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 -:الحمد هللا رب العالمين  والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين  وبعد 
 
بعض شيوخ العشائر ورموز الحزب   ن صوصا وهو أنبار عموما وفي الرمادي خ في األفهذا واقعنا الذي نعيشه    
 هله  في األردن مع األمريكان وفي أماآن أخرى لمحاربة اإلرهاب وأاي جلسوسالماإل

ذه األ        وبدأ هؤالء الشيوخ و    ى ه اس عل د   الوجهاء بتثقيف الن ار وق ان األ     فك ؤامرة طرف ذه الم ر ه ولى آب ول شيوخ   ت
ك      حربهم الشعواء على المجاهدين و     وس الحزب اإلسالمي وخطباء المنابر فأعلنوا     العشائر والثاني رؤ   د ازداد ذل ق

ات فك  ام االنتخاب تور وأي ام الدس ي أي ى إ ف د حت ر وضاللهم بعي ي  ن ان خطرهم آبي وا ف اس تطوع ن الن ات م المئ
  اآلالف من الناس إلى االنتخابات لترتد عن دين اهللا جراء دعوة هؤالء الضالين ت والجيش وذهبالشرطة

سلمين من ا  وبعد أن تأملنا آثيرا في حال المنطقة وجدنا إن أفضل إجرا    ردة هو     ء لمنع اآلالف من الم وع في ال لوق
 ننا فإئمة الكفر والضالل هؤالء وقبل البدء في عرض األحداث التي جرت عندنا أن تقطع رؤوس أ

 
 : نسال سؤالين 

خذون أموال المسلمين وأراضيهم ووجد آخرون تهكون عرض اآلالف من المسلمات ويأناس ينإذا وجد أ: األول 
رض وال يأخذون األرض والمال لكنهم يخلعون ربقة اإلسالم من أعناق اآلالف من المسلمين العال ينتهكون 

فأيهما يقدم الدين أم العرض واألرض فالذي فهمناه من آالم أهل العلم أن سلب الدين من المسلم أعظم واآبر من 
 اإلنس نرى أن خطرهم شياطينوهؤالء  )والفتنة أآبر من القتل( رضه وماله ونفسه واهللا يقول سلب عرضه وأ

الخ.....رض في الحقيقة أعظم ممن ينتهك العرض ويأخذ المال واأل  
أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا  يا( ن نعمل بفقه األولويات ألن اهللا يقول فوجب علينا أ

)فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع المتقين   
 

ذا أعلنا وبدأ القتال مع الرافضة والشرطة في أول األمر مع أن اغلب الفصائل نه لماوهو أ: والسؤال الثاني 
ئمة الكفر الء فما المانع من تقتيل وتصفية أهمية البدء بهؤنريد ولم يعرفوا أ الجهادية وعامة الناس لم يفهموا ما

نا مع قتل الشرطة آنذاك وهل آانت  مع استمرارنا الحثيث على توعية وتفهيم الناس بذلك آما فعل دون إعالن اآلن
الناس راضية عنا بل آثير من عوام الناس ودهمائهم يحسب أن من قتل الشرطة هم أناس من قوات بدر أو 

!مخربين من إيران   
.وهكذا!  ومن يقتل الرافضة فإنه مدفوع من إسرائيل وأمريكا إلثارة حرب طائفية   

 
لضالين لدينا أخطر من عوام الرافضة أو المسالمين من الشرطة آما  ضرر هؤالء الكفرة اوالشاهد مما تقدم أن

 على هؤالء مع مخالفة آثير من الفصائل وأصحاب الرأي من العلماء  قد أعلنت حربافأنت يا شيخ.  يزعم الناس
ينا من  لد وجدناأو يتبنوا أعمالهم قطفي تصفية رؤوس الكفر مجرد أن إشتغلوا عليهم ولم يعلنوا واألخوة اآلن  

 ممن يرون أن هذا هو خالف  العقل أراد أن يقيم الدنيا وال يقعدها ولألسف من أخوتنا الذين معنا في التنظيم
ها وما وجدنا ال وخمدت نار الفتنة من أصل أقول شهيد ما قتل رأس من هؤالء إ مع أنه واهللا على ماوالحكمة

   في وسائل اإلعالم آالقنوات الفضائية وغيرهاما يسمع من أعداء اهللالتطبيل والمعارضة فذلك بسبب  
بل آان آثير من األخوة يتوقع أنه إذا قتل الرأس الفالني فإن أهله وحزبه سيحدثون أمرا آبيرا وحصل األمر 

.بخالف ما يتصور هؤالء وهللا الحمد  
 

:وإليك يا شيخ بعض األحداث التي حصلت في الرمادي   
 

هذا الرجل .  رة البوفهد والذي آان مرشحا الستالم منصب محافظ األنبارشيخ عشي: الشيخ نصر الفهداوي. 1
جتماعية في الرمادي وقد استخدمنا معه ل ما أعطي من قوة مادية ومكانة اعمل حثيثا على حرب التنظيم بك

دأوا نتخابات حيث عملوا سيطرات وحشد من عشيرته العشرات وبأوال سكتنا عنهم في مرحلة ال:  ةالطريقة التالي
 قام األخوة بمداهمة وبعدهايفتشون السيارات وتعدوا وتجاوزوا على األخوة مرات عديدة وقد صرحوا هم بذلك 

في منتصف الليل بمالبس ر والمسير لثوار األنبار في البوفهد فقاموا بمداهمة منزله القائد الميداني والرأس المدب
وفي الصباح التالي بدأ جيرانه و أهل بيته يحدثون .  حمدني وسياراتهم ثم أخذوه و قتلوه وهللا الالحرس الوث

  أخذوا أبا أن االمريكان هم الذينأيالحرس الوطني ويقولون سمعنا منهم من يتكلم إنكليزي "العشيرة بأن 
  .يتم اإلعالن أو التبني ألي مسئولية تجاهه والحمد هللاوتم قتله ولم  "ضاري



ة في المالحم) جاسم العواد(ة في الضفة األخرى من نهر الفرات بتصفية ام األخوقوفي نفس الفترة تقريبا . 2
 عميل آبير ودعى األمريكان الى والئم في بيته عدة  ضاري في البوفهد وهوويعد هذا بمنزلة أبي.  والبوهزيم

.ن إخواننا عن قتلهلومع ذلك لم يعمرات   
فهد ومنهم من يدعي نفسه الى الجهاد ويدعوا بل يحمي بعدها قتل األخوة ثالثة من رؤوس الكفر والكيد في البو. 3

مع جنوده المراآز اإلنتخابية ويدعوا الناس الى التطوع قي الشرطة والجيش العراقي وآانت هي الضربة الثانية 
.لنصر الفهداوي  

 
 في الرمادي وقد أعلن الكفار في قنواتهم الفضائية في الصباح أن الشيخ نصر الفهدواي يستقبل إبراهيم الجعفري

ومن ثم بدأت األحداث تتغير تماما عما .  وهللا الحمد والمنة.   أعلنوا عن مقتلهواهللا أعلم وبعدها في وقت الظهر
 حيث جاء وجهاء وأبناء عم الشيخ نصر إلى المجاهدين يتوسلون بهم بأننا نعلن –سبق وذلك بفضل اهللا ومنه 

وخمدت الفتنة وبدأ األخوة يتجولون في جميع شوارع البوفهد ! توبتنا وبراءتنا ونحن معكم في آل ما تريدون 
. تفتيش بدون أي سيطرة  

 
:أما العشائر األخرى فكانت ردة الفعل آالتالي  

الشيخ سرحان والذي آان رأسا من رؤوس الردة والعمالة وآلما قتل منهم : شيخ عشيرة البوبالي في الجزيرة. 1
ثالثة من  االخوة بسالحهم وبعد التصفية في البو فهد قام االخوة بتصفيةوحشد العشيرة ضد عميل ثارت ثائرته 

بل جاء الى االخوة ويرسل لهم انه 000 الجواسيس في عشيرته والول مرة لم يحصل اى ردة فعل معادية لالخوة 
 يريد التوبة ومستعد للتعاون معنا في آل شيء

 
ودعى فيها شيوخ العشائر في  ثين نعجة في وليمة واحدةالذى ذبح ثال)صالح الضارى (شيخ عشيرة البو عبيد .2 

الرمادي لحث ابناءهم على التطوع في الشرطة والحرس الوثني وهذا قبل مقتل الشيخ نصر الفهداوي بيومين فقط 
وبعدها اعلن سريعا توبته في المسجد مرتين أمام عشيرة البوعبيد أنه بريء ممن ينتسب إلى الشرطة والجيش 

ومع ذلك لم يعلن اإلخوة عن !!  إلى اهللا ممن آل أفعاله وذلك من غير طلب أو تهديد مسبق من اإلخوة وأنه تائب
.أي عمل من هذه التصفيات   

المرشح في االنتخابات وقد ملئت الرمادي وإلى اآلن بصورة على الجدران )مزهر العلواني ( وآذلك عند مقتل 
دي ويفتخرون به فعندما اعترضه االخوة وقتلوه قبل يوم وآانت معه جميع عشيرة البو علوان في الرما

 أحد من عشيرته ببنت شفه بل ازدادوا سب سريعة لمدينة الرمادي لم ينبزيارة جاء االنتخابات بيوم واحد وقد
 الذي انزل بيانات العامشيخ عشيرة البوجليب ورئيس ثوار األنبار) محمد صداك ( ضعفًا وجبنًا وآذلك ايضا قتل 

لمساجد واالسواق يتوعد فيها بتصفية من اسماهم شيوخ اللوطية والمسلبجية وعمالء الصهيوينة آأخينا أبي في ا
 وغيرهم آثير وقد قام هذا التنظيم الخبيث  والشيخ ابو الحارث الشرعيمصطفى مدحت واخينا أبي خطاب

لحون فاصابوه في فخذه بعد أن األمني في مرآز الرمادي حيث اعترضه مس)أبي خضير (بمحاولة اغتيال ألخينا 
قال بنفسه أنه مرشح الستالم منصب وزير ) الشيخ محمد صداك (رشقوا سيارته بوابل من الرصاص وهذا 

الداخلية في الحكومة ويكون الشيخ نصر الفهداوي محافظ األنبار آما وعدهم األمريكان وأبو رغال الدليمي 
صفيته في داخل مدينة بغداد ولم يعرف الناس إلى اآلن الجهة التي وهللا الحمد والمنه فقد قام االخوة بتوغيره 

ستنا مع رؤس الردة هؤالء هي التدرج أو شل يده اليمنى ومن ثم  سيافومع آل هذا  قامت بقتله في بغداد
.تصفيته بدون اعالن   

أما بالنسبة لرؤساء الحزب اإلسالمي فإن اإلخوة الشرعيين واألمنيين ومنذ زمن بعيد يتابعون هؤالء لكن قد 
غضوا الطرف عن فتلهم وفي فترة الدستور واإلنتخابات برز دورهم الخبيث في ذلك ودعوتهم إلى ضرورة 

ره هو الشيخ عبدالغفور الكبيسي وجدنا أن رأس الحزب والمنظر ألفكاتشكيل شرطة وجيش وبعد مرور المرحلة 
الرمادي وقد جعل مسجده مقرًا الجتماعات رؤس الحزب االسالمي ومع / إمام وخطيب جامع الشافعي في التاميم 

ذلك لم يكتف بل حارب اإلخوة على  المنبر وقام اإلخوة بتصفيته بالقرب من  منزله وذلك بعد خروجه من مسجد 
حدث أي ردة فعل من الحزب اإلسالمي والناس سوى أنهم علقوا خمس الفتات ولم تالضرار متوجها إلى منزله 
في الرمادي رئيس المكتب ) أبو بالل ( وقد حصل مثل هذا تماما عند ما قتل  !!أو أآثر تستنكر مقتله وتدينه

ع أي  والذي يعمل بنفسه على تمزيق ومن آما أعلن ذلك في بعض وسائل اإلعالماإلعالمي في الحزب اإلسالمي
بيان يعلق على جدران المساجد واألسواق حيث اصطاده اإلخوة متلبسا أمام الناس وضربوه واعتقلوه واعترف 

ومؤامراتهم على التنظيم ومنها واجبه  ومن رؤسهم عبدالغفور الكبيسي على آثير من قيادات الحزب االسالمي 
ن م سوى ما يحصل م الناس عامة ضجة منولم تحصل أيهذا ، وآان مريضا فنقل إلى المستشفى وبعدها هلك 

وانهزام فكري وآذلك ما يقوم به اعداء اهللا في  ممن لديهم ارجاءانه مخالف للمصلحة والمفسدة وفقه الواقع يقول  
 وما قمنا بهذه السياسة إال )يريدون ليطفؤا نور اهللا بأفواههم( المي الفارغ ـالقنوات الفضائية من التضخيم اإلع

 في بدايتها مثل آتائب الحمزة وعشيرة اا أن الوقت ال يسعفنا وامامنا من التجارب الماضية والتي تهاونعندما رأين



وأنت ...محسن عبدالحميد الخ(البومحل في القائم حيث تاخر اإلخوة في تصفيتهم فحصل ما حصل بعدها وآذلك 
تباطئو ا عن قتل رؤس الكفر فحصل ووآذلك في الفلوجة ايضا حيث تهاون اإلخوة ) قلت هذا بنفسك حفظك اهللا

.ما حصل   
شرطي يتطوع منها وفي اليوم التالي ) 130(هذه القرية الصغيرة في هذا اإلسبوع أعلن أن ) آبيسة (واآلن لدينا 

 !! آماثبت لدينابدأوا العمل فهي معدة ومرتبة سرًا من قبل فترة وآان وراء هؤالء الشرطة الحزب اإلسالمي
منع من ضرب أفراد الشرطة السنية ، وآذلك من قطف رؤس الردة إال بعد الرجوع للمجلس ومجلس الشورى ي(

)وأنتم تعلمون أن االغتياالت فرص وقد يرصد الشخص باإليام واألسابيع   
   . هو قطع رأس األفعىواالمثلوالحل الوحيد

 وقلت بأن هذه آم عليهمنكم وعهدناوإننا نقول أن هذا المنهج هو الذي يدين اإلخوة فيه اآلن وهو الذي تعلمناه 
مرحلة أبي بكر الشدة الشدة ولم يضرآم عذل العاذلين من أهل العلم والرأي من خارج العراق وداخله وإننا في 

 آالتي تقضت (العراق لنذود عن أمة اإلسالم بأسرها وإن الجهاد الحق أمانة في أعناق الجميع فال نضيعها ونكن
قى سلمًا فوقف على ت وما مثلنا في حرب أهل الردة في العراق إال آمثل رجل ار)غزلها من بعد قوة أنكاثا

!!منتصف السلم فال هو أسرع وأآمل الرقي وال هو لم يصعد أصًال   
فالجماعات األخرى اآلن بالوجه األبيض أمام الناس فتدعي بأنها لم تقتل عراقي أو سني بالذات أبدًا وإن أهدافها 

 فالذي نعرفه من جهادنا اآلن أنه جهاد عقيدة ومنهج آما صرحت به ياشيخ مرارًا حول وطنية صرفة أما نحن
منهج الطائفة المنصورة ومن المقاومة الشريفة في العديد من الخطابات لإلخوة والناس وفي الحقيقة ياشيخ أننا مع 

على هذا العمل المبارك والذي إال أننا نقول حفاظا اجاللنا وتقديرنا بل وفرحنا الشديد بتشكيل مجلس الشورى 
  حرب المرتدين وبدون هذه  القيودنسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم والمسلمين البد أن يتفق الجميع على سياستنا في

) .14(الموجودة في مجلس الشورى النقطة   
 به أن هذا فيه تأخير وأما قولكم أن نرجع اسم هذا المرتد للمجلس قبل قطعه فليس لدينا مشكلة ولكن الذي ندين اهللا

 والوقت ليس من صالحنا وأما قولك بأن نقتله خارج مدينته آأن يكون في بغداد فقد يبقى باألشهر ال  حاليًاوتقييد
يخرج وهذا فيه صعوبة شديدة والوقت ليس من صالحنا فتأخرنا عن قطع رؤس الردة في هيت وخرج علينا 

المي هنالك ونحن وهللا الحمد نجتهد في ذلك فمثال نصر الفهداوي لم مرتد بسبب أننا لم نقتل الحزب اإلس) 130(
 نقتله في مكان سكنه في السجارية بل إنتظره الشباب حتى خرج من المحافظة بالرمادي 

:فنرجوا اإلذن لنا بالتالية أسمائهم    
 "شيخ عشيرة البونمر"حاتم عبد الرزاق معجل الكعود / الشيخ  .1
 "البو خليفة "  الخربيط انور عبد الرزاق/ الشيخ  .2
 "من شيوخ البوجليب " سعيد نطاح  .3
 اللواء صعب الراوي .4
 "أمير الحرآة"محمد محمود لطيف / د .5
 خالد عراك هتيمي/ اللواء  .6
  ومرفق لك التقرير األمني بالرمادي .  محافظ األنبار–مأمون العلواني  .7
ع األخير مع الجعفري وآذلك ظاهر محمد عواد العبيدي ـــ مدير الوقف السني لحضوره اإلجتما .8

لحضوره لمؤتمر األردن الذي عرض عليكم حفظكم اهللا وهو من الرؤوس المدبرة والمحرضة لتشكيل 
 .الشرطة والحرس وسوف نقوم بقتله خارج جزيرة الرمادي عندما يذهب للمحافظة 

 
جوا تعميمها على المجلس  ورؤساء العشائر والردة والنفاق ونرولدينا ضوابط في قطع رؤس الحزب اإلسالمي 

:إن رئيتم ذلك   
ـ يجب إعمال فقه األولويات في الزمان 1  
ـ يفرق بين رأس آفر له سوق جماهيري وبين آخر آعقل وعنصر مدبر وراء الكواليس فاحيانا يستخدم رأس 2

ة سياسية ودهاء وخبث  واألفكار فيقدم من لديه عقلياتف أمام الناس وقراءة البيانوهو في الحقيقة ما عليه إال الوق
.على هذا الصنف الذي له سوق جماهيري   

 أقوى مما في المدينة التي فيها بينهم رفي القرية والتي تكون فيها األواصـويفرق بين أتباع الرأس إن آانوا 3
.مختلف األجناس واألفكار   

.خرى ليس لنا ذلك  ومصالح مادية ودعوية ، وأن أمنيًاا إخوة محروقوـ وآذلك بين منطقة لنا فيه4  
آخر منبوذ أو العقالء يحاولون تجنبه منصب  محبوب ومحترم وبين في منصب ـ ويفرق أيضا بين رأس5

.لخطورته أو خسته   
 وآبار ـ هناك من نمهد له بعدة خطوات آتسقيطه إعالميًا ثم قتله أو قتل مساعده الذي يقوم باألعمال نيابة عنه6

تل بعدها أو يحارب أعالميا حتى يموت ذآره ودوره في اضالل الناس أنصاره ويالحظ ردة فعله ثم يق  



 ـ ويقدم من ال يرتقي المنابر وال يعرف بالصالح على من يرتقي المنابر ويدعي العلم والصالح واحيانًا العكس 7
.بحسب التأثير واإلضالل  

فشلهم في قيادة األمة وبين شيوخ  البعث والذين اثبتوا للناس حزب ـ ويفرق بين رأس من الحزب اإلسالمي أو8
لي لهم الحب واالحترام فالنوع األول ردة فعله زال غالب الناس في القرى خاصة يوالعشائر والوجهاء الذين ال

 الالفتات والشجب والثاني قد يؤلب ويفتح جبهة علينا أحيانًا
 في تحذيره وتهديده لدفع بعض شره ـ من نرى تأخير قتله أوال نستطيع الوصول إليه فيجب علينا أن ال نتوانى9

 على األقل 
وردته ردة صريحة يقوم المجاهدون ببيان وفضح ردته ) عشيرة مع شيخها(ـ وفي حالة وجود طائفة ممتنعة 10

 بإعالم آثيف ومن ثم العمل عليهم بعمليات عسكرية شرسة ليكونوا درسًا لغيرهم 
منافق خبيث يكيد للمجاهدين آيدًا فلو نتأنى في قتله  إال أنه ـ أما إن آان الرأس مستور الحال أو حسن الصيت11

 ونستخدم معه طريقة التدرج في القتل ـ قتل أنصاره الكبارـ ويفضح على رؤس األشهاد 
ـ يجب علينا تفهيم العوام والجهلة األغرار بالخطوط العريضة لسياستنا في قتال الطوائف الممتنعة حتى ال 12

عند حربهم على المجاهديندة من أقربائهم ينحازوا إلى رؤس الر  
   ـ يقدم في قطع الرؤس من له شر علينا وعلى المسلمين على من ال شر له علينا وعلى المسلمين 13

وإننا إذنبين لك ذلك فإننا على علم بمرادك وآلما قابلناك تقرر لنا بكالمك هذه األصول لكننا نريد ذلك مثبتاً        
 فإنك أما فهمنا الغير مدون يذهب بعدك مجلس ويستوعبه جميع اإلخوة المنتمين للمجلس ،وعلى ورق وبنود ال

تقتل أو تموت ويبقى المجلس بعدك إنشاء اهللا على أصول ثابتة واضحة  والذي يتحدد عليه مصير أمة بكاملها 
 واهللا ناصر دينه ومعلي آلمته فليكن لنا الدور األآبر في ذلك 

ا هداة مهتدين غير ضالين وال مضلين اهللا أن يجعلننسأل   


