون ، يـدمع ي إن احلديث عن املغرب اإلسالم

 النفس و ميلؤها أملاً وأمالً ، كان دخول اإلسالم إىل العني و يهز
 هــ منذ أن بدأت حماولة ضمه ٢٣ عام بالد املغرب مبكراً يف

 ي اإلسالم عمرو بن العاص رض ي إىل دار اإلسالم على يد عبقر
 اهللا عنه و من بعده عبد اهللا بن أىب السرج و رافع بن خديج مث

 أخضع رجال القبائل ي ر الذ املهاجر بن دينا أبو عقبة ابن نافع و
 من الرببر الذين كانوا خري جنود للفتوحات اإلسالمية بعد ذلك

 هــــ عقبة بن نافع أقصى املغرب على ٦٢ عام و بلغ يف
 سجل التاريخ ليسجل كلمته اخلالدة يف ي ساحل احمليط األطلس

 اللهم اشهد أىن قد بلغت اهود و لوال هـذا ( قائالً نساين اإل
 ، فحـق ) ضيت أقاتل من كفر بك حىت ال يعبد سواك البحر مل

 للنفس املسلمة أن تز وترجتف خلشية اهللا حتـت وقـع هـذه
 ي تلك احلقبة ايدة من تاريخ اإلسالم ، و مل ينتـه الكلمات يف

 بل لقد بدأ ، فدين اهللا ال يعرف ي األمر عند فتح املغرب اإلسالم
 متحرك حيرك جنوده و السكون أو الركون و أمنا هو منهج حياة

 لـرب األرض أتباعه للجهاد و الفتوحات لتعبيد األرض كـل
 األرض و السماء ، فكان أهل املغرب هم طالئع الفتح للغـرب

 عمر الزمان كانـت صـقلية و وقت قصري يف ي ، فف الصلييب
 الوقـت إلسالم ، يف سردينيا و قورسيقا و البليار ختضع حلكم

 جيتـاز املـضيق إىل ي األصـل ي لرببر كان القائد العظيم ا ي الذ
 يف ي وينتصر على ملك القوط ليؤسس احلكم اإلسالم األندلس

 هــــ حىت وصل جنـد اإلسـالم إىل ٩١ األندلس عام
 هـــــ ، و إذا ذكـر املغـرب ١٠٢ جنوب فرنسا عام

 ذكر اجلهاد وإذا ذكر اجلهاد ذكر املرابطون ، و ملا ال اإلسالمي
 سبيله ، و ملا ال اريخ اإلسالم جهادا يف ؟ و هم أكثر من عرفهم ت

 لكل مسلم ، و ملـا ال ؟ و هـم االعتزاز ؟ و هم مثال الفخر و
 و ي جانبيهـا العقـد تأسست يف أصحاب دولة املرابطني اليت

 ، املرابطون ي على يد رجال الدين أصحاب الفقه املالك ي السياس
. 

 اشـتقوا ة و سبيل اهللا قضيتهم األوىل و األخري اجلهاد يف اعتربوا
 سبيل اهللا ، امتدت دولتهم من املغرب أسم دولتهم من الرباط يف

 مملكـة مـايل أقـاموا حىت وصلت السودان و أفريقيا باقي إىل
 إذا ي اإلسالمية حتت لواء يوسف بن تاشفني، هذا االسم الـذ

 هـب ي ذكر ذكرت العزة والنصرة ،صاحب موقعة الزالقة الذ
 ألبس الفونسوا الـسادس رداء األندلس و لنصرة املسلمني يف

 الفاضل إن احلديث ي الذلة و اهلزمية بفضل اهللا ، أمل أقل لك أخ
 . حديث ذو شجون ي عن املغرب اإلسالم

 حتت راية الصليب - ٢
 إن التدافع بني اإلسالم و أعداءه قائم منذ ظهور أول كفـر يف
 تاريخ البشرية خرج عن اإلسالم مث توارث الكافرين روح العداء
 لإلسالم على مر العصور و لن يقف هذا التدافع حـىت قيـام
 الساعة ، و األمم الكافرة ال تتداعى على املسلمني إال عنـدما
 يترك املسلمون اجلهاد فحينئذ ترتفع راية الصليب ، و هذا مـا

 انـشغلوا ملا ترك املسلمون اجلهاد و ي املغرب اإلسالم حدث يف
 جاءت عقوبة السماء بتسلط بالدنيا و كان بأسهم بينهم شديدا ،
 ١٨٢٨ هذا الوقت عـام عباد الصليب على ديار اإلسالم ،يف

 صليبية على املغرب ال وقف كلريمون تونري  قائد احلملة الفرنسية
 – لقد أرادت العناية اإلهلية أن يقوم جاللتكم ( يردد ي اإلسالم

 و لعلـه مل - املسلمون – بتأديب أعداء املسيحية - شارل العاشر
 ينـتقم ي يدعى ابن لويس التقى لكـ أن اب الصدفة يكن من ب
و رمبا يسعدنا احلظ ذه املناسبة لننشر املدنية اإلنسانية للدين و
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ــود ــوال وج ــه ل ــاريخ أن ــا الت ــد لن  يؤك
 سـبيل تقاتـل يف ي الطائفة املنـصورة التـ

 تـاريخ اإلسـالم و اهللا على مـر العـصور يف
 أن لكــان مــن املمكــن الــساعة حــىت قيــام

 يكـون مــصري أمتنــا مثـل مــصري اهلنــود
 احلمر أو غريهم من األمم البائدة

 ١٨٣٠ عام ويف ) النصرانية و ندخلهم يف األصليني بني السكان
 ١٨٨١ حتت راية الصليب و تونس عام جرحية سقطت اجلزائر

 املعروف ي فرنس و تنبه ادوارد دريو املؤرخ ال ١٩١٢ و مراكش
 ظهر أول أسفني دق يف ( ذلك بأنه بدراساته عن اإلسالم فقال يف

. ) اإلسالم
 إن ( قائال ١٩٣٠ يؤكدها عام الفرنسي الصلييب مث جاء احملتل

 اجلزائر و لكنه احتاللنا اليوم ليس مبرور مائة سنة على احتفالنا
 . ) احتفال بتشييع جنازة اإلسالم فيها

 قوافل الشهداء – ٣
 تقاتل يف يؤكد لنا التاريخ أنه لوال وجود الطائفة املنصورة اليت

 الساعة تاريخ اإلسالم و حىت قيام سبيل اهللا على مر العصور يف
 يكون مصري أمتنا مثل مصري اهلنود احلمر أو أن لكان من املمكن

 ذكرها ، و ي طويت صفحتها و نس غريهم من األمم البائدة اليت
 ، يقول راغب السرجاىن اإلسالمي املغرب هذا هو كان احلال يف

: 
 فظهرت احلركات اجلهادية ضد املستعمر الفرنسي، ففي عام "

 م قاد حميي الدين احلسين انتفاضة القبائل ١٨٣٠ / هـ ١٢٤٨
 ضد الوجود الفرنسي، وبعد سنتني توىل القيادة ابنه البطل عبد

 / هــ ١٢٦١ القادر اجلزائري وظل يقاومهم حىت أسر عـام
 . م ١٨٨٣ / هـ ١٣٠١ م، وبقي أسريا حىت عام ١٨٤٧

 / هـــ ١٢٨٨ ويف عــام
 م قاد حركـة اجلهـاد ١٨٧١

 حممد املقراين الذي انضم إليـه
 مائة ألف مقاتل اكتسح ـم
ـبرية  قوات فرنسا يف منطقة ك
 من اجلزائر، ودارت بينهم وبني

ــدين ــة، ٣٤٠ ااه  معرك
 استشهد فيها سـتون ألـف
 جزائري، وقتل عشرون ألـف

 . نسي، وأعدمت فرنسا يف أثنائها ستة آالف جزائري فر
 م إبان احتفال احللفاء باالنتصار على دول احملور ١٩٤٥ ويف عام

 يف احلرب العاملية الثانية، خرج اجلزائريون يف مظاهرة يطـالبون
 باحلرية واالستقالل، فاعتدى عليهم اجلنود الفرنسيون وحدثت

 ا من الرجـال والنـساء ألفً ٤٥ مذحبة رهيبة بلغ عدد شهدائها
 واألطفال، ودفن بعض املثقفني أحياء، ودمرت قرى بكاملـها،

 . وحلت كل اهليئات وزج بأنصارها يف السجون
 م قامت ثورة التحرير اجلزائرية اليت استـشهد ١٩٥٤ ويف عام

 . فيها حوايل املليون ونصف املليون شهيد
 م أعلن استقالل ١٩٦٢ من يوليو ٥ / هـ ١٣٨٢ صفر ٣ ويف

 . اجلزائر وقامت الدولة اجلزائرية

 / هــ ١٣٢٢ ويف املغرب احتلت إسبانيا منطقة الريف يف عام
 م، ولكن السكان هناك قاوموا االحـتالل اإلسـباين، ١٩٠٤

 م، ١٩٠٩ / هــ ١٣٢٧ سنة ) مارينا ( وانتصروا على املارشال
 م ثار السكان وأبادوا احلاميـة ١٩١٢ / هـ ١٣٣١ ويف عام

 م أمت ١٩١٧ / هـــ ١٣٣٦ عــام الفرنــسية يف فــاس، ويف
 الفرنسيون احتالل مراكش، ولكن الوطنيني أوقعوا م هـزائم

 . كبرية بقيادة الشيخ اهلبة ابن الشيخ ماء العينيني
 م احتل الفرنسيون أكثر وظائف ١٩٤٤ / هـ ١٣٦٣ ويف عام

 الدولة، كما استولوا على أكثر مصادر الثروة وخباصة األراضي
 قر واجلهل بني الشعب، هذا فضالً عـن الزراعية؛ مما أشاع الف

 تشجيع حركات االحنالل اخللقي بني الشباب، والقضاء علـى
 . احلركات التحررية، وإثارة روح العصبية بني العرب والرببر

 م قاد األمري عبد الكرمي اخلطايب ١٩٢٠ / هـ ١٣٣٨ ومنذ عام
 اجلهاد ضد األسبان، وبعد وفاته محل راية اجلهاد ابنه القاضـي

 م باألسـبان ١٩٢١ / هــ ١٣٣٩ مد الذي التقى عـام حم
 وهزمهم، واعترف األسبان خبسارة مخسة عشر ألف جندي قتيالً

 . أسريا ٥٧٠ و
 م قتل أكثر مـن أربعـة آالف ١٩٥٣ / هـ ١٣٧٢ ويف عام

 مغريب حينما أعلن حزب االستقالل املغريب واالحتـاد النقـايب
 ويف . اخلـامس اإلضراب العام، واعتقلت فرنسا السلطان حممد

 م عاد ١٩٥٥ / هـ ١٣٧٥ عام
 السلطان واسـتقلت املغـرب

 ، أما اجليوب اإلسبانية ) مراكش (
 كمدينة سبتة ومليلة فما زالتـا

، و . "" حتت االحتالل اإلسباين
 هكذا توالت قوافل الـشهداء
 قافلة تلو أخرى يقيموا الشهادة

 و ليس بكلمام على بدمائهم هللا
 شـيء أن دين اهللا أغلى من كل

 ، شـيء من كـل أقوى شيء أبقى من كل شيء أعلى من كل
 شهادة خترج الكافر مـن شهادة جديرة أن تنال وسام اخللود ،

 . ديار اإلسالم متقهقراً جير ذيول اخليبة و الندم حبول اهللا
 سرقة مثرة الكفاح – ٤

 بعد أن توالت قوافل الشهداء إىل السماء و صمد ااهدون يف
 الـصلييب و صنعوا النصر و أنزلوا بـالغرب ي اإلسالم املغرب

 ، و أخرجوه ذليال من ديار اإلسالم ، جـاء األخرى اهلزمية تلو
 ، اإلسالمي و امللحدين ليقطفوا مثرة اجلهاد العلمانيني غريهم من

 و كـأن وثين و يزوروا التاريخ ويظهروه على أنه جهاد وطين
 ا أطمئن الغرب ، و ذ اإلنسان كان لتحرير األرض ال لتحرير

 أنه خرج و ترك خلفه من هو أشد عـداء لإلسـالم و الصلييب
مرحلة أخرى من مراحـل اإلسالمي املسلمني ، ودخل املغرب
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 على يد أبناء جلـدتنا االحتالل ، لكن هذه املرة كان االحتالل
 و يتكلمون بألستنا أما قلوم وأفكارهم و بأمسائنا الذين يتسمون

 سلمهم زمام الذي الصلييب مطيعة للغرب عقيدم كانت ختضع
 . احلكم مطمئناً

 الدروب املعتمة – ٥
 مرة أخرى لرد هذا ي املغرب اإلسالم أنتفض الشعب املسلم يف

 ينحى شريعة اهللا و يواىل الغرب الصلييب ي اجلديد ، الذ االحتالل
 و يذيق الشعب املسلم اهلوان ، و لكن هذه املرة تفرق الشباب

 أول أمرها أا أمنا زعمت يف اليت اإلسالمية اجلماعات املسلم بني
 وجدت من أجل حترير اجلزائر من الطواغيت و ردها إىل أحضان

 ي ، و تفرقت اجلهود و ظهرت السبل الـذ أخرى الشريعة مرة
 صلى اهللا عليه و سلم ، و أخذت كل األكرم انا عنها الرسول

 القومي ، و تبدل نور على احلق املبني و الصراط أا حركة تدعى
 اجلهاد بعتمة اجلماعات ، عتمة ليست فيها نور خالص وال ظلمة

 وليس فيها خري بين أو شر بين ولـيس فيهـا حقيقـة .. خالصة
ل أو ضـالل .. واضحة أو باطل واضح  وليس فيها هدي كاـم

 والغريب يف األمـر أن .. وليس فيها دنيا وليس فيها دين .. كامل
 ي ر وهدى ودين وحق وخري ، و هذه ه الكل يدعي أنه على نو

 عتمة القعود عن اجلهاد و النكوص و الركـون إىل األرض ، و
 هذه العتمة فتخبطوا حركيـا بـل و سارت مجوع الشباب يف

 الدميقراطية و اـالس الـشركية عقائديا ، فمنهم من وجد يف
 و االنبطـاح االنعزال ، و منهم من وجد يف اإلسالم بديال عن
 .... العتمة ي املواجهة ونصرة احلق ، و هكذا ه بديال عن
 ن اهللا كتب أن الطائفة املنصورة ظاهرة مقاتلة على مر و لكن أل
 بفضل اهللا اإلسالمي بالد املغرب شعلة اجلهاد يف تنطفئ الزمان مل

 ، بل خرج الكثريون من عتمة اجلماعـات إىل نـور اجلهـاد
 اقـوا الطواغيـت بصفوف الطائفة املنصورة الذين أذ التحقوا و

 مرارة العلقم ، و دكوا حصونه بغزوام املباركـة ، و توالـت
 لتحق الشباب ا تلو األخرى بتأييد من اهللا تعاىل ، و االنتصارات

 حتت القيادة الرشيدة لشيخنا - اجلماعات السلفية  املقاتلة يف
 بـإخوام التحقوا – ااهد أىب مصعب عبد الودود حفظه اهللا

 تنظيم قاعدة اجلهاد ، و ليسددوا ضربة قوية للغرب يف ااهدين

 تظهر فيها عوملة هذه احلقبة التارخيية اليت مقتل ، ويف يف الصلييب
 الصراع بني اإلسالم و الصهيوصليبية العاملية يرتعد الغرب الكافر

 حتت رايـة أسـد اهللا وانضمامهم من توحيد صفوف ااهدين
 حفظه اهللا ، و هبطت من السماء الشيخ ااهد أسامة بن الدن

 إخواننا انتصارات اهللا بركات وحدة الصف و جتلى هذا يف بإذن
 و توالـت اإلسـالمي املغرب يف معاركهم مع جيوش الردة يف

 قوافل الشهداء و كأنه كلما رويت األرض املباركة بدم الشهيد
 . مثرت مائة شهيد مكانة أ أخرجت و

 لد املصاحلة الوطنية و شجرة اخل – ٦
 أن يوسوس و يزين - عليه لعنة اهللا - إن من أكرب مهام الشيطان

 ، و يستخدم ىف مهامة تلك أحط أنواع اخلداع بتسمية األشياء
 ى اهللا عنها بشجرة اخللـد و الشجرة اليت ي بغري أمسها فيسم

يسمى اخلروج من اجلنة و اهلبوط لألرض ملك ال يبلى ، و هذا
شرك بداية اخللق ، و يف كان  على مر العصور يزين للبشرية اـل

 واحلريـة اآلبـاء باهللا و الكفر به حتت مسميات خمتلفة مثل ملة
 من الشخصية ، و هو وأتباعه لعنهم اهللا مل و لن ميلوا أو يفتروا

 أوحال الردة و الغرق يف أن يظلوا  يوسوسوا للبشرية للرتول يف
 و حزبه جنود عصرنا هذا وقف أمام الشيطان براثن الكفر ، ويف

 التوحيد و حزب اهللا الذين يزودون عن ال إلـه إال اهللا بالغـايل
 والنفيس ، و مل جيد الشيطان له عليهم سبيال بفضل اهللا ، فأخذ

 تـزيني يوحون إىل أولياءهم من شياطني األنـس يف أتباعه هو و
 بغري أمسه لعباد اهللا ، فيحـاولوا أن يـسموا ه التنازل و تسميت

 تعقد على بيع دين اهللا و الرباءة من التوحيـد و الصفقات اليت
 و غريه من الوطين املصاحلة الوطنية أو أسم  الوئام باسم اجلهاد

 طياا قانون الرمحة يف أا حتمل اجلهلة مسميات تبدو لكثري من
 السالم ، و ما جترأ الطواغيت على هذه املطالب إفشاء و حماولة

 الـسالح و ألقت مة اليت إال بعد أن خضعت هلم حركات العت
 و غريها هنا و هناك ، و اإلنقاذ ختلت عن نصرة احلق مثل جبة

 ظهر مساسرة املراجعات و عرابيها أمثال حممد حسان  و حممـد
 جاءوا يهرولوا ليباركوا املصاحلة الوثنية و يلعبـوا ي سرور الذ

 دور السمسار و وكالء الشيطان ، ولكن هيهات ما كان ألهل
 يتنازلوا ويركنوا إىل الذين أن اجلهاد أن ينخدعوا أو التوحيد و

كفروا ، ما كان هلم ذلك و هم الذين رددوا قول ابن مـسعود
 إعلم أن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما كنت ( اهللا عنه ي رض

 تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون يف دين اهللا فـإن
 ملنـصورة مـن هـذه ، وكان موقف الطائفة ا ) دين اهللا واحد

 حفظه اهللا اجلزائري مسلم أبو هو ما قاله فضيلة الشيخ ة املصاحل
 سئلت مرارا عن املوقف الصحيح تجـاه هـذه املـصاحلة يف (

 : اجلزائر، فأقول مستعينا باهللا العظيم
 ما جيب أن يعلم أنّ هذه الورقة أردت من خالهلا بيـان األمـر

بأنها مكيدة،وذلك حتى ال الواقعي من شعار املصاحلة يف اجلزائر
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 التدافع بني اإلسـالم و أعـداءه إن
ــر يف ــور أول كف ــذ ظه ــائم من ــاريخ ق  ت

 البشرية خرج عـن اإلسـالم ثـم تـوارث
 الكافرين روح العداء لإلسالم علـى مـر
 العصور و لن يقـف هـذا التـدافع حـىت
ـــافرة ال ـــم الك ـــساعة ، و األم ـــام ال  قي
 تتداعى على املسلمني إال عندما يـرتك

 رايـة املسلمون اجلهاد فحينئـذ ترتفـع
 الصليب

 ينساق وراءها من ال يعرف ، بينت من خالل هذه الورقـة أنّ
 هذه املصاحلة إىل حد اآلن هي جمرد شعار، فكلّ شـيء فيهـا
 مبهم،و كلّ شيء فيها حمتمل، وعجيب ممن يزعم أنه من العلماء،
 أو من الدعاة ، أو من ااهدين، كيف هرول وراء هذا الشعار،

 البا من اإلخوة املرابطني بالتخلّي عن عملهم ،  فإذا سألت هذا ط
 مناشدته لإلخوة حلار اجلـواب إذا األعمى على أي أساس بين

كان منصفا ، وما جيب أن يعلم كذلك أنّ النظام هو صـاحب
 ، وتأكّدوا أنه ما اختار هذا األسلوب إالّ بعد أن االقتراح هذا

 مثل هذه األطراف ملّا تضطر إىل تغيري أحس بالفشل، وتأكّدوا أنّ
 أسلوب عملها فإنها ستكون حاقدة أكثـر ، أقـول لإلخـوة
 املرابطني ، إياكم أن ترضخوا هلذا الشعار، فإنه إىل حد اآلن جمرد
 شعار، و اعلموا أنكم على ثغر عظيم يغبطكم فيه كلّ خملص ،

 اهللا  ، فإذا زال لكن يا إخواننا نناشدكم اهللا أن تلتزموا  بشرع
 األمر املبهم من هذا الشعار، وكان من بنوده العفـو الـشامل

 . فما هو املوقف جتاهه . للمقاتلني
 إنكم يوم خرجتم على هذا النظام ، : أقول مستعينا باهللا العظيم

 خرجتم ألمر واحد و هو حتكيم شرع اهللا، ومل خترجـوا ليعفـى
 ميـة ، وإذا أحسـستم عليكم بعد ذلك ، و تقلّبوا نصركم هز

 بتخلّي الناس عنكم ، فتذكّروا أنّ صراط احلق قليل ناصره ، و
 الغاية هي إرضاء اهللا وحده،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  إذا

 أن تتخلوا فاحذروا رأيتم أنّ بنود قانون املصاحلة يف صاحلكم ،
 عن سالحكم، ولتكن بينكم و بني النظام هدنة سـواء كانـت

 غري ذلك و على كلّ حال األمر إىل اجلماعة، فقط أن مفتوحة أو
 ال تتخلّى اجلماعة عن سالحها فإنها إن فعلت فستكون ضـربة
 قوية لصاحل كلّ األنظمة الطاغوتية، وملّا ختتاروا هذه اهلدنة بذاك

 اختيـار هذا على فـرض - القيد
 اجلماعة هلا ، وإالّ فإني ال ألـزمهم

 لـيس ذا فهم أعلم بواقعهم ممـن
 ، إيـاكم أن - معهم،واهللا املستعان

 تظنوا  أنّ العمل قد خف ، كالّ واهللا
 بل  العمل قد صـعب إذ يحـاول
 النظام أن يتسلّل صفوفكم ليشتت
 مشلكم ، فال بد أن تبقوا متماسكني
 و منتظمني حتت قيادتكم، و علـى
 القيادة  أن تتحاكم إىل شرع اهللا ،

 ليكم ، كما فإنّ املغريات  ستفتح ع
 أقول للمرابطني أظهروا  متاسككم
 بشرع ربكم  مثّ بسالحكم مهمـا

 . كانت املغريات ، فإنّ هذا واهللا يغيظ كلّ طاغية
 مثّ أقول لعائلة املفقودين، إنّ أبناءكم فُقدوا ألجـل -

 رسالة و مبدأ، فال ختونوا ما من أجله فُقد أبنـاؤكم ،و ذلـك

 النظام مقابل املبادئ الّيت ضحى بقبول  دريهمات  يقدمها لكم
 ومقابل سكوتكم عن جرائمه، فال تقبلوا إالّ ، من أجلها أبناؤكم

 شيئا واحدا هو حماسبة ارمني وعلى رأسهم الطاغية خالد نزار ،
 غفر اهللا لنا : ، فأقول وجيش اإلنقاد ، وأما لرجال جبهة اإلنقاد

 تكونوا سـببا يف فإن كنتم ختلّيتم عن مشروعكم ،فال ، و لكم
 وال تتركوا السياسة تتغلّـب ، تقويض جهد إخوانكم املرابطني

 عليكم على حساب الشرع ، إذ الواجب هو إخضاع  السياسة
 تقـوا ا إىل الشرع،و ليس تسييس الشرع،فكونوا على حذر ، و

 وىف احلقيقة ال هدنة جيوزها الشرع مع املرتـدين ) . اهللا ربكم
 وكسب للوقت الستعادة الكرة مرة وهى هدنة خداع وتضليل

 شأفتهم فال جتوز معهم أبدا أمنا ل الستئصا أخرى على ااهدين
 فـيهم حـىت يتحقـق وعـد اهللا فـيهم واإلثخان العزمية هي

. 

 . اإلسالمي للغرب خضوع الغرب الصلييب – ٧
 حىت وقتنا هذا األخرية و أخريا و ليس أخرا نستعرض الصفحة

 ، و احلمد هللا أستطاع اإلسالمي بالد املغرب من تاريخ اجلهاد يف
 أن جيعلوا الغرب الصلييب خيضع اإلسالمي أخواننا اسود املغرب

 ي و ذلك بعد عميلة خطف الرهينة الفرنس اإلسالمي إىل الغرب
 من أخواننا املوحدين بأربعة استبداله و

 األخرية املرة األوىل وليست ي ، وه
 لغرب فيها رقبة ا تنحين بإذن اهللا اليت

 أمام العامل كله و خيـضع و الصلييب
 يركع عالنية ألسود التوحيد ، و هذه
 إشارة لبداية صفحة جديـدة مـن

بالد يف اإلسالمي صفحات التاريخ
 املغرب والقادم أفضل بـإذن اهللا ،

 إخواننـا أسال اهللا العظيم أن يتقبل
 الشهداء و ينصر أخواننا ااهدين و

 لشرك و و يذل ا املأسورين يفك اسر
 املشركني أنه وىل ذلك و القادر عليه

. 
وجزاكم اهللا كل خري
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 حبيب غال حتت حكم الصليبية االسبانية اإلسالم جزء من أرض
 حتكم فيها بغري حكم اهللا وترى أا جزء منها وهى أرض إسالمية

 سليبة وجب على املسلمني إستردادها إىل أبد الدهر
 ن والطعان ، لن نستعيد أرضـنا إال ولن نستعيد أرضنا إال بالطع

 إن محلنا سيف طارق بن زياد وموسى بن نصري ويوسـف بـن
 تاشفني وعبد الكرمي اخلطايب ولن يكون لنا النصر والتمكني إن
 شاء اهللا إن مل نأخذ األسباب لذلك وصدقنا النية مع خالق الربية

 قــــالوا عالم خرجت قلت ألنـــين
 ـرار حر مسعت توجع األحـــ

 ومسعت نوح املسلمات فقمـت كي
 أفديهم بالنفس واألعمـــــار

 ورأيت دمع يتيمة تبكي علـــى
 فقد األحبة حتت كل دمــــار

 ورأيت أماً حتتمي وصغارهــــا
ـــــار  يف خيمة حمروقة بالـن

 ورأيت ثكلى فجعت بوليدهـــا
 قد مزقته قذائف الغـــــدار

 دب ظهـــره ورأيت شيخاً قد حت
 رفع األكف لواحد قهـــــار

 وبكيت حني رأيت طفالً خائفــاً
ــــرار  عقبيه تدمى الئذاً بـف

 أيالم من عشق اجلنان وروحهــا
 وعلى خطى األصحاب دوماً ساري

 أيالم من هجر احلياة وهلوهــــا
 وبعزم حر هب الستنفـــــار

 أيالم من هللا أرخص نفســــه
 ا الفردوس خري قـــرار يبغي 

 والكل يسأل هل ترى من قومنــا
 حر فيت آخذ بالثـــــــار

 يا مسلمون أال بوا نصــــرة
 أو تسمعي يا أمة املليـــــار

 ) إال تنفـــروا ( وقرأت فتوى اهللا
 فلتبشروا باخلزي مث العـــــار

 فلتنفــــروا ( ووعيت قول حممد
 خبـــاري كما رواه ) يوم النفري

 أو بعد هذا هل يطيب العيش فــي
 هذي اللذائذ أو يقر قــــراري

 كال فإين مسلم بعقيدتـــــي
 شهم أهب لصيحة استنصـــار

 إن عداتنــا : متهل ، قلت : قالوا
 مل ميهلوا إخواننا لنهــــــار

 ! أي مشورة ؟ : استشرت،قلت : قالوا
 من بعد ريب والنيب املختــــار

 تزال قابعة فها هي سبتة ومليلية وبعد مرور عشرات السنني ما
 الصلييب احلاقد والدي مافتئ ال يستحي معلناً االحتالل يف قبضة

 يف قنواته الكاذبة أن املدينتني مها إسبانيتني متمادياً يف الطغيـان
 ومستكرباً على إعادة احلق ألمة اإلسالم؛ ضارباً بعرض احلائط

 ي ذ الـ للمدينتني ية اإلسالمية واملوضع اجلغرايف الروابط التارخي
 . يربطها مبنطقة مغرب اإلسالم

: أمة اإلســــــــالم



٥۱ 

 ف  الحق عن  دنا ال ي  سقط بالتق  ادم ول  و
 م  رت أزمن  ة مدي  دة وتباع  دت فيج  ب أن
 تعلموا علمًا يقينًا أن كل شبر أخذتموه من
 المسلمين لن يقر لنا قرار حت ى ن سترجعه

 من أيديكم

 إن هؤالء الدين حيتلون سبتة و مليلية واجلـزر اجلعفريـة هـم
 هجومهم الصلييب الكاسـح احلاشـد ضـد نفذوا أنفسهم من

 املسلمني باألندلس السليب يف حني غفلة من أهله، وقاموا بعـد
 ذلك بسلسلة خمططات  هلا لتصفية التواجد الدميغرايف الكـبري
 ألمة حممد عليه الصالة والسالم باألندلس واليت كانت تقـدر

 : ؛ قسم هدا املخطط إىل ثالثة مراحل % ٩٥ و ٨٠ أنداك ب
 إقامة حماكم ملن تشبتوا بدينهم ورفضوا الـردة : املرحلة األوىل
 . عن إسالمهم
 ق مجيع الكتب الدينية يف الساحات العامـة إحرا : املرحلة الثانية

 وطمس اهلوية اإلسالمية لألندلس بتحويل املساجد واملـدارس
 . الشرعية إىل كنائس

 ترهيب املسلمني باألندلس والتضييق عليهم وأخد : املرحلة الثالثة
 . وبالتايل دفعهم للهجرة وقد مت هلم دلك ... أبنائهم بغية تنصريهم

 ييب مت بإشراف مباشر من املسمى عندهم كل هدا املخطط الصل
 ومبراقبة متواصلة مـن بابـا وبأمرٍ األرثوذوكسية بابا الكنيسة

 ). باباهم الصلييب ( الفاتيكان
 فأفرز املخطط أبشع جمزرة يف تاريخ البشرية وأضـخم جـري
 شهدته اإلنسانية مجعاء ، ووصمة عار يف جني كل من يـدخل

 وافتراء بعد دلك بكل حقارة وزور الفاتيكان ليمثله وميجده؛ مث
 وتان خيرج علينا بابا الفاتيكان حامال راية الـصليب العميـاء
 الصماء البكماء يف زينته املبتدعة وبني زبانيته الكفرة الفجـرة

 " !!! حبد السيف انتشر أن اإلسالم : " قائالً
 هل حبد السيف ياعدو اهللا ومضل أوروبا والبشرية ؟ انتشر ومن
 ؟؟ ! الم أم الصليبية اإلس

 . ألستم أصحاب احملاكم الدينية باألندلس ؟؟؟
 . !!! ألستم أصحاب التاريخ الدموي الصلييب

 ألستم من مارس العنف والترهيب مع أطفال املسلمني باألندلس
 . !!! لتغيري دينهم

 الف وقتل املاليني من املسلمني  وأحرق كتب ألستم من هجر اآل
 . الدين باألندلس ؟؟؟

 أليس جدكم يف البابوية هو من خطط وأمر وأشرف على جمازر
 . أهل اإلسالم باألندلس ؟؟؟

 فاحلق عندنا ال يسقط بالتقادم ولو مرت أزمنة مديدة وتباعدت
 فيجب أن تعلموا علماً يقيناً أن كل شرب أخذمتوه من املسلمني لن
 يقر لنا قرار حىت نسترجعه من أيديكم ، وإن تلك اـازر لـن
 تنسى عندنا حىت نعيد أندلسا وإن نصيحتنا إليكم يـا أعـداء
 اإلسالم أن تتركوا سبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية وتتقهقروا إىل

 وراء الضفة لتحصني دفاعاتكم ويئة  جنـودكم جلحافـل ما
 مـرة اإلسـالم إىل األرض ااهدين املتعطشني لقتالكم ليعيدوا

 : أمة اإلسالم أخرى
 ، إن سبتة ومليلية ستكون بعون اهللا منطقـة " نافعة رب ضارة "

 وهي ، " سارق األندلس " للعدو الصلييب احملتل لديارنا استرتاف
 دولة " بعون اهللا أمل أهل اإلسالم مبنطقة املغرب اإلسالمي إلقامة

 ولن تسقط الثمـرة الظاملني بعد طرد الغزاة " املغرب اإلسالمية
 . اهللا وقوته ذن بإ هده املرة يف أيدي العمالء

 إعالمياً وعسكرياً واالستعداد والواجب عليك أمتنا هو اإلعداد
 وتيقين أميت الغالية أن ما ... ونفسياً للمعركة ودراسة العدو جيداً

 يسترد إال بالقوة، فتنكيل بالتنكيـل والبأسـاء أخد بالقوة ال

 . يد يفل احلديد إال احلد وال ، بالبأساء واهللا أشد بأساً وأشد تنكيال
. والسالم عليك أميت احلبيبة الغالية



٥۲ 

 احلمد هللا رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه ال ينقطع أبداً ،
 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ؛ تفضل علينا باحلياة
 بعد املوت ، وأحل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا اخلبائث ،

 ونبيا وختم به األنبياء ؛ بعثه بني يـدي واصطفى حممدا رسوال
 : الساعة بالسيف صلى اهللا عليه وآله وسلم ، أما بعد

 إنّ من فضائل اهللا تبارك وتعاىل على هذا القرن من أمة اإلسالم
 أن استعادت وعيها ، وبدأت تتملك زمام املبادرة عندما أقبلت

 بعـد أن بوجهها على كتاب اهللا املرتل ، وسنة نبيه املرسـل ؛
 أدارت أقوام له الظهور و جعلته زينة على الرفوف ومل تأت منه

 . إال ما وافق اهلوى وما ال يغضب الناس
 ولئن استطاع الصليبيون خداعنا لسنوات طويلة واالسـتخفاف
 بنا حىت ظننا أم غادروا ديار املسلمني إىل غري رجعة فيما عرف

 انقشعت عنه ظلمـات حبقبة االستعمار الغريب ؛ إال أن اخلداع
 الضباب البيضاء وانكشفت بأشعة الشمس الـساطعة طبقاتـه
 املتراكبة ، وتنبه لعمالئهم املرتدين يف بالدنا أصفياؤنا وال يزالون
 يناجزوم حىت يتم اهللا هذا األمر وتعود اخلالفة علـى منـهاج
 النبوة ، والسعيد من اختاره اهللا وجعله من الشهداء وجناه مـن

 . النار
 ال تزال أنظمة الكفر والردة تعمل جهدها لتضليل الناس حول و

 حقيقتها وحتاول إبعاد األنظار عما يؤكد ارتباطها بدول الصليب
 املنسحبة من بالدنا ، وتؤكد احلقائق لكل متابع متحلل من قيود

 . الغفلة أم وكالء ألعدائنا ليس إال
 ىل قـضية وإن كان أسد اإلسالم الشيخ أسامة بن الدن أشار إ

 مهمة مؤثرة يف حياة البشر على األرض اليت أُمرنا أن نستعمرها
 خبريٍ وهي التغري املناخي ؛ فإن اجلزائر ببالد املغرب اإلسالمي ال
 تزال تعاين من تأثريات التفجريات النووية الفرنسية مالكة احلكم

 احلقيقية قبل أكثر من أربعني عاما، ومل تكن هناك حتركات جادة
 اللة على االهتمام مبصائر الناس أو االلتفات إىل مطالبهم ذات د

 . وحماذرهم واملتعلقات الوخيمة هلذه اجلرمية
 وهذه القضية املهمة تكشف عن دالئل واقعية حول العابثني حبياة
 الناس وأمنهم وعافية أبدام ، و عن معارضيهم الذين يطيلـون

 سهم؛ و أمد حكمهم بسوء تصرفهم وبالهة فهمهم وبالدة حـ
 : هي كما أرى

 هؤالء احلكام املتسلطون على رقاب املسلمني باجلزائر ما هم -
 إال عبيد يف أيدي أوليائهم من دون املؤمنني يف فرنـسا ، فـال
 تتجاهل حكومة مهما كان مستوى الفساد ا عاليا املخاطر اليت

 . يتعرض هلا احملكومون لعقود متعاقبة
 وامتناعهم عن االحتكـام إىل و إن كانت ردة حكام اجلزائر -

 الشريعة اإلسالمية تستدعي السعي احلثيث من حـاملي لـواء
 التوحيد القتالعهم واجتثاثهم من السلطة ؛ فإن قضية من هـذا
 النوع مدعاة لتحرك مجيع اجلزائريني مبا فيهم املتخـاذلني عـن

 . الشريعة
 والنقطة السابقة تثري شكوكا كبرية حـول معـىن احلـراك -

 اسي الذي تتغىن به احلركات املعارضة للنظام اجلزائري املرتد السي
 ومدى تأثريه خلدمة أهدافها احلزبية اخلاصة ناهيك عن خدمـة
 مصاحل اجلزائريني التواقني إىل األمن يف ظالل الشريعة والتخلص

 . من كل ما يضر مبعايشهم
 املعارضون السياسيون ال يعملون خلدمة مصاحل النـاس ، وال -

 ون هلمومهم ، وإمنا يهدفون خلدمة أحزام ويتطلعـون إىل يهتم
 زيادة حصتهم يف الدعم املادي والسياسي؛ فيتغاضون عن قضايا
مصريية حقيقية تتضرر منها احلكومة الظاملة املرتـدة وينعقـون



٥۳ 

 بأصوام يف مسائل هامشية ال تؤثر سلبا على مسرية الطواغيت
 . باجلزائر

 كفل بإسقاط أقوى احلكومات جتـذراً فقضية من هذا الطراز تت
 واهتماماً بشئون شعبها ؛ فما بالنا ال نرى األمر حيدث يف هـذا
 البلد الذي أكثرت حكومته أسباب العداء هلا ، وأهانت النـاس
 وقهرم وسلمتهم للهالك ومل تبايل م وأكرهتهم على أحكـام

 . الكفر والشرك
 نتشار التـأثريات ولعل طول املدة ومرور عشرات السنني على ا

 النووية دون أن حيرك مغتصبو احلكم بالبالد ساكنا على الـرغم
 من إصابة الكثريين بأمراض من بينها السرطان جراء تعرضـهم
 ملخاطر اإلشعاع النووي ؛ كما أم مل يلزموا فرنسا أو يطالبوها
 بإزالة آثار جرميتها وتعويض املسلمني عما حلق م من أضـرار

 . صابني على نفقتها اخلاصة ومعاجلة امل

 وهذا ليس مبستغرب على عبد ذليل إذا ما كان األمـر يتعلـق
 بسيده ، فهم ال جيرؤون على قول أو فعل خيدش مكانة فرنـسا

 . اليت نصبتهم يف سدة احلكم ، وحتركهم كأحجار الشطرنج
 وال أقول إن على أهلي املسلمني باجلزائر أن جيعلوا هذه القضية

 على حكومة الردة ، ولكنها جزء مـن الـصورة منطلق حرم
 لفهم حقيقة جمريات األمور، واجلزء اآلخر فيه اليقني مبدى تورط
د، وقهـر  احلركات الربملانية يف إطالة أمد احلاكم الظـامل املرـت

 . الشعوب املسكينة املغلوبة على أمرها
 وإنَّ الداعي األهم ملقاتلة حكام اجلزائر الذين يتـزعمهم عبـد

 زيز بوتفليقة هو تعطيلهم للشريعة اإلسالمية وإنفاذ أحكـام الع
 الكفر ومحاية الشرك ورعاية مصاحل أعداء األمة ، وحماربة أهل
 الدين وأنصار العقيدة؛ فاإلطاحة م فيها خري للدين والدنيا معا
 حبول اهللا تعاىل، إذا ما أقيم اإلسالم على أصوله اليت شرعها رب

 . العاملني

 سؤال وجواب

 إىل الذين يـستعدون ة اإلخو تنصح أن نريد من فضيلتك
 اجلهاد ما دورهـم إىل جهم و خلر ة ص الفر اجلهاد ومل تأتى

 يناسبهم ؟ الذي اإلعداد ؟ وما اآلن

 خبصوص النصائح األمنية للشباب يف بلـداننا احملكومـة
 بأنظمة طاغوتية بوليسية، فعليك بقراءة ما كتبه الكثري من
 اإلخوة املتخصصني يف هذا اجلانب، وهو منـشور علـى

 . الشبكة
ـِــد  والـشعور وأهم شيء أن يتحلي الـشاب باجل

 ) الشاب املسلم ( باملسؤولية ومعرفة حجم القضية وأنه هو
 شيء عزيز مثني، ومعرفة عدوه أيضاً ،وعـدم التـهاون،
 ويستعمل احلذر واالحتياط واألخذ باألسباب ومن أمهها
 الكتمان للمعلومات، فاملعلومة على قـدر احلاجـة بـل
 الضرورة، كل ذلك مع التوكل على اهللا واللجوء إليـه

 الستعانة به، فال خياف إال من اهللا، وال يقعـده خـوف وا
 عدوه عن العمل بطاعة اهللا، لكن مع التلطف والـتفطن
 واألخذ باألسباب اليت شرعها اهللا ودلت عليهـا دالئـل
 الشرع والعقل واحلس للوصول إىل املطلوب، وجيتنـب
 التسرع واالستعجال والدخول فيما ال يعنيه مما ميكن أن

 شأنه، ويتفقه يف الدين وما ميكن أن يتـرخص يفسد عليه
 ، ) األولويات ( فيه من أمور، وما ال، وما يقدم وما يؤخر

 ويف اتمعات البوليسية على الشاب أن ينتبه إىل عالقاته
 االجتماعية والعادية ، فال يكثر من العالقات ومن التعرف
 واالرتباط بأي شخص، بل يستعمل االحتراس من الناس

 لكثرة الفساد والشر، نسأل اهللا العافية، وجيـب عموما،
 قبل ذلك كله أن يتحلي بالصدق واإلخالص والكون مع

 . اهللا تعاىل وحيث أحب اهللا يف كل حركة وسكنة

 . واهللا هو ويلّ التوفيق
~ حفظه اهللا ~ عطية اهللا : ااهد الشيخ



٥٤ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 أخوة وأخوات الدعوة والتوحيد واجلهاد
 حنييكم بتحية اإلسالم العظيم

 فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 : قال تعاىل

 ا غَالب لَكُم وإِنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّـذي إِنْ ينصركُم اللَّه فَلَ {
 آل عمـران } ينصركُم من بعده وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

) ١٦٠ ( 
 بالد المغرب اإلسالمي جغرافيا

 الواقعة جغرافيا غـرب ) الواليات ( نقصد ا تلكم البالد أو
 باألحرى غرب بالد احلرمني ، وهي تشمل القارة األفريقية ، أو

 ) تونس ، واملغرب ، واجلزائر ، وموريتانيا ، والصحراء الغربية (
 ( مايل والسنغال والنيجر ونيجرييا ( وما حوهلا من أطراف

 املغرب اإلسالمي تارخييا
 لقد مرت واليات املغرب اإلسالمي بأحداث تارخييـة متعاقبـة

صدد فرمست موقعها يف أعماق التا  ريخ ، ولسنا يف هذا املقام ـب
 سرد تارخيها كامال ، وإمنا سنعرج قليال على أهم حمطات تارخيها

 . اإلسالمي ايد
 رحمه ) عقبة بن نافع ( فتوحات القائد اإلسالمي الكبير

 اهللا
 سار القائد عقبة ابن نافع جبيشه اإلسالمي حنو املغرب حىت وصل

 صار ، وقهر الروم البيزنطيني وضرب عليها احل ) باغاي ( مدينة
 و سيطر عليهـا ) مليش ( هناك ومن مث سيطر عليها ،مث تقدم حنو

 الصحراوي وتقدم ) الزاب ( أيضا ، مث اجته غربا متخذا طريق
 حبيث جرت فيها معركة حامية الوطيس بـني ) أذنة ( حنو مدينة

 اجليش اإلسالمي وجيش الروم ، فثبت اجليش اإلسالمي وانتصر
 ( ى الروم وفتح املدينة وما حوهلا ، مث تقدم عقبة جبيشه حنـو عل

 حيث مجوع الرببر والروم ، وجرت هناك أيضا معركة ) تاهرت
 ( ساخنة بني اجلانبني ، فانتصر عقبة على التحالف الغاشم مـن

 اليت كان ) طنجة ( ومن مث قرر عقبة التوجه إىل ) الرببر والروم
 كلفا حبكم طنجة وسبتة لـصاحل الذي كان م ) يليان ( حاكمها

 الصلح واملساملة ) عقبة ( من ) يليان ( األسبان يومذاك ، فطلب
 طريق املسلمني ) يليان ( ، وعقدا معاهدة قضت بأن ال يعترض

 األمر الذي مت لعقبة ) اخلصوم من الرببر ( وان يدهلم على معاقل
 وانتـصر علـيهم ) وليلي ( ، فتعقب معاقل الرببر حىت وصل

 . وسجل عليهم انتصارا باهرا ) درعة ( وطارد فلوهلم حىت
 تامسنا ( احندر حنو بالد ) عقبة ( ولقد ذكر املؤرخون بان .. هذا
 مث صنهاجة ، مث هسكورة ، مث نزل أغمات ) السوس األدىن ) (

 بالسوس ) اجيلي ( ، و وريكة ، مث وادي نفيس ، ومنه اجته حنو
 ) ماسـة ( ه سار من اجيلـي إىل وبىن هناك مسجدا ، وقيل بأن

 يا رب لوال : ( فأدخل فرسه يف ماء األطلسي ورفع يديه وقال
 هذا البحر ملضيت يف البالد اىل ملك ذي القرنني مـدافعا عـن

 ( دينك ، ومقاتال من كفر بك ، وعبد غريك
 مهمته يف املغرب انتهت ، فقرر العودة إىل أن واىل هنا اعترب عقبة

 مع قـوات إسـالمية ) زهري البلوي ( أن ترك القريوان ، بعد
 حلماية الوجود اإلسالمي هناك ، ومما قيل بأنه خاض عدة معارك
 يف طريقه للقريوان سجل فيها انتصارات رائعة ، إىل أن تنـاهى

 قد حتالف مع ) كسيلة .. الكافر املنحرف الرومي ( ملسامعه أن
ه يف القـريوان ، بقايا الرببر و جرد جيشا ملالقاة عقبة ومقاتل  ـت

 إىل أن يقوم عقبة بإرسال معظم جيـشه ) كسيلة ( وكان يهدف
إىل القريوان ، وينفرد كسيلة وحلفائه الكفرة بعقبة ومن سيبقى
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ــرب ــالد املغ ــاد يف ب ــدة اجله  فقاع
 يـات م قو اإلسالمي تـرفض احلـدود وال

 عرات الطائفية ، واللغات واألعراق ن وال
ــــة ــــرتف إال بأم ــــات ، وال تع  ، والراي
 إســالمية واحــدة ورايــة واحــدة علــى
ــاب يهــدي وســيف  نهــج الــسلف بكت

 ينصر وكفى باهللا هاديا ونصريا

 معه قبل الوصول إىل القريوان ، ومما قيل بأن عقبة قسم جيشه يف
 ودة وباديس ( وانه أراد أن يعرج على ) طبنة و ارض الزاب (
 ز الزاب ، مع من بقي معه لإلستيالء عليها ، وإبقـاء يف احوا )

 ذا مـن خـالل ) كسيلة ( حامية من جنوده فيها ، وملا عرف
 عيونه ، عزم على مالقاة عقبة خبمسني ألف مقاتل حمترف ، وملا

 .. حصل اللقاء وأيقن عقبة انه مقتول أراد أن يرسل أبا املهاجر
 ني إىل القريوان حىت خيلصهم مع من تبعه من املسلم .. غفر اهللا له

 من القتل ، غري أن أبا املهاجر رفض وفضل أن يستشهد مع عقبه
 على ارض اجلزائر حاليـا ، ) ودة ( ، وجرت املعركة يف ارض

 تقبله ) عقبه استشهاد ( هجرية وكانت النتيجة ٦٣ أواخر عام
 اهللا وعدد كبري من اجليش اإلسالمي ، وأسر آخرين ، ومل يكتف

 لة بذلك بل تقدم حنو القريوان كسي
 ٦٤ واستردها وسـيطر عليهـا ،

 ( م ، فعلم بـاخلرب ٦٨٤ .. هجرية
 فقرر العودة إىل مصر ، لوال ) زهري
 الذي ) ابن حيان احلضرمي ( رفض

 ( قرر املواجهة ، حىت أرسل اخلليفة
 ( بتعزيزات من اجليش ) عبد امللك

حبيث استطاع دحر الـروم ) الحقا
 رببر ، وعادت أفريقيـا وحلفائهم ال

 . إسالمية
ــرب ــديث للمغ ــاريخ الح  الت

 اإلسالمي
 بعد أحداث يطول احلديث فيها ، وبعد ايار اخلالفة العثمانية يف

 دولة ) متزيق ( احلرب العاملية األوىل ، عمدت الدول الغربية إىل
 فقـسمت ) أعراق خمتلفة ( ذات ) مناطقية ( اخلالفة ، وجعلها

 باتفاقيات على أساس ما يعرف ) بلدان صغرية ( إىل العامل العريب
 تونس وتلـك ( م ، فرأيت هذه ١٩١٦ عام ) سايكس بيكو (

 وهكذا ، حىت وضع ) اجلزائر ، وهذه املغرب ، وتلك الصحراء
 ) الربيطاين والفرنسي ، والحقا األمريكـي ( العاملي االستعمار

 ق جغرافيـة معلم خالف دائم بني هذه املناطق ، إما على منـاط
 خمتلف على ملكيتها ، وإمسا على خالف عرقي ، أو ثأري قـدمي
 من خالل إبراز وإشعال الفنت الطائفية بني دول اجلـوار الـيت
 كانت دائما دولة واحدة وأمـة واحـدة ، ومل تكتـف دول

 أو .. حكام ( العاملي ذا ، ولكنها عمدت إىل وضع االستكبار
 ل منطقة جغرافية ، يـأمتر على ك ) وكالء مبسمى حكام وملوك

 االسـتعماري بأمرها ، ويعمل بتعاليمها ، ومن خيرج عن القرار
 ( فرق تسد ( فسوف يلقى ما ال حتمد عقباه ، فاعتمدوا أسلوب

 املـسريين ) احلكام ( فخضع الوكالء من ) العصا واجلزرة ( و
 لتعاليم الكفر الصلييب ، فمنعوا تطبيق أحكام الدين اإلسـالمي

 وغريها مـن املفـاهيم واالشتراكية ف ، وأقروا العلمانية احلني

 األرضية البالية ، فما كان سبب منع أحكام الشريعة إال ألـم
 ستعيد الوحدة اجلغرافيـة واإلنـسانية ) الشريعة ( يعلمون بان

 ، وخباصة يف ظـل اإلسالم للخريطة اجلغرافية العاملية حتت ظل
 انتشار املد اإلسالمي ، فأمدوا وكالءهـم باملـال والـسالح
 ليتمكنوا من كبح مجاح التحرك اإلسالمي ، فأقيمت الـسجون
 واملنايف ملن يعلن اإلسالم واجلهاد ، ومل يسمحوا ألحـد حبمـل
 تعاليم الدين إال أوالئك الذين رأوا أن الدين والتدين يكون يف

 ض فريضة اجلهاد ، وال يتحدث يف السياسة املسجد فقط ، ويرف
 . وإمنا يف الطهارة واجلنابة فقط

 فانتفض رجال من عرائن األسود الرابضة لتعلن كلمة احلق املبني
 ووكالئه العرب اخلونـة ، االستعمار ، فأعلنوا اجلهاد ملواجهة

 الذين ارتضوا ألنفسهم ولشعوم
 ، مقابل حفنة مال واالحندار املهانة

 أو كرسي حكم وأة وسلطان ، ،
 . فحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 االستعمار وكالء ( فهؤالء احلكام
ــسلطان ) ــال وال ــراهم امل  أغ

 والدوالر والنساء ، فأنساهم اهللا
 . أنفسهم فهم يف غيهم يعمهون

 : قال تعاىل
 إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة زينا {

الَهمأَع مـونَ لَههمعي ـمفَه م { 
 ) ٤ ( النمل

 من يضللِ اللّه فَالَ هادي لَه ويذَرهم في طُغيـانِهِم يعمهـونَ {
 ) ١٨٦ ( األعراف }

 ونسي هؤالء الوكالء بأن اهللا تعهد هلذه األمة بان يسخر هلا من
 ينقذها من بني أنيام اخليانية ، فسخر للبالد والعباد يف املغرب

 سالمي جبهات إسالمية محلت عقيدة ومنهج أهـل الـسلف اإل
 الصاحل رضوان اهللا عليهم ، فلم يضرهم من خالفهم ، فتركـوا
 زخرف احلياة الدنيا ، ومحلوا الكتاب والقلم والبندقية ونفروا إىل

 اجلبال واألدغال يقاتلون يف سبيل اهللا
 : قال تعاىل

 ن يقَاتلُونكُم والَ تعتدواْ إِنَّ اللّـه الَ وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذي {
يندتعالْم بح١٩٠ ( البقرة } ي ( 

 ( فانطلقت شرارة اجلهاد العاملي جبذوة غزوة منهاتن املباركـة
 م اليت هزت أركان أرباب الـشر ٢٠٠١ عام ) تدمري األبراج

 ) بـوتني وبـوش ( والعدوان يف العامل ، فهزت كسرى وهرقل
 فارتعدت أركام ) اليهود وخونة العرب ( لفائهم من األقزام وح

 ، واخنلعت قلوم من شدة الرد اإلسالمي الكبري ، فارتفعت راية
 ( و ) الطالبان ( و حلفائها من ) قاعدة اجلهاد ( احلق املبني بقيادة

وهنا يظهر املغرب اإلسالمي العتيـد ) السلفية اجلهادية العاملية
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 اضرا يف مسرية اجلهاد العاملي كما كان منذ فتوح كما عهدناه  ح
 ) احلركة السلفية للـدعوة والقتـال ( فتعلن ) عقبة وطارق (

 حفظه اهللا ورعاه ) أبو مصعب عبد الودود ( بقيادة الشيخ القائد
 مبايعتها لقيادة اجلهاد العاملي مع املال حممد عمر وأمري اجليـوش

 . أسامة ابن الدن حفظهما اهللا

 : قال تعاىل
} يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لأُذ { 

 ) ٣٩ ( احلـج
 وما كانت هذه املبايعة إال على خطى تعاليم الـسلف الـصاحل
 رضوان اهللا عليهم ، كما كانت تذكريا للعامل بأننا علـى عهـد

 لفاحتني كطارق ابن زياد وعقبة ابن نافع الصحابة الكرام والقادة ا

 فقاعدة اجلهاد يف بالد املغـرب اإلسـالمي تـرفض احلـدود
 عرات الطائفية ، واللغات واألعراق ، والرايات ، ن يات وال م والقو

 وال تعترف إال بأمة إسالمية واحدة وراية واحدة علـى ـج
 . . السلف بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى باهللا هاديا ونصريا

 الذي ) التاريخ ( وسيأيت اليوم الذي سيقرأ فيه طالبنا وطالباتنا
 بأحرف من نـور ونـار ، ) جهاد ااهدين العاملي ( سيتوجه

 ليضيء الطريق ، ويعيد اد التليد ، ويكون صلة ربط بني عقبة
 بعون اهللا رب الوجود .. وطارق وعبد الودود

 أيها الدنيا لتدري من أنا
 ام قد أنستك صفايت إن تك األي

 فاسأيل الليل وخفاق السنا
 واسأيل التاريخ عن ماضي حيايت

 وباهللا التوفيق .. هذا
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 سؤال وجواب
 ما حكم اإلعداد العسكري للجهاد يف سبيل اهللا وهل هو

 ؟ . فرض عني على املقتدر
****** *********************** 

 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 أخي الطيب

 اعلم أن اجلهاد اليوم فرض عني على كل مـسلم قـادر،
 فاجلهاد ضد اليهود فرض عني واجلهاد ضـد طواغيـت
 العرب والعجم الذين بدلوا الشريعة واستحلوا احلرمـات

 دينهم كل وناصروا أعداء اهللا تعاىل وقتلوا املسلمني بسبب
 هؤالء جيب أن يعلم أن اجلهاد ضدهم فرض عني، وحـني
 يكون األمر فرض عني تصبح مقدماته ووسائله كذلك، إذ
ـيلة اجلهـاد  الوسائل هلا حكم املقاصد، واإلعداد هو وس
 الذي ال يتحقق إال ا، وبالتايل فاإلعداد فرض عني اليوم
 على كل مسلم قادر ومن هذا اإلعـداد هـو اإلعـداد

 لعسكري، ولكن توزيع الناس إىل ما يلزمهم من أنـواع ا
 اإلعداد يوجب عليهم التنظيم والترتيب حىت يتم وضـع
 املرء فيما يناسبه وما حيتاجه أهل اجلهاد، فيكون حينئذ يف

 . موقع إعداد مناسب له يليب حاجة أهل اإلسالم يف بلده

" حفظه اهللا " أيب قتادة الفلسطيين : الشيخ األسري
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 احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره علـى
 . باهللا شهيدا الدين كله ، وكفى

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، إقرارا به وتوحيدا
 ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

 . تسليما مزيدا
 : أما بعد

 إن كانت ذاكراتنا معرضة للنسيان ، فـصفحات التـاريخ ال
 ت تنسى ، و حىت  إن أرادت أن تنسى فحتما لن تنسى بطـوال

 الرجال و صوالت و جوالت العظام الـذين حنتـوا بأعمـاهلم
 العظيمة  أمساءهم على صفحات التاريخ ، فيأىب القلم املؤرخ أن
 مير  على مالمحهم مرور الكرام ، بل ينحين صاغرا راضخا أمام
ـم ووضـعهم يف  مشوخهم وعزهم ، و يعجز عن إعطائهم حقه

 ير وتشويه  احلقائق مكام الطبيعي  الصحيح ،بالرغم من  تزو
 ، وعصر ال ميكن ألحد ... اليت يقوم ا ارمني ،  فترة ، ومرحلة

 ان يتجاوزه و هو يدرس أهم نقط التحول يف تاريخ األمم ، بل
 ال نبالغ إن قلنا أا نقطة انعطاف مميزة يف  التاريخ ألمتنا املسلمة

 ليس هـذا أما احلاضر ف ( اليت  هلا أجمادها ، و هلا أفقها املشرق
 . بإذن اهللا ) مقامه

 اخترنا لكم أيها األحبة يف اهللا سبحانه جل و عال ، موضوعا عن
 فترة الفتوحات اإلسالمية يف إفريقيا ، و خاصة مشاهلا ، أو املنطقة

 ، ملا هلذه املنطقة ) أي بالد األمازيغ " ( متازغا " اليت كانت تعرف ب
 إلسالمي املوفـق احليوية و اإلستراتيجية من أمهية يف املشروع ا

 بإذن اهللا تعاىل ، و لنا يف التاريخ عربة ، و ما فتح األندلس عنا
ـبيل ( ببعيد ، و ما طارق بن زياد و يوسف بن تاشفني  على س

 األمازغيني ألسطع دليل ، وكذلك لسبب ) الذكر و ليس احلصر
 آخر و ال يقل أمهية عن األول و هو التزوير والتـشويه الـذي

أجورين أصـحاب تعرضت له هذه الف  ترة من طرف بعض اـمل
 الضغينة و احلقد على ديننا احلنيف ،

 فاإلسالم العظيم دين رب العاملني يهدف أول مـا يهـدف إىل
 إصالح البشرية ولن يتحقق ذلك إال بأن يسود اإلسالم األرض
 حيث يكون احلكم هللا أما بالنسبة لألفراد فيتركـوا أحـرارا يف

 ه وهذا كله حتت مظلة اإلسـالم أي اختيار الدين الذي يريدون
 . حكم اهللا

 لقد قسمنا موضوع الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا إىل ثالثـة
 أقسام حيث نقرأ يف القسم األول التعريف بـاملوقع اجلغـرايف
 واخلصائص الطبيعية واالجتماعية والدينية للمنطقة ، وخصصنا

 سـالمي يف القسم الثاين للحديث عن الصبغة احلربية للفتح اإل
 الشمال األفريقي حسب الرؤية الغربية واالستشراقية ، وجعلنا

 . القسم الثالث للحديث عن الفتح اإلسالمي للشمال األفريقي
 تمهـــيـــد

 درج بعض الباحثني الغربيني على تصور خاطئ ينتقد اإلسـالم
 وينتقصه ويصف حضارته بأا حضارة مهجية بربريـة اختـذت

 رير رسالتها وإخضاع خمالفيها ، وهذا التصور العنف وسيلة لتم
 من الناحية التارخيية واملوضوعية بعيد كل البعد عـن حقيقـة
 احلضارة اإلسالمية ، فهو تصور وصفي مشويل منطي فرضته بعض
 املذاهب الفكرية الغربية اليت اختذت من اإلسالم موقفا مـسبقا

 ي خيـالف مهد ملا يسمى بالتصور النمطي الغريب لإلسالم الـذ
 . حقائق التاريخ واجلغرافيا وحقائق االجتماع

 من مجلة ما انطوى عليه التصور الغريب احلاقد على اإلسـالم ،
 تلك احلمالت الفكرية اليت استهدفت فترة ذهبية مـن فتـرات
 اإلسالم وهي فترة الفتوحات اإلسالمية ،الـيت يـدعي بعـض

كانت أشبه بالغزو الباحثني الغربيني بأا مل تكن فتحا حقيقيا بل
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ــال ــات اإلس ــصوير الفتوح  مية يف إن ت
 إفريقيــا بأنهــا عمليــة غــزو مــنظم وأنهــا
 مظهر مـن مظـاهر االسـتغالل الـديني ،
 تــصوير ال وجــود لــه إال يف اخليــال الكــاذب

 لبعض املفكرين الغربيني

 املنظم واملوجه ، ومن الفتوحات اإلسالمية اليت تعرضت للتشويه
 تلك اليت كانت موجهة إلفريقيا ، حيث يزعم بعض املـؤرخني
 الغربيني واملستشرقني أن أفريقيا أصيبت يف تلك املرحلـة مبـا
 يسمى السرطان اإلسالمي الذي ظهر يف أرضها وامتد خالهلـا

 . ضارا السابقة حىت استوىل على ح
 إن تصوير الفتوحات اإلسالمية يف إفريقيا بأا عملية غزو منظم
 وأا مظهر من مظاهر االستغالل الديين ، تصوير ال وجود له إال
 يف اخليال الكاذب  لبعض املفكـرين الغـربيني ،ألن احلقـائق
 التارخيية ترفض هذا مجلة وتفصيال ، فإذا كـان ديـن هـؤالء

 يتخذوا من الفتوحات اإلسالمية يف أفريقيا مـادة املفكرين أن
 للطعن يف اإلسالم فإن هذا حيتم على الباحثني املسلمني أن يبينوا
ـتح اإلسـالمي  مغالطام ويبينوا يف املقابل الصورة املشرقة للف
 سواء يف إفريقيا أو يف غريها فهناك فرق كبري بني جهاد لتحطيم

 ر حىت خيتاروا الـدين الـذين النظم اجلاهلية اليت تستعبد البش
 يؤمنون به عن حرية وقناعة تامة  وبني إكراه الناس على اإلسالم
 ، فاإلسالم يفرق يف التعامل بني األنظمة اجلاهلية وبني األفراد ،
 األوىل جياهدها حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا والثانية

 . بالنسبة لألفراد ال إكراه يف الدين
 الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية : فريقي الشمال األ

 واالجتماعية والدينية
 يعين بشمال إفريقيا املنطقة املربعة
 الشكل من األراضـي املرتفعـة
 الواقعة بني البحر األبيض املتوسط
 يف الشمال والصحراء الكربى يف
 اجلنوب وخليجي سـرت شـرقا
 واحمليط األطلسي غربا وطرابلس

 وكذلك كل وبرقة وواحة سيوة ،
 ومشال أفريقيا هي املنطقة اليت كان . الصحراء الكربى يف اجلنوب

 يتكلمـون وال يزالـون - وهم األمـازيغ - سكاا األقدمون
 يتكلمون يف بعض النواحي هنا وهناك لغة مشتركة ذات هلجات
 عديدة يطلق عليها اليوم اسم اللغة األمازيغية ، وهذه املنطقة أو

 ان اليونان يطلقون عليها اسم ليبيـا و بعض أجزائها هي اليت ك
 متتد من مصر إىل احمليط األطلسي وكان للرومان فيها واليـات

 . أفريقية ونوميديا وموريتانيا
 لقد كانت منطقة الشمال األفريقي تسمى يف االستعمال العريب
 القدمي جزيرة املغرب أو املغرب أي بالد الغـرب ، وللـشمال

 ن خصائص طبيعية واجتماعية ودينية األفريقي كما يذكر املؤرخو
 متيزها عن غريها من بالد الدنيا ، وميكن تلخيصها على النحـو

 : اآليت
 الخصائص الطبيعية : أوال

 – تتميز منطقة الشمال األفريقي بانعزاهلا عن بقية العامل مبوقعها
 يضاف إىل ذلك انقسامها - الذي تزيده عزلة سواحلها الوعرة

 ئة عن ترتيب خاص للمرتفعـات وسالسـل حبواجز داخلية ناش
 اجلبال مما جيعل املواصالت صعبة من الشمال إىل اجلنـوب ويف

 . أحيان كثرية من الشرق إىل الغرب أيضا
 افتقار الشمال األفريقي إىل الوحدة اجلغرافية وإىل توزيع معقول
 ملختلف املناطق حول مركز اجتذاب ، وانعدام جمـاري امليـاه

 للمالحة فكل هذه اخلصائص الطبيعية جعلـت الكربى القابلة
 العالقات بني السكان يف الشمال األفريقي صعبة وأسـهمت يف

 . جتزئة املنطقة وجتزئة السلطة السياسية و اإلدارية
 الخصائص االجتماعية : ثانيا

 – أهم ما مييز منطقة الشمال األفريقي من الناحية االجتماعيـة
 ، هو أن - القدمية واحلديثة وذلك حبسب الدراسات االجتماعية

 العزلة الطبيعية اليت أشرت إليها أسهمت يف حـدوث العزلـة
 االجتماعية وافتقاد التواصل بني التجمعات السكانية املختلفة،
 بل إن الظروف الطبيعية الصعبة اليت يعيشها سـكان الـشمال
ـثرية ومـن  األفريقي أسهمت يف نشوب صراعات اجتماعية ك

 هذا الصراع ما زالت قائمة إىل اليـوم رغـم الغريب أن آثار
 ضعف حدا يف العصر ، إذ مسته يف ذلك بعض آثـار الثـورة
ــة الــيت  االقتــصادية العاملي
 اجتاحت العامل ولو بنسبة قليلة
 غري كافيـة مقارنـة بالعـامل

 . املتمدن
 الخصائص الدينية : ثالثا

 إنّ التنافر الطبيعي والتنـافر
ــشمال ـاعي يف ال  االجتمـ

 إلفريقي أوجدا تنافرا من قبيل ا
 آخر وهو التنافر الديين ، ولقد عمل اإلسالم على امتداد وجوده
 يف الشمال األفريقي على توحيد شعوب هذه املنطقـة ، وهـي
 حقيقة تارخيية ال مناص من االعتراف ا ، يقـول ألفـرد بـل

 الذي رمبا كان على طول التطور التارخيي – واإلسالم نفسه :"...
 أهم عامل يف توحيد شعوب الـشمال اإلفريقـي - ه البالد هلذ

 وذلك بتقدميه هلم عقيدة دينية مشتركة وتشريعا مدنيا واحدا مل
 يستطع رغم ذلك أن يصب كل مجاعام يف كتلة متجانسة ، وال
 يزال حيدث حىت اليوم أن تنبذ بعض اجلماعات الرببرية املسلمة

 انوا العريف القدمي وغالبية الشريعة اإلسالمية املدنية وحتتفظ بق
 هؤالء الرببر أضافوا يف ميدان الدين شيئا من اإلسالم متفـاوت
 املقدار إىل املعتقدات القدمية واألعراف السحرية الدينية الـيت

 ". ورثوها عن أجدادهم البعيدين
 عن اإلسالم من حيث هو عامـل توحيـد ) ألفرد بل ( إن كالم

له كثري من الـدس والغلـو لشعوب الشمال األفريقي ،قد ختل
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 الفكري والديين ، الناتج عن قلة اطـالع بطبيعـة الـشريعة
 اإلسالمية ، فاإلسالم ال يريد إجياد كتلة بشرية متجانسة وإمنـا
 كتلة بشرية متنوعة تتنوع يف ميوالا الفكرية مع اإلبقاء علـى
 الرباط اجلامع واحلبل الواصل بينها مجيعا، وهي بال شك عـرى

 م املتمثلة يف أحكامه التشريعية والعقيدية ، ويفهم يف هذا اإلسال
 اإلسالم ) بتشديد امليم ( أنه رمبا حيمل ) ألفرد بل ( السياق من كالم

 مسؤولية بعض االرتدادات الدينية اليت حـدثت يف الـشمال
 األفريقي واليت ترجع حسبه إىل عدم قدرة شريعة اإلسالم على

 ة ،وهذا التصور يعتريه قصور ظاهر احتواء املظاهر الدينية املتنافر
 ) ألفرد بـل ( ،ذلك أن نبذ بعض اجلماعات الرببرية كما مساها

 للشريعة اإلسالمية مل يكن بسبب قصور هذه الـشريعة ولكـن
 بسبب بعض اإلمالءات والوصايا الدينية اليت تفرض على سكان
 الشمال األفريقي وإفريقيا عموما واليت يتوىل كربها لفيف مـن

 رين الذين يبذلون قصارى جهودهم إلبعاد شعوب الشمال املبش
 األفريقي عن اإلسالم ، وإدخاهلم يف املسيحية أو إرجـاعهم إىل
 الديانة الوثنية اليت كانوا عليها ، وهذا األمر مل يعد سرا بعد أن
 أفصح عنه كثري من عتاة ودعاة التبشري يف الـشمال اإلفريقـي

 اسيا يف قرارات مؤمتر كولورادو والذي مثل قطبا فكريا ودينيا أس
 . ١٩٧٨ عام

 الصبغة احلربية للفتح اإلسالمي للشمال اإلفريقي حسب الرؤية
 الغربية واالستشراقية

 وفكـره - ) ألفرد بل ( ال أجد بدا يف البداية من اإلشارة إىل أن
 قد رجع يف احلديث عن الفتح اإلسالمي - منوذج للرؤية الغربية

 ض املؤلفات اإلسالمية كما ذكر ذلك يف للشمال األفريقي إىل بع
 الفصل املتعلق بالفتح العريب وقيام اإلسالم السين يف مشال إفريقيا

 ،ومن هـذه " الفرق اإلسالمية يف الشمال األفريقي " من كتابه
 املؤلفات اليت استقى منها مادته التارخيية عن عمليـة الفـتح يف

 وقد نشره " التاريخ الكامل يف " ابن األثري ، : الشمال األفريقي
 نورنربج وهو بال شك واحد من املستشرقني الذي يتميز فكـره
 التارخيي عن املنطقة العربية واإلسالمية برمتها بإسقاطات تارخيية
 وفكرية تزيد من احتمال التأويل السيئ لكثري مـن احلـوادث
 والقضايا الدينية واالجتماعية ، اليت حدثت يف الشمال األفريقي

. 
 يسي ،نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق ، وقد ترمجه جوبري اإلدر

 إىل الفرنسية وقد صدر بباريس يف جملدين GAUBERT ،؛
 للميالد ونشر النص وترمجه فيما يتعلـق ١٨٤٠ - ١٨٣٦ سنة

 بإفريقية واألندلس املستشرق دوزي ودي خويه ليـدن عـام
١٨٦٦ . 

 أيام العرب كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف " ابن خلدون ،
 ،وغري هذه املؤلفات كثري ،غري أن الالفـت ..." والعجم والرببر

 قد تعامل مع هذه املصادر أو اغترف منها، ) ألفرد بل ( للنظر أن

 انطالقاً من قناعاته الفكرية والدينية وأنه عول يف ذلك على آراء
 كثري من املستشرقني، وهذه النظرة االستشراقية اليت ال ختلو من

ز واضح للغرب والفكر الغريب، هي اليت جتعلنا نتعامل مع  ما حتي 
 بكثري من احلذر، ألنّ تاريخ اإلسالم يف إفريقيا ) ألفرد بل ( قاله

 - كغريه من التاريخ اإلسالمي - أو الشمال اإلفريقي قد تعرض
 إىل التشويه الذي مارسته كثري من املؤسسات االستشراقية، وقد

 عن املصادر اإلسالمية ) ألفرد بل ( ظهرت آثار ذلك من حديث
 اليت تناولت الشمال اإلفريقي وذلك يف تصديره حلديثـه عـن

 ولكن رغم هذا اإلفراغ الفكري . الفتح العريب للشمال اإلفريقي
 عند حديثه عن الفتح اإلسالمي للشمال ) ألفرد بل ( الغريب عند

 ئق األفريقي ،إالّ أن ذلك مل مينعه من االعتراف بـبعض احلقـا
ـالوجود اإلسـالمي يف القـرن  التارخيية اليت ارتبطت تارخيياً ب

 ) صلوات ريب عليه ( جاء النيب حممد :" اإلفريقي، ويف ذلك يقول
 للميالد بدين جديد هـو اإلسـالم ٦٣٣ املتوىف يف املدينة سنة

دو وحـضر يف اجلزيـرة  وشريعة مجع عليها أمة املؤمنني من ـب
 ة ومدنية واحدة وتولّى النيب تدبري العربية، يف ظلّ التزامات ديني

 أمورها، وملّا قُبض ترك خللفائه مهمة رعاية الدولـة اإلسـالمية
ـبالد  الفتية، وضم شعوب جديدة إىل اإلسالم، وزيادة رقعتها ب

 جديدة
 ومنذ ابتداء عهد اخللفاء األوائل، قامـت اجليـوش العربيـة

 ومتّ هلـا النـصر اإلسالمية بفتح البالد ااورة جلزيرة العرب
 " بسرعة مدهشة

 أسباب جناح العرب يف الـشمال األفريقـي ) ألفرد بل ( ويعدد
 : فيذكر منها

 تنظيم اجلماعات العربية البدوية الفقرية حتت لواء اإلسالم نظاماً
 . وشريعة مما جعل منها قوة حربية متماسكة

دول الضعف السياسي واحلريب واالجتماعي الذي أصاب اـل
 رة للجزيرة العربية، ونعين ا األمرباطـوريتني البيزنطيـة ااو

 والفارسية، اليت أكت كل منهما األخرى باحلروب فيما بينهما
 . حىت بداية القرن السابع امليالدي

 وهذه األسباب :"... على هذه األسباب فيقول ) ألفرد بل ( ويعلّق
 قـي عينها هي اليت أدت إىل انتصار العرب يف الـشمال اإلفري

 اخلاضع لبيزنطة وكان من الناحيتني السياسية والعسكرية ضعيفاً
 " ضعف سوريا وفارس يف نفس العصر

 - عن الفتح اإلسالمي للشمال األفريقي ) ألفرد بل ( وحيمل كالم
 كثرياً من املغالطـات - والذّي مساه غزواً للعرب للبالد ااورة

 من قوة أو ضـعف التارخيية، ومنها أنه يعتقد أنّ موازين احلرب
 هي اليت عجلت بانتصار إسالمي يف إفريقيا،مبعىن أنّ اإلسـالم
 حسب زعمه قد استغلّ ضعف اإلمرباطوريات القائمة آنـذاك
 ليمرر رسالته، وهذا ليس صحيحاً ألنّ هذه اإلمرباطوريـات مل
تكن ضعيفة بل كانت يف أوج قوا ولكن اإلسالم الذي حيمـل
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 لك الفئة املؤمنة  تلك األحداث البـاهرة تعاليم السماء صنع بت
 اليت تقترب من املعجزات يف إخـضاع هـذه اإلمرباطوريـات
 العظمى والتاريخ يعيد نفسه يف مواجهة الطائفة املؤمنة يف العراق
 وأفغانستان لكل قوى األرض وهى يف أوج قوا مث زم أمـام

 قـا بـني هذه الفئة املؤمنة واجلانب اآلخر كما بينا أن هناك فر
 التعامل مع النظم اليت تعبد الناس لغري اهللا فهنا شـرع اجلهـاد
 لتحطيم هذه األنظمة حىت يكون الناس أحرارا يف اختيار دينهم
 بال إكراه ومن هنا فال إكراه يف الدين بالنسبة لألفـراد وهـذا
 بعكس ما كانت تفعله اجلاهلية الصليبية الغربية يف تارخيها كلـه

 فقط بل اجلنس البشرى كله حيث تكرهه على أمام ال املسلمني
 دينها املخالف مع القضاء على الكثري من اجلنس البشرى حتـت

 . اإلكراه لتغيري دينهم
 هو أنّ اإلسالم دخل مناطق كثرية من ) ألفرد بل ( وما يفند كالم

 الشمال اإلفريقي، ومل تكن هذه املناطق مناطق نزاع عشائري أو
 انقيادها لإلسالم انقياداً نابعاً من قناعتـها سياسي، وإنما كان

 بربانية هذا الدين احلق  الوافد؛ هذه احلقائق غابت عن ذهـن
 أي يف - ، رغم أنه قد اعترف بأنه قد استعان يف ذلك ) ألفرد بل (

 وهو . مبا كتبه ابن خلدون - احلديث عن مرحلة الفتح اإلسالمي
 ذكره يف املقدمـة أن عمدة املؤرخني العرب احملدثني، ويفهم مما

 الفتوحات اإلسالمية مل يكن هدفها فرض اإلسالم بالقوة سواء يف
 الشمال اإلفريقي أو يف غريه من بقاع الدنيا ويف هذا الـسياق
 يقول شوقي أبو خليل إنّ اإلسالم مل يقم على اضطهاد خمالفيه أو

 ألنّ حريـة - مصادرة حقوقهم أو حتويلهم بالكره عن عقائدهم
 أو املساس اجلائر بأمواهلم وأعراضهم ودمائهم - قاد مصانة االعت

. 
 وعلى العموم فإنّ هناك اامات لإلسالم بالتعـصب يف أثنـاء
 فتوحاته يف الشرق والغرب حيث أنّ الفكرة اجلامعة يف الفكـر
 الغريب واالستشراقي أنّ سيف اإلسالم أخضع شعوب أفريقيـة

 ر كـويل صـورة قامتـة وآسيا شعباً بعد شعب ويعطي املنسنيو
 ومروعة عن اإلسالم حيث يؤكد أن فتوحاتـه كانـت غـزواً
 صاحبته كثري من مظاهر االستيالب واالغتصاب، و هو عكـس
 ما يذكره التاريخ و املؤرخون عن دخول الفاتح عقبة بن نـافع
 لقرية تلو القرية ، و لبلدة تلو األخرى ال يكره أحدا على تغيري

 غ بفرسه مياه احمليط األطلسي ، و دخل دينه  ، و هكذا حىت بل
 يف البحر قليال و رفع يديه لربه يف السماء و قال ما معناه ، لوال
 هذا احمليط الشاسع يا ريب ألكملت مسرييت و فتحت و ما وراءه

 . من الرب ليسلم من فيها أو أستشهد يف سبيل ذلك
 الفتح اإلسالمي  للشمال اإلفريقي

 لبالد الشام واألندلس والسند وبالد ما لقد كان الفتح اإلسالمي
 وراء النهر، فتحا حيافظ على احلرية اإلنسانية وعلى دماء الناس
 وممتلكام فاملقصود من الفتح يف املقام األول حتكيم شـريعة اهللا

 بتعبيد األرض هللا فيكون اهللا هو احلاكم يف األرض كما هـو يف
 هللا واجلانب الثاين السماء حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله

 هو إرجاع احلرية لتلك الشعوب يف اختيار الدين الذي ترضاه ال
 فرض أي دين عليها حىت ولو كان هو اإلسالم احلق وهذا فيه ما
 فيه من تكرمي عظيم للجنس البشرى دون النظـر إىل إميانـه أو
 كفره ويقدم توماس أرنولد شهادة تارخيية حية عن روح التسامح

 غت الفتح اإلسالمي لبعض بالد الشمال اإلفريقي حيث اليت صب
 ومل يضع عمرو بن العاص يده على شيء من ممتلكـات :" يقول

 الكنائس ومل يرتكب عمال من أعمال السلب والنهب، ولـيس
 هناك شاهد من الشواهد يدل على أنّ ارتدادهم عـن دينـهم
 القدمي ودخوهلم يف اإلسالم علـى نطـاق واسـع راجـع إىل

 طهاد، أو ضغط يقوم على عدم التـسامح مـن جانـب االض
 حكامهم املدنيني بل لقد حتول كثري من هؤالء القبط إىل اإلسالم

 . قبل أن يتم الفتح
 إنّ الفاحتني املسلمني الذّين فتحوا الشمال اإلفريقـي كانـت
 جتمعهم مع الفاحتني املسلمني الذين فتحوا األنـدلس، أصـوالً

 املسلمني ويؤكد مصطفى الشكعة هذه واحدة يف التعامل مع غري
ـيني بتـاريخ :" احلقيقة فيقول  ذهب كثري من املستشرقني املعن

 املسلمني يف األندلس إىل اختراع األخبار لإلسـاءة إىل أعـالم
 املسلمني من قادة وفاحتني ،ومتادوا يف ذلك إىل املـدى الـذي
 جعلهم يهامجون كل ما يتصل باإلسالم واملسلمني، و جتمع كتب
 التاريخ على أنّ القائد الفاتح موسى بن نصري ومساعده القائد
 طارق بن زياد مل يعمدا يف فتوحاما إىل ما يتناىف مع أخالقيات
 احلروب، فمىت استسلمت مدينة ما كان األمان بكـل معانيـه
 ومبادئه يطبق عليها، فإذا ما قاومت عمد القائـد الفـاتح إىل

 ينال النصر، ومن املعـروف أنّ الوسائل احلربية املشروعة حىت
 املدن واحلصون كانت تتهاوى حتت سنابك اخليول اإلسـالمية،
 وحىت تلك اليت فتحت حبد السيف كانت ال تلبث أن تعامل طبقاً

 " لألخالقيات اإلسالمية
 ويبدو واضحاً من كالم مصطفى الشكعة الربط بـني منطقـة

 من حيث أنهما يف األندلس ومنطقة املغرب والشمال األفريقي،
 كانتا حتتكمان إىل قاعدة أخالقية - مرحلة الفتوحات اإلسالمية -

 واحدة، وهي عدم إكراه الناس على تغيري معتقـدام ، وهـو
 مايفند زعم كثري من املستشرقني الذّين عمـدوا إىل اختـراع
 األخبار لتزييف مرحلة الفتح اإلسالمي ،وألنّ الفتح اإلسـالمي

 قد ترك آثاراً اجتماعية وسياسية ودينية كثرية، للشمال اإلفريقي
 فإنّ االستعمار الغريب أراد أن ميحو هذه اآلثار وذلك عن طريق
 احلمالت الصليبية االستعمارية املركزة اليت جعلـت الـشمال

 . األفريقي هدفاً أساسياً للغرب
 ويذكر أحد املؤرخني ،  أنّ الفاحتني العرب يف الشمال األفريقي

ددوا خماوف األفارقة سكان البالد األصليني ،ألنهم مل يقوموا قد ب



٦۱ 

 إال بنشر دين التوحيد والدعوة إىل الوحدة بـني أبنائـه رغـم
االختالفات القائمة بينهم واليت تصل يف أغلب األحيان إىل حد 

 واالقتتال، ويف ذلك يقـول ) أي حدوث الفتنة العارمة ( االفتتان
 كم اإلسالمي العريب يف املغرب األقصى تفرد احل :"... جنيب زبيب

 ويف املغرب األوسط ويف تونس وليبيا بأنه كان يشكّل حلقة تامة
 قائمة بذاا فصلت بني ماضي تلك البالد ومستقبلها،لذلك كان
 العهد اإلسالمي خامتة لعهود الظلم والطغيان الرومانية والوندالية

 بنشر ديـن التوحيـد والبيزنطية، وقد استهلّه الفاحتون اجلدد
 الداعي إىل عبادة اهللا الواحد األوحد وإىل تآخي املسلمني مـن
 العرب وغري العرب من سكان مشال أفريقيا وايبريية عمالً مبا جاء

 وإىل نبـذ التفـاخر " إنما املؤمنون إخـوة :" يف القرآن الكرمي
 :" بالعنصرية واألنساب كما يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 فقضى بقوة اإلميـان ". لعريب على أعجمي إالّ بالتقوى ال فضل
 على العنصرية والقبلية وساوى بني مجيع الطبقات فال قناصـل
 سيوفهم مصلتة فوق الرقاب جتتاح البشر واحلجـر وتـصادر
 احلرث والنسل وال أباطرة يهدمون املـدن ويبيعـون سـكاا

 مستضيئة األحرار يف أسواق العبيد الرومانية وسادت الشورى
 . بآيات اهللا وبيناته  لتحلّ حملّ التسلط والعبودية

 إنّ القادة الفاحتني الذّين فتحوا الشمال اإلفريقي كانوا يتمتعون
 بأخالق عالية أخذوها عن الرعيل األول أو السلف األول وهو

 :"... ماجعلهم قادة مساملني إىل أبعد احلدود، يقول جنيب زبيب
 زحفوا على املغرب األدىن ليبيا واألوسـط هؤالء القادة الذين

 ، كانوا من أبنـاء ) مراكش ( واجلزائر واملغرب األقصى ) تونس (
 األجلّة والصحابة التابعني الذّين فتحوا سوريا والعراق و بـالد
 فارس ومصر يف عهدي اخلليفتني أيب بكر الصديق وعمـر بـن

 واملثىن اخلطاب من أمثال خالد بن الوليد وأيب عبيدة بن اجلراح
 بن حارثة الشيباين وسعد بن أيب وقاص، وشرحبيل بن حـسنة

 ". واملقداد بن األسود وعمرو بن العاص وغريهم
ويضيف جنيب زبيب عن محلة الفتح األوىل بقيادة عقبـة بـن

 الـيت ) رضي اهللا عنـه ( وكانت تعليمات اخلليفة عمر :"... نافع
 هم بفـتح أرسلها لعمرو بن العاص تقضي باستشارته قبل أن ي

 جديد، فلما أرسل إليه يستشريه يف ذلك طلب منـه التريـث
 والتفرغ لنشر اإلسالم فيما حوله، حىت تثبت دعائم اإلسـالم
 وتستقر بني سكان برقة وقبائل الواحات فاكتفى عمر مبا وصل
 إليه وأحلق برقة من الوجهة اإلدارية مبصر كوالية إسالمية وأقام

 . ر شؤون البالد ويشرف عليها عقبة بن نافع يف برقة يدي
 ومل ختتلف احلملة الثانية لفتح إلفريقيا بقيادة عبد اهللا بن سعد بن
 أيب سرح عن احلملة األوىل بقيادة عقبة بن نـافع مـن حيـث
 القواعد األخالقية التي قامت عليها، فقد كانت إفريقيا يف ذلك

 غريغوار الوقت خاضعة للبيزنطيني شكالً ويتوىل زعامتها البطريق
 جرجري وكان قائداً طموحاً اغتنم فرصة اخلالفات الناشبة بـني

 الكنيسة واإلمرباطورية فانفصل عن اإلمرباطورية البيزنطية معلناً
 ١٢٠ استقالله يف إفريقيا وقد جهز جيشاً قيل إنّ تعداده بلـغ

 وحاول أن يتصدى به جليش املسلمني الذي كان ... ألف جندي
 تسانده قوات عقبة بن نـافع املرابطـة يف بقيادة ابن أيب سرح

 وكان النصر للمسلمني وهزم جيش العدو وقتل البطريق ... برقة
 وبعد اهلزمية اليت حاقت م اعتنـق ... غريغوار يف هذه املعركة

العديد من سكان إفريقيا مبا فيهم القبائل الدين اإلسالمي حبـا 
 يف مـشرقها وطوعاً وعمت فرحة النصر أرجاء البالد العربيـة

د مـن  ومغرا، وراح ااهدون األبطال يطالبون بتحرير املزـي
 األراضي ونشر اإلسالم فيها وبعد أن رأوا مناصرة املغاربة هلـم

 . ذا الشكل املذهل
 وهكذا توالت الفتوحات يف الشمال اإلفريقي بنفس القواعـد

 ؤرخني اإلنسانية واألخالقية اليت تنكّر هلا كثري من املفكرين واملـ
 الغربيني احفني ،رغم أنّ مصادر التاريخ تثبت هذا قطعاً ال ظناَّ
 ، إنّ هذه األخالق هي اليت جعلت الفاحتني املسلمني يف الشمال
 األفريقي جيدون قبوالً عاماً لدى القبائل واألهايل، يقول جنيـب

هذه القضايا األخالقية جعلتهم أقـرب إىل قلـوب :"... زبيب
 ن الرومان والبيزنطيني الذّين كانوا يـستعبدون سكان البالد م

 كما كانوا يطلقون على " األرقاء " الشعوب ويطلقون عليهم اسم
 ويبيعوم إذا ثاروا يف أسواق " امللوك األرقاء " ملوك املغاربة لقب

 . العبيد
 : خاتمة

 : واآلن وقد وصلت إىل اخلامتة فال بد من تسجيل النتائج اآلتية
 ة وصل بني الفتوحات اإلسالمية يف بالد الـشام إن هناك حلق *

 واألندلس وإفريقيا وغريها،وخاصة من حيث القواعد األخالقية
 التي سارت على هديهما هذه الفتوحات ،وهو مايفند مـزاعم
 الغربيني واملستشرقيني من أنّ الفتوحات مل تكن حتكمها أداة أو

 الفتوحات حسب قاعدة أخالقية واحدة، مما يعين عندهم تكييف
 . بيئتها واألهل املوجهة إليهم

 إنّ الفتح اإلسالمي إلفريقيا والشمال اإلفريقي كان فتحاً وفق *
 تعاليم اإلسالم ، ألنّ الفاحتني مل ميعنوا يف إبراز املظاهر احلربيـة
 مبجرد أن تتحقق الغاية ، وهو ما حصل يف مناطق كـثرية مـن

 . الشمال اإلفريقي
 اإلسالمي لشمال إفريقيا دوراً كبرياً يف زيادة لقد لعب الفتح *

 توحد هذه املنطقة من الناحية الدينية والسياسية واالجتماعيـة،
 قبل أن تدب إليها الفرقة واملنازعات الدينية والعرقية والسياسية

 . يف العصور احلديثة
 و صلى اهللا و سلم على خري خلقه حبيبنا و سيدنا و قدوتنا حممد

 و صلواته عليه ، و على من اتبعه وأحىي سنته مـن رضوان اهللا
. اخللفاء الراشدين و التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا رب العزة واجلالل والصالة والسالم علـى سـيدي

 الضحوك القتال
 : أما بعـد

 قصتنا اليوم عميقة وقدمية جداً ، وهي كذلك واقعيـة صـيغت
 الدماء ورمست باألشالء وزين كُتاب تارخيها ايـد بالـصدق ب

 واألمانة والشفافية واحلق ، ولذلك تتطلب منا قبل أن حنكيها أن
ـيط يف  نتخذ مرجعاً يتصف بتلك األمانة والشفافية حبيث ال خي
 ثوا الناصع بالشجاعة واملروءة ونصرة دين اهللا تعاىل إال مـن

 ك من أن يكون ممن حضرها وعاصر كان فيه تلك الصفات ناهي
 .. .. يومها

 ومن املفروض أن يكون متبعاً بدقة ألمر اهللا تعاىل يف حمكم الترتيل
 حيث قال جلَّ جالله

 يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني للّه شـهداء بِالْقـسط والَ {
 تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْـوى يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَالَّ

 ، فريسم احلقائق ٨ املائدة } واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِري بِما تعملُونَ
 وما عاصرها وما قبل ذلك ممن مجعه فوثقه من علماء  املسلمني
 عامة واملتابعني خاصة خالصة نقية ال تـشوا أي شـائبة وال

 .. .. غش والخداع خيالطها
 خمتصر شهاديت علـى اجلهـاد يف " فلم أجد أفضل من كتاب

 عمر بن [ ملؤلفه الشيخ األستاذ واملفكر العبقري ااهد " اجلزائر
 فـك اهللا " أبو مصعب السوري " املعروف بـ ] عبد احلكيم

 أسره وأسرى املسلمني يف كل مكان ، فقد وجدت فيهـا مـا
 ميلة واليت شاا ما شاا من كَدر ناهيك أحتاجه هلذه القصة اجل

 عن املتابعة اخلاصة بنا من خالل وثائق مقروءة ومسموعة ومرئية
 .. .. واهللا املستعان

 للميالد وذاك ١٥٤٦ قصتنا بدأت يا أيها القارئ اللبيب يف عام
 حني فتح اهللا على اخلالفة العثمانية دولة اجلزائر ، والذى بعـد

 اشر أخذت موقعها العظيم ومكانتها الكرمية هذا الفتح بشكل مب
 يف نصرة اإلسالم ، و خاصة موانئها اليت كانت إحدى الركائز
 اهلامة للسيطرة على البحر املتوسط ، والذي أبدع فيه األسطول
 العثماين أميا إبداع يف دك أساطيل األسبان والفرجنة والروم عامة

.. .. 
 وخاصة خريالدين باربروسا ومتيز فيه الكثري من القادة البحريني

 ومن بعد ولده حسن خريالدين باربروسا والذين بطبيعة احلـال
 شوه التاريخ الغريب شخصيتهما وجعلومها كالقراصنة يـسلبون
 وينهبون ، فكانت اجلزائر إحدى الركائز املهمة يف نصرة اإلسالم
 واملسلمني حىت احتلت من الفرجنة الفرنسيني الصليبيني يف عـام

 .. .. للميالد ١٨٣٠
 فعاثوا فيها فساداً وإفسادا لدرجة ال تتخيلها العقول وال تقبلها
 األفئدة السليمة ، فقيض اهللا هلم ثورة عبد القادر اجلزائري واليت
أثخنت بالفرنسيني أميا إثخان ، وكانت تلك الثورة اجلهادية يف

 حيث ايتها اليت وضع ١٨٤٠ واستمرت حىت عام ١٨٣٢ عام
 اجليش الصلييب كل ثقله لتدمري تلك الثورة ومن مث بـدأت فيها

 .. .. احلملة الفرنسية بسياسة االستيطان والفرنسة
 " عبد احلميد باديس " فالحظ تلك السياسة وفهم أبعادها العامل

 واليت حرصت أشـد " مجعية العلماء املسلمني " رمحه اهللا فأنشأ
 وميزم اإلسالمية احلرص على إسالم أهل اجلزائر وخصوصيتهم

 العربية فكان هلا كبري األثر وعظيمه يف احملافظة على أهم أجـزاء
 اجلسد اإلسالمي العظيم ، واليت كونت اجليل الذي محل لـواء

.. .. للميالد ١٩٥٤ الثورة الكربى عام
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 ( فكان فضل اهللا جلَّ جالله يف تلك الثورة واليت قدمت أعجوبة
 ).. .. املليون شهيد

 ل الفرنسيني يتخلون عن هذه املستعمرة ولكن كانت هناك مما جع
 ثُلة يف اجلسد اجلزائري املسلم نرى ذلك يف مقولة لديغول اليت

 يريدون استقالل اجلزائر ؟ حسناً سـنعطيهم إياهـا ( قال فيها
 ، وما املقصود بالثالثني إال اجليـل ) ونستردها بعد ثالثني سنة

 هوم واأليدلوجية والفكر واحلياة اجلزائري الفرنسي التربية واملف
 ) .. .. جبهة التحرير الوطين ( الذى دخل بـ

 والذى إستطاع أن يصل إىل سدة  احلكم يف الدولة اجلزائريـة
 على طبقٍ من ذهب ، مل تقدم فيه فأكلت مثار اجلهاد واالستشهاد

 ما يذكر بل كان النفي لإلسالم كبداية من خالل مسمى هـذا
 إىل اليوم يف جزائرنا املكلوم احلزب والذي حيكم

 فالوطنية ختالف متاماً منهج وعقيدة اإلسـالم وكـذلك هـم ،
 القـومي العـريب " هواري بو مدين " فكانت البداية لرئيسها

 اليساري الشيوعي ، وال أدري كيف مجع كل تلك العقائـد يف
 .. .. نفسه

 فقضوا على مسلمي العقيدة واملنهج
 تلـو من خالل إقصائهم واحـداً

 اآلخر حىت صفت األجـواء هلـم
 فحكموا البالد باسم اجلزائر وهـم
 فرنسيو الفكر والعقيدة واملفاهيم ،
 فضيقوا على الناس وأكثروا فـيهم
 الفساد حىت جزع الناس من اجلوع
ــان  والظلــم واجلــربوت والطغي
ــات ــهاك احملرم ــش وانت  والعط

 ، ففتح ) طوعاً وكرها ( واألعراض
 ابات حـىت ذاك احلزب باب االنتخ

 خيدروا الشعب املـسلم بعـد أن
 ضاقت السبل بالشعب اجلزائـرى

 .. .. من شدة الظلم والقهر
 فظهرت األحزاب اإلسالمية وغري

 اإلسالمية ، وإن كان يهمنا منها اإلسالمية كاليت متثلت يف جبهة
 اإلنقاذ وشيخيها آنذاك عباسي مدين وعلي بلحاج ، فـدخلوا

 ألحزاب مبا فيهم احلـزب احلـاكم االنتخابات فسحقوا مجيع ا
 وتغلبوا بالورق فقط على مسالك ومنافـذ الـسلطة ، وأثنـاء
 جتهزهم ملرحلة أخرى من االنتخابات حدث االنقالب املرسـوم

 بو مضياف " من الغرب فاقتلع رئيسها وأتوا برئيس جديد وهو
.. .. " 

 فأرجع الكل إىل سنني االحتالل الفرنسي الـصلييب ، فخـرج
 والناس إىل اجلبال وأعلنوا اجلهاد يف سـبيل اهللا تعـاىل الشباب

 يا أَيها الَّذين آمنـواْ { : مطبقني قول اهللا تعاىل يف حمكم الترتيل

 قَاتلُواْ الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولْيجِدواْ فيكُم غلْظَةً واعلَمواْ أَنَّ
نيقتالْم عم فاشتعلت جذوة اجلهاد يف سبيل ١٢٣ وبة الت } اللّه ، 

 .. .. اهللا وغالبية الشعب املسلم مع ااهدين
 وقد انتشرت وكثرت اجلماعات اجلهادية املسلحة وكان أكثرها

 واليت بدأت جبمع وتوحيـد " اجلماعة اإلسالمية املسلحة " قوة
 صفوف اجلماعات اجلهادية املتواجدة آنـذاك علـى الـساحة

 فكان على رأس املوحدين الساعني للوحدة هو األمري اجلزائرية ،
 رمحه اهللا ، وبفضل اهللا تعاىل متت الوحـدة " أبو عبد اهللا أمحد "

 بني ااميع اجلهادية أو أغلبها ولكن أبو عبد اهللا الساعي فيها مل
 .. .. حيضرها

 حيث أنه أستشهد رمحه اهللا قبل أن يشهدها ، وتوىل من بعـده
 رمحه اهللا ، والذي أعتقل قبلها بفتـرة " اري سعيد الق " اإلمارة

 سجني ، وهنـاك ٧٠٠ ومن مث هرب من السجن مع أكثر من
 رواية تقول أن االستخبارات اجلزائرية سهلت عملية اهلـروب
 تلك لزرع عشرات اجلواسيس باعتبارهم فروا معهم ، وبالطبع
 لإلخوان املسلمني دور مهـم أال

 لـى وهو شن احلرب اإلعالمية ع
 .. .. ااهدين حتت قيادة النحناح

 ومت األمر كذلك حىت قتل القاري
 سعيد رمحه اهللا يف ظروف غامضة

 أبو عبد الـرمحن " فتسلق اإلمارة
 والذي يف عهده بدأ التغيري " أمني

ــسياسات ــى ال ــرأ يف منح  يط
 والبيانات والعمليات ، وكان ذاك

 للميالد ٩٥ أوائل ٩٤ يف أواخر
 بو عبد الـرمحن ، واتسم هذا األ

 باجلرأة مع قياداته املنحرفة واليت
 تدرجت باإلجرام فبدأته باغتيـال

 حممد السعيد رمحـه اهللا / الشيخ
 عبد الوهاب العمـارة / وااهد

 وغريهم ممن ينتمي جلماعة الطلبة ،
 ".. .. هداية رب العاملني " ومن بعدها صدر كتاب

 وعقيدة والذي اتسم والذي هو من تأليف األمري املنحرف فكراً
 بفنون اجلهل والتطرف والتكفري وقواعد اإلجرام وقتل األبرياء ،
 فتطور األمر أن استباح دماء املسلمني وسيب نسائهم بـدعوى
 االخنراط يف امليليشيات احلكومية ، وبناءاً عليه استغلت احلكومة
 واستخباراا إجرام أمني حبيث أصبحت تقوم ذه اازر باسـم

 .. .. ميالدية ٩٧ ، ٩٦ ماعة اإلسالمية ما بني اجل
 أن أكثر املناطق اليت يتم فيها اازر كانت املناطق : ومن املالحظ

 اليت كانت السبب يف النجاح الساحق جلبهة اإلنقاذ ، فلـذلك
] ثبـت [ كانت اازر وال زالت تعترب تصفية حسابات ، وقد



٦٤ 

 اً نشرت يف فرنسا كل ذلك من خالل الشهود الذين طبعوا كتب
 هذا خبالف املقابالت اليت بثتها قنوات كـثرية منـها اجلزيـرة
 لعسكريني فروا فكشفوا مدى إجرام احلكومة الذي ال يوصف

.. .. 
 ومن جراء ذلك انفضت اجلماعات عن اجلماعة االسالمية بسبب
 احنرافاا اليت مل ينطق اإلسالم ا بل ودب القتال بينـها وبـني

 اإلسالمية حىت قتل أمني هذا وتوىل من بعده من هو أكثر اجلماعة
 اجلماعـة ( إجراما وهو عنتر الوابري ، وعند ذلـك ظهـرت

 واليت ناهضت ذاك االحنراف واإلجرام ) السلفية للدعوة والقتال
 ونقت سبيل اجلهاد وااهدين من كل ما هو متطرف وكـشف

 احلقيقيني ، حىت أيت كل احلقائق أمام الناس ليتعرفوا على ارمني
 أسامة بن الدن حفظه / اليوم املوعود وهو إعالن البيعة للشيخ
 قاعدة تنظيم اجلهاد يف " اهللا وأطال يف عمره فأصبح أسم التنظيم

 .. .. ، وهنا العاملية دون احمللية " املغرب اإلسالمي
 فاتسعت راية اجلهاد النقية الطاهرة من شوائب الطواغيت وذوي

 ملنحرفة املتطرفة ارمة كأمثال أمني وزمرته ، وخرجت املناهج ا
 من طور احمللية إىل مكانتها األصيلة األصلية وهـي العامليـة ،
 مكانتها وصفتها اليت أرجعتنا إىل ذكريـات العـزة والكرامـة
 والنصر واالنتصار ، ذكريات املوحدين واملرابطني وبطل األمـة

 " ة األندلس وبفـيلم يوسف بن تاشفني ، ذكريات توجتها بقنا
 " .. .. احلق بالقافلة

 فعاد الناس بعد اهتزاز الثقة بينهم وبني ااهدين إىل ربوع اجلبال
 وشاسع الصحاري تنضم من الفئات واجلنسيات وأوهلا اجلزائرية
 ، لتحيي عهد األمة يف مغربنا والذي نسأل اهللا تعاىل أن يعيدها

 حلقيقة وتكشفت هلم احلقائق إىل حوزة اإلسالم العظيم ، فعرفوا ا
 وعرفوا العدو احلقيقي وارم احلقيقي والذي شرب من دمائهم

 .. .. وفلذات أكبادهم من أجل الصليب يف فرنسا وغريها
 عاد الناس وظهر احلق وزهق الباطل فنصعت الراية وبـإذن اهللا
 تعاىل ستتحقق الغاية فأصبحوا بني ليلة وضحاها تنظيم القاعدة

 رب اإلسالمي أروع آية ، فاحلمد هللا الذي أخرج من بطن يف املغ
 األزمات وحالك الظلمات أبطال اجلهاد واالستشهاد الذين قاموا
 بعمليات عظيمة حطمت قلب الكفار فـأثخنوا يف أعـداء اهللا
 الصليبيني واملرتدين أميا إثخان ، فحيا اهللا أمرينا أىب مصعب عبد

 .. .. غربية الودود وجند اإلسالم يف قصتنا امل
وحياكم اهللا إخوة اإلسالم



٦٥ 

 شاملة ال خيرج عنها مسلم وال مسلمة وال اإلسالم احلرب على
 دائـرة االسـتهداف يف خيرج عنها بلد من بالد املسلمني الكل

 جبميـع أفرادهـا األمة دائرة احلرب ولذا وجب على يف الكل
 ذا الصيال العام على املواجهة لدفع ه يف وشىت طوائفها أن تدخل

 املـسلمة ،  فـال األمة وعلى اإلسالم
 يف حق إخواننا املسلمني يف زالت املذابح

 نيجرييا تترى كلما خبت جراح ،عادت
 جراح من جديد ، تظهـر علـى يـد
 الصليبية بالقتـل والـدمار، فيقتـل

 هلـم ، ومل ي املسلمون باملئات وال بواك
 يف تفرق  تلـك احلكومـة الـصليبية

 القتل بني املسلمني العـزل يف يا نيجري
 وبني من يواجههم فقد قامـت بقتـل

 األخ املوحدين وعلى رأسـهم اإلخوة
 مذحبـة يف أمحد يوسف تغمده اهللا بالرمحة وأسكنه فسيح جناته

 العـزل ، األهايل تنفر منها القلوب احلية  كما قتلت املئات من
 جيدوا مهربا يف وليعلم القتلة أن يوم القصاص قادم ال حمالة ، فلن

 إن شاء اهللا أخـذت األبواب ظالل خالفة  إسالمية قادمة على
 مؤذنة ببداية فجر جديد يطل على البشرية األرض تطرق أبواب

 ظل حرب عامليـة بـني قطـيب يف األرض كل األرض يف كلها
 حرب ي العامل ي والنظام الكفر ي العامل اإلسالمي الصراع النظام

 التـاريخ يف أكرب معركة يف طان بن حزب الرمحن وحزب الشي
 وأوسع معركة  ، وليعلم ارمون بأن سيوف احلق املبني ستطاهلم

 وىف ظـل تلـك احلملـة .. حتما ، فالقادم عليهم أدهى وأمر
 املسعورة على احلق وأهله تعلن طائفة احلق عن حقيقـة هـذه

 نيجرييا  يقول الشيخ ااهـد أبـو يف احلرب وتواسى إخوام
 أمري تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي د الودود مصعب عب

 هاهي مأساة األكثرية املسلمة يف نيجرييا تتواصل ، و تـستمر (
 معها اازر املرتكبة يف حق املسلمني العزلِ املستضعفني علـى
ــة النــصرانية  أيــدي األقلي
 احلاقدة، أمـام تواطـؤ دويل
 إجرامي و خيانة مجاعية مـن

ــردة يف ــام ال ــدول حك  ال
 اإلسالمية و العربية على حد

 . سواء
 إا حلقة جديـدة : واحلقيقة

 يف مسلسل احلرب الـصليبية
 احلاقــدة علــى أهــل

 فها هي مخسة أشهر ... اإلسالم
 و يف ... فقط مل تكد تنقضي بعد على مذحبـة املـسجد األوىل

 الوقت الذي مل تضمد فيه جراح املسلمني هناك جـراء تلـك
 ية اليت حصدت زهاء الثمامنائة من املسلمني و على اإلبادة اجلماع

 رأسهم الشيخ الداعية حممد يوسف رمحه اهللا، الذي حنسبه شهيدا
 . عند ربه

 ها حنن يف األسبوع املاضي نتابع فصول مذحبة املسجد الثانية يف
 مسلم ٥٠٠ ونواحيها واليت راح ضحيتها حوايل " جوس " مدينة

 ربنا اهللا وأن املسيح عيسى بن مـرمي ال ذنب هلم إالّ أم قالوا
 . رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه

 ولقد كانت مشاهد األطفال الرضع املفحمة املنتشلة من اآلبار
 واليت بثتها القنوات الفضائية خري دليل على جـرم النـصارى

و صدق اهللا إذ كشف لنا .. وحقدهم الدفني على أهل اإلسالم
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 أمل يقل نبينا عليه الصالة والسالم
 أم أن ) ؟ املــسلمون تتكافــأ دمــاؤهم ( :

 املتــاجرة بالقــضية الفلــسطينية مرحبــة
 بينما املتاجرة بالقضية النيجرييـة غـري

 !. مرحبة ؟

 ﴿ولَن ترضى عنك الْيهـود : وله يف كتابه العزيز خبث هؤالء بق
 ) ١٢٠ : ( وال النصارى حتى تتبِع ملَّتهم  البقرة

 لقد أثبتت املآسي املتواصلة يف نيجرييـا أن األقليـة الـصليبية
 احلاكمة هناك مل تكتف فقط باالستحواذ على احلكم واالستغالل

 سيطرة التامة على املراكز احلـساسة اجلائر لثروات البالد، وال
 كالسياسية واالقتصادية والعسكرية يف البالد بل هي تكشف يف
 كل يوم عن عزمها وسعيها اجلاد إلبادة املسلمني والقضاء على
 دينهم ومعتقدام على طريقة حماكم التفتيش املروعة يف تـاريخ

 . األندلس وجمازر البوسنة وغريها
 الكافر املتواطئ جتاه مـا حيـدث يف وإذا كان سكوت الغرب

 نيجرييا أمرا متوقعا ومعهودا ألم جمرمون اعتادوا سفك دمـاء
 املسلمني يف كل حني، وألن األقلية النصرانية تضمن هلم ـب

 فإن ما يثري الدهـشة ... النفط يف نيجرييا بال رقيب وال حسيب
 هو سكوت وصمت ي واألسى ويبعث يف القلوب احلزن والشج

 من مليار مسلم، وال شك أم أهلاهم حكامهم الطواغيت أكثر
 بألعاب الكرة و أشغلوهم بسفاسف األمور عن دينهم وعقيدم
 اليت منها الوالء والرباء يف اهللا ، فسلّموا إخـوام و تركـوهم
 ينحرون كاخلرفان على أيدي عباد الصليب و نبينا عليه الصالة

 ) . ال يظلمه وال يسلمه املسلم أخو املسلم، ( و السالم يقول
 : إخواين وأحبايب املسلمني يف نيجرييا

 ال يسعين أمام هذا املصاب اجللل الذي أحلَّ بكم إال أن أتقـدم
 أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواين ااهدين يف املغرب اإلسالمي
 بأحر التعازي ألهايل القتلى واجلرحى واملشردين واملفقـودين ،

 نه أن يرزقكم الصرب واالحتساب وأن يثبـت كما أسأله سبحا
 قلوبكم على دينكم وعقيدتكم وأسأله سبحانه أن يرحم قتلـى
 املسلمني واملسلمات وأن يتغمدهم برمحته يف فسيح جنانـه وأن

 ، . ينتقم من ارمني فاللهم أجرنا يف مصيبتنا واخلفنا خريا منها
 . و إنا هللا و إنا إليه راجعون

 : وأقول لكم
 بإذن اهللا بأن دماء إخواننا لن ثقوا

 تذهب هدرا بـإذن اهللا، وبأننـا
 سنبذل كل وسـعنا لنـصرتكم
 : وللثأر من الصليبيني احلاقـدين

 قتلة الشيخ حممد يوسف رمحه اهللا
 وقتلة األطفال الرضع ... وإخوانه

 والنساء والشيوخ يف جوس ونواحيها، ومهدمي املساجد الـيت
 . يذكر فيها اسم اهللا كثريا

 : واين و أحبايب املسلمني يف نيجرييا إخ
 إن طريق اخلالص من هذه املذابح املستمرة يف حقكم من طرف

ـترداد حقـوقكم ... األقلية النصرانية  واحلـل الوحيـد الس
 و السبيل الشرعي الـذي سـيحفظ ديـنكم و ... وثرواتكم

 كرامتكم ووجودكم أمام احلرب الصليبية الشعواء اليت متـارس
 أسباب القوة املتمثلة أساسا يف اإلعـداد و ضدكم هو األخذ ب

 اجلهاد يف سبيل اهللا،و لكم أسوة حسنة يف جتربة إخـوانكم يف
 الصومال الذين تصدوا ألثيوبيا الصليبية، و حنن يف تنظيم القاعدة
 ببالد املغرب اإلسالمي عمال منا بوجوب نصرة املسلمني يف كل

 : مكان نعلن لكم ما يلي
 أبنائكم على السالح وتزويـدهم مبـا أننا مستعدون لتدريب

 نستطيع من دعم ومن رجال وأسلحة وذخائر ومعدات لتمكينهم
 . من الدفاع عن أهلنا يف نيجرييا ورد عادية األقلية الصليبية

 فادفعوا بأبنائكم مليادين اإلعداد واجلهاد لتكوين الطليعة املقاتلة
 ملتـصدية وا .. املدافعة عن دماء وأعراض املسلمني يف نيجرييـا

 . للحرب الصليبية املعلنة
 والسالح السالح ﴿وما لَكُم ال تقَاتلُونَ فـي ... فاجلهاد اجلهاد

ينالَّـذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهس 
 أَهلُها واجعلْ لَنا من يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ

 ) ٧٥ ( لَدنك ولياً واجعلْ لَنا من لَدنك نصرياً  النساء
 : وال يفوتنا يف هذا املقام أن نسجل ما يلي

 نستغرب الصمت املخزي للمحسوبني يف عداد علماء املسلمني •
 ممن اعتدنا صياحهم و بكاءهم على مقتل أو خطف صلييب واحد

 نراهم اليوم صما بكما أمـام مقتـل و حـرق مئـات بينما
 فاللهم إنا نربأ إليك مما فعل هؤالء، و نعتذر إليك مما ... املسلمني

 . صنع هؤالء
 نستنكر املعاجلة اإلعالمية الكاذبة واملدلسة للحدث اليت تبنتها •

 القنوات الفضائية العربية املضللة اليت حاولت تصوير اـزرة
 لى أا صراع عرقي و قبلي،و أا أحداث ذات بافتعال كاذب ع

 و قد علم كل متابع منصف للقضية أا مذابح ... أبعاد اقتصادية
 واضحة ال غبار عليها ترتكب يف حق املسلمني وحـدهم منـذ
 سنوات،و أن األقلية احلاكمة يف
 نيجرييا متارس هـذه اجلـرائم
 بتصميم و إصـرار مـستمر و

 . بتواطؤ كبري مع عدة أطراف
 ندين املعايري املزدوجـة الـيت •

ـاجرين  ميارسها الكثري مـن املت
 بالقضية الفلسطينية ممن يفرقون
 بني الدم الفلسطيين املسلم و الدم
 النيجريي املسلم، فيتحركون و يستنكرون إذا أريق دم مـسلم

 و ال ) و هذا حق و واجب على كـل مـسلم ( فلسطيين واحد
 ملئات و اآلالف من إخوام يتحركون و ال يستنكرون إذا ذبح ا

: املسلمني النيجرييني، و نتساءل بكل مرارة
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 املسلمون تتكافأ دماؤهم ( : أمل يقل نبينا عليه الصالة والسالم
 أم أن املتاجرة بالقضية الفلسطينية مرحبة بينمـا املتـاجرة ) ؟

 !. بالقضية النيجريية غري مرحبة ؟
 : إخواننا وأهلنا يف نيجرييا

 فقلوب ااهدين معكـم تتـأمل ... كم يف هذه احملنة لستم وحد
 و ... يف املغرب اإلسالمي ... ملصابكم و تتوق لنصرتكم مبا متلك

 . و فلسطني و الشيشان ... و أفغانستان .... و العراق ... الصومال
 فأنتم أبناء أمة مسلمة عزيزة أبية خضعت و ذلّت ... لستم ضعفاء

 وم فأجنبت الـصحايب هلا القياصرة و األكاسرة من الفرس و الر
 أمية " اجلليل بالل بن رباح احلبشي الذي جثم على صدر الطاغية

 و هي نفسها األمة اليت أجنبت البطـل ... و حز رأسه " بن خلف
 ااهد عمر الفاروق النيجريي فك اهللا أسره الذي وهب نفسه
 لغزو الصليبيني يف عقر دارهم فارتعدت لغزوته فـرائص عبـاد

 . الصليب
 فبالدكم هي أكرب منتج للنفط يف إفريقيا،و لكن ... اء لستم فقر

 الصليبيني و إخوام من األقلية احلاكمـة ينـهبون نفطكـم و
 يسرقون ثرواتكم بقوة احلديد و النار و قد قال نبينا عليه الصالة

 ". من قتل دون ماله فهو شهيد :" و السالم
 إىل ساحات و دفع فلذات األكباد ... فاهللا اهللا يف القتال و اجلهاد
 فلنا و لكم ثأر من قاتلي أطفالكم و ... اإلعداد و مصانع اآلساد

 نسائكم،و من سافكي دماء أئمـتكم و مـدمري مـساجدكم
 . ومن ناهيب نفطكم و ثرواتكم ...

 ﴿وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومـن رِبـاط : قال اهللا تعاىل
ونَ بِهبهرلِ تيال الْخ ونِهِـمد ـنم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع 

 ) . ٦٠ ( تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم  األنفال
 اللهم بك نصول وبك جنول وبـك نقاتـل ؛ اللـهم عليـك

 عـددا و أحـصهم بالصليبيني ومن شايعهم من املرتدين اللهم
 كتـاب جمـري اقتلهم بددا وال تغادر منهم أحدا اللهم مرتل ال

 السحاب هازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وآخر دعوانا
 . أن احلمد هللا رب العاملني

 بالنيجر ثأرا " سعد أيب سارية " طائفة احلق تعلن عن غزوة ي وهاه
 . إلخواا

 احلمد هللا معز اإلسالم بنصره ، ومذل الشرك بقهره ، ومصرف
 قدر األيام دوالً األمور بـأمره ومستدرج الكافرين مبكره ،الذي

 بعدله ، وجعل العاقبة للمتقني بفضله
والصالة والسالم على من أعلى اهللا منار اإلسالم بسيفه ،أمـا

 : بعد
 سعد أيب سارية و من معه إثر : بعد شهرين من استشهاد اإلخوة

 تعرضهم هلجوم من اجليش النيجري املرتد هاهم أسود و أبطال
 . و يلقنون درسا قاسيا للعمالء الصحراء ينتقمون لدماء الشهداء

 هـ متكن ااهدون بفضل اهللا ١٤٣١ / ٠٣ / ٢٢ ففي يوم االثنني
 بالنيجر اسـتهدفوا فيهـا " تيلوة " من تنفيذ غزوة مباركة مبنطقة

 . ثكنة عسكرية للجيش النيجري
 " ناصـر " وقد بدأ اهلجوم املباغت باقتحام االستشهادي البطل

 لغ من املتفجرات و تفجريها ك ٦٠٠ رمحه اهللا بشاحنته املليئة ب
 يف الثكنة مث تاله انقضاض ااهدين بأسلحتهم املختلفة على من

 . تبقى من العسكريني فأثخنوا فيهم قتال و جرحا و هللا احلمد
 وأسفر اهلجوم حبمد اهللا عن تدمري الثكنة بشكل كبري و قتـل و

 عسكريا حسب حصيلة أولية و حرق ٢٥ جرح ما ال يقل عن
 . ات للعدو و غنم أسلحة املرتدين مع آلية عسكرية ثالث آلي

 وقد جاءت هذه الغزوة املباركة ألحفاد يوسف بـن تاشـفني
 : كرسالة واضحة للطغمة العسكرية بالنيجر مفادها

 أننا و إن كنا حنصر حربنا يف اسـتهداف احللـف الـصلييب و
مصاحله باملنطقة و ال نرغب يف استعداء اجليش النيجري علينـا

 يف الوقت ذاته لن نقف مكتويف األيدي أمام أي اعتداء على فإننا
 ،الذي هو يف حقيقتـه " مكافحة اإلرهاب " ااهدين حتت غطاء

 . مواالة للكفار و حرب على اإلسالم
 فتيقنوا جيدا بأن جرائمكم حبق ااهدين لن متر دون عقاب بإذن

 را و مل تذهب هد " سعد أيب سارية و من معه " وهاهي دماء اهللا ،
 . هللا احلمد

 و ال تستجيبوا لتحريش أبنـاء ... فابتعدوا عن مواالة الصليبيني
 . و قد أعذر من أنذر ... فرنسا املرتدين باجلزائر

 .. اللهم عليك باليهود و النصارى و عمالئهم املرتدين
 .. اللهم أنصر ااهدين يف كلّ مكان وأيدهم مبدد من عندك

 .) حممد و على آله وصحابته أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا
 يف وها هم املسلمون يستطيعون أخريا أن يـذيقوا الـصليبيني

وا علـى طاملا شربوا الذي نيجرييا من نفس الكأس  منه فهجـم
 . إحدى القرى وأشبعوهم قتال

 طائفة احلق ليكونوا إىل األمة انضمت وهنا نسعد ونفرح  حيث
 اإلسالم على دار الصهيوين الصلييب دفع العدوان يف يدا واحدة

 اإلسـالم ندعوا اهللا أن يؤلف بني قلوم وميكن هلم ليعيدوا لنا
 . من جديد األرض واقعا حيكم

وجزاكم اهللا كل خري
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 حماوالت عديدة يقوم ا النظام العميل تتجـسد ىف وسـيلتني
أساسيتني

 القتل واالبادة كمنهج وطريق ىف التعامل مع املـسلمني : أوال
 دوهم عن دينهم لري

 طرق سلمية أصبحت متثل منهجا وطريقا ىف التعامل مـع : ثانيا
 املسلمني ىف سبيل ردم عن دينهم

 ويتفق الطريقان ىف احلرب على االسالم من النظام العلماىن الذى
 حيكم العامل االسالمى وكذلك  النظام العاملى مع االمة املـسلمة

 ريق القتـل واالبـادة ط : حيث يتخذ نفس الطريقني ىف حرا
 والتدمري وكذلك طريق السلم حيث املـؤمترات واحلـوارات
 واخلطب الرنانةعن التعايش السلمى وحوار احلضارات إىل غري
 ذلك من االساليب  كلها تستخدم ىف صد املسلمني عن دينـهم

 والقضاء على كل ما ميت بإسالمهم وحضارم
 كلها تلتقى بصورة وميضى يف نفس الطريق جمموعة من احلركات

 أو بأخرى ىف إضفاء الشرعية على النظام العلماىن بقصد وعمالة
 أو من غري قصد ، ىف مقدمة تلك احلركـات احلركـات الـىت
 تنتسب إىل فكر االرجاء وتعطى الشرعية للنظام العلماىن وتعمل
 من خالله وتصب أعماهلا ىف مصلحته وىف مصلحة النظام العاملى

 هذا الطريق أصـحاب  فقـه املراجعـات ، ويلتقى معهم ىف
 والتنازالت  أو احلوار أو نبذ العنف أو االعتراف بشرعية النظام
 العلماىن كلها أجزاء خمالفة لالسالم وللمنهج الصحيح تـصب
 كلها  ىف مصلحة النظام العلماىن إمـا بإعطائـه الـشرعية أو

 كم السكوت عنه وعدم الدخول معه ىف املواجهة القامة نظام احل
ـتمرار وجـود  االسالمى ، ومن مث تلتقى هذه الدعوات ىف اس
 النظام العلماىن وتثبيت دعائمه  ،كما يدخل ىف ذلـك بعـض
 احلركات الىت تنتمى إىل فكر اخلوارج والىت إما أن خترج بعيـدا

 عن إطار املواجهة مع النظام العلماىن وتعيش جانبا بعيدا عن تيار
 واجهة حيث ال تفرق بني املـسلم احلياة ، أو مع الدخول ىف امل

 والكافر الكل ىف دائرة إستهدافها ومن مث  تعمل على تنفري الناس
 بقتلهم والتوسع ىف مساحة القتل مما يعود ضرره على االمة بقتلها
 ال بإحيائها وفق رسالة االسالم العظيمة وهو ما حدث ىف اجلزائر

 ىف تشويه صورة من قبل ،كما أا تعطى مساحة للنظام العلماىن
 احلركات االسالمية واالسالم  مما تعود مصلحته علـى النظـام
 العلماىن فيتم تشويه صورة االسالم ىف االمة ، ومن مث يساعد ىف
 إستمرار املشروع العلماىن، أو عن طريق مجاعات تـرى مـن
 الناحية الفكرية كفر الطاغوت ولكنها ال تاخذ االطار املنـهجى

ـتبداله الذى يدخلها ىف إطا اىن الس  ر املواجهة مع النظام العلـم
 بالنظام االسالمى فتظل هذه املفاهيم فكرة ىف اهلـواء حبيـسة
 جدران العقول  ال واقع هلاعلى االرض تنفذ إليه وتتحقق مـن
 خالله ،  ومن هنا ال تصب ىف مصلحة املشروع االسالمى بـل

 أن تصب ىف مصلحة النظام العلماىن وتساعد ىف إستمراره حيث
 االفراد الذين ميثلون ذلك االجتاه يعملون من خـالل النظـام
 العلماىن ومن مث أعماهلم تصب ىف مصلحته ، كمـا أن هنـاك
 مشاريع أخرى خترج عن إطار املواجهة بصورة أو بـأخرى وإن
 كانت قامت لتحقيق املواجهة  ولقيام النظام االسالمى والقضاء

 جها عن مقتضيات املرحلة على النظام العلماىن ولكن نتيجة خلرو
 الىت تعيشها احلركة االسالميةبإرجائها املواجهة وفق إعتبـارات
 مرحلة سابقة ال مرحلة املواجهة الىت تعيشها احلركة اجلهاديـة
 اليوم والىت ال ترى الرخصة بل تأخذ بالعزمية ىف أمرها كله ،ومن
 مث  ال تستطيع حتقيق أهدافهاالىت تتمثـل ىف  حتقيـق أهـداف

 ملشروع االسالمى ، ومن هنا فأن الفكـر املـصاحلايت  شـأنه ا
كالفكر اإلرجائي  شأنه شأن فكـر اخلـوارج شـأنه شـأن
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 ويف هذه احلقبة  مـن الـزمن
 من تـاريخ جهادنـا املبـارك حـاول
ــتكم إىل سياســة ــاغوت أن حي  الط

 ستئصال ،لكن صالبة ااهـدين اإل
 و ضرباتهم املوجعة أرغمتـه علـى

 املناورة

 املشروعات الىت تفقد الصفة املنهجية ىف الصراع مع االعـداء
 وبالرغم من االختالف ىف التوصيف الشرعى بني هذه االجتاهات

 ات إسالمية تقع ىف بني إجتاهات تقع ىف الكفر والردة ، وبني إجتاه
 التقصري  وذلك نتيجة لعـدم االلتـزام مبنـهج االسـالم ىف
 املواجهة،إال إا إتفقت  ىف اهلدف وهو تأجيل أو عـدم قيـام

 املشروع االسالمى
 يقول الشيخ أىب احلسن رشيد ىف وجوب الفصام وحتمية الصدام

 إن الناظر يف تاريخ احلركة اإلسالمية القريـب يـرى كيـف "
 ما تسمى كربى احلركات اإلسالمية املعاصرة  و هـم سقطت

 اإلخوان املسلمون يف فخ احلوار مع احلكومة بداية من مرشدهم
 األول البنا و إىل اآلن ،و ما حدث يف مصر  فعلته  حركة اإلجتاه
 اإلسالمي يف تونس بقيادة راشد الغنوشي  اليت أومهت املسلمني

 و : ال حنو نظام كافر " يبة بورق " بأن عداء اإلسالميني حنو شخص
 املسلسل  على طول اخلط يبـدأ بـاحلوار مث املفاوضـات مث
 التنازالت عن املبادئ من خالل اإلعتراف بشرعية احلكومـات
 الكافرة و مؤسساا  ووسائلها الكفرية و إنكار اجلهاد واصمني
 إياه بالعنف و اإلرهاب و متييع قضايا الدين و العقيدة يف نفوس

 ليطول م عصر التيه حتت هيمنة النظم الكافرة  اليت املسلمني
 ميزق ) عمالء ( جنحت يف احتوائهم و حتويلهم إىل طابور خامس

 جسد احلركة اإلسـالمية و يـصيبها
 ، و يتكرر ٥ " بالتخدير          و الشلل

 السيناريو نفسه عندنا يف اجلزائر مـع
 : اإلخوان العامليني بقيادة حمفوظ حنناح

 أن ما يقال عن اإلخوان يقـال و احلق
 عن اجلماعات األخـرى  ،و قيـادات
 دينية و سياسية يف عاملنـا اإلسـالمي
 استجابت للمـساومات   و باعـت
 قضايا اإلسالم و املسلمني بعرض مـن

 .. الدنيا قليل ،و كانت أشبه مبلوك طوائف األندلس
 : ئر ومما يتعلق بالعمل املسلح أنقل لك  منوذجني من تاريخ اجلزا

 أيام حركة املقاومة لألمري عبد القادر ،فحـني احتلـت : األول
 فرنسا الصليبية اجلزائر قوبلت مبقاومة عنيفة وهجـرة واسـعة
 للمسلمني من وطنهم اجلزائر ،فأرادت أن تعرف السر  ،فدست
 جاسوسا تظاهر باإلسالم  داخل جيش األمري ،فأدرك أن الـسر

 العيش حتت حكم الكافر و هو عقيدة املسلمني اليت حترم عليهم
 توجب عليهم جهاده أو اهلجرة ،  و هداها شيطاا إىل اإلستعانة
 خبصوم األمري  من الطرق الصوفية،فحبر هلم فتوى جتيز للمسلم
 أن يعيش حتت حكم الكافر إذا مسح له بإقامة شعائره الدينية،و

 بتصرف من الحوار مع الطواغيت للظوهري ٬و انظر مبادرة الجماعة ( 5
 اإلسالمية  المصرية اعتراف بالخطأ أو انهيار  و سقوط ألبي بصير لنقف

 ). الحوار على نتائج جريمة

 ية طار سفريها مصحوبا بالصويف العميل إىل القريوان و اإلسكندر
و متّ . و احلجاز ليحصل على تزكية الفتوى من علماء املسلمني

 لفرنسا ما أرادت ووزعت الفتوى يف أوساط املسلمني اجلزائريني
 خدمة ) ساحمهم اهللا ( و يعيد التاريخ نفسه و يقدم مشايخ السلفية :

 جليلة للطاغوت الذي  وزع األشرطة جمانا و نثرت مروحياتـه
 نعم خدموا الطاغوت مـن - ه اهللا رمح – نصائح خبط ابن عثيمني

 . حيث شعروا  أو مل يشعروا،   و عند ربك جتتمع اخلصوم
 أثناء حرب التحريـر اجلزائريـة : مشروع  سلم األبطال : الثاين

 تصدعت عنجهية فرنسا على صخرة الصمود و املقاومة ،و بعد
 تغافل فرنسا بدأت تبحث عن حماور  غري جبهة التحرير، لكنها

 و تعـرض .. التفاف الشعب حول جبهة التحرير فشلت بفضل
 املساومات تلو املساومات ،و تسقط احلكومات تلو احلكومات و
 يعود ديغول ليجد حال ملأزق اجلمهورية ،فكـان مـن خططـه
 مشروع سلم األبطال املتمثل  يف اإلستسالم الالمشروط مقابل

 هذا املشروع اللعني رفضته جبهة التحرير رغـم .. عفو فرنسا
 و – و مسوا يومئذ خونـة - استجابة الكثري من املقاتلني فرادى

 خبريه  و شره – استمر الصمود و الكفاح حىت جاء اإلستقالل
– . 

 ويف هذه احلقبة  من الزمن  من تاريخ جهادنا املبـارك حـاول
 الطاغوت أن حيـتكم إىل سياسـة
 اإلستئصال ،لكن صالبة ااهدين و

 علـى ضربام املوجعـة أرغمتـه
 حماورة شيوخ اجلبهة  و هم .. املناورة

 داخل السجن ليعلنوا اهلدنة و ينددوا
 و أجنب الطاغوت قانون .. باإلرهاب

 الرمحة  فاحتا بـاب التوبـة أمـام
 ااهدين،مث مـشروع اهلدنـة   مث
 قانون الوئام املدين و ها حنن اليـوم

 دة ، حتركات على كافة األصع .. نعيش  خماض املصاحلة الوطنية
 و مشاريع متتالية، كلها تريد، القضاء على اجلهاد و متييع قضايا
 اإلسالم و املسلمني و إضفاء الشرعية  على اجلاهلية و حتكيمها

 نعم تنصب املـصائد و يقـام صـنم " ... يف رقاب املسلمني،
 املصلحة ،و يسقط املتساقطون  و خيون اخلونة قضايا اإلسالم و

 إن .. اجرون  بآالم األمة و دماء ااهدين املسلمني و يتاجر املت
 من أعظم ما حيز يف النفس و يقدح يف مروءة الرجال متـاجرة
 املتسلقني من الساسة و الدعاة بتضحيات ااهـدين ليحققـوا

 لألسف يف الوقت الذي تسيل فيـه .. مكاسب دعوية و سياسية
 فـون دماء األبرياء  سخية يعانق هؤالء اخلونة الطواغيت و يتزل

 املتمثـل يف ضـرب " مـتريان " إليهم بالقرابني تنفيذا  ملشروع
 اإلسالم املتطرف باإلسالم املعتدل ،نعم بيادق حرب األفكـار

لقد فهم زعماء الصحوة اإلسالمية اللعبة  و " ، " الرامسفيلدية "



۷۰ 

 التمييع هو أخطر ما يعانيه هذا
ــاريخ ــة مــن الت ــدين يف هــذه احلقب  ال
 ،وهو أفتك األسلحة التـي حياربـه بهـا
 أعدائه ،الذين حيرصـون علـى تثبيـت
ــى ــاع و عل ــى أوض ــالم عل ــة اإلس  الفت

 مثـاهلم أشخاص يقرر اهللا سـبحانه يف أ
 أنهم مشركون ال يدينون دين احلـق و

ّ 

ــن دون اهللا ــا م ــذون أرباب ــم متخ  أنه
ّ 

 استغلوها لصاحلهم ،و باع كثري و ما زالوا دينهم  بدنيا حكامهم
 كاسب باسم مصلحة الـدعوة وعنـد اهللا و آثروا السالمة وامل

 ٦ " جتتمع اخلصوم

 منهج وليس جمرد قناعة بعض االفراد

 ،ومما جيدر التنبيه إليه هنا أن الفكر املصاحلايت  شـأنه كـالفكر
 اإلرجائي مل يعد جمرد قناعة عند فرد أو أفراد بل هو منهج يراد

 ه كل له أن يتمكن من عقول شباب التيار اإلسالمي ،و يسخر ل
 اإلمكانات املادية و املعنوية و إليك كالم  علي الشريف أحـد

 أؤكد لك أننا لدينا  خطوات :" قيادات اجلماعة املصرية ،يقول
 عديدة يف هذا االجتاه  و اخلطوة األوىل أننـا ذهبنـا إىل  كـل
 السجون  ننشر هذا الكالم  ونعلّمه  لكل األفراد  و اخلطـوة

 فكل شـباب ، روجنا من السجون األكرب  سوف تكون بعد خ
 التيار اإلسالمي ال بد أنّ نصل به إىل قناعة داخلية بأنّ القتال مع
 احلكومة يأيت مبفاسد ضخمة و لن نقتصر على مصر وحدها، بل

 و علـى هـذا .. ٧ " سيكون هذا الفكر اجلديد إقليميا و عامليا
 املنحى  و يف نفس املستنقع سقطت بعـض قيـادات اجلبهـة

 مية لإلنقاذ ،و خرج علينا عباسي  مببادرة وقف العنـف اإلسال
 ضد الطاغوت الذي كان هو أول  ضحاياه و غريه من رضـي
 لدينه بالدنية نسأل اهللا السالمة و العافية ، يقول األستاذ حممود

 فقد متكن األعداء يف اآلونة األخرية و يف أشد األوقات :" شاكر
 القيادات اإلسالمية الرائدة حاجة إىل املنظمات اإلسالمية  و إىل

 اليت متثل اإلسالم و حتمله بصفاء ،متكنوا من احتوائها  و السري
 ا يف طريقهم املنحرف  و أعلنوا  ذلك كي تسقط القيادات  و
 تسقط املنظمات  و بالتايل تسقط املفاهيم اليت حيملوا و اليت ال

 المية يف تزال معروفة نظريا ،لقد أكثر زعماء أكرب منظمة إسـ

 . ٥۷ مختصر  شهادتي على الجهاد في الجزائر أبي مصعب السوري ص 6
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 املنطقة العربية ،بل بقوا يف جعجعة دائمة يظهرون العمل لإلسالم
 و هذا .. زيادة يف التمويه على شباب اإلسالم    و العاملني له

 التصرف سواء كان من األعداء أو من األدعياء ليستمر اخلداع
 ،مث وي املنظمات و الدعاة معا و يصفو اجلو لألعداء، و ليس

 ية و لكنه وسيلة ألنه ستظهر منظمات جديـدة  و اإلحتواء غا
 قيادات جديدة ،    و ستستمر الفكرة يف طريقها ، و لكن الغاية
 دمي األفكار و فضح حامليها مع استمرار قيـادم و املنـاداة

 .٨ " لفكرم رغم احتوائهم و انقيادهم لغريهم
 ه احلقبة و هذا التمييع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين يف هذ "..

 من التاريخ ،وهو أفتك األسلحة اليت حياربه ا أعدائه ،الـذين
 حيرصون على تثبيت الفتة اإلسالم على أوضاع و على أشخاص
 يقرر اهللا سبحانه يف أمثاهلم أنهم مشركون ال يدينون دين احلق و
 أنهم متخذون أربابا من دون اهللا  و إذا كان أعداء هذا الـدين

 يت الفتة اإلسالم على تلك األوضاع و هؤالء حيرصون على تثب
 األشخاص ،فواجب محاة هذا الدين أنّ يرتعوا هذه الالفتـات
 اخلداعة و أنّ يكشفوا ما حتتها من شرك  و كفر و اختاذ أرباب

 . ٩ " من دون اهللا
 : تكاليف الركون §

 إن تكاليف اخلـروج : " – رمحه اهللا – يقول السيد قطب
 مهما عظمت .. الدينونة هللا وحده من العبودية للطاغوت و

 و شقت ،أقل و أهون من تكاليف العبودية للطواغيـت ،
 أن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة مهما الح فيها من
 السالمة و األمن  و الطمأنينة على احلياة و املقام و الرزق
 إا تكاليف بطيئة طويلة مديدة ،تكـاليف يف إنـسانية

 نسانية ال توجد و اإلنـسان عبـد اإلنسان ذاته،فهذه اإل
 لإلنسان ،و أي عبودية  شر من خضوع اإلنـسان ملـا

 و أي عبودية شر من تعلّق  قلـب .. يشرعه له اإلنسان
 إنسان بإرادة إنسان آخر و رضاه أو غضبه عليه ،     و
 أي عبودية شر من أن تتعلق  مصائر إنسان وى إنـسان

 عبودية شر من أن يكـون مثله و رغباته و شهواته ؟و أي
 .. لإلنسان خطام  أو جلام  يقوده منه كيفما شاء إنسان ،

 على أن األمر ال يقف عند حد هذه املعاين ، أنه يهـبط و
 يهبط حتى يكلف  اإلنسان يف حكم الطواغيت  أموالـه
 اليت ال حيميها شرع و ال حيوطها سياج  ،كمـا يكلّفهـم

 شاء  على ما شاء من أوالدهم إذ ينشئهم الطاغوت كما
 التصورات  و األفكار و املفهومـات     و األخـالق و
 التقاليد  والعادات فوق ما يـتحكم  يف أرواحهـم و يف
 حيام ذاا ،فيذحبهم على مذبح هـواه      و يقـيم يف
 مجامجهم وأشالئهم أعالم اد لذاته  و اجلاه  مث يكلّفهـم

 . ۷۰٦ / ۹ التاريخ اإلسالمي 8
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۷۱ 

 ن مينع فتاته من الدعارة أعراضهم يف النهاية حىت ال ميلك أ
 اليت يريدها ا الطواغيت سواء يف صورة الغصب املباشر
 كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ، أو يف صورة
 تنشئتهن على تصورات  و مفاهيم جتعلهن بـا مباحـا
 للشهوات حتت أي شعار  و متهد هلن الدعارة  و الفجور

 ينجوا  مباله  وعرضه و حتت أي ستار ،و الذي يتصور أنه
 حياته  و حياة أبنائه و بناته يف حكم الطواغيت مـن دون
 اهللا  إمنّا يعيش يف وهم أو يفقد اإلحـساس بـالواقع ،إن
 عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف يف النفس و العـرض و
 املال و مهما تكون تكاليف العبودية هللا هي أربح  و أقوم

 عن وزا يف ميزان اهللا ، إن حتى مبيزان هذه احلياة فضال
 الدينونة هللا حترر البشر  من الدينونة لغريه  و خترج الناس

 و بذلك حتقّـق . من عبادة العباد إىل عبادة اهللا  و حده
 لإلنسان كرامته احلقيقية  و حريته احلقيقية  ،هذه احلرية و
 تلك اللتان يستحيل ضماما يف ظل أي نظام آخر غـري

 . ١٠ .." مي النظام اإلسال
 ومن مث جيب التنبيه أن قبول املشروع ال يعبر يف جـوهره عـن
 مرحلة مؤقتة اقتضتها الظروف و الـضرورات كمـا يـدعي
 أصحاا و إمنا هو استراتيجية ثابتة جديدة      و منهج جديـد

 .. آخر  و خمتلف كليا عن طريق اجلهاد و التمكني لـدين اهللا
 : ت كثرية أذكر منها ما يلي حيمل هذا املشروع املشئوم دالال

 . جترمي اجلهاد و ااهدين - ١
 . التوبة من اجلهاد و إبطاله - ٢
 . تضييع تضحيات ااهدين و الشهداء حنسبهم كذلك - ٣
 . خذالن قضايا املسلمني وكسر قلوم ،وحتطيم آماهلم - ٤
 . خذالن اجلماعات اجلهادية - ٥
 . ا الدين تشويه كثري من املفاهيم احملكمة هلذ - ٦
 . تضليل العباد و صدهم عن اجلهاد - ٧
 . الركون للظلمة و الكفار - ٨
 . الرضا بالكفر و جريان أحكامه علينا - ٩

 إضفاء الشرعية على احلكومات الكافرة و مؤسساا و " – ١٠
 وسائلها ،و جمرد اإلعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من

 . ١١ " اإلسالم  هللا صنع غري اهللا ،هو بذاته خروج  من دائرة
 ألـف قتيـل ٢٠٠ ( تربئة الكفار و املرتدين جرائمهم - ١١

 ألف ١٠٠ حسب منظمة حقوق اإلنسان ،و بوتفليقة صرح ب
 ٦٠ ألف خمتطف حسب حركة  الـضباط األحـرار و ١٥ ،و

 ). و الشك أن األمر أكثر من ذلك . ألف سحني
 . جترئة الكفار على املسلمني و تصويب جرائمهم - ١٢
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 عين  السقوط و اإليار  و اإلنسالخ  و اإلرتداد علـى ي - ١٣
 و يف اجلملة هو انقالب عن احلق و .. األعقاب بعد معرفة احلق

 ... دخول يف الباطل
 منقول من كتاب وجوب الفصام وحتمية الصدام بـني الكفـر

 واالسالم للشيخ الفاضل أىب حسن رشيد
 اجلماعة السلفية للدعوة و القتال اجلماعة السلفية للدعوة و القتال

 ) ) ٢٣ ٢٣ رقم رقم ( ( ان تكذيب ان تكذيب ــ ــ ـــــــ ـــــــ بي بي
 و ، تعرف اجلزائر منذ سنوات حربا بني أنصار احلكم اإلسـالمي

 و بعد فشل اخليار االستئصايل يف إطفاء .. أنصار احلكم العلماين
 نور اجلهاد عرجت طائفة من النظام إىل بديل الوئام املدينّ الذّي

ـ  وألجل ذلك .. يراد له االرتقاء إىل املصاحلة الوطنية  عبد ت ثب
 وبدأت وسائل اإلعالم تشهر للمشروع خمربةً .. العزيز بوتفليقة

 وقيامـا .. أنّ أفراد اجلماعات املسلّحة يسعون لالستفادة منه
 بواجب النصح و البيان لعموم املسلمني و خصوص ااهـدين

 : تعلن اجلماعة السلفية للدعوة و القتال ما يلي
v الال أواهدين مقابل وضـع حقيقة املصاحلة هي العفو ع : : أون ا 

 و ، كري ا و عملي ا وف السالح و التخلّي عن راية اجلهاد عقدي ا
 هـذا أنّ " و هي ، هذه احلقيقة حتمل يف طياا مغالطة كربى

 ارم احلقيقي يف هـذه بينما ، " يكون عن ارمني س العفو
 احلرب هو النظام الذّي اعتدى على حق اهللا يف التشريع و

 و أعراض الشعب بقوة القانون و اعتدى على أموال احلكم
 أما ااهدون فلهم كلّ احلق الشرعي يف الدفاع ، و السالح

 و نتائج االنتخاب ال تقدم و ، عن دينهم و أنفسهم و أمتهم
 كما تتضمن املصاحلة ، ال تؤخر يف قناعتهم الشرعية باجلهاد

 يـاة الكرميـة ستارا لتغطية فشل احلكومات يف تـوفري احل
 . للشعب

v اا ثانيثاني : : عوة و القتال يف ميثاقها أنّ نصة للدلفيت اجلماعة الس 
 قتاهلا للنظام يقوم على أساس أنه طائفة مرتدة ممتنعة عـن

 و ترى أنّ عقوبة املرتدين أشد من ، الشرائع اإلسالمية بالقوة
 وز أن و اآلخرة فال جي عقوبة الكافر األصلي يف الدنيا

 و ، هدنة ال تعقد هلم ذمة و ال أمان و ال عهد و ال صلح و
 لن يتوقّـف و جهادهم ، ال تقبل منهم إالّ التوبة أو السيف

 و يقام احلكم اإلسـالمي ، حتى تكون كلمة اهللا هي العليا
 . الذّي حيفظ على املسلمني عزهم و حقوقهم

v عوة و القتا : : ثالثًا ثالثًاة للدلفياتصاالت تنفي اجلماعة الس ل أي 
 أو مفاوضات مع جمرمـي النظـام حـول مـا يـسمى

 سواء على مستوى القيادة أو القاعـدة و تربـأ ، باملصاحلة
 يا أيها { : بنفسها أن ختون اهللا ورسوله و املؤمنني قال تعاىل

 الذين آمنوا ال ختونوا اهللا و الرسول و ختونوا أمانـاتكم و
 و تعلن رفضها املطلق ، ] ٢٧ األنفال آية [ } أنتم تعلمون

و جتدد  عهـدها للمجاهـدين علـى ، هلذا املخطّط الدينء
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 مواصلة اجلهاد و تدعوهم إىل إدراك ما حياك من مكر حول
 جهادهم املبارك و حتثّهم على الثّبات و تكثيف العمليـات

 و تدعوهم إىل االلتفاف حول مـن .. القتالية و التخريبية
و ال { : قـال تعـاىل . الم و اجلهاد أثبت امليدان والءه لإلس

 تركنوا إىل الذّين ظلموا فتمسكم النار و ما لكم مـن دون
 . ] ١١٣ هود آية [ } اهللا من أولياء مثّ ال تنصرون

v عوة و القتال و سـائر : : رابعا رابعاة للدلفيإنّ جهاد اجلماعة الس 
عب اجلزائـرياهدة ال ميثّل خطرا على الشاجلماعات ا 

 يهدد الظّاملني املعتدين علـى ديـن األمـة و املسلم وإنما
 فاجلماعة ال تستهدف إالّ مـن وقـف يف صـف ، خرياا

 الطّاغوت ضد اإلسالم و املسلمني سواء كان جزائري ـا أو
كما تدعو كلّ شرائح األمة إىل التعاون على جهـاد ، أجنبي ا

 . هذا النظام
v اا خامسعوة و القت : : خامسة للدلفيال أنّ جرميـة ترى اجلماعة الس 

 أهل العلم و القلم ال تقـلّ فداحـة عـن جرميـة أهـل
 فسكوت أهل العلم عن بيـان احلـق تـشجيع ، السياسة

 و الواجب نصرة احلق باليد و ، الستبداد و ظلم أهل احلكم
 كما حتذّر املسلمني من كذب و تـضليل وسـائل ، اللّسان

 فال تطع املكـذّبني ودوا لـو تـدهن { : اإلعالم قال تعاىل
 . ] ٩ - ٨ القلم آية [ } فيدهنون

v اا سادساهدين على مبدئهم طوال هذه : : سادسإنّ صرب و ثبات ا 
 السنوات هو الذّي دفع الطّاغوت إىل التنازل و التلـويح

 و عليه توجه اجلماعة .. براية العفو و هذا من معاين االنتصار
 السلفية للدعوة و القتال حتية إكبار إىل كـلّ ااهـدين

 و إىل الـصابرين يف سـجون ، ني على ثغور اإلسالم املرابط
 و خارجها و إىل كلّ من نذر نفسه الطّواغيت داخل اجلزائر

 . وقفا للدفاع عن دين األمة و ثوابتها
 يا أيها الذّين آمنوا اصربوا و صابروا ورابطـوا و { : قال تعاىل

 . ] ٢٠٠ آل عمران آية [ } اتقوا اهللا لعلّكم تفلحون
 هـ ١٤٢٥ ربيع األول ٠٧ : يوم اإلثنني حرر
 . م ٢٠٠٤ ريل ــ أب ٢٦ : ـ ق ل ــ املواف

 وجزاكم اهللا كل خري

 وقــفـــة
 توحيد احلاكمية هو جزء من توحيد اإلهلية الذي هو توحيد
 القصد والطلب، هذا من جهة كون العبد مقرا له ملتزمـا
 به، وهو من توحيد الربوبية الذي هـو توحيـد املعرفـة

 جهة كون الرب يفعله أي أن اهللا هو واإلثبات، وهذا من
 . احلاكم والشارع لعباده الشعائر والشرائع

 وهذا أمر ال ينكره مسلم كموضوع، لكن خالف فيه من
 : خالف كمصطلح من جهات هي

 زعموا أن هذا النوع من التوحيد مل يقل به السلف؛ إمنـا
 ومها توحيد اإلثبات : الذي هلم تقسيمان؛ إما تقسيم ثنائي

 عرفة وتوحيد القصد والطلب، وإما تقسيم ثالثي وهي وامل
 وتوحيد الربوبيـة، وتوحيـد ) أو اإلهلية ( توحيد األلوهية

 األمساء والصفات، والرد عليهم سهل واضح وهو أن هذا
 التقسيم دليله االستقراء وهو أمر اجتهادي ال نصي حـىت

 ما احلاجة إىل ذكر : يقال إن الزيادة عليه بدعة مث يقال هلم
 توحيد األمساء والصفات وهو من توحيد الربوبية؟

 فإن قالوا ضرورة التفصيل للحاجة والرد على املخالف يف
 وكذلك يذكر توحيد احلاكمية، فإنه : هذا الباب، يقال هلم

 . ما ذكر إال هلذا السبب
 إن هذه الصيغة ؛ وهـي : وهلم سبب آخر لرده وهو قوهلم
 والصفات فليس من أمسائه الفاعلية مل ترد يف باب األمساء

دل : يقال هلم . احلاكم  ال مشاحة يف االصطالح ما دام ـي
 على معىن صحيح، مث إن باب اإلخبار أوسع مـن بـاب

 . اإلثبات
 وهو قوهلم بوجود مراتب : وهلم دليل آخر لرد هذا النوع

 يقال . هلذا التوحيد وليس كل مرتبة ختالفه تنقض التوحيد
 الف باب توحيـد الربوبيـة وكذلك مرتبة كل ما خي : هلم

 وتوحيد األلوهية ال ينقض أصل التوحيد، فالرياء مثال هو
 خمالف لتوحيد األلوهية وهو مع ذلك ال يـنقض أصـل

 القصد أن هذا النوع من التوحيد جـاءت بـه . التوحيد
 الشريعة والقرآن والسنة داالن عليه داللة صرحية ال ينكر

 نكر تسميته مـع موضوعه إال كافر أو جاهل، لكن من أ
 . إقراره مبعناه وموضوعه فهو خمطئ غري مصيب

 أما موضوعه ومعناه فهو إثبات خاصية احلكم والتشريع هللا
 . رب العاملني ونزع ذلك احلق عمن سواه

 هذا ما حيتمله املقام، ويل جماضرة مطولة يف هذا املوضـوع
 أرجو من اهللا أن ييسر نشرها يف هذا املنرب

 . واهللا املوفق
" حفظه اهللا " أيب قتادة الفلسطيين : الشيخ األسري
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 جاء عن مسؤول مكلّف بشؤون مشال إفريقيا بوزارة اخلارجيـة
 األربعـاء ( الربيطانية حسب جريدة الشروق اجلزائرية اليومية

 ) ٢٠١٠ / ٠٢ / ٢٤ جرية ، املوافق ه ١٤٣١ / ٠٣ / ١٠
 أنّ اجلزائر مل تعد حممية تابعة لفرنسا ، و هذا ينبئ بإعادة رسـم
 اخلريطة السياسية يف مشال إفريقيا عموما و يف اجلزائر خصوصا ،
 و السيما بعد ضعف السياسة اخلارجية الفرنسية الساركوزية ،

 فتها بريطانيا ، إذ مل تعد فرنسا ساركوزي منافسا ألمريكا و حلي
 لشيء بسيط و هو أنّ هوى ساركوزي هي أمريكا ، مما جعـل
 أمريكا تنفذ إىل منطقتنا يف مشال إفريقيا مستغلة ضعف شخصية
 ساركوزي ، و ال يعين هذا أنّ فرنسا املؤسسات سترضى ـذا
 النفوذ ، كما أنه ليس من السهل أن تتنازل فرنسا عن مكتسباا

 هنا سيظهر هذا التنافس بني اجلبـهتني علـى يف اجلزائر ، و من
 . ساحة اجلزائر

 قد يتعجب البعض من كالمي هذا ، فأقول أنا أتكلّم من منطلق
 قتصاديا و ثقافيا ، بـل و ا أنّ اجلزائر ليست مستقلة سياسيا و

 عسكريا ، بل اجلزائر و لألسف الزالت تابعة لفرنسا ، و قـد
 مرة يف أكثر من مقال ، و أزيد دلّلت على هذه املسألة أكثر من

 األول أنّ فرنسا هي من كانت وراء إلغـاء نتـائج : هنا دالئل
 م و الّيت فازت ا جبهة اإلنقـاذ ، و ١٩٩١ لسنة االنتخابات

 فرنسا هي من أعطت الضوء األخضر لرجاهلا ليقوموا باإلنقالب
 ضد الشاذيل بن جديد ، كلّ ذلك على لسان اإلبراهيمي رئيس

 وزراء األسبق ، و أخريا تصريح وزير خارجية فرنسا كوشنري ال
 الّذي جاء فيما معناه أنّ اجليل اآليت مـن احلكـام يف اجلزائـر
 سيحكمون به قبضتهم على البالد أكثر، و أنّ النظام يف اجلزائر

 . االحتالل ال يقدر أن يسلك طرقا جادة لتجرمي فرنسا أيام
 تعيشها اجلزائر ، و اإلستراجتية الغـري يف ظلّ الوفرة املالية الّيت

 الواضحة يف تسيري هذا املال ظهر بني عشية و ضحاها بارونات
 يقف خلفهم أشـخاص االستثمارات باسم يديرون أموال األمة

 متنفذون يف الدولة سواء كانوا وزراء أو ضـباط خمـابرات أو
 جنراالت ، فظهر إثر ذلك التنافس بني هؤالء ، هـذا الوضـع

 غلّته القوى اخلارجية املتنافسة فبدأت كلّ جهة تدير جمموعة ست ا
 من هؤالء األقزام ، فالتنافس اخلارجي بني هذه القوى جتسد يف
 صراع داخل اجلزائر ، صراع نفوذ ، و صراع يف إدارة أعمال
 القوى اخلارجية ، فلم يعد داخل النظام خاصة بعد العهدة الثالثة

 . ة بل هي والءات لبوتفليقة والء جلهة معين
 هذا الصراع كنت و ال أزال أتوقّع أنه سيأخذ مسلكا خطـريا

 األمر األول وفاة رجل احملور ارم لعريب بلخري ، فهذا : ألمرين
 الرجل كان من األشخاص األقوياء داخل النظام ، و كأني به هو

 . الرجل األول الّذي يدير سياسة فرنسا داخل اجلزائر
 . قرار صحة بوتفليقة ت س ا ين عدم األمر الثا

 هاذان العامالن جيعالن هذه اللوبيات داخل اجلزائر تزيد يف حدة
 استغالل صراعها رحبا للوقت ، و مثة عامل آخر خارجي و هو

 أمريكا و حليفتها بريطانيا وجود ساركوزي على رأس احلكم يف
 . فرنسا إذ ال يتوقع له عهدة ثانية

سي االغتياالت ع أن تتوقف و عليه فإني ال أتوقّ  على علي توـن
 األمني العام لألمن الّذي كان يتصارع مع يزيد زرهوين وزيـر
 الداخلية يف النفوذ ، كما أني ال أتوقّع أن يقف سحب البساط
 من حتت األقدام على مدير العام لسونطراك الّذي ربما كان يدير

 املناجم مما تعامالت من وراء رئيسه شكيب خليل وزير الطاقة و
 " . الكبار " قد يشك فيه أنه أراد الدخول يف لعبة

 يف ظلّ هذا الصراع الداخلي احملتدم ، ماذا يتوقّع بعـد وفـاة
 . بوتفليقة ؟

 أقول ما أتوقّعه هو بناءا على معطيات ، و هذا من وجهة نظري
 ال أدعي أني سأكون مصيبا فيها ، لكن هو حتليل بنـاء علـى

 . واقع الّذي أعيش فيه قراءيت لل
: أقول مستعينا باهللا
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 بني : بعد وفاة بوتفليقة ، األشخاص الّذين هم حوله بني أمرين *
 أن يعلنوا وفاته مبجرد أن ميوت ، و بني أنهم لن يعلنوا وفاته إالّ
 بعد ترتيب األوراق ، و الظاهر هو األمر الثـاين إالّ يف حالـة

 يب معلومة الوفاة ملّا يعلم أنه واحدة و هو أن يقوم أحدهم بتسر
 . سيستبعد من الساحة السياسية و املالية من باب اإلنتقام

 . الغالب أنهم لن يعلنوا وفاته إالّ بعد ترتيب األوراق
 تقع حتالفات بني هؤالء البارونات و املتنفذين علـى أسـاس *

 . تفامهات خارجية
 إلكمـال يبحثون على شخص يرأس النظام يكون مـستعدا *

 الدور الّذي تركه بوتفليقة خاصة يف عهدته الثالثة حيث سـلّم
 اجلزائر للغرب الصلييب بإسم اإلستثمارات ، و بإسم مكافحـة

 . اإلرهاب
 ، و عليه كلّ ) لصوص ( سياسة البالد سيديرها رجال أعمال *

 ما هو سليب اليوم سيزداد إنتشارا غدا ، الرشوى ، اإلبتزاز املايل
 وقراطية ، الفساد اخلُلقي ، البطالة ، الفقـر ، التـسرب ، البري

 ... املدرسي ، اجلرمية ،
ـتثمار و *  سيدخل اليهود أكثر يف الساحة اجلزائرية بإسم اإلس

 . بإسم الثقافة
 هذا الصراع صراع النفوذ لن يتوقف ما دام الّذي يديره هو *

 . اليورو و الدوالر
 را ، ستظهر الفاحشة أكثـر ، سيزداد الغين غنا ، و الفقري فق *

 . ستظهر الفوارق اإلجتماعية أكثر
 سيفقد املواطن أمنه بعد النفوذ الواسع ملخابرات الغربية السيما *

 . األمريكية
 و يف حالة إذا ما سرب أحدهم وفاته قبـل ترتيـب األوراق ،
 ستعلن حالة الطوارئ خاصة داخل الثكنات خشية أن ينقلـب

 كما قد حيصل تصفية حسابات و لو بتكتم بعضهم على بعض ،
 شديد ، و يف هذه األثناء ستحصل مـساعي غربيـة لترتيـب
 األوراق مع املتنفذين يف الداخل ، و هكذا تعـود األمـور إىل

 . قبضتهم
 ما هو الواجب فعله ؟

 ليس مثّة وصفة سحرية نقـدمها : أقول بكلّ صراحة و واقعية
 و حملّه من اإلعراب ، قائال له أنّ لشعبنا ، على شعبنا أن حيدد ه

 العزة و الكرامة لن تعطى خاصة يف ظلّ السياسات الراهنـة ،
 . العزة و الكرامة تؤخذ السيما من ناس ال يفهمون إالّ لغة القوة

 أقول لشعبنا ال تعتمدوا على األحزاب فقد فُرغت من حمتواها ،
 بوتفليقة أنه مل يعـد مبا يف ذلك األحزاب اإلسالمية ، فقد أعلن

 لألحزاب اإلسالمية وجود يف الساحة السياسية ، و صدق و هو
 الكذوب ، و لكم أن تستخلصوا العرب مبختلف األحداث الّـيت

 : جرت يف الساحة الوطنية

 اإلضطرابات يف عني مشس و غريها كثري يف كثري من املنـاطق *
 أين كانـت اجلزائرية ، كيف تعامل النظام مع شعبنا هناك ، و

 . هذه األحزاب
 إضراب األطباء ، كيف يتعامل النظام معه ، و أين هي هـذه *

 . األحزاب
 إضراب املعلّمني ، كيف يتعامل النظام معه ، و أين هي هـذه *

 . األحزاب
 و غري ذلك كثري من األحداث كيف كان و ال يـزال النظـام

 ربملان الّذي يتعامل مع شعبنا ، و أين هذه األحزاب ، بل و أين ال
 يزعمون أنه جملس الشعب و هو يف احلقيقة جملس الرشـاوى و

 الشرك ؟
 يا شعبنا مثّة رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه عرفوا دورهم فهم
 يقومون به على أحسن حال أسأل اهللا هلم الثبات ، نعم أقـصد
وا عـن  ااهدين يف سبيل اهللا تعاىل ، عقدوا العزم أن ال يتخلـّ

 هم ، أن ال يتخلّوا عن دينهم ، أن ال يتخلّوا عن أوطام ، مبادئ
 . أن ال يتخلّوا عن هويتهم ، أن ال يتخلّوا عن أمتهم

 يا شعبنا صمام األمان هو اإللتحام مع هؤالء ااهدين الّـذين
 ليس هلم مطمع إالّ إرضاء اهللا تعاىل بتحكيم شرعه ، لتعود ألمتنا

 . عزها و كرامتها
 قينا أنه مثّة من يكون ضد هذا الطّرح ، فقد كانت هـذه نعلم ي

ام اإلحتالل ، فكيف ال يكونوا ضدإستقالل اجلزائر أي الفئة ضد 
 هذا املشروع الرباين اليوم و هم اليوم يعيشون على حساب فقر

 غريهم ؟
 يا شعبنا إذا ختلّى الكثري منكم عن واجبه ، فلن يتخلّى ااهدون

 . تجاه دينهم و تجاه أمتهم عن واجبام
 يا شعبنا إذا آثار الكثري منكم دنياه عن أخراه ، فتخلّـى عـن
 الدفاع عن دينه ، و عن هويتـه ، و عـن ثـروات بـالده ،
 فااهدون ماضون يف طريقهم بكلّ ثبـات إىل أن يـصلوا إىل

 . هدفهم الرباين حتى ال تكون فتنة و يكون الدين كلّه هللا
 إذا أنتم مسحتم هلؤالء اللصوص العبث بديننا و هويتنا و يا شعبنا

 أوطاننا ، فااهدون عاهدوا اهللا تعاىل أن ال يـسمحوا هلـؤالء
 . املفسدين أن يعبثوا بأمتنا

 مثّ أقول للمجاهدين هللا دركم و على اهللا أجركم زادكم اهللا من
 . فضله و ثبتكم على احلق يا أعز الناس و أكرم الناس

 حتية خالصة لكم و لقيادتنا الكرمية و على رأسها فضيلة الشيخ
أيب مصعب عبد الودود حفظه اهللا و نصره ، أقول لكم ما وصى 

 يا أَيها الَّذين آمنوا اصـبِروا وصـابِروا : " به ربنا جلّ و عال
 " . ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

 . كرب ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب اهللا أ
. و هللا العزة و لرسوله و لعباده ااهدين
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 بني املشرق واملغرب كان يقف بطلني وقائدين من قواد التاريخ
 االسالمى كان هلم عظيم االثر على االسالم وعلـى التـاريخ
 االسالمى بل على تاريخ البشرية كله وذلك الن االسالم لـيس

 الدين الذى إرتضاه اهللا للبشرية فهو رمحـة اهللا حنلة قوم إمنا هو
 للعاملني وكم خسرت البشرية والعامل االسالمى بذهاب االسالم
 من على االرض وعودة اجلاهلية بظلمها وويالا فقد كان القائد

 هجرية الـذى يتـوىل صـد ٥٨٥ صالح الدين األيوىب سنة
 يتوىل صد الصليبيني ىف املشرق والقائد يوسف بن تاشفني الذى

 الصليبيني ىف املغرب
 ونال صالح الدين حظه من الشهرة الذى أنقذ بيت املقدس من
 أيدى الصليبيني  ما مل ينله يوسف بن تاشفني الذى أنقذ االندلس
 من الضياع ىف ذلك الزمن ، وال يضري أحد منهما عرف ىف الدنيا

 أم مل يعرف طاملا أن اهللا يعرفهما
 دولة املرابطني

 قبائل من محري وأشهرها ملتونة وجدالة وملطة ومن ملتونة هم عدة
 كان بطل االسالم يوسف بن تاشفني ، وقد دخلت هذه القبائل

 هجرية أحيوا فريضة ٤٤٨ املغرب مع موسى بن نصري وىف سنة
 اجلهاد ومسوا باملرابطني وقد تغلبوا على املنطقة كلها من اجلزائر

 ابع ارق بن زياد إىل السنغال وكانوا رجاال حبق من ط
 معركة الزالقة

 إستنجد أهل االندلس بابن تاشفني لنصرم فلىب نداء النـصرة
 والءا هللا ورسوله واملؤمنني ، فحشد اجليوش وأجازها إىل اجلزيرة

 اخلضراء وجعلها قاعدة جليوشه
 وما كادت سفن جيش املسلمني تنشر قالعها حىت دعا اهللا خملصا

 وازى هذا خريا وصالحا للمسلمني اللهم إن كنت تعلم ىف ج (
 فسهل على جواز هذا البحر وإن كان غري ذلك فصعبه حىت ال

 ) أجوزه
 وقد انضم إليه ملوك الطوائف منهم الراضى ومنهم الكـاره ،
وإخترق جبيوشه حىت إلتقى بألفونسو عند موضع يسمى الزالقة

 هجرية ىف ربيع أول بالقرب من بطليوس وىف املقابل ٤٧٩ سنة
 أعد ألفونسو جيشا قوامه مخسني ألفا صاح حني رأى كثـرم

 ) مبثل هؤالء أحارب الشيان واجلن واملالئكـة ( وكمال عدم
 ومل يعرف هذا املعتوه إنه حيـارب رب القـوى والقـدر رب
 السموات واالرض ، التقى الرفان ىف سهل الزالقة ىف يوم تارخيى

 د بـن عبـاد ىف بالقرب من مدينة بطليوس ووقف جيش املعتم
 املقدمة واصطف جيش يوسف بن تاشفني خلف أكمة اجلبـال

 وقد حاول االعداء خديعة املسلمني بالنـسبة مليعـاد املعركـة
 فاقترحوا أن يكون بعد يوم االحد غري أنه ما حان وقت اجلمعة
 وخرج يوسف بن تاشفني للصالة حىت بدأ هجوم النصارى غري

 ديعة فبقى ىف سالحه وتصدى أن املعتمد بن عباد كان خيشى اخل
 هلم حىت أى املرابون صالم فحملوا على النصارى محلة صادقة
 وأشبعوهم قتال حىت يقال أم فنوا عن آخـرهم ومل يـنج إال

 ألفونسو ومعه عدد قليل
ـتنجاده ٤٨٣ وىف سنة  هجرية أعاد ملك أشـبيلية طلـب إس

ل ملـوك ليصدوا عنه غارات الصليبيني وإضر هذه املرة أنيقا  ـت
 الطوائف الذين مل يساعدوه ىف حصاره اللفونسو ىف طليطلة كما
ة مـن  قاتل النصارى وكذلك الظلم الذى مارسوه على الرعـي
 ضرائب وغريها وقد أحله الفقهاء من عهده بأال يضم االندلس
 إىل ملكه بل أوجبوا عليه أن خيلص املسلمني من ظلم االمـراء

 لفقهاء االندلس وجاءت الفتاوى من الشرق مؤيدة
 كل ذلك دفع يوسف بن تاشفني أن يدخل االندلس ليعيد هلـا
 الوحدة قضى فيها على ملوك الطوائف مبن فيهم ابن عباد الذى

 استعان بألفونس السادس ىف حرب جيش بن تاشفني املسلم
 وإستاع هذا البطل العظيم أن يعيد توحيد بالد االندلس حتـت

 ح الدين القدس حتت حكـم االسالم مرة أخرى كما أعاد صال
 االسالم مرة أخرى

 وها هى احلركة االسالمية ااهدة املرابة تنبعث من جديد لتحىي
 خطوات الصحابة الكرام وحتىي خطوات هذا البل العظيم لعودة

 االسالم اىل االرض من جديد
 فابشرى يا إمة االسالم فها هم أحفاد يوسف بن تاشـفني قـد

 اهرين لعدوهم ىف طائفة احلق ليحـرروا عادوا رافعني سيوفهم ق
 مغرب االسالم وسبتة ومليلية واالندلس من جديد حتت رايـة
 االسالم وها هم أحفاد صالح الدين قد إنطلقوا من دولة العـز
 دولة العراق االسالمية ليحرروا أرض اخلالفة والشام واالقصى

 االسري
 جزيرة وها هم أحفاد حممد بن عبد الوهاب قد عادوا ليحرروا

 العرب وها هم أبناء عقبة بن نافع قد عادوا ليحـرروا القـرن
 أبو عقبة اجلراح بن عبد اهللا احلكمـي االفريقى وها هم أحفاد

 قد عادوا ليحرروا أرض خراسان وتركستان املذحجي رمحه اهللا
 الشرقية والصني واهلند وهاهم ابناء خطاب قد عادوا لريحـروا

فة مرة أخرى على االرض كل االرض القوقاز لتعود دولة اخلال
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 احلمد هللا محداً كثرياً مباركاً والصالة والسالم على أيب القاسـم
 حممد بن عبد اهللا وعلى أله وصحبه ومن تابعه بإحسان

 : أما بعد ..... إخوة اإلميان السالم عليكم ورمحة اهللا
 صدر مؤخراً ألحبابنا يف تنظيم قاعدة اجلهاد يف املغرب اإلسالمي

 الذراع اإلعالمي لتنظيم – نشرته مؤسسة األندلس .... صداراً إ
 تسجيال صوتيا لشيخ ااهد أبو - القاعدة يف املغرب اإلسالمي

 خطاب إيل شعوب وحكـام " عبيدة يوسف حفظه اهللا، بعنوان
شيخ "....... دول الساحل وجنوب الصحراء  وملن ال يعرف اـل

 . فهو أمري جملس أعيان التنظيم
 فيه الشيخ إستراتيجية ااهـدين يف منطقـة اإلصدار يوضح

 لقد كنا " ويف هذا يقول الشيخ حفظه اهللا ... الساحل والصحراء
 الكالم يف شـؤون ى يف القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي نتحاش

 ى البلدان ااورة لنا، وملا رأينا أمريكا ال تـزال مـصرة علـ
 يف املنطقة ورأينا فرنسا تتدخل " أفريكوم " مشروعها االستعماري

 كل يوم أكثر فأكثر خبطة مسوها مبادرة دول الساحل العسكرية
 صار ال يسعنا السكوت، وتعني علينا خماطبة " ملناهضة اإلرهاب

 قبائل وشعوب هذه الدول ااورة لنا بنصحهم وإرشادهم تربئة
 ". للذمة وقطعا لكل عذر

 " سالمي القاعدة يف املغرب اإل " بأن أيضا ويقول الشيخ أبو عبيدة
 بل كان " ساحة املعركة " ىل إ مل يكن من أهدافها جر دول الساحل

 جل نشاطنا يف تلك الدول استهداف الصليبيني ومـصاحلهم، "
 أن ال نبدأ أحدا بظلم، وحىت ى وقد كنا حريصني كل احلرص عل

دول ضـد  احلوادث املعدودة واحملدودة اليت وقعت يف هذه اـل
 . " حالة دفاع عن النفس جيوشها النظامية إمنا كنا فيها يف

 إذن من هذا يظهر لنا أن ااهدين يريدون إرسال رسالة واضحة
 أـم مـا ... املعامل ظاهرة املعاين إىل تلك الدول شعوبا وساسة

وأن ..... أرادوا وال فكروا يف جرهم إىل املعركـة أو احلـرب
 ااهدين إستراجتيتهم وجمهودام كانت متجه بشكل عـام إىل

 وخاصة اجلزائر لعدة إعتبارات منـها .... ملغرب اإلسالمي دول ا
 ...... أا الدولة األقوى يف املنطقة وأا معقل ااهدين

ـام يف ظـل  مث بعد ذلك يذكر الشيخ شعوب تلك املنطقة حبي
 يف أحبابنا فيا " يقول الشيخ .... الشريعة وما وصلوا إليه يف ظلها

 سينغال وبوركينافاسو ونيجرييا موريتانيا ومايل والنيجر وتشاد وال
 مل تبلغ ذروة اـد أفريقيا أن تعلمون األفريقية وسائر البلدان

 حتت راية إال واالستقرار األمن والقوة واحلضارة ومل تشهد قمة
 ذورة أفريقيا ويف ظل دولة القرآن ويف املقابل مل تعرف اإلسالم

 يبيون مـن حني تدفق عليها الـصل إال الرق واالستعباد واهلوان
 واسـتباحوا وأجـدادكم رض ابائكم أ وأمريكا واحتلوا أوروبا

 وساموكم سوء العـذاب وقـد وأموالكم وأعراضكم دماءكم
 سجل التاريخ صفحات سوداء من جرائم الغرب وأهله خبطف

ـبىن واألوربيني لألمريكان عشرات املاليني وجلبهم كعبيد  كي ت
 اجم املستضعفني املنحط على أشالء ومج األبيض حضارة الرجل

 وما زالت مظاهره بادية للعيان ...." ويقول أيضا "... من السود
 وعدله وقسوة الغرب اإلسالم فشتان بني رمحة وأوروبا أمريكا يف

 وظلمه فان قالوا لكم اليوم بأم يريدون مساعدتكم على تنمية
 أـا بلدانكم واخلروج ا من دائرة الفقر والتخلف فـاعلموا

 مع احلرب والرتاعات السياسية مث أبدا نمية ال حتصل خديعة فالت
 لوكان هؤالء ارمون صادقون فيما يقولون لتوقفوا عن سـرقة
 خرياتكم وب ثرواتكم والـتحكم يف قـرارات حكومـاتكم

 علـى وألعانوكم وأهدافهم وتوجيه سياسام مبا حيفظ خططهم
 إىل ال إ النهوض باقتصادياتكم ولكنهم كما تشاهدون ال يسعون

مث تـوريط حكومـاتكم يف أرضكم بناء قواعد عسكرية على
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 يف موريتانيــا ومــايل أحبابنــا فيــا
 والنيجر وتشاد والسينغال وبوركينافاسو

ـــدان ـــائر البل ـــا وس ـــة ونيجريي  األفريقي
 مل تبلــغ ذروة اــد أفريقيــا أن تعلمــون

 األمـن والقوة واحلـضارة ومل تـشهد قمـة
 سالم اإل حتت راية إال واالستقرار

 إليـه وإنا حروب هامشية تزيد من معاناتكم ومآسيكم فإنا هللا
 راجعون على ما يراد للمستضعفني من املسلمني يف غفلة منـهم

 . " وجهل خلطر عدوهم
دول مـن مغبـة  وبعد هذا كله ينطلق حتذير الشيخ لتلك اـل

   وكذالك يؤكد ما قلنـاه ..... الصليبيني التحالف مع اليهود و
 مسئول أو ونقول لكل حاكم " يقول الشيخ   خبصوص اجلزائر

 مصلحة بلدانكم ومصلحة شعوبكم لـن أن من دول الساحل
 تكون بكل تأكيد يف االخنراط يف التحالف اليهـودي الـصلييب

 ات احلكومة اجلزائرية املرتدة بل ط الظامل وال يف االنصياع لضغو
 عن ولوج هذا الباب العظيم من بأنفسكم كم يف النأي مصلحت
 . " الشر أبواب

 ويعطي هلم الشيخ هنا منوذجا ملا سـتؤول إليـه األوضـاع إن
 ولكم عـربة يف " للتحالف الصهيوصلييب يقول الشيخ انصاعوا

 أيـدي بيـدقا يف أصـبحت احلكومة الباكستانية العميلة اليت
 وعمالتها ويالت احلرب جلبت لنفسها أن وما فتئت األمريكان

 . " وااهدين أوليائه بأيدي فاستحقت نقمة اهللا وعذابه
 بعد ذلك ينطلق الشيخ حفظه اهللا إىل توضيح كيفيـة تعامـل
 ااهدين مع املشروع الصهيوصلييب يف املنطقة ويقول حفظه اهللا

 فيما خيصنا حنن جماهدو القاعدة يف بـالد املغـرب أما " يف ذلك
 مـشروع إفساد شاء اهللا تعاىل على إن نا عازمون فإن اإلسالمي

 مفعوله والتصدي له بكل ما وإبطال التحالف الصهيوين الغريب
 . " منلك من قوة مستعينني باهللا واثقني فيه متوكلني عليه

 وأخريا يطلب الشيخ من املسلمني هناك الوقوف جبانب ااهدين
 وهم على أعدائهم محاة الدين حقا وأنصار اإلسالم وفرسانه وأعين

 من اجل ذلك ندعو املسلمني حيثما " ويقول يف ذلك الشيخ ....
 الوقوف جبانبنا إىل أفريقيا يف غرب أو وجدوا يف دول الساحل

 ونصرتنا ومساعدتنا واالستعداد للجهاد فاجلهاد سبب بقاء الدين
 الفنـاء إىل األمة وسبب عزة املسلمني ولوال اجلهاد آلل مصري

 . جود وزالت من الو
 اهللا اهللا يف هـذا الـدين اهللا اهللا يف أفريقيـا يف اإلسالم أهل فيا

 وأنـصار يف هذا الزمان محاة الدين حقا إم ااهدين إخوانكم

ـتروا أعـدائهم على أعينوهم وفرسانه اإلسالم  عـورام واس
 " أنصارا وكونوا هلم

 " وأخريا ال يسعنا إال أن نردد دعاء الشيخ حفظه اهللا
 يف ني أكف الضراعة أن تعصم إخواننا املـسلم ك ي مند إل م ه الل
 م، ه وتصرف الشر عن الشركي، التحالف قاطبة من مكر ا ي ق ي إفر
 .. الشر إال أنت صرف ي ال ه فإن
 م يه علـ فرط ي م، أن وأحزا كان ي م جارا من األمر كن هل م ه الل

 إال ه عز جارك وجل ثنـاؤك، وال إلـ طغى، ي أو أن م ه من أحد
 .. أنت
 .. قلوبنا وقلوب إخواننا ني ألف ب م ه الل
 أنت ربنا وثقتنا ورجاؤنا وموالنا، فـنعم املـوىل ونعـم م ه الل

 .. ري النص
 . ني دعوانا أن احلمد هللا رب العامل وآخر

 تشجيع ااهدين وحثهم على
 اإلستمرار

 الشك أن كثرة املخذلني واملبطلني يؤثرون على معنويـات
 ااهدين إال أم بإذن اهللا ال يتوقفون عن املسري حيث هم

 اليضرهم مـن : " كما وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم
 إال أنه ينبغي تشجيع ااهـدين " خالفهم وال من خذهلم

 د أزرهم والوقوف معهم ومساندهم وأن نظهر هلم أننا وش
 .. معهم وضد عدوهم أياً كان

 وكذلك حثهم على مواصلة اجلهـاد وتـصبريهم عليـه
 وتسليتهم فيما يصيبهم من عناء وكدر ، فهذا من أعظـم
 الدعم املعنوي الذي نقدمه للمجاهدين ونبذله هلم علّ اهللا

 . أن يرمحنا بذلك
 تد حاجة ااهدين إىل من يشد أزرهـم ويف هذه األيام تش

 ويقوي عزائمهم حيث كثر املرجفون وامللبـسون احلـق
 بالباطل والحول والقوة إال باهللا العلي العظـيم وصـدق

 سيأيت مـن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينما قال
كُمـأَنل كُمنم ِسنيمخ ربعدكم أيام صرب للعامل فيهن أَج 

 " علَى الْخيرِ أَعوانا ولَا يجِدونَ علَى الْخيرِ أَعوانا تجِدونَ
 : فلنكن عوناً للمجاهدين ومؤازين هلم

 ال خيل عندك ديها وال مال
فليسعف النطق إن مل يسعف احلال
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 بسم اهللا وحده والصالة والسالم على اشرف املرسلني سـيدنا
 . حممد وعلى اله وصحبه وبعد

 سامة بن الدن حفظـه اهللا أ ة املباركة للشيخ ااهد كانت البيع
 ، وتأسيس قاعدة املغرب اإلسالمي بداية لفتح مبارك للمنطقـة

 ه البيعة اليت جاءت بعد سنوات مللم فيها ااهدون صفوفهم ذ ه
 . أخطاء السابقني فيها وتداركوا

 القـضاء علـى الىت كانوا يرجـون فبعد مسرحيات املصاحلة
 اهدينكانت بفضل اهللا وسـيلة لـتطهري من ورائها ، ائيا ا 

 صفوف ااهدين من املنافقني ومرضى القلوب فلم يبقى باجلبال
 . يف جهـادهم هللا عـز وجـل سوى الصادقني العزم املخلصني

 . ) ميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين و (
 العمليات األخرية اليت قامت ا القاعدة باملغرب االسالمي متثل

 كانت العمليات سابقا تنحـصر بـسفوح حيث نوعيا ا تطور
 اجلبال أصبحت اآلن بفضل اهللا عز وجل تضرب العاصمة واملدن
 الكربى بل وامتدت يد القاعدة لتضرب خارج اجلزائر بفضل اهللا

 . عز وجل فلله احلمد واملنة
 حيث وعد اهللا للطائفـة أما عن املستقبل فهو وهللا احلمد مشرق

 مالحم ومعارك حامسة ستشهدها املنطقة بـني . ل ىف بالظهور متث
 .. إن شاء اهللا قوى اإلميان وقوى الكفر
 ين يلتحقون بصفوف القاعدة باملغرب ذ هناك املزيد من الشباب ال

 اإلسالمي باستمرار فالشعب اجلزائري املسلم قد فطن جمددا ملا
 ت أبناء فرنسا وقد مسع شهادات الـضباط ي غ ا حييكه هؤالء الطو

 ر فارين وما نشروه من مقاالت وكتب حول اجلرائم واـاز ال
 . ها عصابة اجلنراالت وجندهم حبق املسلمني ت اليت ارتكب

 زعوا و ين استولوا على اموال املسلمني باجلزائر و ذ اجلنراالت ال
 االدوار بينهم فكل ختصص يف ب معني جاعلني اجلزائر مزرعة

 . م به ه ن ل
 حل تيار القاعدة وهجمـات أحداث هامة قادمة ستصب يف صا *

 قادمة بادن اهللا يف مقدمتها الغزوة الثانية ضد رأس الكفر أمريكا
 وما سيتلوها من انسحاب للصليبني من العراق وأفغانستان فكل
 هده االنتصارات تعين التحاق املزيد مـن الـشباب بالطائفـة

 إذا جاء نـصر اهللا ( ن اهللا عمال بالقاعدة القرءانية ذ املنصورة با
 فسبح حبمد * ورئيت الناس يدخلون ىف دين اهللا أفواجا * والفتح

 . ) ربك واستغفره أنه كان توابا
 التحاق املزيد من الشباب بصفوف القاعدة باجلزائر يعين تعاظم
 القوة البشرية واملادية والعسكرية للتنظيم متكنه من الدخول يف

 وات حرب استرتاف واسعة ضد قوات اجليش الوثين وباقي الق
 ستصبحون كل يوم على بيانات إخـوانكم . باملسميات األخرى

 ات ئـ ت بأرقام القتلى واجلرحى مائة ومائتني قتيل وم وقد امتأل
 نعم فاجليش حينها يواجه اآلالف املؤلفـة مـن ؛ اجلرحى يوميا

 الشباب املؤمن الصادق الذي قد بدت له عالمات النـصر يف
 . بقاع عديدة

 يش الوثين املخدر بـاحلقن وجرعـات يف املقابل لن يستطيع اجل
 قواعد ااهدين يف ف النشاط والقوة فعل شي حقيقي يوقف ذحبه

 حترك دائم ومن الصعب إصابتها هـدا مـا يقولـه أي دارس
 . ألسلوب حرب العصابات

 حرب االسترتاف ستتطور نوعا وكما مع مرور الوقت وأمـام
 يد فرنـسا إىل تزايد اخلسائر املادية والبشرية نتوقع أن يلجا عب

 جتميع قوام يف شكل وحدات تتمركز حول املـدن والقـرى
ري دوريات راكبة يف الطرقات الرئيسية وترك البقية ي املهمة مع تس
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 تقع يف أيدي ااهدين هدا الوضع السيطرة على األرض متـنح
 امي ظـ ااهدين فرصة تطوير قدرام وتكوين جـيش شـبه ن

 حة الثقيلة والدخول يف حرب يستخدم بعض ما توفر من األسل
 ه الطريقة يف املواجهة مع قـوى الـردة ذ املواقع واجلبهات وه

 . كبري والكفر ستثخن فيهم بشكل
 يدفعهم إىل مزيد من التقهقر داخل فواعد أكثر حتصينا ليصل م
 الوضع إىل نسخ مناذج للمنطقة اخلضراء ببغداد حيتمي فيها عبيد

 . فرنسا من النار
 تظهر مبوجبـها و أن يتم االستعانة بالقوات الصليبية من املتوقع

 عورة املرتدين أمام القاصي والداين وسـيقر الكـل بكفـرهم
 . وعمالتهم

 ت يومها يف مواجهة مئـات اآلالف ي غ ا سيكون الصليبني والطو *
 ملواجهة القوات الصليبية الغازية كمـا من املهاجرين واالنصار

 . حصل مع العراق
 ومها جبال اجلزائر على علوهـا وصـحراء اهللا اكرب ستضيق ي

 . اجلزائر على اتساعها بأعداد ااهدين
 فيتم توزيعهم على دول اجلوار بعد التدريب توسـيعا لرقعـة

 . املواجهة
 وهكذا ستجد القوات الصليبية الغازية يف مواجهة جحيم ميتـد

 . على على آالف األميال
 ب اىل تونس مرورا حمور السالسل اجلبلية املمتد من جنوب املغر

 . باجلزائر طبعا
 . حمور الصحراء الكربى من موريتانيا إىل ما بعد ليبيا

 ث د اهللا اكرب ستكون معارك ومالحم تنسي الـصليبني مـا حـ
 . ق وأفغانستان ا بالعر

 تامني مناطق إنتاج النفط وتامني تصديره هم باجلزائر سيكون مه
 . وترقيع كراسي أبناء فرنسا

 املغريب املزري سيجد نفسه يف مواجهة كتائـب ام امللك ظ أما ن
 . ااهدين

 وسيعصف بنظام الكفر والردة التونسي الذي حارب احلجـاب
 والصالة سينطلق يومها كل املسلمون املقهورون ليمزقوا دساتري

 . الكفر ويعلنوا القران دستورا
 اللجان الثورية الشعبية ستكون دماء منتسبيها اليت ستهدر على

 حنـن ال ـزم ان – أحفاد عمر املختار حتت شعار جديد ى أيد
 ه اللجان ستكون ذ سرنا فهناك من خيلفنا دماء ه أ استشهدنا أو او

 كافية لطالء نسخ كتاب الكفر الكتاب األخضر طالئها باللون
 األمحر أما القدايف فسيقطع رأسه بالسيف مع ابنه سيف الشيطان

 كون مهه سوى تـامني أما جيش موريتانيا اهلزيل الضعيف فلن ي
 . العاصمة نواكشوط

 ن اهللا عز وجـل فكمـا كـان ذ نعم بطوالت ومالحم قادمة با
 الرسول عليه أفضل الصالة والسالم يبشر بكنوز قصرى وهو مل

 . يهزم مشركي العرب فنحن نقتدي به ونستبشر بالنصر
 )) وما النصر اال من عند اهللا العزيز احلكيم ((
 وا وعملوا الـصاحلات ليـستخلفنهم يف وعد اهللا الذين آمن ((

 األرض وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد
 )) خوفهم أمن

 )) اهللا ينصركم ويثبت اقدامكم ا الذين امنوا ان تنصرو أيها يا :((
 )) وكان حق علينا نصر املؤمنني ((

 وقــفــة
 . فينبغي التنبه ، فالناس يف بالدنا خائفون من أن يقولوا كلمة احلق

 ا مراراً كبار العلماء الذين يشار إليهم بالبنان عن وقد صرحوا لن
 وقد حدثت من قبل ، اخلوف الذي خيشونه فيما لو صدعوا باحلق

دما كنـا  أن أحد كبار العلماء يف هيئة كبار العلماء حدثين عـن
ى ، إنه ينبغي إصدار فتوى بوجـوب اإلعـداد : " نقول هلم  عـل

 ، " البالد ضرورة التسليم فرضاً بقولكم أن وجود األمريكان يف
 وأنـه ، فاعتذر عن إصدار فتوى مع تصرحيه يف الس بأنه حق

 البد من أن يكون العمل للجهاد يف البالد على أبناء البالد وأن
 وملّا قلنا ، ) لكن الدولة ال توافق لنا ذا : ( قال ، خيرج األمريكان

 ، حاولوا عرب هيئة كبار العلماء أن تستصدروا فتوى بذلك : " له
 قال ليس يف نظامنـا يف ، كالماً وأنا أشكر له مصارحته يل فقال

 لسنا حنن الذين نبحث القضية : ( ، قال " قانون هيئة كبار العلماء
 ونصدر فيها فتوى، وإمنا تصدر الفتاوى يف املسائل اليت حتال إلينا

 – على حد تعبريه - ) من املقام السامي
 ا اخللط ومل يتميز فينبغي للناس أن تعي هذا األمر، فإذا استمر هذ

شرك ، الوالء للمؤمنني وللدين  ومل يتميز الرباء والرباءة مـن اـل
 فلن جند السبيل الذي نصل به إىل رضوان اهللا سبحانه ، واإلحلاد

 وينبغي على . وتعاىل، فهذا أمر يف غاية األمهية ويف غاية اخلطورة
 الصادقني من العلماء وطلبة العلم والدعاة أن يوضحوه للنـاس

 . حىت ال يلتبس عليهم األمر ، لشباب ول
ى  فالنظام كما أنه استحدث وزارة اإلعالم مهمتها التدليس عـل

 كذلك هو فرغ ميزانية ضخمة هلذه اهليئات اليت تنتسب ، الناس
ى ، إىل اإلسالم  مهمتها أن تعطي الشرعية للنظام وأن النظام عـل

 . حق

 أسامة بن الدن حفظه اهللا : الشيخ المجاهد الصابر
توجيهات منهجية
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 وجعلنا من املسلمني وهذا مد هللا الواحد األحد الذي أكرمنا احل

 والصالة والسالم على إمام املرسلني وقائد ، ة كمال الفضل واملن
 ااهدين وسيد الصابرين وقدوة العاملني وسالم اهللا علـى آلـه

 اجلهادي الواضح إىل يوم الـدين وأصحابه ومن سار على جه
 : وبعد

 بلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ لَن َ{ قال اهللا جل جالله
ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّماألنفُسِ والِ وواَألم ن١٥٥ { م { ينالَّذ 

 } ١٥٦ { إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنا للّه وإِنـا إِلَيه راجِعـونَ
لَوص هِملَيع كأُولَـئ ـمه كأُولَــئـةٌ ومحرو هِمبن رم ات 

 . } الْمهتدونَ
 ومعىن هذه اآلية العظيمة أي لنختربنكم بشيء يسري من اخلوف
 ال اخلوف كله أي سيبتلى الناس بشيئ من اخلوف كي يتمرنـوا

 اهللا الذي سيحل هلم كل مشاكل احلياة ، إىل على احملن فيلتجئوا
 ع أي بقلة اخلبز والطعام أو بعدم بركة هذا وسيبتليكم اهللا باجلو

 وسيبتليكم بنقص من األموال بتعسر احلصول عليها أو ، الطعام
 وسيبتليكم بفقد ، كحالنا اليوم االقتصادي ذهاا وفساد النظام

 ويبتليكم بنقص مـن ، األنفس باملوت أو الشهادة يف سبيل اهللا
 ولكن ، أو فسادها بقلَّة ناجتها ، مثرات النخيل واألعناب واحلبوب

 الصابرين - أيها النيب - العاقبة تكون بشرى ألهل اإلميان وبشر
 على هذا وأمثاله مبا يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة يف الدنيا

 . واآلخرة
 ومن احلكمة الرائعة يف هذه اآلية الكرمية ،إن اهللا مجع للصابرين

 : هـم وهـي يف هذه اآلية ثالثة فوائد وخصال  مل جيمعها لغري
 . الصالة منه عليهم ، ورمحته هلم ، وهدايته إياهم

 مـايل ال : وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال
 أصرب وقد وعدين اهللا على الصرب ثالث خصال كل خصلة منها

 . خري من الدنيا وما عليها
 من سنن الدعوات وهذا ال يغفل عنها واالبتالءات نعم إن احملن

 . هل بسرية األنبياء وجاهل مبنهج القرآن الكرمي إال جا
 عليه عن خبابِ بنِ اَألرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه صلى اهللا

 قُلْنا لَه أَالَ تستنصر بردةً لَه في ظل  الْكَعبة ،   وسلم وهو متوسد
 : قَال الَرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أَالَ تدعو اللَّه لَنا ف لَنا

لَه فَرحي لَكُمقَب نيملُ فجاُء كَانَ الرجفَي ، يهلُ فعجضِ فَيي اَألرف 
عوضارِ ، فَيشنبِالْم نع كذَل هدصايمنِ ، ويتبِاثْن قشفَي هأْسلَى رع 

 عظْـمٍ أَو ط الْحديد ، ما دونَ لَحمه من دينِه ، ويمشطُ بِأَمشا
اللَّهو، ينِهد نع كذَل هدصا يمبٍ ، وصى عتح رذَا اَألمه نمتلَي 

 إِلَى حضرموت ، الَ يخاف إِالَّ اللَّه أَوِ يِسري الراكب منْ صنعاَء
 " البخاري " ولَكنكُم تستعجِلُونَ غَنمه ، الذ ئْب علَى

 بتالًء وهذه حقيقة يشهد هلا حديث ا وأفضل الناس إميانا أشدهم
 . النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويشهد عليها الواقع احملسوس

 : رسولَ اللَّه قُلْت يا : عن سعد بنِ أّبِي وقَّاصٍ رضي اهللا عنه قَالَ
 اَألنبِياُء ثُم اَألمثَلُ فَاَألمثَـلُ فَيبتلَـى : " أَشد بالًء؟ قَالَ أَي الناسِ

 الرجلُ علَى حسبِ دينِه فَإِنْ كَانَ دينه صلْبا اشتد بـالؤه وإِنْ
 بد يبرح الْبالُء بِالْع كَانَ في دينِه رِقَّةٌ ابتلي علَى حسبِ دينِه فَما
 أخرجه أمحـد ( " حتى يتركَه يمشي علَى اَألرضِ ماعلَيه خطيئَةٌ
 ). حبان وغريهم والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن

 حتفة األحـوذي بـشرح جـامع " قال العالمة املباركفوري يف
 هم أَشد في أَي ) قَالَ الْأَنبِياُء ( أَي محنةً ومصيبةً ) بالًء ": ( الترمذي
 وَألنَّ ، َألنهم يتلَذَّذُونَ بِالْبالِء كَما يتلَذَّذُ غَيرهم بِالنعماِء االبتالِء

ثُم ( والْتجاًء إِلَى اللَّه تعالَى من كَانَ أَشد بالًء كَانَ أَشد تضرعا
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 لذلك جيـب علـى
 الداعية أن يعرف منذ
 اللحظــــة األوىل عنــــد
 محله لإلسالم كمنهاج
 حيــاة أنــه ســيبتلى

ُ 

 بقلــــــة الناصــــــرين
 وســــيبتلى بفقــــدان

ُ 

 األحبة وخذالن اإلخـوة
 وهجران البالد

 أَي اَألشرف فَاَألشرف واَألعلَى : ملَك قَالَ ابن الْ ) اَألمثَلُ فَاَألمثَلُ
 أَقْرب إِلَى اللَّه بـالؤه أَشـد يعنِي من هو . فَاَألعلَى رتبةً ومنزِلَةً

لُهقَو أَكْثَر هابكُونَ ثَويل ) : ينِـهبِ دـسلَى حلُ عجلَى الرتبي ( أَي 
قُوفًا وعض ارِهقْدا مقْصناال ةً وكَمو . 

 لذلك كان إسالم املرء ال يكتمل إال بالبالء واحملـن فالـذي ال
 ، يبتلى ال يعرف حقيقة اإلسالم وال يعرف معىن الصرب والثبات

 لذلك جيب على الداعية أن يعرف منذ اللحظة األوىل عند محله
 ن لإلسالم كمنهاج حياة أنه سيبتلى بقلة الناصرين وسيبتلى بفقدا

 وهجران البالد لذلك قال الشيخ حسن األحبة وخذالن اإلخوة
 البنا وهو يوجه رسالته إىل اإلخوان املسلمني هداهم اهللا إىل احلق

 أحـب أن أصـارحكم أن { وأعادهم مسلمني وإخوة قال هلم
 من الناس، ويـوم يعرفوـا دعوتكم ال زالت جمهولةً عند كثري

 ن منـهم ويدركون مراميها وأهـدافها سـتلقَو
 وعداوةٌ قاسـيةٌ، وسـتجدون خصومةٌ شديدةٌ

ا من املشقَّات، وستعترضكم كـثريأمامكم كثري 
 من العقبات،ويف هذا الوقت وحده تكونون قـد

 إنتهى } . بدأمت تسلكون سبيل أصحاب الدعوات
 مجاعة اإلخوان املـسلمني بكـالم ( فاعتربوا يا

 !!!!!) أمريكم
 يها كامل ال يكون الرجل فق : قال وهب بن منبه

 مصيبة، الفقه حىت يعد البالء نعمة ويعد الرخاء
 الرخاء وصاحب وذلك أن صاحب البالء ينتظر

 انتهى . الرخاء ينتظر البالء
 جيب أن نعلم بأن الذي ال يريد أن يفنت عليه أن
 خيرج من هذه احلياة ألن الفتنة باقية ما دامـت

 . احلياة باقية
 ال، وأصلب من احلديد، ال تنال فاملؤمن أقوى وأكثر ثباتاً من اجلب

 من عزمه ومهته وال تثبط حركته ونشاطه يف احليـاة عواصـف
 . الدنيا وقواصفها وال ظلم الطواغيت وجربوم

 قال اهللا جل جالله
 ما كَانَ اللَّه ليذَر الْمؤمنِني علَى مآ أَنتم علَيه حتى يميز الْخبِيثَ {

 " ١٧٩ / آل عمران " } من الطَّيب
 طبيعة الدين امتحانات تتلوها امتحانات وهـذه هـي هي هذه

 حقيقة الفنت ليميز اهللا اخلبيث من الطيب فال بد للمسلم أن يتميز
 يتميز أن عن اخلبثاء الذين ميثلون اجلاهلية املعاصرة ال بد للمسلم

 فال ، يف لباسه وفكره ومنطقه وسريرته وسريته شيء عنهم يف كل
 سلم أن يستعلي بإميانه ويرتفع بعبوديته وعليه أن يستعذب بد للم

 البالء يف سبيل اهللا ومن أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال
ـبيل اهللا  بد للمسلم وخاصة ااهد أن يوقن بأن العذاب يف س
 عذب وأن القتل يف سبيل اهللا عز وأن السجن يف سبيل اهللا خلوة

. 

 الء هي من أسس الدعوة اليت تثبـت إن فهم الداعية حلقيقة الب
 املسلم يف طريق األشواك يقول اهللا جل جالله

 } أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَـا يفْتنـونَ {
 " ٢ العنكبوت "

 حقيقة النفس البشرية بأا ال حتب فهذه قاعدة قرآنية تؤكد على
 وابتالءات ىب إال أن يالزم اإلميان فتنا والفنت ولكن اهللا يأ االبتالء

 وحمن لكي يتمايز الصف اإلسالمي ويبقى الثابتون على العهـد
وامليثاق الذين القوا يف سبيل اهللا ما القوا وحتملوا يف سـبيل اهللا

 . كي يرضى عنهم جبار السموات واألرض شيء كل
 لذلك يؤكد القرآن على أمهية الثبات على احلق وحىت إن وجدنا

 والَ تهِنواْ في ابتغاء الْقَـومِ إِن { األمل والتعب قال اهللا جل جالله
 تكُونواْ تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللّه ما الَ

 } يرجـونَ وكَـانَ اللّـه عليمـاً حكيمــاً
 " ١٠٤ النساء "

 ون مث ميوتون كل إن أعداء الدين يتعبون ويأمل
 هذا من أجل الدنيا وحب الشهوات وهـم
 جادين يف العمل لدنياهم ولكن شتان شـتان
 بني املنهجني منهج احلق الذي نستشعر لـذة
 البالء من أجله ألنه منهج القرآن ، ومنـهج

 . واآلخرة الباطل الذي مآله إىل خسران الدنيا
 ورد يف صحيحي البخاري ومسلم من حديث

 أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه أيب سعيد و
 يصيب املـسلم مـن ما : ( وآله وسلم قال

 نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى
 كفر اهللا ا وال غم حىت الشوكة يشاكها إال

 . ) خطاياه
 فال تظن يا أخي بـأن . املرض فالنصب هو التعب والوصب هو

 لو الصرب على املصائب ليس له أجر بل أجره عظيم وكبري حىت
 كانت املصيبة هي شوكة صغرية فاحلمد هللا لك يا رب على هذه

 . النعم
 ويف املسند من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وآلـه

ال يزال البالء باملؤمن أو املؤمنة يف جـسده ويف : ( وسلم قال
 . ) يلقى اهللا وما عليه خطيئة ماله ويف ولده حىت

 اهللا ومن أجـل إال ء من أجل ال اله صربوا على البال فإن األنبياء
 التوحيد الصحيح فكان حاهلم الصرب والثبـات وألن طـريقهم
 حمفوف باألشواك واحملن فطريقهم ناح فيه نوح عليـه الـصالة
 والسالم، ورمي يف النار إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم ،
 وأضجع للذبح إمساعيل عليه الصالة والسالم ، وبيع يوسـف

 ه الصالة والسالم بدراهم معدودة، وذهبت من البكاء عني علي
يعقوب عليه الصالة والسالم ،وذُبح احلصور حيي عليه الصالة
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 ً فاملؤمن أقـوى وأكثـر ثباتـا

 من اجلبال، وأصلب من احلديد،
ــه و ــه وهمت ــن عزم ــال م  ال ال تن

 تثبط حركته ونشاطه يف احليـاة
ــفها وال ــدنيا وقواص ــف ال  عواص

 ظلم الطواغيت وجربوتهم

 والسالم ، وصرب على البالء أيوب عليـه الـصالة والـسالم
 . والسالم ،وأدميت قدما رسول اهللا وطرد من مكة عليه الصالة

 عليهم فصربوا وهذا الطريق نفسه مضى به الصحابة رضوان اهللا
 ويف مـشهد ، على وعورة الطريق ألم يعرفون سبيل األنبيـاء

 عظيم يؤكد القرآن حقيقة البالء والثبات عند احملن فقال اهللا جل
 جالله

} ارـصالْأَب اغَتإِذْزو نكُمفَلَ مأَس نمو كُمقن فَووكُم ماؤإِذْ ج 
اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبا وونالظُّن ونَ بِاللَّهظُنت١٠ األحزاب } و . 

 واملعىن إذ جاؤوكم من فوقكم من أعلى الـوادي مـن جهـة
 وإذ ، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة املغرب ، املشرق

 وبلغت القلـوب ، احلَيرة والدهشة شخصت األبصار من شدة
 وكثـرت ، وغلب اليـأس املنـافقني ، احلناجر من شدة الرعب

 تفصيل هذه الظنون الـيت وتظنون باهللا الظنونا ويأيت ، ألقاويل ا
 فكانت هذه احملنة العظيمة اليت قال اهللا جـل ، ق تليق بكل فري

 } شـديداً هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزاالً { جالله عنها
 . ١١ األحزاب

 هذا مـا : ب قالوا وملا رأى املؤمنون األحزا ( اهللا يف فكان ظنهم
 وما زادهم إال إميانا . وصدق اهللا ورسوله . وعدنا اهللا ورسوله

 ). وتسليما
 خيرج ظن املنافقني ويتميـز الـصف االبتالءات ويف خضم هذه

 وإِذْ يقُـولُ الْمنـافقُونَ { املسلم لينصره اهللا قال اهللا جل جالله
 اللَّه ورسولُه إِلَّـا غُـروراً والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا

 . ١٢ األحزاب }
 نعم من ال يعاين ال يعرف املعاين ومن ال يبتلى ال يعرف حقيقـة

 . الدين وال يتذوق لذة اإلميان
 ل لكثر أه واالبتالءات فواهللا لوال احملن

 النفاق ولضاع الدين بينهم ولكـن اهللا
ـبيالً  وهو العليم اخلبري جعل احملـن س

 الثبات علـى الـدين وعـدم و للتميز
 . إىل الكفر االرتداد

 أن ( ويف احلديث الصحيح عند مـسلم
 صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا

 أال إن ريب قال ذات يـوم يف خطبتـه
 أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمـين

 حنفاء عبدا حالل وإين خلقت عبادي حنلته يومي هذا كل مال
م أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينـهم وحرمـت كلهم وإ 

 عليهم ما أحللت هلم وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا
 وإن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم إال بقايـا

 بك وأنزلت وأبتلي ألبتليك وقال إمنا بعثتك أهل الكتاب من
 قرؤه نائما ويقظان وإن اهللا أمرين أن عليك كتابا ال يغسله املاء ت

 رأسي فيدعوه خبزة قال يثلغوا فقلت رب إذا قريشا أحرق
 وأنفق فـسننفق نغزك استخرجهم كما استخرجوك واغزهم

 عليك وابعث جيشا نبعث مخسة مثله وقاتل مبن أطاعـك مـن
 . ) عصاك

 وة إىل اهللا هلـا فكان النيب عليه الصالة والسالم يعلم بأن الدع
 تبعات وحمن وقتل وتعذيب وليست الـدعوة إىل اهللا مفروشـة

 ) إمنا بعثتك ألبتليك وأبتليبك ( وجاء يف تفسري . بالورود والرياحني
 يظهر منك من قيامك مبا أمرتك به من تبليغ ألمتحنك مبا : معناه

 والصرب يف اهللا ، الرسالة وغري ذلك من اجلهاد يف اهللا حق جهاده
 فمنهم مـن ، وأبتلي بك من أرسلتك إليهم ، اىل وغري ذلك تع

 ويتأبد بالعداوة ، ومن يتخلف ، وخيلص يف طاعاته ، يظهر إميانه
 واملراد أن ميتحنه ، ومن ينافق ، والكفر

 ليصري ذلك واقعا بارزا فإن اهللا تعاىل إمنا
 ال ، يعاقب العباد على ماوقع منـهم

 فهـو وإال ، على ما يعلمه قبل وقوعه
 . سبحانه عامل جبميع األشياء قبل وقوعها

 لقد عرف رسول اهللا صلى اهللا عليـه
وسلم طبيعة ما سيلقاه يف هذا الطريق ،

 اللحظة األوىل لبعثته ، وبعـد أول منذ
 لقاء جبربيل عليه السالم ، حني ذهبت

 يا : اهللا عنها إىل ورقة بن نوفل ، فقال له ورقة به خدجية رضي
 إذ خيرجك قومك ،فقال له عليه الصالة والسالم ليتين كنت حياً

 نعم ، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت : ، قال ) أو خمرجي هم ؟ (
 الصد واإليذاء فوطن نفسه منذ البداية على حتمل . به إال عودي

. والكيد والعداوة
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ورد يف املسند وسنن الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي اهللا عنه
 لقد أُخفـت يف ( لى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا ص : قال

 وما يل ، ولقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد ، اهللا وما خياف أحد
 ). ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبطُ بالل

 إن املسلم إذا جنا من كل ( : يقول ابن القيم يف مدارج السالكني
 املوصلة إىل العقبات اليت يضعها الشيطان على الطريق املستقيم

 اهللا، بقيت له عقبة يطلبه العدو عليها ال بد منها، ولو جنا منـها
ـه، وهـي  أحد، لنجا منها رسل اهللا وأنبياؤه، وأكرم اخللق علي
 عقبة تسليط جنده عليه بأنواع األذى، باليد واللسان والقلب،
 على حسب مرتبته يف اخلري، فكلما علت مرتبته، أجلب عليـه

 ه، وظاهر عليه جبنده، وسلط عليه حزبه وأهله العدو خبيله ورجل
 بأنواع التسليط، وهذه العقبة ال حيلة له يف التخلص منها، فإنه
 كلما جد يف االستقامة، والدعوة إىل اهللا، والقيام له بأمره، جد
 العدو يف إغراء السفهاء به، فهو يف هذه العقبة قد لبس ألمـة

 ). احلرب، وأخذ يف حماربة العدو هللا وباهللا
 وأخريا ال بد للمسلم املوحد يف زمن الغربة من التمسك ـذا
 الدين والعض عليه بالنواجذ وال جيزع من كثرة احملـن وقلـة
 السالكني وصعوبة الطريق وعليـه بـتالوة القـرآن وتـدبره

 ، وجعلها أمام عينيه ويف قلبـه من السرية العطرة واالستسقاء
 ، منه فإنه معني على الثبـات وعليه بالدعاء فإنه العبادة وليكثر

 وعليه بدراسة سرية ااهدين والصاحلني فإنه زاد له ومعـني يف
 وعليه بصحبة أهل اإلميان وترك صحبة املخذلني عن ، زمن احملنة

 . اجلهاد

 وأذكركم ذا احلديث الرائع الذي يسلي أهل احملن واملصائب
 ر وثواب روى وجيعلهم يصربون ويصربون ملا هلم عند اهللا من أج

 ( جابر بن عبداهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
 ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت باملقاريض ،

ـديث حـسن يف ) مما يرون من ثواب أهل البالء  قال األلباين ح
 . صحيح الترغيب

 فالعاقبة للصابرين واملستضعفني هذه سنة اهللا يف خلقه قـال اهللا
 ونرِيد أَن نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْـأَرضِ { جل جالله

نيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجن٥ القصص } و 
 الطرق شىت وطرق احلق مفردةٌ

والسالكون طريق احلق أفراد 
 ال يعرفون وال تدري مقاصدهم

 فهم على مهل ميشون قُصاد
 يف غفلة عما يرادم والناس

 فجلهم عن سبيل احلق رقاد

 فالة أسر الشهداء ك
 كفالة أشر الشهداء والقيام على أراملـهم ورعايـة أوالدهـم
 وأهليهم فيامن تريد خدمة اجلهاد وااهدين دونك أسر الشهداء

 فاكفلهم واسع جهدك يف كفالتهم
 ( عليه وسلم ذهب إىل بيت جعفر بن أيب طالب فالنيب صلى اهللا

 : ملا بلغه استشهاده يف غزوة مؤته وقال ألهلـه ) جعفر الطيار
 اصنعوا آلل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم

اء  وقد ذكر ابن كثري قصة النيب صلى اهللا عليه وسلم مـع أبـن
 ء بنت جعفر حيث ذكر احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن أمسا

 ملا أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول اهللا : عميس قالت
 صلى اهللا عليه وسلم وقد دبغت أربعني مناء وعجنت عجيـنيت
 وغسلت بين ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

 فأتيته م فشمهم وذرفت عينـاه " إئتيين ببين جعفر :" وسلم
 ا يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر يارسول اهللا بأيب أنت وأمي م : فقلت

 نعم أصيبوا هذا اليوم قالت فقمت أصيح : وأصحابه شيء ؟ قال
 واجتمع إيلّ النساء وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

 التغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا هلم طعاماً فإم قـد : " ألهله
 فليكن لنا يف رسول اهللا صلى اهللا عليـه " شغلوا بأمر صاحبهم

 ... سلم أسوة حسنة و
 .. لنقم على أسر الشهداء وأراملهم بالكفالة والرعاية

 أبناؤه يرعون وحيافظ عليهم من كل سوء وشر ، وزوجته تزوج
 من الكفء إن شاءت الزواج فإن زوجة جعفر امساء بنت عميس
 سالفة الذكر قد تزوجها بعد انتهاء عدا أبوبكر الصديق رضي

 . اهللا عنه
 وهو عمل يسري وأجره عند ... حق الشهيد علينا فهذا كله من

 .. اهللا كبري
 فهذا الشهيد قد ضحى بالنفس والنفيس من أجل خدمة الـدين
 وإعالء كلمة اهللا فال أقل من أن نقوم برعاية أهله وزوجه وبنيه
 من بعده علّ اهللا أن يغفر الزلل ويلحقنا بركب الشهداء وقافلتهم

..
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 إن احلمد هللا حنمده ونستعينه  ونستغفره ونستهديه ونعوذ بـاهللا
 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ،

 حممداً ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهللا ، وأشهد أن
 ... عبده ورسوله
 ،، أما بعــد

 مسافر من زاد ألي أنه البد السليمة إن مما تدركه العقول بالفطر
 يتقوى به على وعثاء الطريق و مشقة البعاد و جتاوز العقبات و

 سـفره يف يتقوى به املرء مادي الوهاد ، و كما أن للجسد زاد
 لتتقوى بـه روحي و معنوي فإن الروح و النفس حتتاج إىل زاد

 هـو الروحي املفاوز و هذا الزاد اجتياز على حتمل املصاعب و
 يقول تعاىل البايل الفاين الدافع األول و األقوى للتضحية باجلسد

 و التصورات الذهنية البد } و تزودا فإن خري الزاد التقوى {
 و لذا اآلخرة أن تسبق كل عمل سواء أكان من أعمال الدنيا أم

 تسبق العمل الصاحل أن تكون صـاحله اليت اطر كان البد للخو
 األمة طريق عزة يف للمسري اإلعداد أيضا ، و كل هذا من باب

 طريق اجلهاد ، و قد تكلم شيوخنا األفاضل حفظهم اهللا تعاىل و
 جانب األعداد املادي و العسكري و األمـين يف أيدهم بنصره

 هذا البناء فأجادوا و بينوا بارك اهللا فيهم و رأيت أن نستكمل
 جانـب األعـداد يف جانب األعداد أن أضع لبنـه يف الشاهق
 و لعلى أكون فاحتا بابا ملن هم أفضل اإلمياين التربوي و النفسي

 مىن من املتخصصني من أبناء احلق تيار السلفية اجلهادية  للتنظري
 حيتاج إليها ااهد كحاجاته للسالح ، الذي مثل هذه املسائل يف

 هللا العظيم أن يوفقنا ملا حيب و يرضى أنه وىل ذلـك و و نسأل ا
 .. القادر عليه

 أيب أيوب األنصاري

 إن التكويين النفسي و الروحي للمجاهد خيتلف عن غريه ممـن
 أعلى درجة يف حوله سواء كانوا دعاة أو غريهم فال بد أن يكون

 من البذل والعطاء ، و ذلك ألن املطلوب مـن ااهـد هـو
 أغلى ما ميتلكه أال وهي روحه و دمه  ، يضحى مـا التضحية ب

 العليا ، هي فداء دين اهللا إلعالء راية اإلسالم و لتكون كلمة اهللا
 و ملا كان اجلهاد هو ذروة سنام الدين أي أعلى مرتبه من مراتب
 الدين ولذا يقابل هذه الدرجة من البشر من يكونـوا يف ذروة

 ملطلوب من أبناء اجلهـاد أن سنام النفوس البشرية ،لذا  كان ا
 يكونوا على أعلى درجه  استعداد نفسي من غريهم من أبناء امللة
 احلنيفية ، و ألن ااهد يعتنق العقيدة القتالية اليت هي عبارة عن
 جمموعة من األفكار واملعتقدات اليت حيملها املقاتل يف عقله وقلبه

 فتورثه الثبات على ، ويتحرك بدافعها للقتال من أجلها ، ونفسه
 . الذي يكلفه كل ما ميلك  وأعز ما ميلك ، تكاليف هذا القتال

 كمـا تـشتمل علـى . نفسه وماله وولده وأهله وكل كيانه
 األخالقيات والسلوكيات والقواعد واألحكام اليت تلزمه أثنـاء

 . مسريته القتالية
 وأزكـت ، وهذه العقيدة القتالية هي اليت حركـت اجليـوش

 وأقامت الدول عرب التاريخ وأقامت احلـضارات ، ت الصراعا
 وثبت األبطال يف ميـادين ، وبسببها ض الرجال . العظيمة
 وببواعثها صرب املصابرون على تكاليف املسار كي يبلغوا . الرتال

 وـا . ويف كل أمة وملة وحنلة ، أهدافهم يف كل زمان ومكان
 . ان سار كل إناء بالذي فيه ينضح منذ قدمي الزم

 و لكل هذا فإن إعداد هذه النفسية املقاتلة ليس بـاألمر اهلـني
 واحلفاظ عليها بعد الوصول هلذه الدرجة هو من نعم اهللا عـز و
 جل على عباده ااهدين ، وهنا خالل هذه الورقـات نـسلط
الضوء على ثالثة أخالقيات جيب أن يتحلى ـا ااهـد و أن
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 اوز الـشدائد واملـصاعب تالزمه على طول الطريق حىت  يتج
 جنان الرمحن ، و هذه األخالقيات تبـذر يف للوصول إىل اخللود

 نفس ااهد و تنمو يف داخلة و تـستمر يف النمـو يف بذورها
 وتكون هي الدافع الرئيسي واألساسي للحصول على شـرف
 اجلهاد ووسام االستشهاد بإذن اهللا تعاىل ، و قد قمت بتجميعها

 ( تصرف من منشورات كانت تنشر باسـم وتلخيصها ببعض ال
 أبان حرب روسيا ألفغانستان ، أسأل اهللا أن ) من أخالق ااهد

 . ينفع ا قارئها و كاتبها
 للشهادة االستعداد

 } فمنهم من قضى حنبه و منهم من ينتظر {
 كان األستاذ كامل الشريف مؤرخ البطـوالت اإلسـالمية يف

 ويس يقول أنـه كـان يعـرف للس الربيطاين مقاومة االحتالل
 عالمة الفدائي الذي تنتظره الشهادة قريبا ، فيميزه من بالفراسة

 خالل استبشار يطغى على حمياه و عرب حركة دائبة و نشاط غري
 عادى يسبق استشهاده ، ولقد صدقت فراسة الكثريين ىف إخوان
 هلم توقعوا هلم الشهادة ملا يبدى على حمياهم من مسات بـرزت

 يف توحي باالستعداد للحاق بقوافل الشهداء ، فقيـل ونضجت
 و } األرض شهيد ميشى على  وجـه { الصادق بالوحي طلحه

كيف يستعد ااهد للشهادة ويهيئ نفسه هلا ؟ : يبقى السؤال
 . لعل اهللا أن يرزقنا ا

 إن أول طريق الشهادة هو التوبة الصادقة و جتديدها على طول
 ب أن ينال الشهادة من كان له مـاض الطريق و ليس من الغري

 يـضحك اهللا إىل { جاهلي تاب منه ، و قد ورد يف احلـديث
ـبيل يف ، يقاتل هذا اجلنة رجلني يقتل أحدمها األخر يدخالن  س

 و قد نال كثري } اهللا فيقتل ، مث يتوب اهللا على القاتل فيستشهد
 قة مرتلة التوبة الصاد أصحاب اهلداية حديثي من أخواننا ااهدين

 . الشهداء بفضل اهللا مث بصدق توبتهم إليه عز وجل
 والبد من أن نستتبع التوبة بالعمل الصاحل و يف بيان توفيـق اهللا

 { للعبد إىل حسن اخلامتة يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
 : اهللا بعبد خريا استعمله ، قالوا و كيف يستعمله ؟ قال أراد إذا

 و خري األعمال يف زماننا هذا وبال } ل موته يوفقه لعمل صاحل قب
 شك هو اجلهاد يف سبيل اهللا ورد العدوان عن ديار اإلسالم وهذا

 . هو طريق األنبياء واملرسلني وطريق الشهادة واحلياة األبدية
 وال يثبت المرئ صدق سعيه للشهادة بغري تضحية وفداء وألن

 إىل تضحية فمن مل اجلهاد يكون بالنفس و املال و كالمها حيتاج
 يعد نفسه للتضحية ما فليس له أن حيلم جبنة الرمحن ، و قـد
 جاء يف احلديث أن بشري بن اخلصاصية جاء ملبايعـة الرسـول
 األكرم صلى اهللا عليه و سلم فأراد بشري أن يستعفى نفسه مـن

 أما أثنتان فواهللا مـا ( االلتزام بشرطني من شروط البيعة ، فقال
 هاد والصدقة ، فإم زعموا أنه من وىل الدبر فقد اجل : اطيقهما

 باء بغضب من اهللا فأخاف إن حضرت تلك جـشعت نفـسي

 وكرهت املوت ، والصدقة فواهللا ما يل إال غنيمة وعشر ذود هن
ـاخلوف مـن ) رسلي أهلي ومحولتهم  فعلل خوفه من اجلهاد ب

 ، وقوعه يف كبرية الفرار وعلل خوفه من الصدقة بقلة ما ميلكه
 { : فقبض الرسول صلى اهللا عليه و سلم يده مث حركها وقـال

 ( يقول الصحايب } فال جهاد و ال صدقه فلم تدخل اجلنة إذن ؟؟
 فمسألة اجلهاد جد ال حتتمل املساومة أو ) فبايعت عليهن كلهن

 . التنازل
 وكيف تنال أسم ااهد بغري بذل كل اجلهد و غاية الوسـع يف

 السعي لرفع راية اإلسالم عالية فوق رايـات نصرة دين اهللا و
 اجلاهلية احلديثة اليت أحاطت بنا وقد قال قدوتنا صلى اهللا عليه و

ـبيل ( سلم  خري معايش الناس هلم رجل ممسك بعنان فرسه يف س
 اهللا ويطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعه طار عليه إليها يبغي

 شيئا مـن وقتـك أو فال تدخر أخي ..) املوت أو القتل مظانة
 مقـام .. جهدك دون أن تنصر دينك استعدادا ألرفع املقامات

 . الشهادة
 ليس املوت هدفا لذاته وال ابتغاء مظان املوت انتحارا وال متـىن
 الشهادة هو يأس من احلياة بل هو غاية عظمى واصطفاء من رب

 أنه ذهاب حنو } و ليتخذ منكم شهداء { العزة لقليل من عباده
 . احلقيقة األبدية لود و احلياة اخل

 وإن املستعد للشهادة حقا يكون قد وطن نفسه ملا قد يصيبه من
 االسـتعداد يف البالء على طريق اجلهاد و مالك األمـر كلـه

 للشهادة هو اإلخالص وجتريد النية من الـشوائب والعالئـق
 يف الدنيوية ، فحاسب نفسك و راقب قلبك وضـع نفـسك

 مع ... { عسى أن تكون للشهادة استعدادك امليزان لترى مدى
 الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني و الـصديقني و الـشهداء و

 } الصاحلني و حسن أولئك رفيقا

 بنصر اهللا الثقة
 و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا و كـانوا بأيتنـا {

 } يوقنون
 يله إىل ذلك ألن ااهد يسعى إلقامة دين اهللا ىف األرض فإن سب

 مسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية ( الصرب واليقني ، يقول ابن القيم
 يف الدين مث اإلمامة بالصرب و اليقني تنال : قدس اهللا روحه يقول

 و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا و { : تال قوله تعاىل
 وتظهر حقيقة اليقني يف مراحل الضعف و } كانوا بأيتنا يوقنون

 تداد الضيق وتواىل الكربات وتكالب األمم الكـافرة علـى اش
 اإلسالم وأهله تظهر وتبدو يف نفسية ااهد ألن أمله باهللا كبري و

 . يقينه بأن املستقبل هلذا الدين
 صـالح أول ( وكما قال الرسول األكرم صلى اهللا عليه و سلم

 . ) األمل بالبخل و آخرها بالزهد واليقني و يهلك األمة هذه
 وقد بشر الرسول الصادق صلى اهللا عليه و سـلم ببـشريات

ع كل قنوط و تثبت كل صاحب حمنه حني ف تذيب كل يأس و تد
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 الروحـــي إن التكـــويني النفـــسي و
 للمجاهد خيتلف عن غريه ممن حوله سواء

 يف كانوا دعاة أو غـريهم فـال بـد أن يكـون
 أعلى درجة من البذل والعطاء

ـتمكني يف { قال  بشر هذه األمة بالسناء والدين و الرفعـة وال
 و بفضل اهللا تعاىل اجلهاد مستمر إىل يوم الدين وأهله } األرض

 ضرهم من خـذهلم ظاهرين على من خالفهم أو ختلف عنهم ال ي
 . اهللا بأمره يأيت حىت

 إن الثقة اليت يريدها اهللا تعاىل من عباده هي الثقة اليت حتققت يف
 فإذا خفت عليه فالقيه يف اليم { أم موسى عمليا حني أخربنا عنها

 وهكذا ألقته يف اليم و مل ختف و مل حتزن } و ال ختايف و ال حتزين
 عد اهللا ، و قد حدثنا الرسول و هذا هو اليقني بعينه يف  صدق و

 صلى اهللا عليه و سلم عن ثالثة أصناف من الناس ال خري فـيهم
 و رجل يف شك من أمر اهللا .... ثالثة ال تسأل عنهم { : فقال

 و لذلك فإن األمة اليت خنرهـا الـشك } والقنوط من رمحة اهللا
 ودبت فيها روح القنوط ال يرجى منها خريا حىت تستعيد الثقـة

 . يقني بنصر اهللا تعاىل وال

 ولئن مرت أمتنا بفترات ومراحل ضعف فال ننس أا تقادير اهللا
 الذي يقدر على إعادة عز ضاع واسترجاع سيادة مضت وجاء

 مثل املؤمن مثل السنبلة متيل أحيانا وتقوم أحيانا { : يف احلديث
 كما ال يعيب ااهد أال يصل إىل النصر رغم طول جهاده إمنا }

 بنا التقصري يف األخذ باألسباب والبخل باجلهد املـستطاع و يعي
 . الباقي قد تعهد اهللا به حني يشاء

 وأعلم أخي أن ما خيشاه الشهداء على من بعدهم مـن أخـوة
 الدرب األحياء هو ضعف الثقة واليقني املفـضي إىل الزهـد يف

 من { : اجلهاد أو اليأس من مثاره ولذلك يقولون لرم عز و جل
 نرزق ، لئال يزهدوا يف اجلهاد اجلنة يف عنا أنا أحياء إخواننا لغ يب

 أنا ابلغهم عنكم : و ال ينكلوا عند احلرب فقال سبحانه و تعاىل
 فاهللا ناصر دينه و مؤيد حزبه وقد كتب اهللا النصر لرسوله } ...

 فالثبات الثبـات .. والذين يف احلياة الدنيا و يوم يقوم األشهاد
 هذه القلوب املؤمنة الصادقة لتمتلئ ى املنهج و الدرب عل إخوة

 . نصر اهللا يف باليقني
 النصرة

 } و الذين أووا  و نصروا أولئك هم  املؤمنون حقا {
 تدفع املسلم لرفع الظلم عـن اليت اإلميانية نعىن بالنصرة الغرية

 و بقدر ما ميـارس إليه املسلم املستضعف أو مد يد العون ه خي أ
 حياته اليومية يكون اقدر على االسـتجابة يف لق ااهد هذا اخل

 اجلهاد داعي لنداء

 واإلخوة اإلميانية ضريبتها النصرة والقـائم حبـق النـصرة أو
 املتخاذل عنها ، كل منهم يلقى جزاءه يف الدنيا قبـل اآلخـرة

 ما مـن ( جزاءا وفاقا كما قال الرسول صلى اهللا عليه و سلم
 ما عند موطن تنتهك فيـه حرمتـه امرء مسلم خيذل امرءا مسل

 وينتقص فيه من عرضه ، إال خذله اهللا عز و جل يف موطن حيب
 مرء ينصر امرءا مسلما عند موطن ينتقص ا فيه نصرته ، و ما من

 مـوطن يف فيه من عرضه و ينتهك فيه من حرمته إال نصره اهللا
 و كم هي أمتنا املسلمة يف حاجة ملن ينصرها و ) حيب فيه نصرته

 فع الذل عنها ، كم هي يف حاجة لدماء شباا لتحريرهـا و ير
 إعادا إىل سنة حبيبها حممد رسول اهللا مرة أخرى ، وكل هـذا

 . واهلدم اهلدم .. النصرة بالدم الدم .. لن يتحقق إال بالنصرة
 والنصرة هي حقيقة ركن الدين الوالء فال والء بغري نـصرة ، و

 أنـصر { اهللا عليه و سـلم قد جتلى هذا يف قول الرسول صلى
 ، و حذرنا اهللا تعاىل من التخلي عن نصرة أبناء ديننـا } أخاك

 والذين كفروا بعضهم أولياء بعـض إال { احلنيف ، فقال تعاىل
 فعندما نتخلى عـن } تفعلوه تكن  فتنة يف األرض و فساد كبري

نصرة أخواننا تكون النتيجة احلتمية هي ظهور الشرك والذي هو
 ة احلقيقة وذلك عندما يتخاذل أهل احلق  ويتخلـوا عـن الفتن

 . نصرة دين اهللا
 وحني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض دعوتـه يف

 وحـني } من يؤويين ؟؟ من ينصرين ؟؟ { : املواسم كان يقول
 لنفـسي أسـألكم و { بويع بيعة العقبة اشترط النصرة فقـال

 ، } ا مما منعتم منه أنفسكم وأصحايب أن تؤونا وتنصرونا ومتنعون
 { و ف ذكر صفات املؤمنني ف كالم اهللا احلكيم قولـه تعـاىل

 و يف ذكر صفات املنافقني } .. الذين آمنوا به و عزروه و نصروه
 لئن اخرجوا ال خيرجون معهم و لئن { جاء وصفه هلم عز و جل

 فكن أخي ااهد نصريا للحق حيـث } .. قوتلوا ال ينصروم
 . إال فال تطمع بوسام اجلهاد و شرف االستشهاد كان و

 هاهي أخي ااهد الكرمي ثالث أخالق أحفظها وحافظ عليها و
 صدرك و لتجري يف شريانك جمرى الدم حىت تترجم إىل يف لتكن

 واقع حي و حىت تنال ما تريد من وسام الـشهادة و اللحـاق
 . بقوافل الشهداء

. واحلمد هللا رب العاملني
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 وأصلي ، وخمزي الظاملني بقهره ، مد هللا ناصر املستضعفني بعزته احل
 وأسم على قائدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على

 : جه إىل يوم الدين مثَّ أما بعد
 كعادة الطغاة يف عصرنا بل يف كل عصر يكرهون احلق وخيشونَ

 ، ر فَسادهم ويقمع ش ، فَإنَ احلق نور يجلي ظُلمة ظُلمهم ، أهله
 وبعد التكرب ، وجيعلهم بعد عزة يف ذل ، ويزلزل ثبات عروشهم

 فيخسرون الدنيا واآلخرة ، وبعد القوة يف ضعف ، يف انكسار
 . وذلك هو اخلسران املبني

 حتـدو مـن ، خيسرون كل شيء ألم حتدو خالق كل شـيء
 . نواصيهم بيديه سبحانه

 ك هو نفـسه سـبحانه أال فليعلم أوالئك أن الذي أعطاهم املل
 : ( فإن امللك هللا يؤتيه من يشاء ، القادر على أن يسلبهم ملكهم

 قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وترتِع الْملْك ممن
 تشاء وتعز من تشاء وتذلُّ من تشاء بِيدك الْخير إِنك علَى كُل 

يرٍء قَديش . ( 
 واملنـهج ، هؤالء الطغاة ما أن يروا أصحاب التوحيد الناصـح

 طـرق ل النقي الثابت  إال وسارعوا إىل القضاء عليهم بـشىت ا
 . اإلبليسية الفرعونية املعروفة

) ونِنيجسالْم نم كلَنعمن املسجونني ال لشيء إال ألنك ) لَأَج 
 . حتمل احلق املبني

 ا فقط اعتقلوا الشيخ اجلليل أيب حممد الطحاوي فرج وألجل هذ
 . ذلك العامل الرباين الذي ال خيشى يف اهللا لومة الئم ، اهللا عنه

 ذلك الذي أرعبت ، ذلك الصادع باحلق الذي ال يهاب الطغاة
 اعتقلوا وكل ذنبه ، كلماته وخطبه أرباب الظلم و حكام الكفر

 : أنه قال
) إِالَّ ل كْمالْح إِن اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت رأَم لّه . ( 

 وحرضِ الْمؤمنِني عسى : ( سجنوه ألنه استجاب ألمر اهللا إذ قال
 ) . اللّه أَن يكُف بأْس الَّذين كَفَرواْ

 ما ، !! سجنوه ظنا منهم أن شيخنا قد يبدل أو يغري من منهجه
 وأقوى شـدة مـن ، الراسيات علموا أنه أشد ثبات من اجلبال

 ، وأعلى مهة من السحاب الـشاهقات ، الصخور املتحجرات
 . حنسبه كذلك

 من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيـه ( قال تعاىل
 ) . فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديالً

 واليل مهما طال ، صربا أيها الشيخ اجلليل فالنصر قَادم ال حمالة
 والظلم مهما زاد البد للحق ، البد من مشس الصباح أن تشرق

 . أن يظهر
 وسيـسقط ، وسينكسر قيد احملبوسني، يف زنزانات املتجـربين

 وسيمسح دمع ، سوط اجلالدين، الذي قطعوا به جلود املعذبني
 . وتسكن صرخات الثكاىل ، أ أنات األيامى اليتامى، ود

 بِنصرِ اللَّه ينصر من يشاء وهو الْعزِيز * َيومئذ يفْرح الْمؤمنونَ (
يمحاسِ لَـا * الرالن أَكْثَر نلَكو هدعو اللَّه فلخلَا ي اللَّه دعو 
 ) يعلَمونَ

 ن الشيخ وعن مجيع املعـتقلني يف سـجون اهللا أن يفرج ع اسأل
 الطغاة ارمني

واحلمد هللا ر العاملني
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 . أيام و تنطلق بطولة كأس العامل لكرة القدم
 هذا احلدث اهلام الستضافة اإلستعدادت جتري على قدم و ساق

 . بالنسبة لإلعالم املوايل للحملة الصليبية على اإلسالم
 إهلاء الشعوب و هذا اهلـدف األول فهذا اإلعالم مهه األول هو

 من تضخيم هذه البطولة بشكل عام و لعبة كرة القدم بـشكل
 . خاص

 حيث أصبح هناك العشرات من القنوات املشفرة واليت حيرم على
 مقابل أجر مادي سواء باإلشـتراك إال املشاهد العريب مشاهدا

 يف هذه القنوات أو عن طريق احملالت اليت أصبحت توفر هـذه
 اخلدمة للمشاهد العريب الذي يبحث عن ضياع الوقت مبا ال يفيد

 . و ال يقدم أو يؤخر بالنسبة له
 وكثري من احلمالت الصهيوصليبية تشتد على أمة اإلسالم حيث

 جل تركيزه على هذه البطولة و يكون خرب قصف اإلعالم يكون
العشرات و موت األطفال و النساء والشيوخ هنا و هناك أمـر

 ي ال حيتاج لكل هذه الضجة ألن مباراة الربازيل مع كوريا عاد
 أو الربتغال قد تكون أهم لدى املتفرج العريب أو مباراة اجلزائر
 مع أمريكا أو بريطانيا قد يكون حـدث ال يتكـرر وحيتـاج
 للعشرات من املنحلني العرب لتحليل هذا احلدث و هذه اهلجمة

 ت املدرب و نظرة عيون و تلك الركلة مع شديد اإلنتباه حلركا
 ة حيث أمريكا هي املتحكمة ا احلكم املوايل ألمريكا يف هذه املبار

 ذه اللعبة و هنا يأيت دور التخدير العاملي للعامل العريب فقد تأيت
 األوامر من البيت األبيض بأن يسمح للجزائر بتحقيق الفوز على

 . !! أمريكا
 كبريا على أمريكا لكي يشعر املواطن العريب بأنه حقق نصرا

 أمريكا اليت تدعم إسرائيل
 أفغانستان أمريكا اليت حتتل

 أمريكا اليت حتتل العراق
 أمريكا اليت حتتل جزيرة العرب

 !! أمريكا اليت تعطي و متنع تقتل و حتارب
 ويأيت دور ، نراها مذلولة بعد أن هزمها املنتخب اجلزائري البطل

 . د اجلزائر بأن يكون هؤالء هم أسو اإلعالم هنا
 هؤالء الذين أعادوا لألمة العربية جمدها ويذهب املواطن العريب
 مرفوع الرأس بعد مباراة شاقة وعنيفة خاضها منتخب عريب ضد

 ... أمريكا
 ... وهنا سيكون للمجاهدين كالم أخر

 ااهدون ال ينساقون وراء هذه اخلدع البلهاء و اليت ال متر إال
 . عما يدور حوهلم على املغفلني و الغافلني

 غرام من املتفجرات خمترقة ٥٠ إيصال استطاعت فالقاعدة اليت
 . عشرات احلواجز األمنية األمريكية إىل الطائرة األمريكية

 أن توصل الشهيد أبو اخلري إىل قصر حممد استطاعت القاعدة اليت
 . بن نايف

 سطة إذالل أكرب فرع خمابرات بالعامل بوا استطاعت القاعدة اليت
 و حطمت كربيـاء ) مهام البلوي ( ااهد أبو دجانة اخلرساين

 ... السي آي إيه و املخابرات األردنية معاً
 فالقاعدة سيكون هلا حضور إن شاء اهللا يف اموعات التالية

 اموعة
C 

 القاعـدة اهتمام وهي من أهم أهداف القاعدة و تتصدر قائمة
 . و بريطانيا ألا حتتوي على منتخبات أمريكا

 فكم ستكون مباراة أمريكا وبريطانيا يف غاية اجلمال وهي تنقل
على اهلواء مباشرة وامللعب ممتلئ بالصليبني املتفـرجني عنـدما
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 يف املدرجات و ينقلب امللعب رأساً علـى انفجار يدوي صوت
 . القتلى بالعشرات و املئات إن شاء اهللا أعداد عقب و جتد

 .. ي هلذه العملية مخسني غرام فقط تكف
 وكل حواجز التفتيش األمنية و أجهزة أشعة إكس ري اليت قـد
 ترسلها أمريكا بعد قراءة هذا املقال لن تؤدي لكشف كيفيـة

 . دخول هذه املتفجرات إىل امللعب لسبب بسيط سيعلن يف حينه
 مث تأيت اوعات التالية وهي

A 
 تضم فرنسا
D 

 تضم أملانيا
F 

 تضم إيطاليا
 ع هذه الدول هي مشاركة يف احلملة الصهيوصليبية علـى و مجي

 . اإلسالم
 فمن حق أسود اجلهاد الرد يف هذا العرس الكروي و خاصة أنه
 سيكون وقع العمليات يبث على اهلواء مباشرة و ليس بعد وقوع

 . !!! احلدث
 وهنا تقع أمهية هذه العمليات للقاعدة

 كل املطلـوب يـا هلذا احلدث على الش االستعدادات فهل متت
 . !! جوزيف بالتر

 و هل مجيع الفنادق و املنتجعات و املنتزهات هي آمنـة هلـذه
 !! الفرق

 أم مازال هناك متسع من الوقت لتشديد احلماية أكثر
 أليس من األفضل أن ترسل أمريكا ماتبقى من قواـا حلمايـة
 الفريق واجلماهري األمريكية أضف إىل ذلك بريطانيا و إيطاليا و

 أملانيا
 أليس محاية شعبكم هو مطلب أساسي لكم تتشدقون به صـباح

 !! مساء ؟
 أم سيتم حجب هذا املقال عن هذه الشعوب لتشرب من نفس

 والذي شـرب منـه أطفـال العـراق و الكأس إن شاء اهللا ،
 !! أفغانستان و فلسطني

 وجنوب أفريقيا أرض ، األن حان دور نقل احلرب إىل مالعبكم
 حيث هي قريبة من قاعدة املغرب اإلسالمي ، احلدث خصبة هلذا

 و قريبة من تنظيم القاعدة يف ، وقريبة من حركة شباب ااهدين
 إىل تنظيم قاعدة اجلهاد العاملي وأقرب ما تكون ، جزيرة العرب

. 
 مهسة جلهاز السي آي أيه

 تنظـيم باسـم ال تلتفتوا هلذا املقال فالكاتب ليس هو الناطق
 . من أنصار ااهدين ا هو فقط القاعدة إمن

 اهللا أكرب

 وللَّه الْعزةُ ولرسـوله وللْمـؤمنِني ولَكـن الْمنـافقني لَـا {
٨ املنافقون } يعلَمونَ
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 : احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد
 نـة إخوة التوحيد أحييكم بتحية اإلسالم وحتية أهل اجلنة يف اجل

 قال تعاىل ،
 . فالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته " وحتيتهم فيها سالم :"

 : مث أما بعد
 فاعلم أخي املوحد رمحنا اهللا وإياك أنه جيب على كـل مـسلمٍ
 يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه

 ، داً ومنهجاً واح ، وسبيالً واحداً ، أن يتبع طريقاً واحدا ، وسلم
 منهج احلبيب حممد صـلى اهللا ، وهو طريق وسبيل ومنهج احلق

 فالنيب عليـه الـصالة ، عليه وسلم الذي تركنا عليه نقياً صافياً
 وشريعته هي الشريعة الناسخة ، والسالم خامت األنبياء واملرسلني

 وال ، فال نيب بعده ، وكتابه آخر الكتب ، جلميع الشرائع السابقة
 والنيب صلى اهللا عليه ، وال كتاب بعد كتابه ، شريعة بعد شريعته

 وحما ، وكشف اهللا به الغمة ، وسلم قد أدى األمانة ونصح األمة
 وتركنا عليه الصالة والسالم على احملجة البيـضاء ، به الظلمة

 وقـد ، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ، والطريق الواضح
 حىت اخلـراءة وآداب بني عليه الصالة والسالم ألمته كل شيء

 قال الصحايب اجلليل أبو ذر رضـي اهللا ، اجلماع وما إىل ذلك
 ما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم طائراً يقلب جناحيه يف :" عنه

 وقد أكمل اهللا به الدين فقـال ، " السماء إال ذكر لنا منه علماً
 اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمـت علـيكم نعمـيت :" تعاىل

 فما ترك عليه الصالة والـسالم ، " سالم ديناً ورضيت لكم اإل
 وإن كان شراً ، فإن كان خرياً أرشدنا إليه ، أمراً إال ونبهنا عليه

 مـا :" قال عليه الصالة والسالم ، انا عنه وحذرنا من اقترابه
 بعث اهللا من نيب إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري مايعلمه

 وهذا من نعم ، ) رواه مسلم " ( هلم وينذرهم شر ما يعلمه ، هلم

 اهللا تعاىل على اخللق أن بعث إليهم من يدهلم ويرشدهم ويهديهم
 وهلذا كـان ، وينذرهم وحيذرهم طريق الفساد ، سبيل الرشاد

 ألن يف اتبـاع ، لزاماً على كل مسلمٍ أن يتبع الكتاب والسنة
 :" لم قال صلى اهللا عليـه وسـ ، الوحيني جناة للعبد من اهلاوية

 كتاب اهللا ، تركت فيكم ما إن متسكتم به فلن تضلوا بعديٍ أبداً
 ، فهاهو السبيل أخي إىل النجاة والفـوز والفـالح ، " وسنيت

 هاهو كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا ، واإلبتعاد عن الضالل
 . كن متبعاً ، فكن متبعاً ، دليلك إىل اهلدى والنور ، عليه وسلم

 وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم :" عاىل قال ربنا تبارك وت
 أي مهمـا أمـركم بـه :" قال اإلمام ابن كثري ، " عنه فانتهوا

 وإمنـا ، فإنه إمنا يأمر خبري ، ومهما اكم عنه فاجتنبوه ، فافعلوه
 وثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة رضـي اهللا ، " ينهى عن شر

 إذا أمرتكم بـأمرٍ :" عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 فانظر أخي ، " وما يتكم عنه فاجتنبوه ، فائتوا منه ما استطعتم

 ، إىل األمر باإلئتمار بكل ما أمرنا به النيب صلى اهللا عليه وسلم
 وانظـر سـبحان اهللا إىل هـذا ، واإلنتهاء عن كل ما انا عنه

 سـول التيسري والرمحة بالعبد املوحد كيف أُمر أن يأيت من أمر ر
 ال " لذا قـال تعـاىل ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدر املستطاع

 قل إن كنتم حتبون :" وقال تعاىل ، " يكلف اهللا نفسا إال وسعها
 فجعل تعاىل شرط ، " اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم

 وبالتايل فمـن مل يتبـع ، حمبته اتباع النيب عليه الصالة والسالم
 وقد أبطل اهللا تعاىل ، دي وادعى حمبة اهللا فهذا كذاب اهلدي احملم

 وأنت ال تتبع ، إذ كيف يعقل أن حتب اهللا تعاىل ، دعواه وزعمه
 أمره وال تنتهي بنهيه ؟ وكل أمرٍأو ي من النيب عليه الـصالة

 وما :" والدليل قوله تعاىل ، والسالم فهو أمر وي من اهللا تعاىل
ومنه نفتح عارضتني ، " وحي يوحى إن هو إال ، ينطق عن اهلوى
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 الذين أنكروا وأبطلوا الـسنة ) القرآنيني ( حول من يسمون ب
 أنتم بإنكاركم : فنقول هلم ، وادعوا حمبة واتباع القرآن ، املطهرة

 ألن اهللا تعاىل ، وهذا كفر باهللا العظيم ، للسنة قد أنكرمت القرآن
 وأنتم ، عليه وسلم أمرنا يف كتابه العزيز أن نتبع حممداً صلى اهللا

 . وال للسنة ، فال أنتم متبعون للكتاب ، خالفتم أمر اهللا يف كتابه
 مث فليحذر كل من عدل عن اإلتباع أن يلحق به هذا الوعيـد

 وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم :" الرباين حيث قال تعاىل
 شدد فاهللا تعاىل ، " واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب ، عنه فانتهوا

 ومل ينتـه ، يف عقوبة من مل ميتثل أمر النيب عليه الصالة والسالم
 أي اتقوه يف امتثال أوامره وترك :" قال اإلمام ابن كثري ، عن يه
 ، فإنه شديد العقاب ملن عصاه وخالف أمـره وأتـاه ، زواجره

 فليحذر الذين :" وقال سبحانه ، " وارتكب ما عنه زجره واه
 قال ، " أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم خيالفون عن أمره

 :" إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل رمحه اهللا ورضي عنه
ـنيب ، أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك  لعله إذا رد بعض قول ال

 فباهللا ، " صلى اهللا عليه وسلم أن يقع يف شيٍء من الزيغ فيهلك
 ووعيد ملن ترك اتبـاع عليك هل بعد هذا الزجر والوعيد زجر

 . املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ؟؟؟
 وقد انا ربنا تعاىل عن ذلك ـ ترك اتباع الكتاب والـسنة ـ

 يا أيها الذين :" أيضاً يف مواضع من كتابه احلكيم فقال سبحانه
 آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقـوا اهللا إن اهللا مسيـع

 ما ليس فيه فقد قدم بني يدي فكل من أحدث يف الدين " عليم
 قال القرطيب يف جامعه ، اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

 أي ال تقدموا قوالً وال فعالً بني يدي اهللا وقول رسوله وفعله :"
 ومن قدم قوله . فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا

 دمه علـى اهللا أو فعله على الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد ق
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمنا يأمر عن أمر اهللا عز ، تعاىل
 " ال تقدموا بني يـدي اهللا :" قوله تعاىل :" وقال أيضاً ، ." وجل

ه وسـلم  ، أصل يف ترك التعرض ألقوال النيب صـلى اهللا علـي
 فاحذر يا عبد اهللا أن تقدم بـني ، ." واإلقتداء به إتباعه وإجياب

 فتقول أو تفعل ما ليس يف ديـن اهللا تعـاىل ، ورسوله يدي اهللا
 . نسأل اهللا الثبات وحسن اخلتام ، فتهلك والعياذ باهللا

 وغريهم ممن ترك اتباع احلبيب عليه الـصالة ) القرآنيني ( وإىل
 من يطع الرسول " قال تعاىل وهو أصدق القائلني : والسالم نقول
 طع الرسول عليه الـصالة ومعناه أنه من مل ي ، " فقد أطاع اهللا

 وأنزل اهللا عليك :" وقال سبحانه ، والسالم فهو مل يطع اهللا تعاىل
 :" قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعـاىل ، " الكتاب واحلكمة

 " . وعلى هذا فما جاء يف السنة فقد جاء يف كتاب اهللا عز وجل
 ملن لقد كان لكم يف رسول اهللا إسوة حسنة " وقال أيضاً سبحانه

 فال بد على من ، " كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا
 كان يرجو اهللا واليوم اآلخر املؤمن الساعي لنيل رضى اهللا تعاىل

 ودخول اجلنة أن يتأس ويقتدي خبري الربية حممد عليه الـصالة
 وإال فهو ضال يف ضالل يف ظلمات بعضها فوق بعضٍ ، والسالم

 فهذا كله كـذب يف ، إن زعم حب اهللا واجلنة و ، والعياذ باهللا
 . نسأل اهللا السالمة والعافية ، وسراب يف سراب ، كذب

 من اقتدى يب فهو مـين :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ). صحيح " .( ومن رغب عن سنيت فليس مين

 فإما إىل سنة ، إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة :" وقال أيضاً
 ومـن ، فمن كانت فترته إىل سنيت فقد اهتدى ، عة وإما إىل بد

 ). صحيح ابن حبان " ( كانت فترته إىل غري ذلك فقد هلك
 من :" ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال

 سره أن يلقى اهللا غداً مسلماً فليحافظ على هؤالء الـصلوات
 ، ى فإن اهللا عز وجل شرع لنبيكم سنن اهلد ، حيث ينادى ن

 ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي ، وإن من سنن اهلدى
 ولو تركتم سنة نبيكم ، هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم

 لو تركتم سنة نبيكم صلى :" ويف رواية ، احلديث ..." لضللتم
 " اهللا عليه وسلم لكفرمت

 :" وروى مسلم يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال
 ويف " . أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور ، ين تارك فيكم ثقلني إ

 " من اتبعه كان على اهلدى ومن تركه كان على ضاللة :" رواية
 ). فضائل الصحابة (

 يوم تبيض وجوه وتسود :" واحذر أخي الكرمي من قول اهللا تعاىل
 تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه :" قال ابن عباس " وجوه

 " . عة أهل البد
 وأن هذا صراطي :" قال تعاىل ، فالطريق طريق واحد ال ثاين له

 مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكـم
 قال الشاطيب رمحه اهللا يف اإلعتصام ، " وصاكم به لعلكم تتقون

 فالطريق املستقيم هو سبيل اهللا الذي دعا إليه وهـو ) " ٤٨ ص (
 ل أهل اإلختالف احلائدين عن الصراط والسبل هي سب ، السنة

ألن املعاصي ، وليس املراد املعاصي ، املستقيم وهو أهل البدع
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 من حيث هي معاصٍ مل يضعها أحد طريقاً تسلك دائمـاً علـى
 ، " مضاهاة التشريع وإمنا هذا الوصف خاص بالبدع احملـدثات

 . إحذر ، فاحذر
 ، ي هو مردود عليك واعلم يا عبد اهللا أن عملك ال يقبل أبداً أ

 : إال بشرطني مها
 . أ ـ إخالص النية

 . ب ـ موافقة الشرع  الذي أمر اهللا تعاىل أن ال يدان إال بـه
 أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة .( ومها الشرطان يف قبوهلما

 ). ٦ الناجية املنصورة ص

 فقـاً وصـواباً موا ، فالعمل ال يقبل إال ملن كان خملصاً هللا تعاىل
 شـرطي ، وإذا خال عمل من هذين الـشرطني ، للحق والسنة

 وكل عملٍ حمدث يف الـدين ، قبول العمل فهو باطل ومردود
 من أحدث :" أخربنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مردود فقال

 . باطل ال يقبل ، أي مردود عليه " يف أمرنا ما ليس منه فهو رد
 هو ما وضـحه " رسول اهللا حممد " ومعىن قولك يف الشهادتني

 الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف قرة عيون املوحدين قال
 وأن حممداً عبده ورسوله :" وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم "
 ، أي بـصدقٍ ويقـني ، وشهد أن حممداً عبده ورسوله : أي "

 ولزوم سنته صلى اهللا عليه ، اتباعه وتعظيم أمره : وذلك يقتضي
 ، وأن ال تعارض بقول أحد ، ألن غريه جيوز عليه اخلطأ ، وسلم

 والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد عصمه اهللا تعاىل وأمرنا بطاعتـه
 وما كان ملؤمن :" والتأسي به والوعيد على ترك طاعته بقوله تعاىل

 وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية مـن
 ). ١٢ ص اجلامع الفريد "...".( أمرهم

 ، وما أمجل ما قال اإلمام اهلمام ابن كثري يف تفسريه هلذه اآليـة
 وذلك أن إذا ، فهذه اآلية عامة يف مجيع األمور :" قال رمحه اهللا

 حكم اهللا ورسوله بشيٍء فليس ألحد خمالفته وال اختيار ألحـد
 فال وربك ال يؤمنون :" كما قال تعاىل ، هاهنا وال رأي وال قول

 وك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما حىت حيكم
 والذي نفسي بيده :" ويف احلديث ، " قضيت ويسلموا تسليما

 وهلذا شدد ، " ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به
 ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً :" يف خالف ذلك فقال

 لفون عـن أمـره أن فليحذر الذين خيا :" كقوله تعاىل ، " مبيناً
 " . ". تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

 قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 وما أرسلنا من رسـول إال : قال تعاىل :" رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً

 ). ٦٤ النساء " ( ليطاع بإذن اهللا
 إليهم أي إمنا فرضت طاعته على أمر من أرسله :" قال ابن كثري

 هذا تنبيه على جاللة منصب الرسالة وعظم :" وقال ابن القيم ،
 شأا وأنه سبحانه مل يرسل رسله عليهم الـصالة والـسالم إال

 ألن طاعتهم طاعة ، فتكون الطاعة هلم ال لغريهم ، ليطاعوا بإذنه
 ويف ضمنه أن من كذب رسوله حممداً صلى اهللا عليه ، مرسلهم

 واملعىن أنك واحد منهم جتب طاعتك ، وسلم فقد كذب الرسل
 فـإن ، وتتعني عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من املرسلني ،

 فماهلم ال يطيعونـك ، كانوا قد أطاعوهم كما زعموا آمنوا م
 واملقصود أن الغاية من الرسل :" إىل أن قال !" ... ويؤمنون بك ؟

 غريهـم مل فإذا كانت الطاعة واملتابعة ل ، هي طاعتهم ومتابعتهم
 تيسري العزيز احلميد ص ".( حتصل الفائدة املقصودة من إرساهلم

 ). ٨٥ نقالً من املختصر املفيد يف عقائد أئمة التوحيد ص ٣٨٠
 واعلم أخي املوحد أنه ال يؤمن أحد حىت يكون الرسول صـلى

 قال ، اهللا عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
 ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليـه " : عليه الصالة والسالم

 :" قال سليمان بن عبـد اهللا " من ولده ووالده والناس أمجعني
 ال حيصل له اإلميان الذي تربأ بـه : أي " ال يؤمن أحدكم :" قوله
 ويستحق به دخول اجلنة بال عذابٍ حىت يكون الرسول ، ذمته

 لك بل ال حيصل له ذ ، أحب إليه من أهله وولده والناس أمجعني
 وقال أيضاً ، ...." حىت يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضاً

 ، وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر :" رمحه اهللا
 وإال فاملدعي كاذب ، فال بد من تصديق ذلك بالعمل واملتابعة له

 فإن القرآن بين أن احملبة اليت يف القلب تستلزم العمل الظاهر ،
 ). ٣٧٩ سري العزيز احلميد ص تي (   ..." حببها

 واعلم رعاك اهللا أن الفالح يف الدنيا واآلخرة هو اتباع الكتاب
 إمنا كان قول املـؤمنني إذا دعـوا إىل اهللا :" قال تعاىل ، والسنة

 ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنـا وأولئـك هـم
 ، يا عباد اهللا ، السمع والطاعة ، فالسمع والطاعة ، " املفلحون

 هلـذه الكلمـة ، اإلنقياد والقبول : ومن شروط ال إله إال اهللا
 لذا يا إخوة ال جيوز حبالٍ مـن األحـوال ، ومعانيها ولوازمها

 التعرض لكالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم بـدعوى
 وال بأي دعاوى أخرى كمـا ، املصلحة اليت هي خديعة إبليس
 كاإلستضعاف واإلكراه وتسلط يزعم أعداء امللة من حكام الردة

 وكـدعوى ، الدول الكربى وغري ذلك من الشبهات املتهافتة
 بل الواجـب الـسمع ، وما إىل ذلك ، األقليات الغري املسلمة

وهؤالء املرتدون وغريهم ممن تركوا اتبـاع اهلـدي ، والطاعة
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 ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا :" احملمدي قال تعاىل فيهم
 فاحلذر ، " ىل فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني مث يتو

 . احلذر ،
 يا أيها الذين أطيعـوا اهللا وأطيعـوا :" وقال تعاىل آمراً عباده

 وبطاعة ، فاهللا أمر بطاعته سبحانه ، " الرسول وأويل األمر منكم
 ، وأطيعوا أويل األمر منكم : ومل يقل ، نبيه صلى اهللا عليه وسلم

 ة ويل األمر طاعة غري مستقلة بل هي مرهونة بالطاعـة ألن طاع
 فإذا أطاع ويل األمر ربه وأطاع نبيه صلى اهللا عليـه ، ومقيدة

 كما ال جتب طاعته يف معـصية اهللا تعـاىل ، وسلم جتب طاعته
 :" قال عليه الصالة والسالم ، ومعصية نبيه صلى اهللا عليه وسلم
 الء احلكام يف هذا الزمان وهؤ " ال طاعة ملخلوقٍ يف معصية اخلالق

 بل حاربوا ، مل يطيعوا اهللا ومل يطيعوا رسوله صلى اهللا عليه وسلم
 مـا ، ووالوا الكفار ، دين اهللا وعطلوا أحكامه وشريعة الرمحن

 علمـاً أن ، تركوا من ناقضٍ من نواقض اإلسالم إال وارتكبوه
 بعض العلماء قد عدوا أكثر من أربعمائة ناقضٍ مـن نـواقض

 فمن أين جتب طاعتهم باهللا عليكم ؟ ، سالم اإل
 إن الواجب على كل موحد هو اخلروج على هـؤالء احلكـام
 وخلعهم والسعي إلقامة دولة اخلالفة على منهج النبوة كما بشر

 . بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم
 وأخرياً أوصيكم أخويت املوحدين بطاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله

 بفهـم سـلف ، واتباع الكتاب والسنة ، لم صلى اهللا عليه وس
 ففي ذلك واهللا الذي ال إله إال هو جناة العبد من الزيـغ ، األمة

 . واهلالك والضالل واخلزي والنار والعذاب والشنار والعياذ باهللا
 . اهللا يف التمسك بالكتاب والسنة ، فاهللا

 . اهللا اهللا يف التمسك بالكتاب والسنة
 عليكم بـسنيت وسـنة اخللفـاء :" الم قال عليه الصالة والس

 " الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ
 : وإىل أخويت أقول ختاماً

 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا :" قال تعاىل
 ، إنه هو الغفور الرحيم ، من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا

 م وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العـذاب مث ال وأنيبوا إىل ربك
 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبـل أن ، تنصرون

 " . يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون
 واهللا ، هذا ما تيسر إيراده وحتريره يف هذا املقام املبارك املختصر

 وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممـد ، تعاىل أعلى وأجل وأعلم
 . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 الشيخ من صفات
 " حفظه اهللا " بن الدن أسامة

 من الصفات الواضحة اليت يتحلى ا واليت جيمع عليهـا
 أنصاره وأعداؤه صفة الشجاعة، ويقول القريبون منه أنه
 باإلمكان أن تنفجر قنبلة ضخمة على مـسافة قريبـة وال

 ولقد تعرض خالل أحداث أفغانـستان . تتحرك منه شعرة
 إىل أكثر من أربعني مرة حلوادث قصف ثقيل ويف ثـالث
 حاالت منها كان اللحم يتطاير عن ميينه ومشاله ومل يظهـر
 عليه ما يدل على تأثر يذكر سوى احلزن على فقد بعـض

 . أحبائه
 احلوادث اخلطرية واليت أجناه اهللا منها مبا يشبه املعجزة من

 ما حصل حني انفجر صاروخ سكود على بعد سبعة عشر
 مترا فقط، ويف أكثر من مرة ينقـل إىل املستـشفى أو إىل
 املسعف احمللي بسبب جروح يصاب ا ، ويف مـرة مـن
 املرات شارف على املوت ألن سحابة السالح الكيمـاوي

 وكان بن الدن وال يزال يتمىن الشهادة وهو . وصلت إليه
 يعترب نفسه يعيش مبا يشبه العمر اإلضايف ألنه أشرف على
 املوت كثريا وكتبت له احلياة، وقد أعطاه هذا الشعور دفعة
 . إميانية وشعورا بضرورة االجتهاد يف احلرص على رضا اهللا

 ومن العواطف املؤثرة يف بن الدن حبه للحجاز حبا مجـا
ه مـن وك  ان يقول إن خيمة حتت جبال احلجاز أحب إلـي

 قصر على النيل، و هو يعترب حبه لذلك املوطن مـضاعفا
 ألنه أوال موطن شرفه اهللا بالرسالة ، وثانيا موطن ولد فيه

 لكن مع ذلك ال يعدل بن . وترعرع وله فيه ذكريات مجيلة
. الدن بأرض اجلهاد موطنا
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 إعذروىن ساحموىن قد ذكرت اليوم حىب ، ساحبا كالطيف يسرى
 ىف السماء

 فعلوت وسبحت ىف الضياء وتعطرت بشوق كى أفوز بلقاه
 د  تتوج بالثناء شاخما جبال عظيما ىف احلياة ، زانه  اهللا بصدق ق

 محل احلق بعز فأضاء االرض نوراوالسماء ، مزق الكفروأسـقاه
 العذاب  ، شاخما بطال كرميا كالسحاب
 رحم اهللا شهيد احلق أبا مصعب الذباح

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
) هلَيوا اَهللا عداها عقُوا مدالٌ صرِج نِنيماملُؤ نم ( ... 

 وعلما من أعالمها متشى على االرض ت منها أحببت اآلية فصر
 نعـم يـا ، والنزكيك على الواحد األحد واقعا خيطو باحلق  ،

 فكنت ىف مقدمة أهلها وعنوانـا احلي أحببتها وعشقتها شهيدنا
 رض عاهدت قيوم الـسماوات واأل الذى كيف ال وأنت هلا  ،

 ووفيت وصدقت وزدت ىف على املوت يف سبيله وابتغاء مرضاته
 العطاء فكنت نورا ومثال وصدقا  وقدوة للمحـبني الـصادقني

 وهتفت من أعماق قلبك العظيم  ردة وال أبا بكر هلا فكنت حبق ،
 صرخت  جبيوش الـصليبية والـردة و هلا ، نعم ااهد الوىف ،

 حياتك كلـها كإعصار مدمر ينسف الكفر وهامات الطغاة  ،
 ، مل يـذق مألت ببذل وعطاء نصرة للحق وحـرب للطغـاة

الطواغيت يف أيامك طعم النوم وال رائحة الطمأنينة وال الشعور
 ، كنت صقر االسالم وأسده يف عصرنا  بل كلهم كانوا ياة باحل

 . لك تبعا ىف اجلهاد
 فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بـدلُوا ... ( مث تلتها
 يد األمة وأمريها ااهد ودرعها الـواقي فكنت حبقٍ شه ) تبديلًا

ذل والتبعيـة يقبل من كل بالء ورأس حربتها الذي مل  حياة اـل
 فمات ميتة الشرفاء

 . علو ىف احلياة وىف املمات حبق أنت إحدى املعجزات
 فالعامل يشهد .. ) التنفروا يف سبيل اهللا أ ومالكم ( مث جاءت االية

 انياً أم منافقاً زنديقاً أم خائناً أنك كان أم نصرانياً علم ا مسلم كله
 من سيوف ا سيف علما على احلق و خرجت اال لتكون نفرت و ما

 لتكون كلمة اهللا هي العليا وكلمـة اهللا اهللا تقاتل محية عن دين
 . الذين كفروا السفلى

 جئـتكم ( .. مث مسعت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ندثرت وولـت إ ييت سنة حينها امتشقت سيفك وأح ) بالذبح

 فكنت حبقٍ مـن ، هلا بفعل املاكرين باألمة املخذلني واملرجفني
 كيف ال وحنن شاهدنا مجيعاً يدك البيـضاء ، واجه ا وأحياها

 ذلك العلج العفن الذي علوج الكفر والضالل ومن بينهم تنحر
 . خرج من بيته لينتهك أعراض املسلمات فكنت له باملرصاد

 ألخواتنا يف إلخواننا و فال نسمعه اال حني تنادي للثأر أما صوتك
 أو نسمعه عند استشهاد أخ فتقشعر األبدان ، أيب غريب وغريه

 من وقلعة ، شم األ بل اجل أيها حينها لصوتك الذي حيرك جبالً يا
 أمام سفول الكفر وجنوده عنيدة عتيدة قالع احلق شاخمة ، تقف

. 
 لوجود به وتتـشرف بـك ا تشرف ي يامن ااهد الشهيد أخي

 االرض والسماء فأنت شرف عاش بيننا وأهدى لنا من روائـع
 الصدق ما هدى اهللا به قلوبا وشفى قلوبا ورد عادية الكفار عنا
 ، وكم دك صروح من الكفر وأج الكثري املـؤمنني ىف تلـك

 يات يامن كانت اآل تك  ، ب حم و ك بأخوت الشدائد املظلمة أتشرف
 اليت تتحدث عن اجلهاد سـراجاً لـك ونـوراً ن آ املائة يف القر

 يامن سار خلـف آثـار ، لعقيدتك و لوجهك ونرباساً حلياتك
. يقتدى الرسول وصحابته الكرام



۹۷ 

 أخي ان كان اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز قد مسي باخلليفة
 اخلامس تقديراً لعدله وجهاده وفتوحاته اليت ذكرت من بقي من

 بعني باخللفاء الراشدين األربعة أبا بكر وعمر الصحابة حينها والتا
 فأنت تـستحق وال ، ) رضي اهللا عنهم أمجعني ( وعثمان وعلي

 نزكيك على اهللا أن تكون من طليعة الشهداء فال غرابة يف ذلك
 ذكرتنا بعزم األوائل ومهة أسالفنا الفـاحتني القـادة من فأنت

 العلماء الصادقني
 االوىل إنربى هلا صديق االمة وصاح أخي احلبيب إن كانت الردة

 من أعماق قلبه واهللا القاتلنهم حىت تنفـرد سـالفىت وصـاح
 بالفاروق جبار يف اجلاهلية خوار ىف االسالم ، فأنت من هتـف
 ردة وال أبا بكر هلا فكنت هلا فكنت هلا حبق وصدق بعزمة صديق

 . إهتزت هلااالرض و السموات
 شـهادة القتـل ( ادتني أخي صاحب الشه شهيد احلى أخي ال
 خلفك رجال محلوا االمانة يقاتلون أعداء اهللا فيصيبون ، ) واهلدم

 منهم كل يوم ويذحبون فيهم سراب الوهم  مبوتك أن يظفروا بنا
 ، ظنوا أن هذه االمة ال تنجب من رمحها االبطال ، مل يعرفوا تلك

 هدة االمة العجيبة بني االمم الىت جعلها اهللا شاهدة على دينه شا
 لكم أمتىن من اهللا على كل االمم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ،

 الكالب الىت أصابتك يا قلبنا النـابض وعزنـا بأن أظفر بتلك
 فال عجب فهؤالء اجلبناء ال ميلكون اال الطائرات فهم ، الشامخ

 . ن وجهاً لوجه ي أضعف وأج  من أن يواجهوا ااهد
 ق بغباوته يهد البيت وحيوله اىل ذلك الصاروخ املنبوذ الذي انطل

 ركام وغبار نعم غبار ياسيدي وشيخي وقائدي عدد كل ذرة منه
 . حتكي واقعاً مؤملاً يف صدر األمة
 نعـم من سيثأر هلذا املشهد نتظر كل ذرة منه تنطق وتتكلم وت

 . كلنا سيثأر بإذن اهللا لك
 . ىف الشهادة رمحك اهللا ليتنا حلقنا بك يا أخي

 ي   قرير العني فهاهم األمريكان اليوم يتراجعـون ولكن ياشيخ
 أبـو محـزة ( وخليفتك ، على أرض العراق أكثر من ذي قبل

 عاهد اهللا على االنتقام من كل علج داس كتـاب اهللا ) املهاجر
 وحنت الصليب على جدران املساجد وعبث بأعراض احلرائـر

 وقذف بالشباب يف غياهب السجون
 الذي النعتـرف ) ابو عمر البغدادي ( نا وهاهو أمرينا وويل أمر

 كيف ، اال به أمريا حىت وأن كنا خارج دولة العراق االسالمية
 ماليني احلكام اخلونة الذين تساويها ال وخصلة من شعره فقط ال

 يتعاقبون على كرسي احلكم والوالية وهم منبطحون ألمريكـا
 . وسادم اليهود

 ، . ، . ، . ، . وأخرياً
 روف قد يستغرب قارئها ماهي املناسبة يف هذه ظ أكتب مقايل يف

 قلىب فجعلىن الذي انبعث من الصادق الوقت فأقول هو احلب
. أتوجه إليك بكلمات احلب يا شهيدنا العظيم
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: أثناء التحقيق
ضغط أو إلجبـار كل ماذكرناه يف  اجلزء األول يـستخدم لـل

 ، يفعلها على التهمة املوجهة إليه و إن مل االعتراف السجني على
 فأحيانا يعلم الطواغيت علم اليقني بأن بعض السجناء أبريـاء و

 طبعا مذنبون على أساس قوانينهم الوضعية ( أن بعضهم مذنبون
 و ، اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان و اليت نكفر ا و مبن وضعها

 بالنسبة لقانون اإلسالم و هو القرآن و السنة فإن هؤالء السجناء
 و لكن يتركوم يف الـسجن ، ) م و بأمثاهلم ى يقتد هم أبطال

 . الطاغوت األمريكي ى لريهبوا م عامة الشعب و ليكسبوا رض
ـنني و  عندما يكون األخ يف غرفة التحقيق يكون معصوب العي
 مكبل اليدين والرجلني ويسلطون عليه ضوءا قويـا حبيـث ال

 . إذا ما تفلت من عصبة العينني شيء يستطيع رؤية
 األول يكون كالذئب ، ما يكون هناك حمققان حيققان املعتقلني دائ

 . والثاين يكون كاحلمل
 : األسلوب الذي يتبعه الذئب يف حتقيقه

 هذه الوسائل اليت يتبعها الذئب تكون مدروسة مـسبقا فمـن
 يضعونه ليحقق مع السجناء يدخلونه يف دورة حتقيـق ليـتعلم

 ن هذه الوسائل و م ، أساليب مهمته وهو يطورها حسب خربته
 أنه يكثر من الصراخ على األخ حبيث يرتبك األخ و ال يعرف ما
 يستطيع فعله أو قوله و هنا يقع األخ يف الفخ و جييب على أسئلة

 . !!! احملقق و تثبت التهمة عليه و إن مل يقم بفعلها
 بعد الصراخ يقوم الذئب بتوجيه عدة اامات للمعتقل و تكون

 مثال يوجه له مة التدريب علـى ، ألحكام متفاوتة اخلطورة وا
ـيط  السالح و اقتناء املتفجرات و املساس بأمن الدولة والتخط

 فينفي األخ عن ... لعمليات إرهابية والتستر على أمراء التنظيم
دريب ، نفسه التهم و خيتار األسهل من بينها  مثال خيتار مة الـت
 انون كـل طبعا حسب ق ( على السالح إذ أا أصغرهم حكما

 هذا خطأ إذ أن هذه ، ظنا منه أنه سيخلص من التعذيب ) دولة
 التهمة يتفرع منها م أخرى مثال يقولون لـه أنـت اغتلـت

 الفالين و إال ملا خضعت لدورة تدريب على الـسالح املسئول

 فيعود التعذيب من جديد و يضع نفسه األخ يف موقف ال حتمد
 حيتسب األجر عند اهللا و أن فاألوىل على األخ أن يصرب و ، عقباه

 . ال يعترف بشيء
 ، وهذا الذئب يلعب بأعصاب األخ فيخضعه للعذاب النفـسي

 فيأيت بأحدهم و يضربه ضربا مربحا أمام األخ و يقول له بأن هذا
 و ، فال متر هذه احليلة على األخ ليعترف ، السجني يعذب بسببك

 ذبوا بعد اآلن خيربه أيضا بأن رفاقه قد اعترفوا عليه وأم لن يع
 فيقول الذئب لألخ اعترف حـىت ختلـص مـن ، ألم اعترفوا

 عندما يقول احملقق هـذا ، شيء التعذيب فنحن نعرف عنك كل
 الكالم أو شبيهه اعلم واجزم بأنه ال يعرف شـيئا عنـك و إال

 . لكان وجه إليك التهمة مباشرة دون لف أو دوران
 جيب : " وعته األمنية يقول الشيخ أبو زبيدة فك اهللا أسره يف موس

 أن تدرك أن األسر ليس شرطاً أن يكون نتيجة مـة ثابتـة أو
 راحة من   االعتراف " معلومات أكيدة لدى العدو، فال تظن أن

 . فقد يكون باباً للعذاب األليم حىت تعترف بكل شيء " التعذيب
 هـ . ا "

 وهناك أساليب كثرية غري اليت ذكرنا و لكن ال يتـسع املقـام
 واليت ذكرنا فوق هي جمـرد أمثلـة و علـى األخ أن ، ا لذكره

 يكتشف بنفسه أو يبحث عن أساليب أخرى من خالل سـؤال
 و مجيع األمثلة تطبق عليها القاعـدة الـيت ، من اعتقل قبله مثال

 ال يظن أحـد بـأن . " وضعها الشيخ أبو زبيدة فك اهللا أسره
 ". راحة من التعذيب   االعتراف

 : احلمل يف حتقيقه األسلوب الذي يتبعه
 مهمة هذا احملقق هي أن يكسب ثقة السجني ليعترف له بكـل
 شيء وحجة احملقق هي أنه سيساعده يف التحقيق و سيدافع عنه
 أمام اجلهات املختصة و ما إىل هنالك من مغريات جترب السجني

 أما السجني اإلسالمي فيجب أن ، مباشرة االعتراف العادي على
 خلدعة و جيب أن يكون واعيا ومتيقظا ألي ال تنطلي عليه تلك ا

. سؤال يطرح عليه



۱۰۰ 

 طبعا يكون ( يرتع له عصابة العينني : من أساليب هذا احملقق هي
 مث يقول ، ) هناك ضوءا قويا مقابل األخ فال يستطيع رؤية شيء

 له بأين أعرفك وأنت ال تعرفين وخيربه عن مكان سكنه و مكان
 حلقيقة تلك املعلومات تكـون با ، عمله و خيربه عن امسه و و و

 مكتوبة عنده على الورقة لكن الضيقة اليت يكون فيها الـسجني
 الغريق يتعلق بقـشة :" و كما يقال ، تدفعه لتصديق هذا احملقق

 و بعد التحقيق يسمح احملقق للسجني بالنظر إىل ورقة ، " للنجاة
 اعترافاته حىت يصدقه و تنطلي عليه اخلدعة وحىت يتأكد بأن ما

 أما ، هذا ظاهر األمر ، تب هي أجوبته من غري زيادة أو نقصان ك
 باطنه فهم يقارنون بني حتقيقه األول وحتقيقه الثاين ليوقعـوه يف
 الفخ و يكمشون عليه بعض التناقضات اليت تورطه و تعرضـه

 فعلى األخ أن يكون فطنا ومتيقظا وسأضرب لكم ، للمحاكمات
 كانوا معتقلني وأسـرنا اهللا مثاال عن أحد اإلخوة الفطنني الذين

 . بفك أسره
 كان هناك أحد اإلخوة املعتقلني قد سأله احملقـق عـن أحـد

 طرح عليـه هـذا   و لنقل أن امسه سامر مثال   األشخاص
 . هل تشك بأن سامر سلفيا؟؟ فجاوب األخ نعم أشك : السؤال

 هـل : و عندما عرض على حمقق آخر طرح عليه هذا الـسؤال
 فقالوا له أنت قلت نعم يف يوم . ب األخ كال سامر سلفيا؟؟ فجاو

 ظاهر األمر سيقول اجلميع بأن األخ ناقض   ... كذا تاريخ كذا
 أقول أن األخ جنـح يف ، نفسه وأنه سيلقى عذابا ما بعده عذاب

 فجاوم األخ بأم  ، ته القوية ض هنيه على فطنته و يق أ جوابه و
 نية سألوه من غري سألوه يف املرة األوىل هل تشك؟ ويف املرة الثا

 فهـو ، فجاوب يف املرة األوىل نعم و الثانية كـال ، كلمة تشك
 . يشك بأن سامر سلفي و ليس متأكدا

 فهذا مثال على أسلوبني اثنني من احملققني و جيب علـى األخ أن
 يكون متيقظا واعيا ملا يطرح عليه من أجوبة حىت يعرف مبـاذا

 . جييب
 كيف تتصرف إذا وقعت ، خر كيفية التخلص من التهم أو مبعىن آ

 يف األسر؟؟
 ، هناك عدة طرق ميكن لألخ أن ينفلت ا من التهم املوجهة إليه

 : أمهها طريقتني متبعتني وجمربتني من قبل العديد من اإلخوة
 يف هذه ، األوىل طريقة الضعيف الذي ال عالقة له مبا يدور حوله

 ع بـسبب الطريقة يعتمد األخ على الصراخ و التظاهر باألوجا
 و يقول بـصراخ عبـارات ، ) و لو كان غري متوجع ( الضرب

 اتركوين فأنا عندي عائلة و ال أحد يعيلها ، أنا بريء : عديدة منها
 أنا أعيش ألعمـل وأطعـم ، ليس يل عالقة باإلسالميني ، غريي

ـتلفظ ، والعديد من العبارات ... أوالدي  و األخ يـصرخ و ي
 . بالعبارات حبسب الواقع الذي يعيشه

 حبيث يكون األخ عايل اهلمـة ، طريقة الواثق من نفسه : الثانية
 ، مرفوع الرأس و يبدأ بتوجيه عبارات الثقة بالنفس إىل احملقـق

 أنتم جئـتم يب إىل : فيجيب بكل ثقة ، مثال إذا سألوه ماذا فعلت
 أنا مل أفعل شـيئا و أنـا ، هنا عليكم أن جتيبوين أنتم ملاذا أنا هنا

 إىل ما هنالك من عبارات الثقة و يبـدأ سأشتكي عليكم و و و
 األخ هو بتوجيه األسئلة إىل احملقق و توجيه م الظلم و اإلعتداء

 . عليه
 وهنا على األخ أن ال يتلعثم يف كالمه و أنا ال يتغري لون وجهـه

 ذكر الشيخ أبو زبيدة فـك اهللا ، وأن ال يرتبك حىت ال يكشف
 قطع حدود من بلـد أسره يف موسوعته قصة أخ كان يريد أن ي

 فكشفها اجلنـدي الـذي ، آلخر و كان مع األخ هوية مزورة
 األخ يضحك ويضحك و يـصر بأـا ذ فأخ ، يتفحص بطاقات

 رمسية حىت اقتنع حارس احلدود بأا صحيحة فختمها و تـرك
 . األخ يدخل

 . و هذه هي ثقة النفس اليت جيب على املؤمن ااهد أن يتحلى ا
 ماعة أن تفعل بعد أسر أحد أفرادها؟؟ ماذا يتوجب على اجل

 يف البداية جيب على األخ أن يوصل جلماعته أنه اعتقـل حـىت
 . يقطعوا كل اخليوط اليت تؤدي إليهم

 : و هنا جيب على اجلماعة القيام بعدة أمور أمهها
 فترة اعتقال األخ خاصة ( أن تتصرف بوعي يف هذه الفترة : أوال

 ). إذا كان قائدا
 تقوم بأمور تثري الشبهات حوهلم كالقيـام بتهديـد أن ال : ثانيا

 الدولة أو اغتيال بعض رموز املخابرات خاصة إذا كانت يف طور
 . فبذلك يورطون أنفسهم و يثبتون التهم على األخ ، اإلعداد

 على اجلماعة أن ختلي كل املعلومات والوثائق واألجهـزة : ثالثا
 . واألسلحة من مرتله ومكان عمله

 في اإلخوة الذين يترددون كثريا على األخ بشكل ال أن خت : رابعا
 . يلفت للنظر

 . أن تعلق عملها خالل فترة التحقيق مع األخ : خامسا
 على أفراد اجلماعة أن ال ينشروا خرب اعتقال األخ و لو : سادسا

 كان اخلرب معروفا لدى اجلميع و أن ال يتكلمون بالتهم املوجهة
 ابقة أن اخلرب ال جيب أن ينتشر فكما ذكرنا يف الدروس الس ، إليه

سهم و  من قبل اجلماعة و إن كان صحيحا حىت ال يورطوا أنـف
 . حىت ال يثبتوا التهم على األخ

 على قادة اجلماعة أن يتابعوا ما حيصل مع األخ خـالل : سابعا
 التحقيق و يف السجن حىت يستطيعون املضي قدما يف عملهم من

 . غري خماطر
 حد أفراد عائلة األخ املقربني حىت يتمكنوا من حماولة جتنيد أ : ثامنا

 طبعـا . ( التواصل مع األخ من داخل السجن دون أي شبهات
 هذه احملاولة ال تتم إال إذا كان املعتقل قائدا أو أمريا مهمـا يف

 ). اجلماعة
 و طبعـا ميكنـهم أن ، هذا بعض ما يتوجب على اجلماعة فعله

يزيدوا و ينقصوا حسب ظروفهم و واقعهم
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