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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :اإلهداء

وزوجيت وأوالدي وأحفادي من أبناء املسلمني إىل كل جماهد ومقاوم للغزات يف , إىل والدي وروح والديت الطاهرة
, جزيرة مايوت, أفريقيا شرق, أرترييا, األوجادين, مينداناو, كشمري, لبنان, الشيشان, أفغانستان, العراق, أرض فلسطني

إىل , إىل كل جماهد مناصر لدين اهللا وإلخوانه املظلومني, وكل املسلمني يف مشارق األرض ومغارا, ودول شرق آسيا
ملسلمني واملسلمات يف إىل أسرى ا, إىل نساء ااهدين, إىل األخوات املسلمات الصابرات يف املنازل, األبطال يف الثغور

إىل روح إمام ااهدين الشهيد عبد اهللا عزام وإىل رمز األمة يف عصره شيخي , إىل أطفال ويتامى أمة االسالم, السجون
إىل الشهيد الشيخ , إىل الشهيد الشيخ أبو عبيدة البنشري, وقائدي الشيخ ااهد أسامة بن حممد بن عوض بن الدن حفظه اهللا

إىل أبناء أمة اإلسالم إىل مجيع احلركات االسالمية والدعاة إىل , إىل كل مطلوب لدى الصهاينة والكفرة, صريأبو حفص امل
 .خالصة لوجه اهللا الكرمي, أهدي لكم هذا الكتاب, الدين ومن يعمل لدين اهللا يف كل ااالت

  
}ثبي و كمنصروا اَهللا يصرنين آمنوا إِنْ تهاَ الَّذا أَيت أقدامكُمي{.  
  }واعتصموا بِحبل اِهللا جميعاً والَ تفرقُوا{
  }واذْكروا إِذْ أَنتم قَليل مستضعفونَ في اَألرضِ تخافُون أَن يَتخطَّفكم الناس فئاواكم وأيدكم بِنصرِه{
}عبِروا إِنَّ اَهللا ماصكم وحتذهب رِيلوا ووا فَتفشنازعابرين وال تالص{ 

  
  أبو الفضل القمري 
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  :املقدمة
والصادق األمني واحلبيب العادل , وقائد ااهدين, احلمد اهللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

ن عبد املطلب بن حممد بن عبداهللا ب, وإمام الرسل والطاهر الكرمي, والرؤوف الرحيم, والرمحة للعاملني, واملصطفى املعصوم
ومن تبعهم باحسان إىل يوم , بشريا ونذيرا وعلى آله الطيبني الطاهرين وأصحابه الكرام, الذي بعثه اهللا إىل الثقلني, هاشم
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, أما بعد أيها القارئ الكرمي, الدين

ولكن مل خيطر ببايل أنين , ودا على كتابة يوميايتإن فكرة كتابة مذكريت وأفكاري راودتين منذ زمن بعيد وكنت متع
, هو رؤييت ملا جيري يف األمة, والدافع احلقيقي هلذا األمر, سأغري هذه األفكار إىل كتاب مطبوع منشور ليقرأه اجلميع

, تغيري يف بالدنافهناك من محل السالح لل, والتصعيد اخلطري لألحداث يف بالد احلرمني وما حصل هناك من اقتتال بني املسلمني
وهذا رأيِي وأدع كل من رفع , وأنا ال أج ذلك النهج بل أج سبيل أبا ذر الغفاري وعبداهللا بن عمر عندما اعتزال الفتنة

إن املصيبة وقعت يف اجلميع فهناك من يطعن يف عورات املسلمني , السالح ضد أخاه املسلم أن يتقي اهللا يف دماء املسلمني
أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وينهب خرياا ويأكل من ثرواا وحيسب أن النفط واخلريات املوجودة يف وهناك من يظلم 

والكل قد وقع يف , وهناك من يقتل املسلمني حبجة اجلهاد, أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم خمصصة لعائلته دون املسلمني
وهذا احلديث لألسف الشديد , "عراضكم وأموالكم حرام عليكمفإن دماءكم وأ"يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم , احلرام

, وأنا أقول بأن احلديث أكرب من ذلك, خصصه بعض العلماء ملواجهة ااهدين يف سبيل اهللا واامهم أم ارهابيون
هلا أن تذكر واليت فتحت أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم للنهب أجدر , فاحلكومات اليت تنتهك حقوق البشر وأعراض الناس

, بل ذكرت يف القرآن للخري, وأذكر الذين يرموننا بكلمة اإلرهاب أا غري مذمومة يف ديننا, ذا احلديث التارخيي املشهور
فتسمية املسلم إرهايب دون النظر إىل األسباب , فأمرنا لنعد العدة الرهاب الكافرين املعتادين واجبارهم على عدم معاداتنا

ولرياجعوا كتب التاريخ لريو أن الرسول الكرمي كان يبعث السرايا الرهاب , قع عليه الكثري من دعاتنالذلك خطأ فادح و
واملسلم عندما يعصى , وكلمة إرهاب ذكر يف كتب السرية النبوية كما يف رحيق املختوم, األعداء الطامعني يف إبادة املسلمني
هذا فهمنا لسنة نبينا , فهو مسلم عاص, زانيا, كاذبا, سارقا) هابياإر(, سواء كان جمرما, اهللا بذنب فهو يسمى مسلم عاص

من قبل اإلعالم الصهيوين إىل مراده ونأخذ منه املصطلحات اليت ال ختدم إال  وال ينبغي أن جنر, حممد صلى اهللا عليه وسلم
أن كلمة تعذيب مذمومة لدى الكثري من وكلنا نعلم , وقد أمرنا اهللا يف آيات أخرى بتعذيب الكافرين املعتدين علينا, مصاحله
وقد جترأ بعض , نا لتعذيب كل من جترأ على أعراض أمة حممد صلى اهللا عليه وسلمرولكننا نفتخر أن اهللا قد اختا, الناس

مة الدعاة على ااهدين بتسميتهم بغاة وضالني وخوارج يف الوقت الذي خيجلون من تسمية الكافر املعتدي اهر العداوة لأل
نا بعد أن عرف حقيقة أما من عاد, ال يعادينا وحنن ال نعارضهم يف حق من, بل يسامونه باآلخر أو الغري مسلم, بالكافر
أما , }قل يا أيها الكافرون{فيجب أن خناطبه مبا خاطبه به رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم عندما أمره اهللا بذلك , اإلسالم
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الطرف الذي ال حيترم العلماء , هناك جرأة من الطرفني. أن خناطبهم بأهل الكتاب أو أقوام األنبياء اآلخر فقد بني اهللا أننا ميكننا
وطرف آخر جيرأ على , ويدعي أنه جماهد وال يريد إال احلق دون النظر خلصائص العلماء وجيتهد يف كشف عورات علماءنا

ونسأل اهللا أن يبصرنا بديننا ويهدينا , وكالمها يف خطأ, اهللااهدين ويسميهم بأقبح الوصفات دون النظر إىل درجتهم عند 
وأنصح أن يقرأه كل مسلم , لقد كتبت هذا الكتاب ليقرأه كل من يريد أن جياهد اجلهاد الشرعي احلقيقي, إىل ما اختلفنا فيه

  .ليعذرونين إن كنت قد أخطأت يف ما اخترته من ج
االسالمية وبشكل موجز بدًء من خلع أمري املؤمنني واملسلمني يف العهد األخري  سأبدأ كتايب بسرد التاريخ املعاصر لألمة

  . وانتهاًء باألمرباطورية األمريكية اجلديدة, للدولة العثمانية
واتباع سنة , إن اخلالفة أو الدولة االسالمية باملفهوم املعاصر معناها إقامة الدين وسياسة الدولة مبا يوافق اهللا عزوجل

أما طرق انتخاب اخلليفة فهي كثرية ويكون , وهذا يف العموم, خللفاء من بعده والتابعني هلم باحسان إىل يوم الديننبيه وا
وعندما توارث األوئل السلطة , ة يف الدينطلوال يوجد توريث للس, احلل والعقدمن جملس , )باالنتخاب(بالتراضي وبالبيعة 

فالدولة اإلسالمية مدنية حبتة , جأ كل مسلم وكافر ذمي أو مضطهد يف بلدهإذن اخلالفة مل, فسدت الدولة وظهرت الفنت
ومل يظهر أشكال الدول اليت نراها اليوم إىل بعد إسقاط الدولة , وفقا للشريعة وعلى املسلمني تسيسها حسب استطاعتهم

عن الدولة بالقوة وسالت الدماء يف  وفصلت الدين, العثمانية وورثنا من الغرب ثقافة العلمانية اليت حاربت الكنيسة من قبل
ل معىن الدولة الشمولية املتمثلة يف الدين والسياسة إىل املعىن اجلديد وهي بد, ت املستغرب أمره فيناوعندما ثب, سبيل ذلك

نية وهذا فالروح هللا واجلسد لرغباته الشيطا, "االنسان جزأين روح وجسد"العلمانية واستطاع أن يبعد الناس عن رم مبفهوم 
, فاجلوارح هي اليت تصدق رغبات نفوسنا وأرواحنا, فنحن نؤمن أن أرواحنا وحركاتنا وجوارحنا كلها هللا, كذب وافتراء

وقد استمرت اخلالفة , واملسلم يعبد اهللا يف املسجد ويف العمل ويف الشارع وعند النوم وعند دخول احلمام ويف كل أحواله
وإذَا {, والدولة اإلسالمية وجدت للجميع فاالسالم هو عدل لنا ولغرينا, أي مشاكلعشر قرنا دون  ية لثالثاإلسالم

عندما دب الضعف وحب الدنيا , وقد ظهرت ضعفها يف بداية القرن الثامن عشر} حكَمتم بني الناس أنْ حتكموا بالْعدل
فاملصيبة , جد يف الدين والسياسة والفكر والعقيدةوترك الدين والتنافس يف الدنيا فجاءت املصيبة من بيننا بسبب اخللل الذي و

من هنا وبعد كل ذلك  }قُل هو من عند أنفسكم, أَولَما أصابتكم مصيبة قَد أصبتم مثليها قُلتم أنى هذا{ أوال من عندنا
ا ألنه رم كما هو ربنا وحنن ففتح اهللا هلم الدني, ظهر الصليبيون واجتهدوا يف طريق الدنيا وتعمريها واهللا ال يظلم الناس شيئا

لقد اجتهد  }كالّ مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا{قد قعدنا عن األسباب وفتح اهللا للغربيني 
وبعد أن تركنا الدين وتربأنا من االسالم , االسالم بعد أن فهموه وكنا حنن األجماد البدو من جزيرة العرب ورفعوا إسم

وإذا حاولنا ذلك فالبد أننا سنعود , أن نقترب من الدنيا واحلدثية ولكن مل نتمكن من استبدال األدىن بالذي هو خريوحاولنا 
وقبل  يففي املاض, فنحن ال منلك تارخيا مشرفا عندما نتربأ من االسالم, ألننا أمة رسالة وقد تركناها, إىل الصفر دون شك

 ,االسالم غريما أعز العرب , ء من أمور الدنيا والذي يقرأ التاريخ يفهم ذلكاالسالم مل يكن للعرب أي صوت يف أي شي
إا السنة اإلالهية , واهللا ال يظلم أحدا, والذي رفعهم هو االسالم وأما األمم األخرى هي بذلت عرقها يف سبيل مبادئها

حنن قوم أعزنا اهللا "كان يف مشارف الشام  وصدق الفاروق عمر عندما أخرب أمني هذه األمة عندما, والقانونية جلميع البشر
  .أو كما قال رضي اهللا عنه" باالسالم ومهما طلبنا العزة دونه أذلنا اهللا

فبدأت املؤامرات من أوروبا الغربية الكافرة بنشر , اجتهد الغرب الكافر بعد ذلك يف اإلجهاز على إزلة نور االسالم
وبدأت هذه الدول حترض اجلالية املسلمة , المية هي أمرباطورية أو دولة مستعمرةأفكار التحرر واالستقالل وكأن الدولة اإلس
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وظهرت أصوات القومية الزائفة النتنة اليت تدعو إىل اجلاهلية والقبلية واستطاعت الدول الغربية , األوروبية على الدولة العثمانية
ألمام يف كل ااالت من عسكرية وسياسية واقتصادية زرع أعداء لالسالم يف صفوف الدولة االسالمية اليت كانت تتقدم ل

بسبب وحدا من األناضول إىل احلجاز ومن مصر إىل أدغال أفريقيا ومن األراضي املقدسة إىل مشال أفريقيا ومن بغداد إىل 
د املسليمن وظهر فبدأوا بغزو بال, وقد علم الكفار أن سر قوة املسلمني تتجسد يف الوحدة واجياد إمام عادل لألمة, دمشق

وبدأت اخليانات والتنازالت من ضعفاء النفوس الذين حيملون أفكار اجلاهلية القبلية , الفجرة والكفرة أمثال نابوليون مث اإلجنليز
وهم منا ومن بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقد حذرنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء ألم أخطر من الكفار , النتنة
وهكذا ارتكب أبناء األمة االسالمية أكرب , وأسرع هؤالء بطلب الكفار ملساعدم على خلع سلطة الدولة اإلسالمية, صلينياأل

وظهر يف الشام من استنجد بالفرنسيني , فظهر يف احلجاز وجند من استنجد بالربيطانيني ضد اخلالفة, خطأ يف تارخيها املعاصر
وظهر , سالمية حتت وصايا الكفار الغربيني الطامعني لالنتقام من أبناء األمة االسالميةوالربيطانيني وأصبحت األراضي اال

ومن كان وراء هذه األفكار , مفهوم االستعمار العثماين وهذا أمر خطري جدا أن يتغري مفهوم الدولة املوحدة لألمة إىل استعمار
وظهرت قيادة جديدة يف املنطقة وقد جلبت من , نبغي أن نتجزأإننا جزء واحد وال ي, هم من يدعون القومية والقبلية العربية

قبل املستعمرين املستغربني وكرست مفهوم االستقالل، كما ظهر أتاتورك ومن معه من ضعفاء القوم يف تركيا وجهزوا على 
, ها ببضع سنواتم وكانت االمرباطورية الربيطانية قد دخلت فلسطني قبل1923اخلالفة يف أوائل القرن العشرين يف سنة 

اجلواسيس أمثال لورانس العرب يف جزيرة العرب لتثبيت مبادئ الربيطانيني ودعوة الناس على خلع أمري دولة  توظهر
وهكذا سقطت مصر وغريها من بالد االسالم يف يد الفرنسيني والربيطانيني وقبلها الربتغاليني الذين عاثوا يف األرض , اإلسالم
  .فسادا

ساعد أبناء األمة االسالمية الغرب يف اسقاط اخلالفة وجيب أن نعترف بذلك فمن هنا نستطيع وكما نعلم فقد 
وظهرت , كان ألبناء األمة مسامهة يف تضعيفها بدًء من مصر واجلزيرة واألردن وغريها, تشخيص املرض واجياد احلل والشفاء

هذه األمور ال صلة هلا بشرع الرمحن ومسيت وكل , الدول ومسيت بأمساء قومية ومجهوريات ومملكات بأمساء أشخاص
ومسيت أرض فلسطني باململكة اهلامشية , وكأن أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم ملك ألباءهم, مبملكات آل فالن وآل عالن

ومل  ,وفروا من احلجاز طلبا للملك, واستلمها أقرباء حممد صلى اهللا عليه وسلم من اهلامشني الذين حتالفوا مع الربيطانيني
وفتحوا أبواب املؤامرات , يف عدم زج املسلمني يف اقتتال بينهم أو تنافس دنيوي, ينهجوا ج احلسن ابن علي رضي اهللا عنهما

النسور واألعالم وظهر  توقدس, وظهرت اجلمهوريات يف كل مكان, لليهود كي يتمكنوا فيما بعد من تأسيس دولتهم
أما القدس الشريف مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد أصبح , علم وللشعارالنشيد الوطين وأصبح الوالء للمك ولل

وأريد أن أقول ملن ظن بأن اسقاط الدولة العثمانية سيجلب اخلري للبالد أم قد أخطأوا يف , حتت الوصايا الربيطانية الكافرة
كل واحد منا رضي مبا قسم له من قبل الساسة وقسمنا إىل مئات األجزاء و, فمنذ ذلك احلني أصبحنا شراذمة, حسابام

الصهاينة يف عملية سايكس بيكو واجتهد املستعمر يف تكريس االستعمار وتدريب القادة اجلدد على املبادئ العلمانية اليت 
  .ستهدم متاما بقايا األخالق االسالمية يف خطة جمهزة البعاد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم عن قرآا

ففي األول كان , فأصبحت احلركة بني بقاع االسالم حمدودة, صار بدأت املأساة باسقاط اخلالفة االسالميةهكذا باخت
املرأ املسلم يتحرك من استنبول إىل مكة املكرمة عرب السكة احلديدية فقد كانت الدولة هلا قوة ضاربة يف مشارق األرض 

مث اجتهد , امت احلركة حمدودة فمن الطبيعي أن يكون التواصل حمدودوماد, ومل يبقى هلذه السكك إال اآلثار فقط, ومغارا
لكنهم يف نفس الوقت اعتربوا ديار االسالم جزءا من , املستعمر يف زرع مفهوم املواطنة وحب الوطن واملوت من أجل الوطن
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, بدًء من بريطانيا وفرنسا وأملانيافيجب الوالء والتبعية للملكة ولرؤساء الغرب الكافرين , ديارهم فاستعمرونا باسم االنتداب
وهكذا أصبح أجدادنا جنودا يف القوات الربيطانية , فقد قسمت البقاع االسالمية إىل مستعمرات فيما بني الغرب الكافر

والفرنسية واألملانية ونسي اجلميع حقيقة األمر أننا مستعمرون وأن هناك واجب شرعي وفرض عني على كل مسلم الرجاع 
  . لقد استطاع املستعمر من ابعاد األمة من موضوع إعادة الدولة, وإرجاع املسجد األقصى إىل األمة, السالميةالدولة ا

الشيخ حممد , أثناء كل هذه التطورات ظهر بعض العلماء الذين صمدوا ونادوا بوحدة األمة أمثال الشيخ حسن البنا
, "لقد استمعت إن ناديت حيا ولكن ال حياة ملن تنادي"لشاعر ولكن كما قال ا, يوسف النبهاين وغريهم, ابن عبد الوهاب

رواه , "إذا مل تستح فاصنع ما شئت, إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل"ويف األثر قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فهم قد , عدة قرونظهر هؤالء األعالم يف وقت عصيب وعسري وحاولوا عمل املستحيل ولكن الغرب قد سبقنا ل. البخاري

  .فاألمر كان خمطط ختطيطا دقيقا جدا, جهزوا كوادرهم اجلدد
, فبدأت كل دولة تنادي باستقالهلا وليس بوحدة األمة, بدأنا املرحلة الثانية من املأساة وتسمى مرحلة االستقالل

فأصبح املسلم اجلزائري ال يهتم , ا لوحدهاوهكذا وقعنا يف فخ الكفار الذين جنحوا يف جتزأتنا أوال مث لتنفرد كل دولة باستقالهل
أما سواد األمة االسالمية يف القسم الثاين من العامل وهم , إال حبدود اجلزائر وكذلك املغرب ومصر وسوريا واليمن وهلم جر

ن أو حىت العجم فهم أيضا قد وقعوا يف الفخ الغريب وبدأت الباكستان تنادي باستقالهلا وليست بوحدة األمة مع أفغانستا
أقصد , أو اجلهاد ضد اهلندوس احملتلني لكشمري, مساندة األمة املسلمة املستعمرة من قبل السوفيت يف واليات آسيا الوسطى

ولكن يف نفس الوقت كان استقالل تلك الدول نصر , هنا يا أبناءي ويا أحفادي أن املرحلة الثانية مل تكن سهلة للمسلمني
وظهرت التسميات , "وطين وطين أنا وطين ووطين أنا"بل تعالت األصوات , ادي بوحدة األمةفلم يعد هناك من ين, للغرب

وجنح الغرب الكافر يف تصوير الشرق , وباكستان الغربية والشرقية, اجلديدة مثل الشرق األوسط ومجهوريات آسيا الوسطى
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم بعث للبشرية , ليس لالسالم أرض حمدد, األوسط أنه مركز قوة االسالم وهذا أمر غري صحيح

أما نسبة , فقط% 22ولكي نفهم ما أقصده فلنراجع الدراسات لنجد أن العرب املسلمون يف الشرق األوسط هم , عامة
أين بقايا املليار مسلم؟ هم يف , إذن أين مجهور األمة االسالمية, %33الدول اليت تدين باالسالم يف الشرق األوسط فهي 

وما وراء النهر من بالد أذربيجان وأوزباكستان , ومشال أفريقيا وأفريقيا السوداء, ند والسند وبالد فارس وبالد التركاهل
إن سواد األمة كلها من العجم وليس من , وأفغانستان وتركمنستان وكزاغستان وآسيا األدىن يف اندونوسيا وماليزيا وغريها

كما . }وما أرسلناك إىل رمحة للعاملني{فاالسالم ليس له انتماء عرقي , السالميةالعرب ولكن هناك صورة مشوهة لألمة ا
, قلت انشغلت كل قومية بوضعها أما االنشغال عن قضية القدس ووحدة األمة فلم تكن اهودات املبذولة حبجم األمر

  .لة القادمة اليت ستكون صعبة عليهاوأصبحت األمة آمثة لعدم وجود من يوحدها ملواجهة املرح, وكانت فردية وليست منظمة
فهناك من محل السالح مثل أهل الشام وليبيا وقد نودي , اتبع املسلمون الضعفاء عدة وسائل لنيل االستقالل املزعوم

وظهر عزالدين , الذي سطر امسه يف التاريخ املعاصر بدماءه الزكية, باجلهاد فيها وظهر اإلمام ااهد الشهيد عمر املختار
وقاتل هؤالء العلماء قادة الغرب وأعوام إىل أن نالوا الشهادة يف سبيل , وظهر علماء وأبطال أفغنستان, قسام يف فلسطنيال
ا فهو يف وهناك من قاتل املستعمر ولكن باسم القومية عموما مثل اجلزائريني ومن قاتل منهم لتكون كلمة اهللا هي العلي, اهللا

وهناك من محل راية الربالمانات أمثال الشيخ , فاهللا أعلم بقتاله وال نسميه جهاد يف سيل اهللاومن قاتل دون ذلك , سبيل اهللا
وكلها كانت , وطلبوا االنفصال عنها لتأسيس كيان مسلم, ومن رفع راية املظاهرات مثل املسلمون يف اهلند, حسن البنا

تسود شرع الرمحن يف الباكستان وبنغالديش  أجل أن لشعارات مل يفعلوا ذلك منمؤامرات مدروسة فبعض الذين رفعوا تلك ا
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وهكذا مل تقدر باكستان على احلكم باإلسالم منذ اللحظة األوىل من قيامها رغم أن , بل حتركوا ألسباب شخصية وقومية
, ارخييةوبقيت مقاطعة كشمري حتت االحتالل البوذي اهلندوسي إىل يوم كتابة هذه الصفحات الت, شعارها اإلسالم والشريعة

  .سنة 70ألكثر من , أما الدول يف آسيا الوسطى فقد بقيت حتت املستعمر السوفييت
ألننا مل نرى أي حتكيم , نالت معظم الدول استقالهلا واختفت القوات الغربية ولكن يف احلقيقةمل تنل السيادة التامة

, وقد وضعوا قوانني جديدة لكل هذه الدول, والسبب أن للمستعمر مستشارين يف كل دولة, لشرع الرمحن يف تلك الدول
فالغرب , فكما قلت إن األمر خمطط بشكل جيد, وكل الذين وصلوا للحكم بعد االستقالل كان هلم روابط سابقا مع احملتل
وقد رأينا كيف فشلوا القوميني العرب عندما , يقبل بكل شيئ إال العودة إىل الدين ووحدة األمة والتحكيم لشرع الرمحن

وهكذا ظهرت اململكات واجلمهوريات واإلمارات اليت , فأفشلوا مشروع مجال عبدالناصر, ادوا توحيد العرب باسم القوميةأر
مث ظهرت األفكار الفتاكة يف األمة االسالمية مثل املاركسية اإلحلادية والرأمسالية الربوية , أسست من قبل الغرب الكافر

وخلع احلجاب علنا يف مصر ومسيت الفترة العثمانية بالتخلف والفترة , رد من الدينالفاجرة الفاسدة وعبادة املادة والتج
فقد جلبوا لنا احملاكم , وركّز الغرب على عدم الرجوع إىل القرآن وعدم التحاكم إىل شرع اهللا, اجلديدة باحلدثية والتقدم

أما القرآن فقد استهزأ به من ,  الناس على التعامل اوأجرب, والقضاء واملناهج الغربية وشرعت القوانيني الفرنسية والربيطانية
وجعل املصدر  },وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرءان مهجورا{وصدق اهللا العظيم حني قال , قبل أبناء األمة

إال من رحم , هللافكل هذه الدول ال تطبق أي حد من حدود ا, وهكذا لعب بعقول املسلمني, الرئيسي للتشريع تانا وزورا
أي أن هناك تشريعات غربية , خوفا من الغرب الكافر ويف نفس الوقت يقول حكامها بأن القرآن هو مصدر التشريع, اهللا

  !. يا للخسارة, أخرى مفروضة علينا بالقوة
ب يف قلوب ونزع اهللا الرع, عندما ابتعد املسلمون عن دينهم نزع اهللا املهابة يف قلوم وألقي الوهن يف صدورهم

فتجرأ االجنليز عليهم وباعوا فلسطني لليهود املغتصبني مبباركة من العائالت احلاكمة يف املنطقة وكلنا نقرأ التاريخ , أعداءهم
بعد أن مررنا بسنوات خطرية يف ظل االحتالل , م1948وبدأنا تارخيا جديدا من املأساة من سنة , ونعلم ذلك جيدا

كفار بريطانيا يف جتزأتنا بدأوا يفكرون يف توحيد دوهلم وأرادوا ضم العراق وفلسطني وسوريا إىل والذين ساندوا , الربيطاين
فهو من , وفشلت تلك املساعي الداعية إىل القومية والقبلية واجلاهلية النتنة ألن احملتل مل يرضى بذلك, دولة ملكية واحدة

ثري حقيقي على جمرى األمور ولن تقدر على حتريك ساكنا إال ومل تكن لتلك الدول أي تأ, خيطط وليس ملوك العرب اجلدد
د يف األرض ويتحكم بإذن األسياد فقد أسست األمم املتحدة وهي منظمة كافرة تكفر حبكم اهللا وال تريد لشرع اهللا أن تسو

ها عبارة عن تبعية والتواجد االسالمي في, والصهاينة وليس للمسلمني فيها أي صوت وال نفس فيها أهل الصليب والبوذيون
بل وصل األمر إىل أن الدول االسالمية أقرت مبشروع , وليس كمركز قوة ومل يستطيعوا من خالهلا اظهار احلق لألمم األخرى

وأما فلسطني فال بواكي هلا ومل حيدد , اوحتديد تاريخ معني ليكون عيدا ملذابح اليهود يف أملاني, "كراهية السامية"ما يسمى 
وجنح الغرب من جديد يف جتزأتنا ويف تأسيس آلة فعالة مسيت باألمم املتحدة لتذليل املسلمني ولتكون هي , بةتارخيا للنك

واملسلمون كلهم يعرفون أن التحاكم إىل بعض بنود األمم املتحدة هي التحاكم إىل غري , املرجعية الشرعية لكل الرتاعات
ألن كل هذه احلكومات مل تصل بالوسائل , غضب األسياد اجلددشرع الرمحن ولكن سكت اجلميع ورضي باللعبة خمافة 

  . فهي فرضت علينا بالقوة وبالقهر, الشرعية
فقد ألفت األناشيد الوطنية اليت تقدس الوطن وامللك والرئيس , بدأنا املرحلة الثالثة وهي املواطنة واالنتماء للدولة

فأسست املناهج الدراسية اجلديدة , ه إال اهللا حممد رسول اهللاوالعلم ونسي املسلمون تقديس الدين وتقديس كلمة ال إل
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فبدأ الناس , أقصد منظمة اليونيسكو اليت ال تريد لألمة االسالمية إال متابعة الدول الكافرة ال غري, بتخطيط من األمم املتحدة
ر وال تذكر اخلالفة الراشدة وال الدولة يتعلمون التاريخ األورويب وشوه التاريخ االسالمي وعظم التاريخ الغريب وقدس املستعم

أصبحنا ندرس تاريخ نابوليون والثورة الفرنسية واهلولندية وتاريخ كريستوفر كولومبس , األخرية أقصد العثمانية خبري أبدا
مية وهكذا استطاع الغرب من جديد فرض أجندته علينا ونسينا املناهج االسال, احلاقد على االسالم وغريهم من قادة الغرب

مث ظهرت الطامة الكربى عندما استخدمت املرأة املسلمة كأداة فخرجت إىل الشارع عارية , اليت أخرجت لنا القادة والعلماء
فال ينغيب ألي أحد أن يأمر باملعروف وينهى عن , وظهرت يف القنوات وهي تدعو إىل الفساد وكل هذا باسم احلرية الدينية

, شر الفساد يف الرب والبحر وانتشرت اخلمارات والبغاة يف بالد املسلمني وال أحد حيرك ساكنافانت, املنكر إال باذن السلطات
بالعكس هذه الفترات تسمى بالفترات الذهبية والتقدمية واحلدثية وما إىل ذلك من األمساء الرنانة اليت يراد ا ضرب الدين يف 

طط اخلفية الشريرة اليت تدار من وراء الكواليس ومن قبل أعداء بدا كل شيء ظاهرا ملن يريد أن يفهم حقيقة اخل, الصميم
ومسي اخلمر باجلعة والربا بالفائدة والتعاري باملوضة والتعدي على , األمة االسالمية فقد انتشر الزىن يف كل مكان باسم احلب

اد يف سبيل اهللا بالعنف والتخريب أما واجله, والتحكيم إىل الشرع بالتخلف والرجعية واتباع السنة بالتشدد, االسالم باحلرية
فظهرت , أما الفساد األخالقي فقد مسي بالفن, املوسيقى املاجنة فحدث وال حرج فال خيلو بيتا من آالت الطرب واملعازف

 وهذا شأن من اتبع الشيطان فهو, النساء املسلمات يف األفالم واملسلسالت وهن عاريات ولكن باسم الفن والتقدم والنجومية
أنظر كيف مساها شجرة اخللد ويف احلقيقة هي  }هل أدلك على شجرة اخللد{أول من غري املعروف إىل منكر فقد قال آلدم 

وهكذا شوه كل شيء ومل يبقى شيء إىل بدل امسه , أبانا باملسميات واملصطلحات فهو قد غرر, شجرة الطرد واإلبعاد
فنجد , ةن املؤسسات الرمسية للدول قد استسلمت مبا فيها املؤسسات الشرعيوالعجيب أ, ليتماشى مع مفهوم الغرب واحلدثية

وأصبح املنكر معروفا , فساد احلكام وثبتوهم يف كراسيهم باسم عدم اخلروج على ويل األمر بعض العلماء الذين ناصروا
رب فهو املستفيد األكرب من هذه أما الغ, واستغلت خريات األمة االسالمية من قبل بعض امللوك والرؤساء, واملعروف منكرا

فقد أسست أمريكا الشركات بعد سقوط الدولة , متاما كالبقرة اليت حتلب من قبل احلرمية ودون مقابل, اخلريات دون مقابل
وكان وقتها امللك سعود رمحه اهللا من حيكم بالد , وعملت استراتيجية احتواء نفط املسلمني لعدة قرون, اإلسالمية مباشرة

وكأن الشاعر عرف أن القدس قد ترك للصهاينة , "أزيارة أم وداع"قال له الشاعر الفلسطيين , وعندما زار القدس, نياحلرم
يا أيها {ألننا خلقنا للتعارف وعمل املعروف فيما بيننا , وحنن ال منانع يف التعامل التجاري فيما بني الشعوب, وال جمال للتفكري

حنن نتخلف , ولكننا منانع يف استغالل وسرقة وميش حق املسلمني يف ذلك} لتعارفوا الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل
  .يوميا ونزداد فقرا يوميا ومعادننا وخرياتنا تذهب لغرينا باسم التعامل احلسن مع اآلخر ولألسف الشديد
فعذّب , ب من سيئاتبدأت املرحلة الرابعة من التاريخ املعاصر بظهور حركات اسالمية رفضت كل ما هو من الغر

ومسوا بالرجعني ومنهم الشيخ سيد قطب , هؤالء وسجنوا ألم عارضوا احلدثية واموا بأم خونة وال يريدون اخلري لألوطان
وقد ألفه يف , الذي ألف كتاب جاهلية القرن العشرين وألف تفسريه بواقعية القرن العشرين واملسمى بظالل القرآن, رمحه اهللا
ولكن رأينا من بعض طالب العلم من امه بأنه تكفريي وبأنه ام , حنن نؤمن بأن هذا القرآن لكل زمان ومكانو, املعتقل

وال أدري , بل ذكر أشكال اجلاهلية يف األمة, ومل يتهم األمة مجيعا, وهذا كذب فهومل يكفر عوام املسلمني, األمة باجلاهلية
وة الناس إىل القومية والقبلية الالدينية من اجلاهلية بشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه أليس دع, ماذا فهم هؤالء من معىن اجلاهلية

أليس الزواج املثايل بني الرجال من اجلاهلية؟ أمل , إذن فكل دولنا تدعي القومية والقبلية الالدينية, وسلم؟ إذا كان اجلواب نعم
واألبيض واألسود , ن اجلاهلية؟ أليس تصنيف الناس بالعريب وغري عريبأليس الزاوج املرأة مباثيالا م, يظهر ذلك يف قرننا؟
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أليس ذلك من اجلاهلية؟ أليس عبادة املخدرات وانتشار الزىن بشكل فظيع من اجلاهلية؟ يا أخي املعارض للسيد , واضطهادهم
هللا ورسوله وثبت لديه ومل يكفر إال من كفره ا, إعلم أن الشيخ سيد قطب قد أوضح هذه األمور كوضوح الشمس, قطب
وحنن لسنا من املرجئة اجلدد الذين يقولون بأنه ال يضر مع االميان , العلماء من قبله مستدال بأقوال, روط واملوانع لذلكالش
د وهكذا تعامل اإلمام أمح, إنه يضر رد دعاء املرأ غري اهللا عندئذ يكفر فعال أما عينا فيترك أمره هللا, ال وال وألف كال, شيء

ان جاحدا ودون إن ك ولو استهزء املسلم  بقرآن اهللا أو رفض حرفا من حروفه يكفر, بن حنبل رمحه اهللا مع املتصوفة الغالة
, ومل يأت اإلمام سيد قطب جبديد, هذا هو منهج أهل السنة واجلماعة, وإن رفض وامتنع عن أركان االسالم يكفر, جهل

وكأنه هو أساس مشكلة مصر أو أنه من لعب بعقول , ا الشيخ البطل املؤمنعلى كل حال باشر مجال عبد ناصر بقتل هذ
وجلب املتاعب إلينا أو أنه من كان سببا يف فصل الضفة واحتالل غزة والقدس وفصل األمة , األمة يف القضية الفلسطينية

وقد , ه بسوء حىت بعد موتهونسمع إىل اليوم من حيامل على الشيخ سيد قطب أكثر من الالزم ويذكر, السودانية عن مصر
وكان مقتل هذا الشيخ هو املفتاح احلقيقي ألبناء األمة فقد , ويف املقابل ال يقولون شيئا عن قاتله, انا الرسول من ذلك

وكثرت احلركات , وهذه املرحلة بدأت بعد مقتله, ضوا بكل قوة بعد مرارة الذل واهلوان واخلنوع من قبل حكامهم
لشام ومصر والباكستان ومحل هؤالء لواء تغيري احلكام بشىت الوسائل فمنهم من نصح وبين أمثال الشيخ كشك االسالمية يف ا

ومنهم من صرب يف الدعوة رغم الصعوبات أمثال الشيخ , يف مصر ومنهم من أسس للحق قواعده أمثال حممد ابن عبد الوهاب
ومنهم من اتبع , ومنهم من غير بالكلمة, يخ عمر عبد الرمحنيوسف القرضاوي ومنهم من محل السالح للتغيري أمثال الش
ومن جديد انتبه الغرب , املهم أن األمة بدأت ترجع إىل صواا, استراتيجية مقاتلة كل احملتلني أمثال الشيخ عبد اهللا عزام
رضي م يف كل تلك السنوات فهو من وضع كل هؤالء احلكام و, الكافر هلذا املوضوع فأسرع إىل املنادة بالتغيري واالصالح

فبدأت أصوات االصالح وحقوق املرأة وحقوق , واآلن عندما رأى بأن الشعوب تريد التغيري بدأ يتدخل ليعود الفضل له
كلها بدأت , االنسان وحقوق الرأي وما إىل ذلك من الكالم الفاضي والشعارات اليت يستخدمها الغرب من أجل مصلحته

فهم يف احلقيقية ال يريدون أن يرجع الفضل لشباب األمة االسالمية الذين حيملون الفكر , أعظم تظهر جليا وما خفي كان
وهكذا فقد , وحياولون صدهم عن سبيل اهللا, فكر توحيد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وتطبيق شرع الرمحن, السليم

فمنذ اسقاط الدولة مل تنعم تلك الدول بأي , سالميةتواجدنا يف هذه الفترة العصيبة اليت مرت وما زالت متر على األمة اال
وحلقت بعد , راحة فقد شغلت بقضية فلسطني وكشمري ألكثر من مخسني سنة مث قضية أفغانستان مث قضية البلقان مث الشيشان

  .ويتقدم لألمام وكما نرى فإن اجلرح اسالمي واألمة هي اليت تسترتف أما الغرب فهو يبين, والصومالية, ذلك القضية العراقية
كان من واجبنا أن , ومبا أننا من شباب األمة االسالمية وطرف من الذين رفعوا راية اجلهاد ضد احملتلني يف بالدنا

, فقد لعبوا بكل شيء حىت القواميس مل تسلم, فنحن ال نثق مبصادر الغرب, نكتب التاريخ كما فهمناه ليس كما فهمه الغرب
كما أن كل املراجع اليت تسمى اليوم بوكاالت االنباء , تشويه العرب واملسلمني والدين االسالميفقد غريت معاين الكلمات ل

وما يأيت من قبل ااهدين وحكماء األمة وعلماءها يقال , فكل ما يأتينا من الغرب الكافر يصدق مباشرة, مصدرها الغرب
أتعرف يا أخي القارئ ما معىن املصادر املستقلة؟ هي , "ولكن مل نتسىن من التحقق من مصادر مستقلة"باطل ونسمع عبارة 

فهم أسياد العامل واالعالم , وأصبحنا ال نثق بأنفسنا, وآي يب وغريها, إيف يب وانترفاس ورويترز, وكاالت األنباء الكافرة
ذي يتماشى مع مفاهيمهم ولكن الغريب أن الغرب الكافر قد انتبه أن املستقبل لالسالم فبدأوا جيهزون لالسالم ال, بأيديهم
فأرادوا , وهو ما كنا نسميه يف القرن الرابع عشر اهلجري املوافق القرن احلادي والعشرون باالسالم األمريكي أو الغريب, اخلبيثة

, فإن تركيا كحكومة ودولة هي أبعد عن االسالم بعد اسقاط الدولة فيها, وكل أمة االسالم تعرف معىن ذلك, اسالما تركيا
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يا تتبىن جهارا ظهارا مبدأ العلمانية اليت حتارب اهللا ورسوله ومنع املرأة التركية من حريتها وكانت هناك حرب شرس وترك
ورغم جهود األحزاب االسالمية اليت وصلت إىل السلطة وحاولت تدارك اخلطر إال أن تركيا بقيت , على كل ماهو اسالمي

الغربية الكافرة أو ما يسمى باالحتاد األورويب وكلنا نعرف أن أوروبا هي لكتلة على عهدها العلماين وسعت للدخول إىل ا
حاش , وال أعين أن وجود تركيا فيها كفر, وال جمال للجدال يف هذا األمر, كافرة وحتكم ببعض القوانني البشرية الكفرية

ستصل للحكم أن حتكم مببدأ تركيا وفرج ما أعنيه أن الغرب أراد من األحزاب االسالمية اليت , وكال فهذا الباب واسع وكبري
وظهرت حركات يف أمريكا مسيت , وال خيفى على أحد أن مبادئ هؤالء بعيدا جدا عن شرع الرمحن, فودا وطه حسني
, فيطبقون االسالم كما يريدونه وحسب هواهم, ومعىن ذلك أم مسلمون ولكن أحرار يف كل شيئ, باملسلمني األحرار

وظهرت حركات نسائية اسالمية أمريكية نادت بأن تؤم املرأة الرجال يف , د صلى اهللا عليه وسلموليس كما أراده حمم
ونادت للصالة دون لبس أي حجاب وصلت دون لبس أي حجاب ووقفت مع الرجال الكتف بالكتف يف , املساجد
ىت التغيري واالصالح فرض علينا ألن ال إذًا ح, ومل نسمع بأي طائفة إسالمية يف التاريخ اإلسالمية أن فعلت فعلتها, الصفوف

فقد بدأوا يغررون ببعض احلركات , وكما قلت فإم يسبقوننا خبمسني سنة لألمام, حتكم الشريعة االسالمية يف بالدنا
ت االسالمية يف قبول مبادئ الغرب الكافرة املتمثلة يف الدميوقراطية املزيفة مقابل أن حتصل هذه األحزاب على السلطة وبدأ

بدأت تفكر فقط يف أن تقبل يف الربملانات أو تعترف , هذه اجلماعات اليت كانت تعمل لدين هللا الرجاع كرامة األمة والوحدة
وبدأت بعض هذه , وحنن لسنا ضد وسيلتهم للوصول إىل الدولة بل إننا ضد اإلستسالم ملبادئ الغرب, بأا أحزاب سياسية

ال من ارجاع الدولة االسالمية وتطبيق شرع الرمحن كما أراده اهللا سبحانه وتعاىل وليس احلركات تفكر يف األمور الصغرية بد
وال خيفى على أحد أن املقصود يف هذا " لتتبعن سنن من كان قبلكم"وصدق رسول اهللا عندما قال , كما يريده الغرب الكافر

ركات االسالمية فهناك متشددة ال تسمح هلا أن وجنح الغرب الكافر من جديد يف جتزأة احل, احلديث هم اليهود والنصارى
وقدست , تطرح وجهة نظرها ومسيت بالسلفية اجلهادية وهناك معتدلة تسمح هلا بأن تتكلم ولكن مبا يرضى الغرب

ووقعت احلركات , أما شرع الرمحن وتوحيد أمة حممد صلى اهللا عيله وسلم فقد زهد الناس عنها, الدميوقراطية وكأا اخلالص
وأصبحنا ننظر إىل الغرب أنه األصل ونسينا أن األصل ما صلح به سلفنا الصاحل من , سالمية يف الفخ الكبري إال من رحم اهللاال

ونسينا أن تلك , وكل من يتكلم بالرجوع إىل الدين ينظر إليه وكأنه من القرون الوسطى, صحابة حممد صلى اهللا عليه وسلم
خري القرون قرين مث الذين يلوم مث الذين ", طالق بشهادة حممد صلى اهللا عليه وسلمالقرون األوىل هي املفضلة على اال

ثالثة قرون مفضلة مل تظهر البدع وحب الدنيا بل حب اهللا ورسوله واجلهاد والدعوة والتقدم وإرشاد الناس إىل , "يلوم
أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تفتح عليكم  إين واهللا ال أخاف عليكم"فأصبحنا كما قال عليه الصالة والسالم , احلق

فاليوم ننظر إىل الغرب من , لقد قصد أن نعبد العامل املادي اخلالص, "الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكوا كما هلكوا
عاىل عنهم ويقول اهللا سبحانه وت, الوجهة املادية فقط أما األخالق وما إىل ذلك فهناك مائة مربر التبعاعهم وليعاذ باهللا

  .}يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون{
بلى كانت األمرباطورية , هل يظن هؤالء أن احلضارة الغربية مل تكن موجودة يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟

منافسة هؤالء يف الدنيا أو  ومل يطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اصحابه, الرومانية حتكم العامل وحتتل مشال اجلزيرة
ألن , فنحن أمة رسالة أوال ولسنا أمة حب الدنيا, بل رباهم على حب اآلخرة ودعوة الناس إىل احلق, اتباع نظام دميوقراطيتهم

 بَّىقد رل, فنحن نرضى بالقليل الذي يبقينا على قيد احلياة ونزهد عن اإلسراف يف ملذات الدنيا واحلمد اهللا, الدنيا نبنيها لغرينا
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجليل األول على الصرب وحب اآلخرة والزهد
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أصبح من هو بعيد عن اهللا وعن شرعه هو من يسيس العامل ويضع القوانني للعامل والكل يتفرج ويشجع هذه االس 
إذا "وصدق الرسول الكرمي , األمساء الغريبةالغربية الكفرية ويؤيدها ومسيت مبجالس األمن والشرعية الدولية وما إىل ذلك من 

عوا كيف بالذين قتلوا أنبياءهم وكذّبوا حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر, رواه البخاري" وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة
ذكرنا واتبع هواه وال تطع من أغفلنا قلبه عن {, وقد حذرنا من اتباعهم يف باطلهم, الزواج فيما بينهم أن حيكموا العامل؟

يا أيها { },وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون{, }وكان أمره فرطا
, لقد خوفونا فأطعناهم يف خططهم .}الذين ءامنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين

فماذا , عفوا األمن تنفذ من قبل الضعفاء وكأنه احلق اخلالص وال ينبغي ألحد أن يناقش وأصبحت قرارات جملس اخلوف
عندئذ جترنا , !هل سنقول له إننا أتباعك, سنقول للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة عندما نلقاه يف اخلوض؟

, نعم لقد ابتعدنا عن ديننا ورضينا بالذل املسلط علينا, كاملالئكة بعيدا عنه وتقول له إم قد غريوا بعدك وأحدثوا واتبعوا غري
إىل مىت سنظل حتت الضغط الغريب الكافر حبجة االنسانية , وما بقي لنا إال أن نعود إىل احلق بدال  أن نتمادي يف الباطل

املبادئ احملمدية غريت  حىت, !وكأن حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يأت بأي مبدأ, والشرعية الدولية واملبادئ االنسانية؟
فاألنبياء كلهم , والكل خياف أن يقول بأن االسالم هو منهج متكامل للحياة وأقدم من الدميوقراطية, ومسيت باسم الدميوقراطية

واجتهد بعض املفكرين اإلسالميني حبسن نية إظهار للغرب بأن مبادء االسالم هي , حتاكموا باالسالم قبل ظهور الدميوقراطية
نعم االصل هو االسالم , بدال أن يظهروا للغرب بأن هناك بعض مبادئ الدميوقراطية هي من أسس االسالم, دميوقراطيةلامن 

ولئن أتيت الذين أتوا الكتاب بكل ءاية ما تبعوا قبلتك وما أنت (, وحنن لنا مبادئنا وتسمى مبنهاج النبوة ومنهاج القرآن
أما مناهج الدميوقراطية , فالصالة والنسك واملوت واحلياة كلها جيب أن تكون هللا, طإن القبلة ليست وجهة فق, )بتابع قبلتهم
واملشكلة أن احلكام الذين وضعوا من , فلدينا أفضل املناهج واملبادئ على االطالق ولكن قد هزمنا من داخلنا, فهي للغرب

ونسينا أن احلكم , استبدادية وقمعية ووراثيةقبل الغرب الكافر قد ترمجوا االسالم ترمجة خاطئة وأصبحت هذه احلكومات 
نعم انظر إىل أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي , ليس للمرياث وعندما توارث املسلمون األوئل احلكم ظهر الضعف فيهم

ن وهذا عكس القرو, أما حرية التعبري فلم تكن متوفرة أبدا يف قرننا, رضي اهللا عنهم أمجعني كل واحد منهم من نسب آخر
املفضلة فقد كان الناس يواجهون الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء بآراءهم الشاذة واخلطرية ومع ذلك قد تركوا 

  .بأفكارهم ماداموا مل يرفعوا السالح على الدولة ومل يرتدوا عن دين اهللا
, تعمار ولكن بوجوه كثريةواخلالصة أننا كنا نعيش يف زمن االس, يا قارئ هذا الكتاب لقد صورت لك املشهد كاملة

فمرة تكون عسكرية ومرة أخرى فكرية وسياسية مث رجعت املرحلة األوىل من جديد واستخدمت القوة حملاربة كل من ينادي 
وال نقول أن غريهم مل يعملوا للدين لكن زمننا كان زمن , وكانت اإلشاعات تدور حول شباب املسلمني ااهدين, بالشريعة

كانت املؤسسات الشرعية الرمسية ساكتة عن قول احلقيقة ومواجهة , كان جيلنا جيل القاعدة بال منازع, نقاشااهدين دون 
بل ناصرم فأصبح هناك فجوة بني الشباب املسلم واملؤسسة الرمسية ألن هذه املؤسسات لألسف الشديد ال , احلكام الظاملني

لقد كنا يف وضع حرج جدا وظهرت فنت كثرية ومن أعظمها , ريةتنتقد صاحب السمو أو جاللة امللك أو رئيس اجلمهو
  .تقديس كالم الغرب واالعراض عن منهج رب العاملني سبحانه وتعاىل

وحنن ال نلوم أحد باتباع وسائل حديثة , لقد ظهر يف زمننا دعاة لدين اهللا بالزي الغريب جلذب الشباب إىل الدعوة
ولكننا عارضنا سياسة بعض الدعاة , الناس باللباس بل بظاهر التقوى واالخالص للدعوة مادام يقول احلق وال حنكم على

مثل املوسيقى االسالمي والتمثيل االسالمي والرياضة , فلبسوا كل ما يأتينا من الغرب بلباس االسالم, ألسلمة كل شيء
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والتمثيل يكون حالال إذا رافقه , عازفيا أخي لقد أحل اهللا التغين ولكنه حرم امل, االسالمية وال أدري كيف يكون ذلك؟
أما الرياضة ففي منهج الكفار ال ينبغي أن , جة التمثيلحبأفعال حالل وليس بأفعال احملرمة أو اإلختالط بني الرجال والنساء 

ثر من والرجال يف هذه األلعاب يتسترون أك, تذهب املرأة لألولومبيات إال أن تتعرى متاما وجتري وكأا يف غرفة زوجها
الغربية فمالنا  تفإن كان, وال ندري أي حضارة يتحدثون عنها, ولكن أسرع بعض الدعاة للقول بأا احلضارة, النساء

فمحمد صلى اهللا عليه وسلم بريئ من كل مسلمة تلبس , وإن كان قصدهم اإلسالمية, وماللحضارة الغربية فنحن مسلمون
وأسرعت القنوات العربية يف الدول االسالمية إىل نقل تلك األلعاب , ةوهي عاري همالبس السباحة العارية ليشاهدها العامل كل

ودخلت الدياثة يف بيوت , فالتعري أصبح أمر مألوف لدى اجلميع, األلومبية دون حرج حبجة التسابق الصحفي والترفيه
ئيل كان يف علماءهم الذين جالسوا وصدق رسول اهللا حني قال بأن بداية هالك بين اسرا, واهللا أعلم املسلمني حبسن نية

نعم إننا كنا يف زمن العجائب فنجتهد يف تعليم أوالدنا بأن اخلمر حرام وجمالسة , أصحاب السوء وتبادلوا املآكل واملشارب
ف يف املقابل كانت القنوات تعلّم األطفال كي, سلمة بشهوة حرامسواء كنت كافرة أو موالنظر إىل األجنبية , من يشربه حرام
وكان , وكيف يؤسس املرأ للزىن بعمل العالقات الغرامية احملرمة اهللا ظهرت كل ذلك يف القنوات باسم احلب, تشرب اخلمور

, واهللا لو رجع إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا عرف املسلم من الكافر, اهللا اجلميع يتفرج دون أي حرج إال من رحم
كنا , رمبا يذهب املرأ إىل بعض العواصم الدول العربية ليتفاجأ وكأنه يف عاصمة دولة غربيةو, فملبسنا ومشربنا كانت سواء

ال تزال "ومع كل ذلك كان وال زال هناك أناس متماسكني بسنة رسول اهللا وقد وصفهم يف احلديث , يف زمن العجائب
, أو كما قال عليه الصالة والسالم, "الساعةطائفة من أمىت على احلق ظاهرين ال خيافون من خذهلم ومن خالفهم حىت تقوم 

إن : "فالرسول يقول, وهناك الصاحلون املخفيون الذين ال نعرفهم, إا احلقيقة فريسل اهللا يف كل مائة عام من جيدد لألمة دينها
, ه الصالة والسالمأو كما قال علي" ما قطعتم واديا وال سرمت مسرية إال شاركوكم األجر ولكن حبسهم العذر, باملدينة لرجال

والذين يريدون مصارعة احلكام يف , كلنا يف ثغرة فالذين يدعون إىل اهللا ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر يف ثغرة
وكلنا ,الربملانات يف ثغرة حسب اجتهادهم وال ينبغي أن نتشاءم من بعضنا فكلنا مسلمون وليس هناك مفضل وغري مفضل

ألمة وإرجاع دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي بناها باملدينة وإقامة شرع اهللا يف أي زمان مطالبون بأن نسعى لوحدة ا
فالشريعة ال تنتظر إقامة دولة وجيب علينا أن نقاتل الكفار وإخراجهم من ديارنا , ومكان بوجود الدولة أو بعدم وجودها

يعين سوف نفعل عندما تقام الدولة ألن هذا , كلمة سوفوال ينبغي أن نضع مشاريعنا يف , بوجود الدولة أو بعدم وجودها
ليس من ج أهل السنة واجلماعة فيجب مناصرة املظلومني بدًء من فلسطني وكشمري وأفغانستان والعراق والشيشان وسائر 

  . بقاع أرض االسالم احملتلة وجيب على كل مسلم أن يتأكد من كل نبأ خبصوص املسلمني قبل اخلوض يف أعراضهم
والسبب أا تركت دينها ورضيت بالدنيا , هكذا كانت الصورة باختاصر جسم كبري تسمى أمة املليار يرتف دما

وعندما تأملت األمر قلت يف نفسي جيب أن أكتب على األقل , وكرهت املوت وسلط اهللا هلا من أبناءها ومن يتكلم بلساا
فقررت أن أكتب هذا الكتاب التارخيي , الغرب أو الذين خالفوناليس كما رآه , ااهدين يف عصري كما شهدناه تاريخ

 خصوصا بعد خلع االمارة, وألبني للجميع مفاهيم ااهدين وقيادم, ليكون شاهدا على عصرنا وقرننا الرابع عشر اهلجري
, تمثلة يف األمم املتحدةسلفنا الصاحل واليت رفضت اخلصوع للشرعية الصهيونية امل االسالمية الوحيدة اليت كانت على خطى

  . فقد أقرت الصهيونية العاملية ببدء حرب عاملية ثالثة ضد االسالم, وهكذا بدأنا مبرحلة جديدة يف اجلهاد
فمن واجبنا كقيادة ميدانية يف اخلارج أن , ومبا أن القيادة التارخيية للمجاهدين يواصلون اجلهاد يف داخل أفغانستان

فقصدت الكتابة عن , بكلمة أو تفهيم الناس احلق ألال تتدخل املفاهيم وتظهر البدع والتشددولو , نواصل اجلهاد كذلك



                                          War against Islam                                               13 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             13 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

وقد ظهرت أثناء االحتالل السوفييت ألفغانستان وسأتكلم عن فكرها , القاعدة وهي جزء صغري من شباب األمة االسالمية
ميع صدق ونزاهة منهج القاعدة خبصوص اجلهاد ألوضح للج, ومنهجها املتمثلة يف قائدها الشيخ أسامة بن حممد بن الدن

واعتمدت اسلوب سرد األحداث بطريقة التكرار يف بعض األحيان ليتمكن  ,وغريها من األمور الدينية والدنيوية والسياسية
مثل مة التكفري , وركزت على بعض اإلشاعات الكاذبة اليت ترمى على القاعدة ومؤسسها, القارئ من التفاعل معها

وقد حتدثت بوضوح يف هذه الوريقات اليت أرجو من اهللا أن جيعل هذا اهود يف ميزان حسنات , تطرف الديين واإلرهابوال
دافع عنها فسن, ال تتجزأ عن أمة االسالم ولكن القاعدة جزأ غين عنا فقد تكفل اهللا حبفظهواالسالم , كل مسلم جماهد مناضل

وأحتدث عن , )فاضل هارونقصة /اإلسالماحلرب على (, ذا الكتابوقد مسيت ه ,فيها وحنن أعضاء يف زمنناألا كانت 
وبيان احلقائق واألسرار املتعلقة بااهدين بدًء من املرحلة , سرييت الشخصية وحتليل املواقف السياسية والدينية بوجهة نظرنا

ية الثالثة والقتال يف العراق وتكذيب اخلرافة واألكاذيب اجلهادية ألوىل يف أفغانستان وانتهاًء إىل املرحلة الثانية واحلرب العامل
كما أبني فيه بعض املسائل اليت اختلفنا فيها مع بعض اخواننا الذين تشددوا يف بعض مسائل , واإلشاعات اليت ترمى ضدنا

ني احلق وللقارئ بل لتبي, خالفنا مع بعض احلركات االسالمية األخرى من دون جرح مشاعرها أو ذم عملهاكذلك و, الدين
كما أبني يف هذه الوريقات حقيقة الصراع بني اإلسالم والصهيونية العاملية املدعومة من قبل األنظمة الفاسدة , احلكم النهائي

  .الظاملة الفاسقة اجلائرة اليت ال تم إال بالبقاء على احلكم ولو على حساب شعوا
القاعدة كما شاهدته فأنا داخل هذا التاريخ ومل أكتبه باملقارنة بل ما قد كتبت التاريخ اجلهادي املعاصر ومرحلة جيل 

, هذا تاريخ اجلهادي املعاصر حقيقي, شاهدته بعيين فنحن من صنع معظمه وعاش مع الوقائع وليست رواية مسعتها من أحد
ولكن هناك أمر , شكل علينوقد اجتهدت يف كتابة هذا الكتاب وطبعته بنفسى ألن الظروف ال تسمح يل أن أنشر الكتاب ب

مهم جيب أن يقوم به كل من له غرية وأراد سالمة معتقده وحبه لنشر الفكر السليم يف الشباب األمة أن يترجم هذا الكتاب 
ألنين , إىل اللغة االجنليزية والفرنسية والسواحلية والصومالية وغريها إن أمكن ليستفيد كل املسلمني من هذا الكتاب التارخيي

وأرجو أن يستفيد منه أبناءنا وأحفادنا ليتجنبوا أخطاءنا ويتبعوا حماسننا يف , ربه تارخيي ألن أحد شباب ااهدين من كتبهأعت
وميكن أن , بشرط أن ال يزيد وال يعلق وال ينقص شيئا مما كتبته, وأنا ال أمانع من أن يترمجه أي أحد, جهادهم املستقبلي

وقد قررت أن أطبع طبعة واحدة , فال بأس بذلك, وية فلست متبحرا يف علم النحو واللغةيصحح األخطاء اإلمالئية والنح
لتقوم هذه املؤسسة بنشر الكتاب إن , وأعطيها ألي مؤسسة إعالمية أو فاعل خري من الذين يهتمون بأخبار األمة اإلسالمية

الذي حيمل معلومات سرية ودقيقة عن اجلهاد  فأرجو من أي مؤسسة اليت حظيت ذا الكتاب, وأما خبصوص بيعه, شاء اهللا
واهللا , بأن ختصص كل العائدات املالية ليتامى وأرامل فلسطني, يف القرن الرابع عشر ومعلومات دقيقة عن عملهم اجلهادي

  .أسأل أن يهديين سواء الصراط
  /أمني سر القاعدة, أخوكم املطلوب عامليا

  
  القمري ل املال فاضلعبداهللا بن حممد علي بن فاضل بن حسني آ
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  جزر القمر

  
  

لقد ولدت يف دولة صغرية تقع يف احمليط اهلندي , سأبدأ هذه الصفحات بالتعريف على نفسي وحسيب ونسيب وموطىن
وتعترب دولة , ري االستراتيجي املعروف مبضيق أو قناة موزامبيقوتقع يف املضيق البح, بني أفريقيا غربا وجزيرة مدغشقر شرقا

وقد عرفت االسالم  يف القرن األول يف , ويسكنها قبائل من العرب واهلنود والبنطو األصليني, %100مسلمة , "سواحلية"
وقد انفردت , جريوهناك روايات أخرى تتحدث عن القرن الثالث أو الثامن اهل, عهد خالفة عثمان رضي اهللا تعاىل عنه

وقد أطلق عليها هذا االسم من قبل العرب , وتسمى جزر القمر, باالسالم وباملذهب الشافعي دون غريها من اجلزر ااورة
باللغة السواحلية وتعين " نغازجيا"وتعرف باسم , األوائل حني دخلوها يف ليلة مقمرة ودهشوا لصفاء مياهها ومجال طبيعتها

واختلف املؤرخني أهي قُمر أي " مثل الذهب"باللغة الفرنسية والربتغالية وتعين " كومور"تعرف باسم  وأيضا, "جاء الفرج"
وهي كلمة " موروين"وعاصمتها , وال يهمنا ذلك إال أننا نعيش يف أمجل اجلزر على االطالق, شجرة الورد املعروفة أو قَمر
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خدم الربتغاليني هذه الكلمة يف عدة دول وخصوصا تلك اليت قاومتهم وقد است, غريبة وأظنها التينة وتعين القوة أو املقاومة
وكذلك كلمة , م مستخدم يف منطقة مورو يف الفليبنيوهذا اإلس, الينيوجزر القمر قاومت وجاهدت ضد الربتغ, بشدة

وحتتضن جزر القمر أكرب , وال أعرف حقيقة املعىن ولكنها هلا أصل التيين معني, وموريتانيا, موروكو اسم املغرب بالالتينية
وتعيش يف حبارها , متر عن سطح البحر 2300وهذا اجلبل يرتفع أكثر من " كارتال"واملعروف باسم , فوهة بركانية يف العامل

وعمرها باليني السنوات وقد ظن , الفريدة من نوعها" الصويالكانت"أعمر مسك على اإلطالق وأغالها يف الدنيا وهي مسكة 
متر حتت ظلمات  200بأكثر من و هرت يف مياهنا ويف أعماق الظلماتلماء أا قد انقرضت إال أا قد ظالكثري من الع

والفواكه , وأشجار الكورنفل واجلوز اهلند, اشتهرت جزر القمر من القدم بأشجار العطور مثل اإليالنغ النع والفانيال, البحار
جلزر القدمية تتطور يوميا بسبب الربكان فخريطتها احلالية ختتلف عن وهذه ا, مثل املاجنا وغريها وكلها وجدت دون زراعة

أجنوان وموهيلي وجزيرة مايوت , هي جزر القمر الكربى, وتتكون الدولة من أربعة جزر رئيسية, م1976خريطة ما قبل 
عن تاريخ وثقافة جزر , وهناك كتيب صغري لألستاذ حممود شاكر, احملتلة وهي األقدم وقد نفذ بركاا وهي تتآكل يوميا

  .تهعميكن للقارئ مراج, القمر
وكانت تغزو كل البالد وحىت اجلزر , ولدت يف زمن ساد فيه االحلاد بشكل فعال فقد كنا يف قرن الشيوعية املاركسية

من كان املعروف يف ز, كنا يف زمن الفتنة والذل والغطرسة الغربية على األمة االسالمية, الصغرية مل تسلم من البلشفية احلمراء
ومسية فترتنا بفترة العوملة , يف زمن كثر فيه الكتب واملعرفة والعلم وقلّ من يعمل مبا يتعلم, منكرا واملنكر معروفا

ولدت يف زمن احلروب املتواصلة يف زمن كانت القوى الكربى العمياء تتحارب بشكل بارد ومن غري إطالق , والتيكنولوجيا
ومن ميوت فيها هم من , وملاذا مل تكن ساخنة؟ ألا كانت غري مباشرة بل جاسوسية, الباردةنار بينها ومسيت باحلرب 

لقد أرادت القوى الكربى وهي دولة السوفيت , الضعفاء يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وأفغانستان وشرق آسيا وغريها
نظار تلك الدول إىل جزيرة العرب وكانت القوات واجتهت أ, والواليات املتحدة  السيطرة على املنافع يف كل شرب من األرض

األمريكية ختوض حربا ضد شعب أعزل يف الفيتنام وعندما ازمت تشوقت لالنتقام للعدو اللدود الروس الطاحمني لنفط دول 
عينات تلك هي السب, فأسرعت األخرية على مالحقتها يف أفغانستان, اخلليج ااورة حلدودها لتنافس األمريكان يف ذلك

م وقد هزمت 1967ولدت يف زمن فقدت فيه األمة اإلسالمية هيبتها بعد حرب , العجيبة واحلاملة بالتغريات واملفاجاءات
فيها اجلييوش املصرية اإلسالمية بسبب خيانة قيادا وأصبح العدو الصهيوين أكثر قدرة وأشجع للمواجهة بسسب الدعم التام 

وسقطت القدس الشريف بيد , روبا العجوز وعلى رأسها فرنساووفييت حلد سواء ودول أاألمريكان والس ,من قوى الكافرة
  .ال ننسى فإن األعداء دائما يتحالفون ضد اإلسالم, الصهاينة منذ تلك الفترة

 25هـ املوافق 1392رجب  15ولدت يوم اجلمعة , ولدت يف زمن كثرت فيه املستعمرات الفرنسية والربيطانية
وهو تابع للهالل األمحر القمري , )ماترينييت موروين( املستوصف الرئيسي املوجود يف وسط العاصمة يف, م1972أغسطس 

سنة بالقوة وحاولوا دون جدوى وإىل  200لقد استعمرونا ألكثر من , وكان موطين وقتها حتت اإلستعمار الفرنسي الظامل
ألم يعلمون متاما أن حرية املسلمني تتمثل , ا البقاء لفترة أطوليومنا هذا تغيري أخالقنا اإلسالمية ولو باملسمى لكي يستطيعو

وقد غزو بالدنا وأخذوا , وجزر القمر كانت حتت االستعمار الربتغايل قبل أن تنتقل للوصايا الفرنسية. يف عودم إىل دينهم
ومن بشاعة جرمهم , موت هناكملكنا السيد علي رمحه اهللا وسجنوه يف داخل سفينة عسكرية مث رحلوا به إىل مدغشقر لي

ومل تتحدث , أم مل يرجعوه ليدفن يف مملكته اإلسالمية بل حرم شعبه من معرفة مصري ملكهم املسلم الذي حاول مقاومتهم
مبا يف ذلك العائلة امللكية اليت تناسبت مع عائلة , أي إدارة قمرية عن مصريه كما مل تطلب معرفة مكان دفنه إىل يومنا هذا



                                          War against Islam                                               17 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             17 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

إنين أحتدث عن هذا املوضوع ألن جديت والدة أيب هلا صلة قرابة بتلك العائلة العربية , لقد أذلوا شعبا بتذليل ملكهم, يأجداد
إال ان بعد أفراد الشعب حاولوا جبهدهم مقاومة , مل تشهد القوات الفرنسية بعد أسر امللك أي مقاومة منظمة ضدها, امللكية

وقد حاوال جهاد الكافرين الفرنسيني واستشهدا يف " ماسيمو و متساال"مها  جاعة رجالنفقد ذكر لنا التاريخ ش, إلحتاللا
فهم خيفون , ولكن عندما يقرأ املرأ التاريخ القمري املكتوب من قبل الفرنسيني لن يعرف هذه احلقائق أبدا, سبيل اهللا

نسا جرمية كربى يف حق الشعب القمري لقد ارتكبت فر, النشاطات اليت وقعت ضدها سواء يف اجلزر الكربى أو غريها
  .وستحاسب يف يوم من األيام إن شاء اهللا

, إشارة إىل قبيلة الفيل يف اهلند) آيت(والدي إمسه حممد علي فاضل حسني مال , ولدت من أبوين مسلمني واحلمد هللا
لذين هاجروا من اهلند بعد اإلستعمار البوهراويني ا طبقات وكان جدي من طبقةفما ال خيفى على أحد أن اهلنود لديهم نظام ال

وقد هاجر من اهلند إىل جزر القمر وامسه , فجدي هو هندي األصل وشيعي املذهب, الربيطاين حسب رواية عمي بدرالدين
, وهو من مدينة بوربندار الساحلية املشهورة, باهلندي أو باحلروف الالتينية) فجال -فزول -فَزل(فاضل بالعريب وتكتب 

 كما لدينا أقارب , اليت تسكن هناك" امتوال باي"أقارب هنود يف مدغشقر ويعرفهم عمي فقد عاش يف صغره مع عمته ولدي
ألننا من أهل السنة وهي من الطائفة الشيعية , يف دار السالم عاصمة ترتانيا ولكننا ال نعلم عن تلك العائالت شيئا" روفو"يف 

  .عرف عليهاكما مل جيتهد والدنا يف الت, الربهانية
, فأجدادي من طرف والدة أيب وهي عائشة بنت عبداهللا, لعائليت مكانة قوية يف تاريخ امللكية القمرية قبل اإلستعمار

وهي من أشرف العائالت نسبا  ,وعلماء من املتصوفة احملترمني يف موروين العاصمة, كانوا هم الوزراء امللمني بشؤون احلرب
كما أن بعض أجدادي هم من , وإىل أيام والدتنا ونشأتنا, اداو يف منصب الوالية لفترة طويلةفقد س, معروفة جدا اومكانته

ويتقرب الناس م ظلما وتانا واعتقادا بأم , األولياء الصاحلني الذين دفنوا يف أشهر املساجد يف العاصمة دون علمهم
وهم مل خيربوا الناس بأن يفعلوا , شركالبدا فكلها من افعال وحنن ال نرضى بذلك أ, يتوسطون  بينهم وبني اهللا أثناء الدعاء

وعاشت , وإذا ذهب أي مستطلع للعاصمة وسأل عن نسب أهلي فسوف يعرف تلك احلقيقة دون عناء, ذلك بعد موم
" ريشق"وبضعهم يطلق عليها إسم  "أهل القرى"الكلمة تعين  يف العاصمة القدمية وهذه) كوراتيسين(تلك العائلة يف حي 

وكان رجل حكيم يسمع له إذا تكلم وله ) بوبكر(لقد شاهدت خال والدي , وهي من أصول عربية عمانية ومينية, ملكانتها
وهي اليت حكت عن األجداد ومل أمتكن من زيارا , كما أن خالة والدي تسكن منطقة إيكوين التارخيية, مكانة يف العاصمة

, من العمر 11كما أنين مل أشهد جدي اهلندي ألنه مات حني بلغ والدي , عائلة والديألننا عشنا بعيدا عن , أو اللقاء ا
. هناك بسالم إن شاء اهللا هو مدفونوأصرت الطائفة البهراوية الشيعية على دفنه يف املقابر املخصصة هلا يف العاصمة القمرية و

بعد  ين فاضل مث العم سريوباي فاضل الذي ولد يتيماه عمي بدرالدعويتب, إن والدي حممد علي بن فاضل هو أكرب أبناء جدي
مث توىف وتزوجت من شيخ آخر , مث تزوجت جديت عائشة بشيخ آخر وولدت له عمي حسن حممد أمحد, موت جدي

وبعد موت جدي , ومل يتمكن أحدا من إخواين رؤية جدتنا عائشة بنت عبداهللا, وولدت له عميت الوحيدة ست بنت برهان
أما عمي بدرالدين فقد تعلم التجارة , وواصل والدي الدراسة, فر والدي وعمي بدر الدين إىل خالتهما يف مدغشقراهلندي سا

أما والدي فله , وتزوج مبدغشقرية أم زيتون وهي أم أوالده, وكسب خربة كبرية يف جمال البيع والشراء, من خالته اهلندية
ومعروف أنه , سني يف احلكومات القمرية اليت أتت بعد اإلستقالل فهو معلمهمالفضل الكبري يف كل الوزراء واملسؤولني السيا

وقد ختصص يف اللغات الالتينية فهو متمكن من مجيع مداخل اللغات املنتشرة يف , من األوائل الذين مارسوا حمنة التعليم
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وأظن هذا , يقرأ كثريا كتب الفقه الشافعيفهو , ويفهم العربية الفصحى, طبعا ويتحدث باالجنليزية وبالفرنسية بطالق, أوروبا
  .ويبدو األمر وراثيا, سر انتشار اللغات يف هذه العائلة فنحن مشهورون باتقان اللغات بسرعة فائقة

فهي يب يب بنت , "السيدة"وهذا اإلسم مشهور يف اهلند والباكستان واملدن الساحلية وتعين " يب يب"أما والديت فهي 
من أصول هامشية أردنية حسب الشجرة , ن أصول عربية من قيس عيالن وأبوها رجل مهاجر حضرميوهي م, أمحد بن علي

ئشة بعد أن باع كل وتزوج جبديت عا, وجدي أمحد بن علي قدم من اليمن يف القرن التاسع عشر للميالد مهاجرا, العائلية
ويقف " ميتساميهويل"وبيت جدي من أقدم البيوت يف  ,وقد اشترى الكثري من األراض, قرر االستقرار يف اجلزرممتلكاته ألنه 

ومل يتمكن أحدا من إخواين رؤية هذا اجلد , شاهدا على املعمار العريب القدمي املمزوج بني اجلبس وبودرة املرجان البحري
  .وهو من جيل القرن التاسع عشر, يمالعظ

وهي من أصول , حتمل كال جديت نفس اإلسم وقد أراد اهللا أن, وقد أدركت جديت عائشة بنت عبداهللا والدة أمى
لقد أمجع العائلة أنين كنت حبها األول دون أحفادها األخرين والسبب , مل حتب جدي حفيدة كما أحبتين, عمانية مسقطية

 بسيط وهو أنين أمحل اسم أبوها فهي اليت وصت بأن أمسى عبداهللا وهذا األسم من أشرف األمساء وقد ذكر يف القرآن إشارة
إن عائلة جديت العمانية ووالدة أمي موجودة , نعم االسم عبداهللا, )وإنه ملاّ قام عبداهللا يدعوه(إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم 

وكانت جديت , حالية ولنا بعض األقارب يف سلطنة عمان ومدينة جدة يف بالد احلرمني ولكنين مل أمتكن من عمل حبث عنها
ذلك, وواصلت والديت مبناديت بتلك الكنية, "هبسترة الذ"كنية  قد أطلقت علي كانت جديت عائشة تأتينا , وال أعرف سر

إذا حضرت إىل بيتنا تالعبين كثريا وتطبخ لنا املوز احللو بالنرجيل ألنين و ,يف العاصمة وترتل عند والديت فهي بنتها الصغرية
لعب بضرب الطبول عندما وصلين نبأ وفاا يف بلدها وكنت أ, لقد مرضت وتوفيت وأنا يف سن السادسة, أحب ذلك كثريا

أحببت جديت , وأشعر وكأا معيباملغفرة هلا فدائما أدعو , رمحة واسعة ومل أنسهاوأسأل اهللا أن يرمحها , "ميتساميهويل"
  . عائشة بنت عبداهللا كثريا جدا جدا

حدودها مفتوحة لكل القادمني لذا فقد تشكلت أيها القارئ كما ترى فعائليت وجدت يف جزر تقع يف احمليط اهلندي و
وعالية بنت أمحد بن علي وأم رقية , بِراية بنت أمحد بن علي, ولدى والديت مخسة أخوات وهن خااليت, من عرقني أساسيني

 وحيزنّ حلزين, وكلهن جيمعن على حيب كثريا, بنت أمحد بن علي وسعيدة بنت أمحد بن علي وأم فهيمة القمرية) دادا(
 25وعمره فقد تويف , ولدي خاالن علي بن أمحد بن علي وناصر بن أمحد بن علي رمحه اهللا, ويفرحن لفرحيت واحلمد هللا

وهو أول من أدخل سيارة , وكان تاجرا ماهرا ومن أمجل شباب زمانه, قبل زاوج والدي بوالديتومنذ فترة طويلة جدا سنة 
وهي من العائالت القليلة اليت حافظت على , ين أن العائلة كانت جتارية بامتياوهذا يع, "ميتساميهويل"يف مدينة العرب يف 

  .مالحمها العربية الشريفة فقلة قليلة استطاعت فعل ذلك
وإذا أراد املرأ معرفة حقيقة العائالت يف اجلزر القمر فلينظر إىل مقابرها فإن كانت متلك أرضا خمصصا ملوتاها فهي 

تعمدت لقد , ومل يبخل جدي مع خااليت فلهن أراضي ومزارع كثرية جدا واحلمد اهللا, مكانتهاعائلة عريقة ومعروفة عن 
, وال من باب الرياء ولكن حبا يف نسيب الشريف, نسيب وحسيب ليس من باب اإلفتخار فقد معنا الرسول من فعل ذلكذكر 

إننا أكفاء وكرماء , ذمة ال وطن وال أصول هلمكما قصدت تكذيب األعداء األمريكان الذين يرددون دائما أم يقاتلون شر
جيوش  تبعد والديت بسنة انتصر. وأحفاد الصحابة ليس كما يدعون أم يقاتلون حثالة من قطاع الطرق أو ارمني

م واسترجعوا جزءا من األراضي احملتلة يف مصر وعزز ذلك النصر العظيم 1973رمضان يف سنة  شراملسلمني يف معركة ع
, وسبب النصر كان بتوفيق اهللا مث بالتعاون بني تلك الدول, الدول اإلسالمية ووضعتهم على خريطة العامل من جديدموقف 
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هذا الرجل احلكيم الذي فهم الكثري والكثري فقد , فقد استخدم سالح البترول من قبل امللك احلكيم فيصل آل سعود رمحه اهللا
لطات املصرية ارسال فرقة كومندوز من بالد احلرمني للجبهة القريبة من تعاون مع القوات املصرية كما عرض على الس

وهي أساسا , ولكن كما نعلم فهناك عائلة جاللة امللك حسني اهلامشية اليت كانت هلا عداوة مع آل سعود, فليسطني احملتلة
ونريد من , امللك فيصل رمحه اهللا فرفض طلب, مشكلة فلسطيني واشتهرت عائلته بتعاوا العمياء مع الصهاينة واملستعمرين

سالطني آل سعود اجلدد أن يسريوا وينهجوا ج أبوهم وج هذا الرجل الذي أحب الدين ونشر االسالم يف العامل حبكمته 
ومل يدم الفرح كثريا فبدال من , هم امللك فيصل ذلكوقد ف حنن نفتقد إىل التعاون والوحدة, ودعمه للمسلمني يف كل مكان

اكتفى املسملون مبواقعهم اجلديدة , مرار واطالق انتفاضة قوية يف داخل القدس ودحر احملتل الصهيوين وطرده من املسجداالست
فقد أبيدت كتائب اسالمية بأكملها وهذا , وحصلت فضيحة تارخيية أثناء ذلك, واستثمر النصر لصاحل اليهود بتدخل أمريكي

وقد رفض الرئيس , مجرم شارون ليدخل إىل األراضي املصرية دون أن جياه أحدففتحت األبواب لل, األمر قد خطط من قبل
وما جرى يف , وتنازل العرب عن القدس الشريف إىل يومنا هذا, السادات كل اقتراحات املصلحني من أبناء القوات املسلحة

سلّمت  ة واملستسلمة لألعداء واليتفالقوات السورية املهزوم, فقد شهد العرب العجائب يف تلك السنوات, الكواليس أعظم
فبعد هذه األحداث ظهرت الصحوة اإلسالمية وبدأت تستيقظ من , اجلوالن للعدو دون مقاومة بدأت حبرب على أبناءها

ااهدين يف محاة ودمرت البيوت وواجهت هذه القوات الشباب املسلم وكأا تواجه الكيان  فسحق, نومها العميق
بعد ثالث سنوات من مولدي نالت . حلكام قد جهزوا قوام ضد الشعوب وليس ضد العدو احلقيقيفهؤالء ا, الصهيوين

مجهورية حزر القمر االحتادية االسالمية كما مسيت استقالهلا الرمسي من قبل الفرنسيني الناهبني وكان ذلك يف  
كنت ات العصيبة هو فقدان والدنا فقد وما حيزنين عندما أتذكر تلك األوق, م من غري حرب وال إراقة دماء6/7/1975

وتزوج ببنت , صغريا أعيش مع والديت وأخوايت دون والدنا فقد طلق والديت بعد سبعة أشهر من ميالدي كما حدثتين والديت
  .وقد تزوجت برجل من جزيرة مايوت بعده, وتكفلت والدتنا املسكينة بتربيتنا وحتملت املتاعب, بكرأبو خاله خدجية بنت 

وكان من املناضلني القدماء , االستقالل مباشرة ترأس احلكومة رجل من جزيرة أجنوان يسمى أمحد عبداهللا بعد
وقد رافق يف مسريته السياسية الشيخ سيد حممد شيخ وهو رجل من عرب , الرافضني لالستعمار والطالبني جبزيرة مايوت

الشيخ حممد أمحد وهو رجل عريب من أجنوان ولوالديت  ميتساميهويل ومهندس االستقالل القمري كما يسمى وكان معهما
وحقيقة األمر أن الشيخ , فهي من أغىن العائالت العربية يف جزر القمر الكربى ومشهورة يف جتارة الفانيال, صلة قرابة بعائلته

رد أمحد عبداهللا وبعده مات حممد أمحد وتف, سيد حممد شيخ قتل بسم من قبل األجهزة الفرنسية حسب الرواية القمرية
وبعد ثالثة أشهر من اإلستقالل حصل أول انقالب عسكري يف جزر القمر وأصبحنا , األجنواين من ترأس احلكومة الوليدة
وهو أخ غري , القمرية الكربى" شواين"وترأس احلكومة اجلديدة علي صاحل من مدينة , جزءا من الكتلة الشيوعية املاركسية

ويف الفترة املاركسية دخلت , وقد انقلب عليه, وكان وزيرا للدفاع يف حكومة أمحد عبداهللا, جوهرالشقيق للرئيس سيد حممد 
ومل تكن الكتاتيب اإلسالمية تعمل بسبب املاركسية , املدارس النظامية بسن السادس أي يف الفترة اليت توفيت جديت ولدة أمي

دأنا ندرس نظام األلف باء وهذا النظام يرجع القمريني إىل األصول وب, وعرب كل شيئ واختفى الالتينية من الوجود, اجلديدة
وغابت فرنسا عن ساحة جزر القمر , وهذه من حسنات هؤالء القوميني, فتكتب اللغة السواحلية القمرية باحلروف العربية

ينية والعقائدية واإلجتماعية وقد تدخلت املاركسية بشكل مباشر يف شؤون الناس الد, ونفي الرئيس أمحد عبداهللا إليها, متاما
وخرجت املرأة املسلمة القمرية ألول مرة لتخدم جنبا على جنب مع الرجل باملبادئ املاركسية وليست باملبادئ اإلسالمية 

وأما , ومنع الشعب من إعالن الزفاف وما إىل ذلك من األفراح واإلجتماعات, فنحن ال مننع املرأة من العمل وفق الشريعة
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لقد ساد نظام اإلجبار على العمل , وطلب من أئمتها إقفاهلا بعد الصلوات مباشرة, هلا قانون جديد تفقد صنفاملساجد 
وأذكر أين دخلت ألول مرة السجن وعمري مخس سنوات أي يف سنة . اجلماعي للجميع دون إستثناء وحىت العجائز

ومل , دى جاريت اليت كانت جمندة لدى املاركسينيم والسبب أنين أكلت لقيمة صغرية ضمن جمموعة موضوعة للبيع ل1977
كان , "باب الكبري"فوالد هذه اندة املسمى , وحسبت أا وضعت للتوزيع, أعرف حينها أن علي الدفع فقد كنت صغريا

ندة فغضبت ا, وهو من أصول مدغشقرية, رجال صاحلا يفتح بيته للشباب لقراءة القرآن ويوزع األطعمة عليهم يف رمضان
وحبسوين يف املركز اليت جتاور مؤسسة , املراكز اليت متثل الشرطة يف النظام املاركسيوهي " مواسالكومييت "وأخذتين إىل 

وبقيت هناك إىل , أدخلوين غرفة فيها سرير ومنت فيها, "ماغوجوو"يف حي , املخصصة لبناء الطرق وما إىل ذلك" ترافو"
  .عد أن أخربا اجلارة أا حبستيناملساء مث جاءت والديت وأخرجتين ب
مل يرحب ومل يتأقلم مع الوضع املاركسي وبالذات فيما يتعلق بالدين والعادات % 100إن الشعب القمري املسلم 

م وكنت يف 1978وبعد ثالث سنوات من االستقالل شهدت جزر القمر االنقالب العسكري الثاين يف أواخر , والتقاليد
بسبب أن املاركسية كانت , وقد فرح الناس كثريا بعودة الرئيس أمحد عبداهللا مع النظام الرأمسايل, السادسة بعد موت جديت

" بوب دي نار"بقيادة " إسرائيل"قوية عليهم فعندما أحضر أمحد عبداهللا مرتزقه من فرنسا وجنوب أفريقيا وفلسطني احملتلة 
كومة علي صاحل املاركسية رحب به كل الشعب القمري مبختلف عندما أحضرهم لإلطاحة حب, الضابط اإلستخبارايت الفرنسي

فقد ذهبت هناك كجميع الناس ورأيت السيارات , وأذكر املشهد العجيب يف مستشفى آل معروف املركزي, الطوائف
بل وانطلقت االشاعات أن علي صاحل مل يقتل , العسكرية من نوع الندروفر تقف أمام املدخل الرئيسي وفيها بعض اجلثث

ولكن كانت , وحنن نعلم ان املاركسني حياولون دائما ترهيب الناس ويزرعون فيهم الشكوك ألال يصدقوا احلقائق, هرب
وانتشر الناس يف , بعد أن احتلت املرتزقة قصر دار السالم وهو مقر الرئاسة, حقيقة واقعية فقد قتل يف القصر الرئاسي

وقد دفن علي صاحل يف مكان سري من قبل املخابرات الفرنسية , ديكتاتوريالشوارع ميرحون ويفرحون بزوال الطاغوت ال
ويف احلقيقة حىت نكون , رجع إىل البالد الرئيس املخلوع السابق أمحد عبداهللا واستقبل كاألبطال. وهي من تعلم عن مكانه

نت متوفرة بفضل الزراعة واقعيني يف ما نقول فرغم شدة البطش املاركسي إال أن البلد شهدت رخص يف األطعمة وكا
كانت تتنافس , احلكومات يف جزر احمليط اهلندي كوكانت جزر القمر تتقدم بسرعة مبحاذة جارا تل, واإلعتماد على الذات

وخافت فرنسا أن يتثأثر الشعب املايويت مبا جيري يف جزر القمر , معا يف اإلقتصاد والتقدم التقين والفين والعسكري ويف الزراعة
وكانت احلكومة املاركسية تركز على التقدم التقين ويف اال , فهي قد خدرت هؤالء باسم التقدم اإلقتصادي, ىالكرب
أقصد أن الرجل , كما فرضت يوم اجلمعة كيوم العطلة االسبوعية, باأللف باء, وقد حاولت تعريب املناهج الدراسية, العلمي

وأراد أن ينهض بالبلد يف شىت ااالت دون فرنسا اليت , سات الفرنسيةكان قومي بالدرجة األوىل وكان يكره كل السيا
الشركات يف جزيرة موريشويس اليت تعترب اليوم من أكرب اجلزر  ضعبومن الغريب أن , تريدنا أن مند هلا أيدنا للتسول دائما

عد بكثري عن جزر القمر فقد تقمدت املصدرة للسكر كانت تستأجر بعض املعدات والطائرات من جزر القمر أما اليوم فهي أب
وكانت الدولة يف عهد علي صاحل تصدر اللحوم إىل الدول , كثريا يف كل ااالت بفضل السياسات اإلقتصادية الربيطانية

كانت هناك عزلة بسيطة بسبب السياسات املاركسية فلم ترغب الدول العربية وغريها فتح , ااورة وكانت مكتفية ذاتية
وغاب التمثيل الفرنسي متاما ورسخت , كانت السفارة الوحيدة يف العاصمة هي سفارة الصني الشعبية, ت يف البالدالسفارا

وهذا , العدواة الرمسية بني جزر القمر وبينها بسبب أا حتتل إىل يومنا هذا أرض إسالمي من بالد اإلسالم وهي جزيرة مايوت
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ويف سنة االنقالب يف شهر رمضان املبارك ولد أخي الصغري , ة احلكومة الشيوعيةما أغضب الغربيون الفرنسيون وقاموا بازال
  .وهناك ولد أكرب منه من أب مايويت ويصغرين بسنة فقط, وهو آخر ولد لوالديت, محدان بن حسن وأبوه من جزيرة مايوت

وكان والد محدان , طهرتوكنت يف السن السابع عندما , م مت تطهرينا مجيعا أنا وأخي عمر ومحدان1979يف سنة 
املكتوب من قبل بعض الشيعة يف عهد " الربزجني"املدائح النبوية من كتاب ورجل مايويت حيب الدين وكان يدرسنا القرآن 

ذلك اليوم فقد حلقنا رؤسنا جيمعا مث لبسنا املالبس الزرقاء  إنين أذكر جيدا, كما هو العادة يف اتمعات الساحلية ,الفاطميني
رفة ووضعوين على طاولة ودخلت يف تلك الغ, نا إىل مستشفى آل معروف وخنت محدان أوال مث عمر مث جاء دوريوحترك

أما , سيارة نومن الغريب أنين متكنت من املشي من املستشفى إىل بيتنا دو, ومل أدري ما حصل بعدها, وفوقي األضواء القوية
يف هذه املناسبات يتم طبخ الوالئم , "أم مجيلة"إىل البيت جارة لنا امسها  وساعدتين يف الوصول, عمر ومحدان فقد نقال بسيارة
وأذكر أن األمري أبو عطاس وهو من أوالد , وحيضر األصدقاء لقراءة القرآن واللعب مع املريض, لعدة أيام حىت تطيب اجلرح

وكنت قد عشت يف بيته , دي يف العاصمةالعائلة املالكة اليت متلك الكثري من األراضي يف العاصمة ومتزوج من أقارب وال
وكان حيضر دائما لزياريت وحيمل معه , فقد أحبين هذا األمري كثريا, عندما كان والدي يعيش مع زوجته اجلديدة مع عائلته

وكنت , من النوع القدمي) الفرنسية الصنع(وكنا نعرف بقدومه إذا مسعنا صوت سيارته الشيفرويل , الشوكوالتا والبسكويت
كانت أيام طفوليت مجيلة وأيام براءة وكلما أتذكرها أشعر بنعمة اهللا , وعائلتنا متقاربة جدا, ميال ألبناءه األسياد كما يسمونز

فتنقلت كثريا حسب مكان وجود , وبعدها انتسبت لعدة كتاتيب إسالمية, وقد طبت قبل إخواين فخرجت للعب قبلهم, علي
مث استقر يب , وتارة يف البيت مع والد محدان زوج أمي, يف حي كلتيكس, سيد إبراهيمفمرة عند الشيخ الشريف ال, يتوالد

فعندما سحبت منا , ولوالديت األسبقية يف تأسيس هذا احلي, "هادوجا"األمر يف كتاب األستاذ موسى يف حينا املسمى حبي 
فضل والدي أن يشتري أرضا جديدة , يق السريعأرضنا القريبة من خاليت عالية من قبل احلكومة الشيوعية حبجة مشروع الطر

وقد ولدت فيها , فانتقل والدي لتلك املنطقة املظلمة واملليئة بالغابات, ومل تكن خاليت تسكن فيها, بالقرب من خاليت سعيدة
 وهو قمري عريب من أصل, "دوبوان عب"وبالقمرية , السيد عبدباسم كان مسجد احلي , وترعرت يف حي هدوجا بسالم

وكنا , كل شيئ لدينا فكنا نلتقي فيه بعد صالة املغرب ونلعب حوله وقد بين من قش جوز اهلندهو وكان املسجد , زجنباري
وعشرون ويبدأ القارئ بسورة الضحى وينتهي بالناس فيقرأ يف الركعة الثانية سورة  23نشهد التراويح فيه وتكون ركاتعه 

نسمع اآلذان األول من الفجر نتسارع إىل أشجار املانغا القريبة من احلي لنجمع وكنا نشيطني جدا فكلما , اإلخالص دائما
, كانت أيام فرح ومرح مبعىن الكلمة, وننظف ما أكله اخلفافيش النباتية ونأكل ما تبقى, فاكهتها املتساقطة من هنا وهناك

وكانت , تلك األشجار عندما أعود من املدرسةوكنت ألعب دائما يف , كان جباور بيتنا شجرة حناء وجوافة والينبا واملاجنا
كانت لدينا , وجيلنا أول جيل أسس فريق كرة قدم للناشئني يف حينا, عالقيت بأوالد خاليت يوسف وفيصل ممتازة جدا جدا

قبل وهناك جمالس لسرد حكايات ألف ليل وليل من , أنشطة طفولية كثرية وأمهها لعب التمويه واالختفاء يف األيام املقمرة
وتنقل من اجلدات إىل األحفاد , والكثري وتدور بني اخلري والشركثري وال تنتهي تلك القصص ففيها ال, اجلدات واألمهات

وبعد املدرسة , لقد أحببت موطين كثرية ومازلت أحبه واحلمدهللا, ويكون ذلك قبل النوم ويف أسطح املنازل ويف األيام القمرية
وكانت املناهج فرنسية من األلف إىل الياء وألغيت نظام األلف باء العريب , رسة الفرنسية العصريةالشرعية أرسلتين أمي إىل املد
وقد اجتهدت يف الكتاتيب , ت احلكومة اجلديدة اليهود والنصاريوأما عطلة األسبوعية فقد ابع, واستبدل باحلروف الالتينية

وبعد ذلك ختمت القرآن يف نفس مدرسة , عمة على التالميذوختمت جزء عم بسرعة وأعلنا الفرح عن اخلتم ووزعنا األط
وبعد , وختمت القرآن قبل سن العاشرة متاما, وأنا أشكره كثريا جلهده وتعليمه يل وكنت من أفضل تالميذه, األستاذ موسى
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والصرف  وتسمى مدرسة البداية فدرست فيها النحو, ذلك انتتقلت إىل مدرسة أخرى أكثر تنظيما وفيها فصول دراسية
وأستاذي وشيخي هو األستاذ علي جاي وكان رجل حامسا حيب , واللغة والفقه الشافعي والفرائض وبدأت حبفظ القرآن فيها

الناس الفجور والضياع يف صغري وهذا بفضل اهللا  أشاركالدين وااللتزام وقد علمين الكثري وأرشدين إىل اهلدى بفضل اهللا فلم 
لدراستني رغم الصعوبات فالصباح نذهب للفرنسية وبعد الظهر نتجه إىل املدرسة الدينية لننور واصلت ا, مث بفضل هذا الشيخ
, لقد عشت طفولة مجيلة رغم غياب والدنا, واملدارس الدينية كانت بأجرة أما الفرنسية فكانت باان, قلوبنا بنور القرآن

رحلة االبتدائية يف هدوء وتركيز واشتهرت يف العاصمة وكنت متفوقا جدا يف الدراسة العصرية واالسالمية وقد أمضيت م
وكنت أقدم املشتركني أثناء االحتفالت يف أعياد مولد النيب حممد صلى اهللا عليه , بالبالغة خصوصا يف املناسبات االسالمية

  .ولقد تعلمت فن اخلطابة واملواجهة منذ صغري جدا واحلمد اهللا, سلم وكنت مشهورا يف ذلك
, تتطلع إىل األوضاع يف أفغانستان احملتلة من قبل القوات السوفيتية احلمراء, رة األمريكية املنهزمة يف فيتنامكانت اإلدا

ووجد الغرب بقيادة الواليات املتحدة سببا مربرا للتعويض , وهكذا احتلت بلد اسالمي يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري
ة السوفييت واالنتقام منها حبجة أن الروس قد دعموا الفيتكونغ الشماليني أثناء عن خسائرها يف الشرق األدىن وختفيف من هيب

مبا فيها اإلعالم إىل آسيا الوسطى فقد بدأت أشد احلروب الباردة  اواجتهت أنظار العامل كله, وحماربة الشيوعية, احلرب
قضية فلسطني ولبنان وتدفقت األموال إىل مهّشت , وفيما كان العامل مشغول باحلرب يف أفغانستان, سخانة يف هذا العقد

ويف هذه الفترة كانت جزر القمر تشهد تغريات سياسية سريعة فقد رجع الفرنسيون إليها بعد ثالث سنوات من , أفغانستان
ا هل فكروا مبا سيحصل يف املستقبل؟ مل يفعلو, فهو احملتل الفرنسي, الشعب مبن أطاح برئيسهممغادرا كما قلت ومل يفكر 

, كما حيصل اليوم يف عدة دول اسالمية, فقد وصلت احلكومة برفقة اجليوش الفرنسية, وهكذا يعيد التاريخ نفسه, ذلك
أما مستقبل هذه اجلزر , فالغرب يتحدث دائما عن الدميوقراطية ولكن احلقيقة أنه يطيح باحلكومات وينصب أخرى موالية له

قرن األول اهلجري واملعروفة بعلماءها وانفرادها يف كل شيئ فهي تسري للمجهول األربعة اجلملية اليت عرفت اإلسالم يف ال
أما سكان جزر القمر فهم ينتمون إىل العرب والفرس واهلنود والبنطو األفارقة وال توجد , والذل وحتت االستعمار اجلديد

وقد استقرت األوضاع السياسية بعد , فيهاتفرقة عنصرية أو قبلية بل ينتمي الناس إىل قراها ومدا وال يوجد نظام قبلي 
فالبنوك واملؤسسات , ولكننا دخلنا يف مرحلة اخلصصة واستولت الرأمسالية الفرنسية على كل شيئ, اإلنقالب على الشيوعية

وليست , التنمية الفعالة وحمطات توليد الكهرباء واإلتصاالت واملواصالت كلها كانت حتت اإلشراف املباشر للفرنسيني
ويديرها ضباط فرنسيني , وحىت الشرطة اجلنائية املسمى بالدرك فهي مؤسسة فرنسية, لحكومات القمرية أي دخل يف ذلكل

وبدأ الفساد , أما شرطة اجلزر فهي غري مسلحة وختصص حلراسة احلفالت وفيها مكاتب الستخراج الوثائق الوطنية, مباشرة
ومع مرور الوقت أصبحت حكومة الرئيس أمحد عبد اهللا , نا باخلصخصة املركزةاملادى ينتشر يف البالد وتراجع اإلقتصاد وبدأ

وكان مهه األول الرئاسة وقرب املرتزقة وأبعد كل منافس ومل يكن , حكومة ديكتاتورية بامتياز وال تسمح باآلخرين باملنافسة
ملدينة بالقرب من املكاتب احلكومية املبنية من ومبناه كان يف وسط ا, هناك سوى حزبه األخضر الذي يفوز باملقاعد يف الربملان

وأما مدعي الدميوقراطية واملنافقني , وهذا قبل بناء الربملان اجلديد بعيدا عن وسط املدينة, قبل اإلستعمار وتطل على البحر
  .الفرنسيني كانوا على علم بكل شيئ وهم ساكتون ألن الرجل يواليهم ومل يكن هناك بديل سريع له

, م أغتيل الرئيس السادات من قبل ضابط مسلم امسه خالد اسالمبويل ردا على اتفاقية كامب ديفيد1981يف سنة
وكنت وقتها يف , م حصلت جمازر صربا وشتيال1982ويف , ودفع الرئيس املصري مثن عالقاته اجلديدة مع الكيان الصهيوين

وترأسها العدو وارم , وارتكاب ازرة العاملية املشهورةقامت القوات الصهيونية باجتياح بريوت وقد , ثالث االبتدائيال
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م انتقلت إىل املرحلة االساسية 1986ويف سنة , الذي أصبح رئيسا للوزاء أثناء كتابيت هلذا الكتاب, احلريب أريال شارون
يكي اجلمهوري املتشدد ويف نفس هذه السنة قام ارم اآلخر الرئيس األمر, ومل أسقط يف أي مرحلة من دراسيت, "كوليج"

فقد , ال العرب وال األمة االسالمية, ومل يتفوه أحدا بكلمة, املسمى رونالد ريغان بقصف مدينة بنغازي اإلسالمية الليبية
  .وال حول وال قوة إال باهللا, واهتم كل واحد منا بالقطعة املقسمة له, جزئنا إىل جزيئات وفتات

وقد قام مفيت , سابقة القرآن الكرمي للجزأين وكانت على مستوى اجلمهوريةمن أبرز أحداث طفوليت هي فوزي يف م
ملاذا مل متثل بلد "سألين , وكنت أمثل بلدة والديت وعندما عرف أنين من العاصمة, اجلمهورية السابق باعطائي اجلائزة بنفسه

ناها عرف أنين ولد حممد على فاضل وكان أيب وحي, "هناك من ميثل العاصمة أما بلدة والديت فال أحد ميثلها"فأجبته " والدك؟
نشتهر مثله بسبب أن والديت من العاصمة الثانية ومل نكن مل ولكننا , وجيلس جبانبه يف الصف األول, رجل مشهور يف العاصمة

ة وأتقنت رياضة وكنت حمبا للرياض, الفرنكو فوين باملرتبة الثانية "املرتون"كما فزت يف سباق , نظهر يف الصورة بعد أن طلقها
كنت مولعا بكل الرياضات وكأي طفل , و تعلمتها ملدة ثالث سنوات" جودو"املصارعة اليبانية املعروفة باجليجي تسو أو 
ومهاراته يف " جاكي شان", وكنا دائما نقلده يف كل رياضاتنا وكذلك, "بروسلي"أسحرتنا حركات املمثل األمريكي الصيين 

والسباحة ألننا نعيش يف , كما أتقنت فن اجلمباز والقفزات الطويلة, "ين شا كو"دام عصاة وختصصت على إستخ, الكونفو
كما ال أننسى كرة القدم فأنا , كذلك يف املناسبات اإلحتفالية, جزر ويف كل عطلة أسبوعية نذهب إىل الشواطئ للسباحة

أتقنت فن الرقص واشتركت يف بعض املسابقات  ,"الربيك دانس" ةوعندما ظهرت رقص, أتقنها جيدا وبالذات حراسة املرمى
, وحيناها مل أكن أميز كثريا بني اخلطأ والصواب, السينمائية" صالة القمر"يف الصالة الكبرية املعروفة يف العاصمة واملسمى 

, أم الدينية وهم كثر جدا وال يسعين ذكرهم كلهم سواء أصدقاء املدرسة العصرية, وأشكر اهللا أين كنت حمبوبا عند أصدقائي
كما اشتركت يف برامج فقهية يف اإلذاعة القمرية وعلى اهلواء مباشرة وكنا نذهب مع الشيخ صادق يف برناجمه املخصص 

  .للتجويد ومع أستاذ آخر للعلوم الفقهية
لقمر فقد يف هذه السنة وأثناء تفاقم األزمة االقتصادية والسياسية ظهرت احلركة اإلسالمية بلباسها السلفي يف جزر ا

دخلت املدرسة املدنية واحلجازية البالد وتنافست مع املدرسة التقليدية واملصرية اليت كانت دائما وال تزال توايل السلطات وال 
ومع رجوع الشباب واملشايخ من املدينة املنورة بدأ الفكر السليم لفهم االسالم كما فهمه من كان قبلنا , تتدخل يف السياسة

مد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين من أئمة أهل السنة وعلى رأسهم األربعة وأوهلم نبينا حم
فاهتممت , ومثلي كمثل أي شاب يثري فضوله اجلديد, وبدأت السنة تنتشر يف البالد بوضوح, فهؤالء هم السلف, املشهورين

م قامت 1986ويف هذه السنة أقصد , عن السنة وكيفية التعامل معهاوبدأت أسأل أكثر فأكثر , ذه التطورات اجلديدة
إذًا األمر واضح فقد قصفت ليبيا ومل حيرك , االستخبارات الصهونية بضرب املفاعل النووية العراقية اليت كانت قيد اإلنشاء

وانتهك العدو الصهيوين , ل الضرباتالعرب ساكنا مث قصفت بغداد بالطائرات العدو اليت مرت فوق األجواء العربية ااورة قب
وأما مؤسسة اجلامعة العربية فهي , ومل يكن هناك أي تعاون حقيقي فيما بني العرب, أعراض املسلمني مبوافقة من بعضهم

مؤسسة حرب على ورق وال جيب أن حنملها ما ال تطيق فحكام العرب يقصدون إفشاهلا فليست لديها جملس تنفيذي حمترم 
  .القومي كما فعل اإلحتاد األفريقي وخمصص لألمن

وقد أحدث تغيريا , يف هذه السنة رجع الشيخ صادق القمري إىل البالد وهو أحد قراء اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
ة وفتح مدرسته اليت مسها مدرسة اإلميان للجميع وكنت حينئذ يف الرابع, واضحا يف مفهوم العقيدة واإللتزام الصادق بالدين

عشر من العمر أي أنين قد بلغت متاما وكنت أحب الشعائر الدينية واللغة العربية والسنة النبوية فقررت اإلنضمام إىل مدرسة 
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وأنا , فاملشاورات كلها كانت معها فهي اليت تسكن معنا, وأخربت والديت فهي املسؤولة األوىل واألخرية عين, الشيخ صادق
األعداء األمريكان أشاعوا يف كل أحناء العامل ويف األنترنت ويف مواقع اإليف يب أي أنين  والعجيب أن, أشكر اهللا يف ذلك

وكل هذه اإلشاعات لتشويه نظام , سافرت إىل احلجاز وأنا يف سن السادس عشر لدراسة املذهب الوهايب كما يزعمون
أنين التحقت بالكلية العسكرية يف السودان بعد بالد  وكتبوا أيضا, الدراسة يف بالد احلرمني لتوصيفها أا تريب الفكر اجلهادي

كيف بولد مل يكمل الدراسة الثانوية ويف , والسؤال املطروح هلم, وهذه األمور كلها من األكاذيب لتضليل الناس, احلرمني
كنهم دائما ما فهم يعرفون احلقيقة وميتلكون املصادر ول, أن يلتحق بكلية عسكرية؟ أنا أتعجب من سذاجة األعداء 14سن 

ولست مقلدا أبدا فنحن ننظر , أنا ملتزم بالسنة النبوية ومذهيب هو مذهب اإلمام الشافعي, تعجبهم األكاذيب لتشويه اآلخرين
ومل جيد العدو شيئا ضدنا غري الوهابية لريمونا ا لكي ينفروا عوام الناس منا بسبب , إىل الترجيح وحنترم مجيع املذاهب السنية

لسنا وهابيون وال شرقيون وال غربيون إمنا مسلمون , ه الكملة من قبل إيران الشيعية وبعض املتصوفة من أهل السنةتشويه هذ
  .نتبع سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم وحنن أتباع أهل السنة واجلماعة

, الروحية وسائر األموروافقتين والديت يف طليب فالتحقت مبدرسة اإلميان وبدأت التحول احلقيقي يف مسرييت الدينية و
اختاذ واخللوة ن و, فقد عرفنا حقيققة املوسيقى املاجنة والغناء احملرم واإلختالط بالنساء غري احملارم يف أوضاع غري أخالقية

والعالقة بني األعداء و قضية , خوة اإلسالمية جيدا ومسئلة حب املسلمني والعمل من أجل الدينكما فهمنا قضية األ, اخلدان
فهناك فرق بني احملبة واملودة وبني املعاملة املشروعة للكافر يف البيع والشراء وااورة والعيش معه ,  ودم وليس معاملتهمم

هذا ليس كالم جتميلي فأنا قد عشت مع صديق نصراين وهو الوحيد يف حينا ومن أصول , ومناصرته إذا ظلم وغريها
كي غري متمرس فقد كان يصلي معنا بعض األحيان مث يذهب إىل الكنيسة مع وهو كاثولي" أرميل"مدغشقرية وكان إمسه 
أصبح لدينا , وأحببته كصديق ومل أشعر يف أي حلظة أن هذا الولد اجلار هو عدو يل يف أي يوم من األيام, والدته أحيانا أخرى

بحت الدعوة إىل اهللا نشطة بفضل اهللا مث إديولوجية جديدة يف التفكري وأصبحنا نفكر يف عز اإلسالم والرجوع إىل الدين وأص
فقد كان الشيخ " هادوجا"وقد يسر اهللا لنا حنن شباب حي , بفضل هذا الشيخ والشباب املتعلمني الذين انضموا للمعهد
وغريهم من " نعمان"و" مشامي"و" مريغين"ومنهم أصدقاء الطفولة , يسكن جبوارنا وانضم الكثري من شباب احلي إىل معهده

فقد فهموا أن الدين , كما انضم إىل املعهد شباب مثقفون ومعظمهم كانوا قد خترجوا من اجلامعات العصرية, ابالشب
شاب يتحول إىل اإللتزام يف سن مبكر أن ال يقصد الشباب املتحمس يف هذه  إنين أوصي كل, والسياسة الشرعية أمر واحد

فقد شهدت يف جتربيت اإللتزامية , لدعوة والتخاطب مع املسلمني واألهلبل يقصد العلماء يف املساجد لكي يتقن فن ا, املرحلة
وقد جتاوبنا يف ذلك بعد أن , فقد درسنا يف املعهد أن ال نأكل اللحوم اليت تأيت من أوروبا ألا غري مذبوحة, بعض األخطاء

, مل ترضى مبا نفعله من عدم أكل للحوموحصل هناك بعض املشاكل يف بيوتنا ألن أمهاتنا , نتثبت من األمر وليس رد الشك
, وبعد أن فهمنا الدين عرفنا أن طعام أهل الكتاب حل لنا وال ينبغي أن نسأل إن كانت هذه اللحوم مذبوحة أو غري ذلك

املوسقى وخروج  غر سنه مع العائالت حولص كذلك تشاكل بعضنا بسبب, رمة إمتنعفاألصل احلل وإذا تبني ألحدنا احل
مل , )كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم(, ون مخار ومل يتعاملوا مع عائالم باحلسىن ونسيو أن اهللا قد قالاألخوات د

أقاطع عائليت أبدا يف هذه املرحلة بل صربت ونصحت قدر املستطاع وصربت على اآلذى وجيب على كل مسلم أن يصرب مع 
على كل حال , فال ينبغي أن نرتكب كبرية حبجة إنكار املنكر, رموال يقاطع أرحامه ألن ذلك أمر حم, عائلته أثناء دعوم

وقد حاولت , كانت جتربة فريدة وناجحة ونقلتنا إىل حب اهللا ورسوله ومجيع املسلمني أبيضهم وأسودهم وعرم وعجمهم
  .احلكومة القمرية مرارا وتكرارا تشويه مسعة الشيخ صادق و أتباعه إلبقاء الناس بعيدين عنهم
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م شهدنا حماوالت من قبل السلطات اإليرانية لزعزعة مناسك احلج بسبب خالفات بني طهران ومملكة 1987سنة يف 
ويف نفس الوقت , إيران أا تريد حترير بيت املقدس مكيف جنمع بني مزاع, ملاذا تستهدف مقدسات املسلمني؟, آل سعود

احلرم املكي أقدس من القدس وهو أول بيت وضع للناس رغم إن  ,؟؟ كيف جنمع بني األمرين,يهم حجاجها لتفجري الكعبة
وال , فالكعبة الشريفة قبلة املسلمني وال ينبغي ملن ينتسب لإلسالم أن يتجرأ عليها أبدا, أنف كل من يعارض ويكره ذلك

  . ينبغي أن توظف السياسة من أجل ضرب املقدسات وإهانتها
وقد باعت والديت مزرعتها اليت , حممد فاضل إىل باريس للدراسة م سافرت أخيت الكبرية آمنة بنت1988ويف سنة 

وكنت حينها يف السادس عشر من عمري , كل األنظار كانت تتجه إىل فرنسا وإىل الغرب, ورثتها من أبيها لتسفريها هلناك
ملوضة هي الرقص واختاذ وكما يعلم اجلميع فالسادسة عشرة هي سن املراهقة ويف زمننا كانت ا, ويف مراحل الثانوية العامة

وكان فضل اهللا على , وظهرت الثقافة الغربية وافتنن كثري من شباب املسلمني بالفن الغريب, اخلدان والعالقات الغرامية املزيفة
فلم أعرف الفواحش أو املنكرات يف , كبري فقد حبب إىلّ اإلميان رغم التيار املنحرف القوي الذي جير كل الشباب إليه

  .بيولوجي وجهزت نفسي ألكون طبيب, دية تامةوتابعت الدراسة الدينية والعصرية جب, ال يف سن املراهقةصغري و
هذا النظام يف واتبع , ي يفصل الدين عن السياسةكان لدينا قناعة تامة بأن السلطات القمرية تتبع النظام العلماين الذ

رغم معرفتنا بذلك إال أن الشيخ صادق مل ينادي يف يوم من األيام و, كل شيء يف السياسة والقضاء واالعالم والتربية والتعليم
ونعلم أن هؤالء احلكام حتت االستعمار , ألننا أوال وأخريا ال نكفر أحدا بالعيان, لقلب النظام أو فتح جبهة قتالية داخلية
ال القريب للدفاع عن النفس يف كل ما عمله هو حتريضنا على تعلم فنون القت, الغريب وضعفاء وبعضهم مكره فيما يفعل
ومنه أخذت فكر االعتدال وعدم قتال املسلمني أو , وهذا من حكمته حفظه اهللا, األوقات احلرجة وعلى األقل يف األزمات
ومن , إن الدستور القمري عجيب جدا فقد أسس من قبل املستعمر قبل تغيريه, فتح جبهات يف بالدهم إال بامجاع العلماء

ألن احلكومة تقر بأن القرآن هو , قوانني تلك الدساتري ينبغي أن يكون حسب الشريعة االسالميةمل مع ر أن التعااجلدير بالذك
ويزعم مفيت اجلمهورية احلايل السيد طاهر بأن , وحنن يف حرية من أمرنا, املصدر األوحد لسن الدساتري للشعب القمري

يحا فهناك بنود كثرية يف الدستور الفرنسي العلماين تعارض قوانني القوانني الفرنسية ال تعارض الشريعة وهذا ليس صح
وما أعرفه أن هناك حماكم حتكم , فنحن خمتلفون معهم يف جمال الطالق واملرياث واحلدود, الشريعة االسالمية والفقه اإلسالمي

فلماذا تفرض علينا , مسلمونفنحن , وحنن يف حرية من أمرنا كما قلت, بالكوت بينال وحماكم حتكم القوانني الشرعية
, الكوت بينال؟ وأردنا كقوة معارضة للعلمنة أن نفهم القمريني أم مسلمون وجيب عليهم التحاكم إىل االسالم يف كل شيء

وكانت املخابرات الفرنسية تتابع عن قرب النشاطات , فنحن نؤمن أن السلطات القمرية ارتكبت خمالفات يف حق االسالم
فأصبحنا نتطلع إىل , ة اإلسالمية يف جزر القمر وكنا بفضل اهللا النواة األوىل الذين نصروا هذا الشيخ ودعموهاجلديدة للحرك

مستقبل البالد وكيفية دعوة الناس إىل احلق ومزج حق املرأة يف العدل بينه وبني الرجل حيث كانت املدرسة هلا قسم خاص 
ن الغزو الفكري الغريب على اإلسالم هي املرأة املسلمة فقد جعلها اهللا األم ألننا مجيعا نعلم أن اهلدف الرئيسي م, بالبنات

فهم يعرفون أن خراب وفساد املرأة املسلمة هي فساد لألمة وحنن كشباب مسلمون نفهم , واألمان والعفة والقوة لالسالم
وكل هذا ال ينايف الشرع احلنيف ولكن من  فهي هلا احلق أن تدرس متاما كالرجل وهلا احلق أن تعمل, متاما حق املرأة املسلمة

, فليس الذكر كاألنثى كما قال اهللا سبحانه وتعاىل, دون تربج وال إظهار لزينتها وتلتزم بتعاليم الشريعة فيما خيص أنوثتها
ق حبق الزواج وحياول الغرب إظهار اإلسالم أنه دين يضطهد املرأة وقد نسيوا أن هلا حقوق أكثر من املرأة الغربية فيما يتعل

وإىل , وتبوأت املناصب اليت ال تترتب فيها إعطاء األوامر املؤدية إىل احلرب أو السلم, والطالق واملرياث وحق احلضانة واالفتاء
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إال أن هناك دول كثرية إسالمية حتكمها نساء , يومنا هذا ومع أن الشريعة اإلسالمية ال جتيز للمرأة أن تكون والية ألمر األمة
ودستور االسالم وسنة حممد , األمر منهي متاما يف الدستور الواليات املتحدة األمريكية أكرب دولة دميوقراطية كما تزعموهذا 

فالغربيون , قرنا بأن ال تتوىل املرأة أمور األمة وهي اإلمامة العظمى 14صلى اهللا عليه وسلم قد وضح هذا األمر من قبل 
حنن لنا , "حقوق املرأة"عموا أن ذلك من ا وتفنت الناس باسم الليربالية وزبشهوا وتربجه يريدون من املرأة املسلمة أن خترج

هذه املرأة الطيبة العفيفة الصديقة مل تكن تتربج ومل تكن فاتنة للناس , قدوة يف املرأة وهي أم عيسى عليه السالم مرمي العذراء
ولنا قدوة يف أم إمساعيل السامي أخ } مرانَ اليت أحصنت فَرجهاومرمي ابنت ع{ملاذا ال يهتدون بأم عيسى عليه السالم 

فهذه املرأة املصرية هي من أسست مكة املكرمة وبعض مبادئ احلج أخذت منها وتنفذ , اسحاق جد اليهود وهو سامي أيضا
معظم جسمها عورة لكي ترتفع فاإلسالم يف احلقيقة أكرم املرأة وجعل , وقيم األمم تعرف باللباس أو بالتعري, إىل يوم القيامة

اليت سيدة األعمال وعائشة بنت الصديق , وقدوتنا يف بناتنا وأمهاتنا هي خدجية بنت خويلد, عورالمكانتها يف اتمع حبفظه 
رأة اليت هلا قصة عجيبة تظهر حقيقة امل, الزهراء بنت الكرمي, فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم و ,أتقنت اإلفتاء وسياسية

فقد أراد , إا قصة ممتعة وقعت بني فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم وأبيها, واملسؤولية امللقاة عليها اجتاه بيتها وعائلتها
انظر إىل دقة السؤال يا أخيت " يا فاطمة ما خري للمرأة؟: "الرسول أن خيتربها ليعلم مدى ثقافتها يف الشؤون النسائية فسأهلا

والرسول قصد بالسؤال ما اخلري املرجوة , جاءت نكرة لتظهر اخلري كله" خري"ئة هلذه الصفحات فإن كلمة الفاضلة القار
هل أجابت بأن خري املرأة أن تعرف كيف تقود , وماذا أجابت الطاهرة البطولة بنت الكرمي, للمرأة املسلمة وغري املسلمة

وأن حتصل على املال الكثري والزوج الغين , ثلة ومغنية وما إىل ذلكالسيارة واحلصول على الدكتورة وايستري وأن تكون مم
والوسيم وما إىل ذلك من األمور اليت شغلت بناتنا ونساءنا يف هذا العصر العجيب رغم أن بعضها مباح؟ وال حنرم ما أحل 

, بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم كل هذه األمور مل ترد يف خميل فاطمة, بل نذكر كيف أن خري النساء أختربن لالختيار, اهللا
فأجابت وبكل فخر , بل إا بنت النيب وقد ولدت من أم فاضلة وقد ربتها أحسن تربية على االطالق وتربت يف بيت النبوة

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضمها بني , يا سالم هلذا اجلواب العظيم " أن ال ترى الرجال وال يرها الرجال"ودقة 
يعين صلى اهللا عليه }, ذرية بعضها من بعض{ وقال هلا وهو يهنئها بفوزها باجلواب الصحيح, الشريف من الفرحةصدره 

وسلم أن فاطمة بنتها من دمه وقد عرفت حقيقة املرأة بأن ال ختتلط وال تسعى لالختالط بالرجال وحيسن هلا االبتعاد من 
إن األمة ابتليت , التها فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم صحيحكل ما ق, ألن ذلك فخر هلا ولبيتها, جمالس الرجال

ومل يبقى هناك شيئ للرجال يف عصرنا وانتهى مفهوم األنوثة , خبروج املرأة ومزامحتها الرجال يف كل شيء حىت يف كرة القدم
فلماذا تنظم األلعاب , ية مع املرأةإن أرادوا مساوة حقيق, ويف نفس الوقت يظهر كذب املنادين باملساوة املزيفة, لدى أمتنا

إن , إا دعوة كاذبة, فلترقض مع الرجل ولتالكم الرجل ولتلعب الكرة مع الرجل إن كانا متساويان, النسائية املخصصة هلا؟
فهذا  أما أما متساويتان يف احلقوق, )وليس الذكر كاألنثى(وصدقا هللا العظيم , املرأة تبقى مرأة لألبد والرجل رجل لألبد

ولكن نصيحيت ألخوايت املسلمات أن ينهجن ج فاطمة , أمر صحيح والدين قد حفظ هلا كل حقوقها كاملة دون أي نقص
لقد ربتهم وهي يف , الزهراء البطولة رضي اهللا عنها اليت ربت حبكمتها رجاال وأئمة أمثال احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما

وجلعلهن , ندرسهن يف البيوت لغرس مفهوم األنوثة, مى بالدروس املرتلية اليت ندعوا إليهاوهذا هو املنهج احلقيقي واملس, بيتها
وأنا أج ذلك النهج فلن أدخل بنيت أي مدرسة تنتهج ج , يتقنن حمنة التربية ويبعدن من اإلحتكاك بالرجال الطامعني

ونرى أن جتربة إيران والسعودية ناجحة وقد  ,سنعلمهن كل شيئ كما تعلمنا ولكن حسب الشريعة, اليونيسكو واالختالط
وحنن ال نسعى من وراء تدريس بناتنا للشهادات بل للعلم اخلالص املؤدي إىل معرفة , حفظت املرأة مكانتها دون اإلختالط
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وإعطاء كل ذي حق حقه، نؤسس جا جديدا , حق اخلالق وحق الزوج وحق األبناء وحق اجلار وحق الوالدين وحق الكافر
وال نسأهلا " "كم امرأة فازت بالبكالوريوس؟", ألننا دائما ما كنا نسأل أنفسنا, تربية بناتنا وأوالدنا بعيدا عن فساد املدارسل
ومل نسأل كم , "كم من امرأة مسلمة فقدت شرفها أو وقعت يف احلب احلرام أثناء هذه املراحل الدراسية املختلطة واخلطرية"

ربيات الفاسدات؟ واهللا ألن أريب بنايت على ج فاطمة خري يل من أن تذهب إىل تلك املدارس أخذت نساءنا من ثقافات الغ
جيب , وال نلوم املدارس فنحن من أرسلنا بناتنا إليها, املختلطة ليستهزأ ا بعض األوالد أو الرجال الذين ال حيترمون دين اهللا

وعلينا تربية األوالد على حب , احلياة من دون اإلعتماد على أحدأن نركز على احلرف املهنية ونعلم بناتنا كيف ينهضن ب
, وتعليمهم الفروض العينية وجعلهم رجال وهم يف السن التاسع, اآلخرة وحب قصص األنبياء والصحابة وبناء الثقة بأنفسهم

أو  18صبح رجال رد بلوغه ال أن ننتظر اليونسكو ومنهجها أن تقرر أن الولد أ, وبعد البلوغ يصبحون رجاال مبعىن الكلمة
ومعظم هؤالء , أما يف احلقيقة ففي هذا السن يصبح الولد مراهقا شقيا يريد أن ينتقم من أي شيئ بسبب احلرمان, اجلامعة

اتف النقال والسيارة يا إال هيقصر عقوهلم ويفكرون كاألوالد الصغار وال يعرفون ما يدور حوهلم وال يهمهم يف هذه الدن
أو يهتم , واألمر اآلخر واألخطر أن يسري يف طريق االحنراف واملخدرات واجلرمية املنظمة, الوظيفة إن وجدت والبحث عن

أما منهج اإلمام البخاري ومسلم وحممد الفاتح وأسامة بن زيد وغريهم , هذا هو منهج اليونيسكو, بالعالقات الغرامية احملرمة
الغرب ال يتطرق له ألنه منهج كوييت وهو ينجح يوما بعد يوم وهج من قبل شيخ وقد افتعل هذا املن, كثريون من الذين جنحوا

وللمسلمني , إن التركيز على املرأة املسلمة أمر مقصود من قبل الكفار. إسالمي وال يريد هؤالء أن يكون لإلسالم ذكر
  .ة الشعوبمشاكل أكرب بكثري من مشكلة املرأة ولكن الكفار الغربيني ركزوا عليها إلضعاف عزمي

عنا تدريبات الدفاع عن النفس اتبوأسسنا صاالت للقتال القريب و, مع مرور الوقت زادت شعبية مدرسة اإلميان
  .واحلمدهللا, وكانت اللياقة البدنية أمر أساسي, وهذا أمر جديد يف املدارس الدينية, وكذلك فن اجلودو

الزيارة التارخيية للمقاوم العريب املسلم ياسر عرفات م أيضا وقعت عدة أحداث يف جزر القمر ومنها 1989يف سنة 
وحنن كمسلمني نقدر عرفات ومنظمة حترير فلسطني فقد جاهدوا دفاعا عن , كان ذلك قبل اتفاقيات أوسلو طبعا, رمحه اهللا
ات السرية كل أما السياسات اخلفية والقومية واالتفاق, ومل نكن نعرف عنهم إال أم يواجهون الكيان الصهيوين, فلسطني

وكان إسم أبو نضال , فقد كانوا يف نظر كل مسلم يف تلك املرحلة أبطال يشار إليهم بالبنان, هذه األمور مل منا وقتها
ومل نسمع من اإلعالم الغريب أو , وقد جازف الرئيس أمحد عبداهللا عندما قرر استضافتهم يف جزر القمر, مشهور جدا عندنا

رغم أن الشعب القمري كان متابعا ومنذ زمن , لزيارة التارخيية حىت بعد رحيل عرفات رمحه اهللالعريب أي شيئ عن هذه ا
وعرفات مل خيتر تلك اجلزر لزيارا إال ملعرفته حبب , بعيد قضية فلسطني وكان وما زال مناصرة لذلك الشعب املسلم املظلوم

احلراسة الشخصية للرئيس أمحد عبداهللا رجال لوجود بني , رةاطر كبرية جدا هلذه الزياكانت هناك خم,سكاا لقضية األمة
ومن واجب احلكومة محاية عرفات من أي حماولة صهيونية , مرتزقة من يهود جنوب أفريقيا أمثال ماركوس كما يشاع عندنا

وتوىل , ربملانوأقيمت االحتفاالت يف البناية اجلديدة لل, لقد خرج كل الشعب القمري لتحية عرفات ومن معه, الغتياله
  .وقد مرت الزيارة بسالم, وهو املفيت و من علماء األزهر الشريف, الترمجة السيد حممد طاهر مجال الليل

هل , !وال ندري بأي مناسبة تارخيية قصد جزرنا, يف نفس السنة أيضا فوجئنا بزيارة تارخيية للرئيس ميتران للجزر
ساءنا؟ بأي سنة؟ أم مبناسبة قتل رؤ 200مبناسبة االحتالل الذي دام أكثر من  مبناسبة التدخل السافر يف شؤوننا وديننا؟ أم

قل ال يستوي اخلبيث والطيب {وال يهمنا كثرم , املهم أنه استقبل من حمبو الغرب وهم كثر, !ال أدري مناسبة؟ يف احلقيقة
ومل يكن جمهز ملثل تلك , ر هاهايانزلت الطائرة الكونكورد الفرنسية ألول مرة يف مطا, }ولو أعجبك كثرة اخلبيث
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فقد , كانت هذه الزيارة األخرية ملسعتمر ملستعمراته, يقال أن بعض النوافذ الزجاجية حتطمت لقوة صوت الطائرة, الطائرات
د يوم ومل تكن فرنسا مرتاحة من احلكومة القمرية اليت تتجه يوما بع, كانت مبثابة وداع للدنيا بالنسبة للرئيس الفرنسي ميتران

  . للعروبة
, م فوجئنا بأن القوانني الدراسية قد غريت فمن ال يفوز يف امتحانات نيل شهادة الثانوية العامة1989يف منتصف سنة 

والقاونون , وهذا أمر أزعجين كثريا فإنين مل أكن أهتم بتلك الشهادات, فلن ينتقل إىل املراحل النهائية وهي ثالثة سنوات
, يمكنه أن ينتقل إىل املراحل النهائية وإن مل يشارك يف إمتحان الشهادةف الفوزن يثبت نتائجه السنوية فم, األول كان خيرينا

ولكن عندما , وفعال عملنا االمتحانات الدراسية السنوية وقد جنحت بفضل اهللا وكنت مؤهال للذهاب للسنة الثانية للثانوية
, وكان علي إعادة السنة األوىل, بب عدم قناعيت بالقانون ورسبت طبعاأجربنا على امتحانات الشهادة فدخلتها دون جدية بس

وكنت مؤهال للسنة الثانية حسب الدرجات العامة لقانون , ألنين مل أسقط يف أي مرحلة من دراسيت, ومل يعجبين ذلك
يد حممد شيخ وهكذا نقل طالب السنة األوىل من جامعة س, ولكن والدي نصحين بأن أعيد وال بأس يف ذلك, م1988

أما يف هذه السنة اجلديدة وبسب القوانني , م1988فيها سنة لقريبة من السفارة الفرنسية وقد أمضينا وا" ليسى"املعروف 
كما بدأت املدارس , وقد فقدت الثقة بالتشريعات الدراسية اجلديدة, اجلديدة فقد نقلنا إىل الكوليج بالقرب من حينا

  .وحيناها بدأت ترادوين فكرة السفر إىل اخلارج, كومية وقل االداء لدى املعلمنياخلصوصية تنافس املدارس احل
م فرح مجيع العامل االسالمي عندما رأوا اجلنود السوفيت مهزمون ومنسحبون وهم جيرون 1989-2- 15يف تاريخ 

تال ااهدين ألال تقع البالد يف أما يف الكواليس فقد أسسوا عمالء وجيشا قوية ملواصلة ق, عربام وجنودهم خارج أفغانستان
جلذب , م فقد مت تغيري الرئيس بابركرمل واستبدل بآخر امسه جنيب اهللا1986وقد درسوا هذا األمر جيدا منذ سنة , أيديهم

ولكن رفض ااهدون املشاركة يف لعبة الروس واستمروا يف املقاومة رغم قلة عدام , ااهدين يف متاهام الساسية
, ويف هذه السنة بدأت الواليات املتحدة باالتصال بالباكستان لكي تقدم العون للمجاهدين األفغان يف مقاومتهم, هموعدد

م عندما غزت القوات احلمراء 1979فقد بدأت املقاومة سنة , سنوات 7وهذا يوضح أن أمريكا تأخرت ألكثر من 
وانتبه ااهدون , اهدين واملاركسيني وتكون تابعة للمعسكر الشرقيوأراد الروس اجياد دولة علمانية تتكون من ا, أفغانستان

ومل تكن اإلدارة األمريكية , واالدارة األمريكية اليت أرادت أن تذل خصمها يف موسكو للرد باملثل فقد أذلت أمريكا يف فييتنام
ة ااهدين األفغان ضد العميل اجلديد فقررت أن تستمر يف مساند, جاهزة لترى هزمية السوفيت تنقلب إىل نصر سياسي هلم

ألم يريدون رؤية سقوط , وهكذا استمرت املعارك ورفض ااهدون االشتراك يف احلكومة اجلديدة, جنيب اهللا, للكي جي يب
فغان وهلذا يكون لأل, وزاد الدعم االستخربايت والعسكري للمجاهدين األفغان عرب الضباط الباكستانيني, املاركسية وتذليلها

وبعد , وحماربة املاركسية االحلادية والشيوعية, "مجهوريات آسيا الوسطى"الفضل الكبري يف قضية ما يسمى استقالل 
وقتل أكثر , وقد أثبت ااهدون أن من كان مع اهللا ال يقهر أبدا, االنسحاب السوفييت بدأت املاركسية باالنتحار والتراجع

وبدأ ااهدون مرحلة جديدة وهي التحرر , ونسأل اهللا أن يتقبلهم من الشهداء, رحلةمن ميلون شهيد أفغاين يف تلك امل
وكنت أتابع أخبار أفغانستان بكثرة وألفت بعض األناشيد القمرية , وطرد احلكومة العملية للسوفيت, واالستيالء على السلطة

  .يف مدح ااهدين األفغان والفلسطنيني
القمري يف مظاهرة حاشدة دعت إليه احلكومة ومفيت اجلمهورية وكنا حنن املنظمون  يف هذه السنة خرج مجيع الشعب

وقد خرجنا لنجدة الرسول الكرمي وحق أمنا خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها اليت تعرضت لتنقيص من قبل أحد أبناء , هلا
ططنا ألن نسري إىل السفارة الفرنسية وكنا يف لقد خ, يف كتابه املشهور اآليات الشيطانية, األمة االسالمية وهو سلمان رشدي
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فماذا بقي لنا إذا؟ ولكن , واحلمد اهللا من ذلك فلو مل نغضب لزوجات الرسول صلى اهللا عليه وسلم, حالة محاس وغضب
وحنن مل نتحرك بسبب فتوى , كما أن احلكومة تدخلت ملنع الشباب من الوصول إىل هناك, املفيت عرف بنوايانا فمنعنا

وكيف ظهرت  ,ومن هذه املسئلة كلها, فنحن كشباب أهل سنة تعجبنا من فكرة الفتوى, فنحن ال نوافقه يف فتواه, مييناخل
وقد أقام الدنيا ومل يقعدها , كانت قويةصرحيات اخلميين فت, املعايري اإلزداوجية لدى بعض علماء الشيعة اإلمامية وغريها

فكنت ممن شكك يف نوايا الفتوى السياسية اخلمينية , رشدي وأفىت بذلك ووضع مبلغ ميلونني دوالر ملن يقتل سلمان
وذه الفتوى ارتفع سعر الكتاب واشتهر هذا ارم الذي مل يكن أحدا يعلم بامسه يف العامل , خبصوص ارم سلمان رشدي

ض الشباب عندما أظهرت هذا وقد عارضين بع, اإلسالمي وفرح الغرب ألنه وجد شيئا ميكنه بأن يعتمد عليه يف اإليذاء
فلماذا حيكم باإلعدام على , فهن أمهات املؤمنني, ولكنين بينت للجميع أن عرض عائشة وخدجية هي يف مرتبة واحدة, الرأي

وما خفي على الكثري من الشباب , مث يكرم من يتجرأ على أم املؤمنني عائشة عليها السالم, من جترأ على خدجية عليها السالم
كان يوما عظيما بالنسبة ألهل السنة واجلماعة الذين انتصورا يف , م وهو يوم إصدار الفتوى1989- 2-14أن يوم املسلم 

ولكنه سقط هيبته , ذلك اجليش الذي خوف اجلميع, أفغانستان عندما هزموا اجليش األمحر السوفييت العظيم بتوفيق من اهللا
وعرفت السياسة , م من صدور الفتوى كان يوم االنتصار العظيم ألهل السنةوبعد يو, لدى أسود ااهدين األفغان واملهاجرين

كما أن عالقة إيران بالروس , وأراد الرجل أن يظهر للناس أن الشيعة هم من جنحوا يف الثورة اإلسالمية فقط, اخلمينية بذلك
ألن الدول , احل السياسة واإلستراتيجيةالشيوعية كانت معروفة وهي تفضل الروس على أهل السنة إذا كان األمر متعلق باملص

ال , وحنن ال نؤيد كال منها, السنية كانت معادية إليران فقد ساندت صدام حسني يف احلرب اليت دامت مثان سنوات
وفرح كل , م يوم إنتصار األمة امليليارية يف العامل1989-2- 15كان تاريخ , احلكومات السنية وال إيران يف هذا الشأن

لذا تعجبت من اختيار التوقيت إلظهار الفتوى , روج الروس من أفغانستان إال الذين هلم مآرب أخرى يف نفوسهمالناس خب
يا أخي القارئ إن سيدتنا وأمنا عائشة تسب ليل ار يف شوارع وحسينيات طهران ومل , ومن االزدواجية يف أحكام شرع اهللا

فكيف نفسر , ومل مينعوا أصال الناس من فعل ذلك, وا بقتل من يفعل ذلكنسمع اخلميين وال غريه من علماء الشيعة بأن أفت
فال  }وأزواجه أمهام{, قال اهللا تعاىل, إن حلوم أمهات املؤمنني كلها مسمومة وال فرق بينها, ؟فتوى سلمان رشدي اللعني
زدواجية؟ ولكن اهللا أعلم مبن اتقى فلماذا هذه املعاير اال, كيف للمرأ أن يسب أمه ليل ار, جيوز ألحد أن يتجرأ عليهن

  .وأعلم مبن أحب آل بيته ومبن يتاجر م من أجل املكاسب الدنوية والشهرة اإلعالمية والسياسية اليت ال تنفع أحدا يوم القيامة
ة فاملخابرات الفرنسي, فمسلسل قتل رؤساءنا مل يتوقف أبدا, م كان الزلزال الثالث جلزر القمر1989يف نوفمرب سنة 

وأصبحت جزر القمر تتقدم حلمل اللقب القياسي يف , لقد نفّذ االنقالب العسكري الدموي الثالث, أبت إال أن تذلنا
على " بوب دي نار"وأصبح أصدقاء األمس أعداء اليوم وانقلبت مرتزقة , االنقالبات العسكرية يف اجلزر الواقعة يف احمليطات

, اجلمهوري بدار السالم قبل قتله هو وحارسه الشخصي بدم بارد وبطريقة وحشية حبيبهم أمحد عبد اهللا وعذبوه يف القصر
كما أرادت إعطاءها بعض االمتيازات اإلضافية كاجلنسية , بسبب خالفات بسيطة تتمثل يف متديد مدة بقاء املرتزقة يف البالد

كما كانت , إىل جامعة الدول العربيةوما خفي كان أعظم فقد أظهر الرئيس أمحد بوضوح نيته االنضمام , وما إال ذلك
, جملس األمن بالتحقق من حقية جزر القمر لتلك اجلزيرة طالبفقد , توجهاته السياسية واضحة خبصوص جزيرة ماوري
وأصبحت جزر القمر لعبة يف يد , فقرر استبادله ذه الطريقة البشعة, وهذه األمور مل تعجب املستعمر الفرنسي احلاقد

ومل يبكي أحدا على , انقالب إىل اآلن 18وقد جتاوزت االنقالبات العسكرية أكثر من , لفرنسيني إىل يومنا هذااملستعمرين ا
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كما تراجعت األوضاع اإلقتصادية وساءت األمور ومل , أمحد عبد اهللا ألنه كان يتصرف كديكتاتور يف آخر أيام حكمه
  .ومل يتلقى اجلامعيني رواتبهم لفترة طويلة, دمة للطلبةكما ألغيت املنح املق, يتقاضى العمال رواتبهم الشهرية

, وقد لفت انتباهنا أمر عظيم, ففي الصباح ذلك اليوم اجتهنا كالعادة إىل الثانوية, إنين أذكر جيدا يوم االنقالب
مي مث تفسريه ويليه دعاء وإذاعة اجلمهورية القمر االحتادية االسالمية تستفتح بالقرآن الكر, فاإلذاعة مل تعمل يف الوقت املناسب

ففي الساعة الثامنة , وبعد ذلك تبدأ البث اإلجتماعي مث السياسي, أحد علماء أهل البيت وذلك يف الساعة السادسة صباحا
ويف ذلك اليوم مل نسمع شيئا وكأننا يف مدينة , قبل أن تنتقل البث إىل اجلرز األخرى, يستمع اجلميع إىل نشرة األخبار

وبدأ بعض الشباب باحلديث عن ما مسعوا , الصمت واهلدوء يف العاصمة وشعرنا كلنا أن هناك شيئ ما قد وقع ساد, األشباح
وقد ذكروا لنا أن بعض الناس قد مسعوا أصوات إطالق , فبلدنا صغري وتنتقل اإلشاعة بسرعة الربق, قبل جميئهم إىل املدرسة
, وإمسه سليمان, "ماغوجو"أنا فقد نزلت إىل أحد بيوت زمالئي يف حي  أما, ورجعنا مجيعا إىل البيوت, الرصاصات يف الليل

اإلذاعة مسعنا صوت سيد حممد " مينا"وعندما فتحت أخته , وهم من أصول مدغشقرية قمرية, وكانت عائلته حتبين كثريا
والريبة تطمني املواطنني  مسعناه يتحدث وحياول بصوت فيه اخلوف, جوهر رئيس القضاء العايل أو املدعي العام مسيه ما شئت

وأصبحت رئيسا للجمهورية , وقد قتل الرئيس أمحد عبداهللا... قد مسعنا طلقات نارية من هنا وهناك...يف ليلة البارحة... إننا"
, أما حنن الشباب امللتزم فقد عرفنا أن البلد يسري إىل اهول, "يوما فقط 40وسأبقى لفترة انتقالية مدا ...حسب الدوستور

لقد عم الفرح يف الشوارع وتعجبنا من نفاق , ويلعبون بنا بالدساتري والقوانيني الغري شرعية, وأا يف لعبة احملتلني من جديد
  . مل أفرح بالطريقة املتبعة يف قتله رمحه اهللا, فهؤالء كانوا ينتخبونه بسبب األموال واليوم يفرحون برحيله, بعض الناس

نطالب بتحقيق شرعي ", بدال أن يقول! فهو يعين نفسه رئيسا للبلد, با للرئيس حممد جوهروعج, !عجبا حمليب السطلة
كان من املفترض استنكار تلك ! جيب أن يكون هناك حتقيق يف ما حصل لرئيس الدولة, "وليكن دويل كما يشاء مبا جرى

ك أن اإلمتحانات العامة قد ألغيت من وعرفنا بعد ذل, مل يتكلم أحد بشيء أبدا, اجلرمية البشعة ولكن حصل عكس ذلك
وقد هبطت , واآلن سأختر أخرى دون أي سبب, فسبب تلك االمتحانات تأخرت سنة, وهذا كان له أثر كبري يفّ, جديد

, فرفضمع بوب دينار بالرئيس وطلب منه املطالب تفقد اج, واتضحت لنا الصورة اإلنقالبية بعد فترة قصرية, معنوياتنا متاما
الشهيد عبداهللا وهذا الرجل جار لنا ويسكن يف , كما قتل حارسه الشخصي املخلص له, جبثتهثريا قبل قتله والتمثيل فعذبه ك

وبعد قتلهما تركوا , وكان قد رزق بابنتني تواءم, "ملَهايِلي"السيد , حينا وكان متزوجا من عائلة السفري القمري يف فرنسا
وأحضروا سيد حممد , بلد والديت" ميتساميهويل"وذهبوا ليال إىل العاصمة الثانية , دبرافقد كان األمر م, جثتيهما يف املكتب

, ونصبوه رئيسا مؤقت, فقد وضعوا املسدس على رأسه أثناء إلقاء كلمته للشعب, وجاءوا به وهددوه بقوة السالح, جوهر
ن الفرنسني تدربوا على التدخل يف الصراعات هل تصدق هذه اخلزعبالت؟ إا عصابات فرنسية من املخابرات فهؤالء اندي

وهذه هي املرة الثانية اليت يشارك فيها هذا املرتزق الفرنسي يف قتل , وقلب أنظمة حلساب كال املعسكرين الشرقي أو الغريب
لب على رغم أن علي صاحل عندما انق, أما املرة األوىل فقد قتل علي صاحل بتخطيط من الرئيس أمحد عبداهللا, رئيس قمري

إذن قتل أمحد عبداهللا , واليوم يلقى مصريه على يد صديقه الفرنسي, أما هو فقد شارك يف قتله, أمحد عبداهللا عفا عنه ونفيه
 يعيشون يف فرنسا ومل يطالبوا بأي فحىت أوالده, رئيس جزر القمر وأقفل امللف دون حتقيق ولن يسأل عن هذا األمر أحدا

, لقد أصبح بالدنا  حتت التأثري الفرنسيني مباشرة, ذلكبأن فرنسا وراء كل تلك اجلرائم وجنزم أما حنن فنعلم جيدا , حتقيق
ويقال أن الدافع احلقيقي , وحسبنااهللا ونعم الوكيل, وحكمت جزر القمر بشكل سري من قبل املخابرات الفرنسية واملرتزقة

فقد أراد أن يبعد املرتزقة كما طالب حبق جزيرة , اخر حكمهوراء مقتل الرئيس عبد اهللا هو التغري املفاجئ الذي ظهر يف أو
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وأيضا فتح ملف االنضمام إىل جامعة الدول العربية املغلق منذ مقتل , يف احملافل الدولية وكان أمر حمرج لباريس) مايوت(
  .الرئيس على صاحل

ي فعل ذلك من قبل وال ندري ماذا س قمرسنة ومل يستطع أي رئي 11البالد لفترة رمحه اهللا لقد حكم أمحد عبداهللا 
وبدأنا مبرحلة جديدة نستطيع أن نعنون عنه , يف جزيرة أجنوان" دوموين"وبعد مقتله نقل بالطائرة إىل بلدته , سيحصل بعده

, فقد دخلت جزر القمر يف متاهات سياسية وإقتصادية صعبة وتراجع كل شيئ, "مرحلة حكم فرنساوي جديد للجزر"
ومع استمرار الفوضى السياسية وقدوم الدميوقراطية , "مرحلة الدميوقراطية"ورفعت شعار , اخلدمات العامة, سةالدرا, الزراعة

توقفت الدراسة إىل حني انتهاء من خزعبالت االنتخابات الرئاسية اليت دخلت فيها , الفرنسية اجلديدة واحلرية كما يسموا
 20ويوجد فيها أكثر من , بلد ال يتجاوز عدد سكاا نصف مليون, ئهل تتخيل ذلك يا أخي القار, مرشحا 19أكثر من 

وقد فاز يف االنتخابات املزيفة اليت مل تكن يوما من األيام نزيهة حزب سيد حممد , حزبا سياسيا؟ هذا حقا هو الفساد السياسي
ا االنتخابات ودعموه وقد استغل لذلك عملو, جوهر املرشح سابقا من قبل باريس وألال يقول الناس أنه وصل للحكم بالقوة

وكان أقوى املرشحني املنافسني له هو السيد حممد تقي الدين الذي عاش يف فرنسا , منصبه كرئيس مؤقت يف احلملة االنتخابية
م وبدأ حك, !يا لسياسة النفاقية, فباريس كانت حتتضن احلكومة واملعارضة القمرية سويا, انظر إىل املسرحية الفرنسية, سابقا

م وكان رجال متعلما حيب أقاربه كثريا وقد انتشر الفساد املايل يف عهده وتراجع االقتصاد 1989سيد حممد جوهر يف سنة 
وأصبحت شركة الكهرباء ملكا للفرنسيني , القمري وفلست الشركات احلكومية متاما وأقفلت اخلطوط اجلوية القمرية لألبد

$ 100ووصل فتورة الكهرباء إىل , د خصصت واشتراها رجال أعمال فرنسيونحىت تلك اليت أرسلت من قبل دول عربية ق
وظهر الفساد الديين فقد , وأصبح اخلمر أرخص شيئ يف البالد, وزدا الغالء يف املواد الغذائية, للشهر يف اإلستهالك العادي

وكل ما فعله , % 100يف بلد إسالمي  وهذا أمر غري متوقع, جترأت جمموعة من القمريني يعدون بأصابع اليد يف إظهار ردم
وحنن نفتخر أوال , حممد جوهر أثناء فترة رئاسته هو انضمام جزر القمر جلامعة الدول العربية بدعم مصري وميين وعماين

 أشأ أن ومل, وكنا ننظر إىل األمور بنظرات سياسية فقد توقعنا األسوء, وأخريا أننا مسلمون أما العروبة فتأيت يف املرتبة األخرية
, وبدأت أفكر يف السفر للخارج, فقد رفضت ذلك بسبب تغيري القوانني الدراسية كما قلت, أعمل إمتحان الثانوية العامة

إال أن أعز أصدقاء املدرسة حيبونين , وإىل يومنا هذا ومع تغري األوضاع وحماولة أمريكا تشجيع الناس واألقارب وتنفريهم منا
وكل رفقاء , فمنهم احملترفني مهنيا ومنهم األطباء و املهندسني,  أن كل واحد منا اختار طريقهويدعون يل بالتوفيق رغم 

مل نكن يوما من األيام قطعا للطرق أو مهوسيني وال , وزمالء الدراسة مل ينسوين أبدا رغم البعد عنهم وعدم اإلتصال م
قي وراء جهادنا هو الفقر أو احلاجة وعدم التعلم وبأن الكتاتيب إن مزاعم الغرب أننا غري متعلمني وأن الدافع احلقي, مغامرين

حنن نقول بأن الكتاتيب تريب شبابا متزنا وعندما غاب , التاريخ أا كاذبة اهذه املزاعم سيثبته كل, هي اليت تريب اإلرهاب
سنة يف املدارس  12ول بأننا درسنا أق, وأصبح العلم يف االنترنت, ظهر اجلهل العلمي وعدم احترام وتقدير العلماء, ابالكت

اليت حتمل املناهج الفرنسية اليت تشوه التاريخ االسالميي وال ندرس فيها غزوات الرسول وال الصحابة وال أبطال األمة أمثال 
رطنا واخن, مع ذلك قد أحببنا ديننا وعرفنا عدونا احلقيقي وبفضل اهللا مث بفضل الكتاتيب, خالد وصالح الدين وحممد الفاتح

د نإن من جي, وكأننا مرتزقة يف اجلهاد بنداء من اهللا ليس كما يتصور اإلعالم العريب املهزوم بأن هناك من جيند الشباب للجهاد
إن اجلهاد هو سنام , يا أخي القارئ .املخابرات العربية فهي نشطة يف اجلامعات من أجل تكريس كراسي احلكام الشباب هي

إننا قد , فاتركونا ومهازلكم, وهو كالصالة والصيام فال أحد جيند الشباب للعبادات, اإلحتالل االسالم وفرض عني يف زمن
  .بعنا أنفسنا رخيصة هللا دفاعا عن ديننا وعرضنا وأرضنا وشرفنا وكرامتنا
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ولكن شعب جزر , فالسلطات هي من أفقر السلطات, أخي القارئ أخيت القارئة إن جزر القمر بلد عجيب جدا جدا
كل الناس يأكلون ويعيشون ومل نسمع مبجاعة يف جزر القمر , فال يوجد لدينا متسولني يف جزر القمر أبدا, مر غين جداالق
وهذا يظهر يف , وهناك تكافل اجتماعي قوي جدا, صحيح أن دولتنا فقرية إال أن الشعب القمري حمبوب عند اهللا وغين, أبدا

  . األفراح
السماحة ,  كل شيئ ونتحداهم أن يتركونا وشأننا فلننظر عندئذ من سيفيد العامل أكثروليعلم الغرب أننا أعلم منهم يف

وللمعلومة ال يوجد أمية يف جزر القمر فالشباب والشابات , االسالمية واحملبة والعفة أم العنصرية والغطرسة والفساد األخالقي
   .أم العربية) الفرنسية(يعرفون الكتابة والقراءة إما باالتينية 

  السفر إىل الباكستان

  
  

  
ساءت األوضاع الدراسية يف جزر القمر ففكرت والديت بأن ترسلين إىل اخلارج ألكمل دراسيت ألا حتب أن ترى 

أخوات من  4لدي , فهي األم الرحيمة اليت ربتنا يف ظروف صعبة, متينة 8وكانت عالقتها بأوالدها , أبناءها وهم يتفوقون
, وهم عمر بن حممد, إخوة من أمي 3و, وقمرية بنت حممد, سعادة بنت حممد, سلمة بنت حممد, مدآمنة بنت حم, أمي وهن

وجنسيتهما فرنسية فقد , ومها من أبوين خمتلفني من جزيرة مايوت احملتلة, ومحدان بن حسن, سيد بن حسن" مزي"و 
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أما بالنسبة هلا , غر أوالدها بالنسبة هلا ولوالديأنا أص, مث تزوجت بوالد محدان بعده, تزوجت والديت بوالد سيد بعد والدي
  . 8ويكون اموع , فقط فأنا السادس ويكون أصغر أوالدها محدان

, منهن من زوجة أيب خدجية بنت بكر 2منهن أخوايت من أمي و 4بنات  6أوالد  9أما من ناحية والدي حممد فلديه 
ذكور هم أنا وأخي عمر من والديت و أخونا فؤاد بن حممد من  3لديه كما , ومها آمنة بنت حممد الصغرى وحليمة بنت حممد

كلهن يف اجلزر إال آمنة الكربي و, أخوات واحلمد هللا على ذلك 6إخوة و 4فأستطيع أن أقول أن لدي , خدجية وهو أصغرنا
ييز أخي سيد ألنه غارد هو والده ومل أمتكن من مت, أما محدان وسيد فهما يف جزيرة ماوري احملتلة مع والديهما, يف فرنسا يهف

  .فهو يصغرين بسنة فقط, وكان عمري حيناها سنتنيالبيت 
وألنين كنت أميل إىل الدراسة اإلسالمية قررت والديت أن أسافر إىل دولة إسالمية ملواصلة الدراسة العصرية والشرعية 

وأرادت أن أسافر إىل باريس , ها خمطط آخرينت لدأما أخيت آمنة الكربى اليت متتلك اجلنسية الفرنسية فكا, يف آن واحد
وقد أرسلت إىل بلدة , وللمعلومة إن شهاديت امليالدية فرنسية, وقد اجتهدت يف ذلك, للعيش معها بدال من مكان آخر

لست ", اواحلمد هللا أن األمر مل ينجح ألنين مل أرغب يف السفر إىل الغرب أبد, الفرنسية للتحقق ومل أرها بعد ذلك" نانت"
كما , ومع بداية التسعينات نشطت احلركة اإلسالمية وبدأنا نقيم ندوات ومهرجنات, "وال الغرب يهواين, ممن يهوى الغرب

فعندما تقفل املدارس ننظم أنفسنا ونعمل مسريات دعوية صيفية وننشر الفكر , كان لدينا نشاط ثقايف يف مجيع القرى القمرية
كما نعمل , فنربز مهاراتنا اجلسدية بتنظيم بعض االلعاب الرياضية مثل املصارعة واجلنباز, اجلديد بأسلوب يرضى أهلها

كنا نلفت أنظار الشباب ألن الفكر السائد لدي , مسرحيات تارخيية نتحدث فيها عن سرية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
وقد غرينا تلك املفاهيم اليت , فعال يف اتمعمعظهم هو أن رجال الدين درايويش وليس لديهم أي نشاط سياسي اقتصادي 

كنا ندرس الدين خلدمة الدنيا , واستطعنا أن نكسر ذلك احلاجز ألن معظمنا من مدارس عصرية, كانت سائدة لفترة طويلة
ه يف احلالل خصوصا يف اال االقتصادي والتجارة وكسب املال احلالل النفاق, واآلخرة فنتقدم يف العلوم العصرية لرفع أمتنا

ويف هذه األثناء بدأت أركز , كما ركزنا يف اال التعليمي وغريها من ااالت الفعالة يف عصرنا, فبدون مال ال تنفذ اخلطط
على العلوم الشرعية واللغة العربية أكثر ومل أكن مهتما بالدراسة العصرية كاألول وقد تفاقم الوضع عندي عندما حصلت 

فقانون الثانوية حيرم ضرب التالميذ ومع ذلك جرين ومزق ثويب , ربنا بسبب كربهافقد تض, دير املعهدمشكلة بيين وبني م
وقام , عندما ظن أن األمر قد انتهى هامجته بضربة قاضية, كيف يعقل أن أهان بسبب مسطرة؟, بسبب عدم إحضار مسطرة

وأنا أعرف املنطقة أكثر منه , ى بشارع جامعة الدول العربيةمن األرض فطاردين يف الشارع العام الذي مير أمام املعهد واملسم
وقد تفاجأ عندما دخل , فطاردين إىل أن أدخلته بيت خاليت عالية زوجة الشيخ الصويف املشهور حممد مشنغاما, فنحن يف حينا

فوجد الفرصة , ن حيبها أصالإىل املرتل الكبري ووجدين أقف بكل ثقة وجبانيب ابن خاليت عبدالقدير الذي طلق املدرسة ومل يك
, وترجانا أن نعيد نظارته فهو ال يقدر على الرؤية, لقد أرعب عندما تبني له أنين أوقعته يف الكمني, لينتقم من هذا املدير

وبعد , وشرحت هلا أن الرجل هو من بدأ بضريب وهناك شهود, فتدخلت خاليت وطلبت مين إعطاءه النظارة وعدم التعرض له
ومل , طلبنا منه الرحيل ومن جانيب غادرت إىل والديت وفوجئت أا قد عرفت باملوضوع, س يف املرتل ملعرفة ما جيريجتمع النا

وتوقفت عن , وفتحت والديت ملف جنائي حبقه وقاضيناه, تتأخر فقد ذهبت إىل الشرطة وقدم مذكرة إستدعاء للمدير
جزر القمر ومعظم الوزراء اليوم من طلبته فلم أجد صعوبة يف الرجوع إىل ومبا أن والدي من أكرب املعلمني يف تاريخ , املدرسة
ال أخفي أنين كرهت كل , فقد حضر املدير لبيتنا واعتذر ألمي وأنا حاضر مث رجعت إىل الدراسة بالتحدي أكثر, الصفوف

  .من يسغتل منصبه احلكومي للفساد يف األرض واستغالل اآلخرين
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خمتلطة من االبتدائي إىل اجلامعة وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بعض الفساد يف الدول إن الدراسة العصرية لدينا 
وكنا حناول دائما إفهام الناس معىن الدراسة ومعىن احلفاظ , فقد غزتنا الثقافة الغربية من أوسع أبواا, اإلسالمية مثل جزرالقمر

كما أن اجلرمية املنظمة واملخدرات شبه غائب واحلمد هللا , زىنوال توجد يف جزر القمر أماكن علنية لل, على الشرف والعفة
  .الذي حفظنا يف مراحل املراهقة اخلطرية املليئة جبو اإلختالط والفنت

, ولدينا كوادر سياسية وإقتصادية وطبية, وأصبحت مدرسة اإلميان مميزة, لقد كسب الشيخ صادق شعبية كبرية جدا
فلم يكن لدينا جسم سياسي جتمعنا وجتمع كل هذه الطاقات الخراج البالد من , ياوورغم كل ذلك مل نكن منظمني سياس

  . ولكن الفكرة كانت واردة, املتاهات القادمة
وكانت , يف يوم من األيام أخربتين والديت أن لديها ملفات دراسية من الباكستان وفيها منح دراسية لبعض الشباب

ولكن املشكلة أن هذه املنح قد أرسلت ألمساء , لتحاق باجلامعات الباكستانيةمدرسة اإلميان قد أرسلت بعض الشباب لال
وعلمت أا , فأجلستين والديت واستشارتين يف األمر وأرادت معرفة ما جيول يف خاطري, معينة ومل يكن إمسي من ضمنها

األمر كله , ئية ألين ال أملك قوة وال مالومل أتردد يف املوافقة املبد, مهتمة جدا مبوضوع سفري وأنا احملبب لديها دون منازع
إن الرجال ال يعطون حق هؤالء النساء وهن " وراء كل رجل عظيم امرأة"و عرفت حقيقة كلمة , بيد هللا مث باجتهاد والديت
جة النيب فكلنا نعلم أن خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها زو, فهن يقفن معنا عند الشدائد واحملن, أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا

, وألا امرأة ناضجة وذكية ثبتته وذكرته بفضله على الناس, صلى اهللا عليه وسلم وقفت معه عندما خاف مما جيده يف الغار
وهل , هل تعلم أخي القارئ أن هذه املرأة القوية والعاقلة كانت سيدة أعمال, وذهبت به إىل أهل العلم ليكشفوا عن أمره

فأين , !هاهنا النساء", لقد دخلت معه الشعب لثالث سنوات, مع زوجها أثناء احملن واإلبتالءات؟تعلم أا أفضل إمرة وقفت 
استوصوا بالنساء :"ن عندما قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم  وهذا هو سر توصية" الرجال يف مثل هذه املواقف احلساسة؟

  .وغفر اهللا للجميع, ن نساءهم ألسباب دنيوية حبتة ال صلة هلا بالدينواهللا مث واهللا إنه لَلْعار أن نرى بعض الرجال يهينو, "خريا
وقامت بشراءها وجزاها اهللا عنا , اجتهدت أمي احلبيبة ووجدت منحة ألحد الشباب ال ميلك تكلفة السفر للباكستان

ا مطلقة إال أا قد فقد كانت امرأة رائعة يف كل شيء رغم أ, وأخربتين باخلرب السار فكنت مسرورا لسرورها, كل خري
فقد راهنت أرضها اليت ورثتها من أبيها ألجل تسفري أخيت آمنة إىل فرنسا وها هي اآلن , باعت ما متلك ألجل سعادتنا

وأنا واهللا أحبها أكثر من أي شيء بعد اهللا , اللهم اجزيها خريا يا رب العاملني, تستدين وتبيع ما متلك من الذهب ألجلي
  .ورسوله

اد تلك املنحة الدراسية طلب مين أن يكون األمر سرا بيننا ألا ال تريد أن تكشف اخلرب إال يف وقتها وهذا بعد  اجي
وراحت أمي تفكر وختطط فقررت أن أغري كل إمسي , وظهرت مشكلة أخرى فإسم املنحة ال يتطابق مع إمسي, شأن األمهات

ادت فقد اشترت كل األوراق الىت تتعلق باملنحة من تلك العائلة وكان األمر كما أر, إىل اإلسم اجلديد إذا أردت السفر
ويف تلك الفترة كنت أخرج معها ملساعدا يف عمل اإلجراءات الالزمة للسفر وذهبنا سويا للتصوير , بالذات شهادة امليالد

األمور معقدة فلم تكن حكومة مل تكن , من العمر 18فما زالت تعتربين صغريها رغم أنين قد بلغت , وجتهيز األوراق اجلديدة
وللمعلومة فإن جزر القمر من أسلم وأهدى الدول يف املنطقة بالنسبة للزائر فمجرد , جزر القمر متتلك بطاقات شخصية

فليست هناك مضيقات قانونية ومطاردات من قبل شرطة اهلجرة كما يف الدول , الوصول إليها يشعر املرأ باألمان التام
, وطبعا حنن نسعي حملاربة هذه املفاهيم اليت جزأت األمة االسالمية, مهاجرون كثر يعيشون عندنا بدون أوراقولدينا , ااورة



                                          War against Islam                                               35 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             35 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

فيدخل ا كل بقاع االسالمية إن شاءاهللا وما ذلك على اهللا , إن جواز سفر املسلم القادم إن شاء اهللا هو كلمة ال إله إال اهللا
  .بعزيز

وحصلت الكارثة الكربى , كانت األوضاع السياسية يف العامل تتقلب بسرعة جدا ,أثناء االنشغال بترتيب األوراق
قرر صدام حسني رئيس العراق إجتياح الكويت  1990أغسطس  2ففي , عندما هومجت بلد مسلم من قبل مسلمني آخرين

روه يف كل مسريته الشخصية وهؤالء قد نص, بعلم من سادته السي آي إيه الذين خططوا له منذ فترة إيبان احلرب على إيران
مث تظاهروا بعدم , وكانت السفرية األمريكية قد زارته قبل االعتداءات وأقرته على قراره, كما فعلت الكويت ذلك أيضا

وبدخوله الكويت فقد فتح الباب للقوات الكافرة الغربية , معرفة األمر وجهلهم لنوايا صدام وهو زميلهم املفضل وقتها
فقد , وكلنا نعلم تاريخ صدام حسني يف قمعه لكل من يعارضه, ة اخلليج وبالذات بالد احلرمني الشريفنيللمجيئ إىل منطق

بل كان مهه مركزه وكرسيه , نعم هذه هي احلقيقة مل يكن صداما ينتمي للطائفية, قتل أبناء السنة أكثر مما فعل ألبناء الشيعة
وهذه , م على الشعب الكردي يف حالبتشا حسب الرواية األمريكيةلقد رمى السمو, وسطلته كما يعفل مجيع حكام العرب

أما الروية العراقية تقول بأن من رمى السموم هم , السموم وصلته من قبل األمريكان فهم من شجعوه يف حماربة ايران
ان دور رئيسي يف ولألمريك, اإليرانيون وعلى كل حال فإستخدام سالح الدمار الشامل ضد الشعوب حمرم يف شريعة اإلسالم

وال ننسى أيضا أن دول اخلليح مبن فيها الكويت ومملكة آل سعود ساندت , تدمري منطقتنا وزرع الفنت منذ سنوات طويلة
والسبب املعلن هو أن اخلميين كان خيفي نوايا ثورية لغزو كل املنطقة كما يقول حكام اخلليج واهللا أعلم , صدام أثناء حكمه

كما اجتهدت سطلة آل سعود يف بناء دفاعات قوية ملواجهة أي خماطر , حامي البوابة الشرقية للخليجوكان صدام هو , بذلك
فلقد رأينا , أما أهل السنة من الدول ااورة للقدس كانت تتراجع شيئا فشيئا, فهؤالء رفعوا شعار القدس, من قبل اإليرانيني

فهي يف أفريقيا وال , قد انزوت كما أريد هلا ذلك منذ أمد بعيد مصر اليت عملت معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوين
ودفع الرئيس السادات مثن تلك العالقات اجلديدة عندما أُغتيل من قبل اجلماعات اإلسالمية , دخل هلا بالتوسع االسالمي أبدا

اهدات الكاذبة بدءا من أوسلو وعمل املع, اليت بدأت تنشط بقوة بسبب تراجع قادة العرب عن مواقفهم وخيانة قضية أمتهم
وملوكها هم , كما شهدنا عالقات األردن فهي من أكثر الدول االسالمية ودا لبين صيهون, وشرم الشيخ وإىل ما ال اية

أنه قبل سنتني من حرب , والغريب يف األمر, الذي مكنوا هؤالء يف أرض القدس يف أول األمر والتاريخ شاهد على ما أقول
ين كان صدام أقوى حليف للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة ودولة الكويت كانت تسانده يف حربه ضد إيران اخلليج الثا

كما يقولون وكلها كانت فتاوي سياسية موجهة من قبل ) الرافضة(وكان علماء اخلليج يفتون باجلهاد وحبماية املقدسات ضد 
من قبل اخلليجيني أصبح اليوم هو العدو احلقيقي " مي البواب الشرقيةحا"احلكومات ألننا سنرى أن صدام حسني واملسمى 

والعجيب أن أمريكا . إمنا هي مصاحل ونفاق مستمر, وهذه هي أسرار السياسة وليست للسياسة أصحاب, والشر يف عيوم
 واألقمار الصناعية ستخبارايتصدام حسني يف اال اإل فتارة تساند, ألموريف احلرب األوىل ألن ال دأ ا اجلميعكانت تدعم 

وقد جنحت أيضا السياسة الصهيونية بأن تفرق املسلمني إىل , اللدود إيران األسلحة املتقدمة ملواجهة العراق وتارة تبيع لعدوها
صحيح أن صدام حسني وجد , و الضحية يف هذه املرحلة هو صدام حسني وأكثر منه الشعب العراقي املسلم, أحزاب وشيعا

وهؤالء حتركوا , من قبل الدول السنية يف املنطقة مثل بالد احلرمني ودولة اإلمارات وغريها من دول اخلليج ومصر الدعم
وحنن , وذه القومية يقتل املسلم العراقي أخاه املسلم اإليراين, مبصاحل قبلية عربية حبتة ال دخل للدين فيها باسم القومية العربية

وكلنا نعلم أن , وكالعادة كان القذايف ضد التيار العريب فقد ساند إيران, نهم مهما اختلف مذاهبهمضد اقتتال املسلمني فيما بي
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فرفعت إيران شعار فلسطني وقضية األقصى , ساسة الدول االسالمية يستغلون القضية الفلسطينية يف حل مشاكلهم الداخلية
  .ا باقتتال بعضهم البعضأما العرب فانشغلو, وبدأت تدعم املقاومة املشروعة يف لبنان

غري جمرى بسببه واختذ صدام القرار التارخيي  الغيب الذي , وهكذا انشغل املسلمون فيما بينهم ونسيو املسجد األقصى
ولكن صدام كان , ومل يسمع ألي نصيحة رغم جهود امللك فهد حفظه اهللا الاء القضية سلميا, األمور يف املنطقة لألبد
ويف املقابل اختذ امللك فهد قراره الذي نراه , إىل مكر الصهيونية املزيف ومل يتفطن قد شم الرائحة النصرطماع وفيه الغرور و

فلم نرى زعيما عربيا يف يوم من األيام جيمع القوات , خطأ ويراه علماء بالد احلرمني شجاعة وصوابا وال بأس يف االختالف
ملاذا , القوات من أجل الكويت واململكة ومن أجل احلفاظ على الكراسي ولكن مجعت تلك, العاملية من أجل فلسطني احملتلة

واألمريكان هم الذين شجعوا اململكة , !اهللا أعلم, مل جتيش اجليوش اإلسالمية من أجل القدس؟ أو البلدان اإلسالمية احملتلة؟
رى للمنطقة من عدم استقرار يف ولكن كل ما ج, فقد أخربوا امللك فهد بأن صدام ينوي اهلجوم علي مملكته, على ذلك

فصدام كان خمطئا , العراق وتقوية الكيان الصهيوين كانت بعد جميئ تلك القوات األجنبية والبقاء يف بالد احلرمني الشريفني
وال أريد أن أخوض معركة سياسية هنا بشأن األسباب احلقيقية يئ , كما أن امللك فهد أخطأ يف إحضار هؤالء وهذا رأينا

ولكن ال خيفى على أحد أن القطب , فهناك برنامج االجتاه املعاكس يف قناة اجلزيرة ممكن أن يلجأ إليها السياسيون, قواتال
األوحد له مطامع يف النفط والغطرسة وضرب الدعوة وااهدين وزرع الفنت املذهبية بيننا وضرب احلركات االسالمية الفعالة 

وكانت الواليات املتحدة األمريكية الكافرة تشعر , ين وإقامة الدولة املوحدة لألمة مجيعااليت بدأت تنادي بالرجوع إىل الد
زمن بعيد ملثل هذه  ذوهذه اإلدارة كانت ختطط من, بقوة القطب الواحد والغرور وقد عززت إنتصارات أفغانستان ذلك األمر

بالد احلرمني من إعادة إعمار أوروبا يف الوقت الذي فقد جنحت وعن طريق استغالل نفط املسلمني يف , التطورات املأساوية
إننا دائما نتحدث عن كرم الدول العربية يف استضافتها مئات اآلالف من الفلسطينني , مورس فيه التدمري يف فلسطني احملتلة

فال جيوز , موكل هذه األمور واجب شرعي على كل مسل, وعن اعطاءهم اخلبز واملاء والسكر والتمر وتوزيع املصاحف هلم
الدول تدريبهم وجتهيزهم لقتال الصهاينة احملتلني واجبارهم على ترك القدس  املفروض هلذهومن , املن واآلذي يف هذا األمر

كلنا نعلم أن نفط اخلليج املخصص ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم قد استغلت يف إعمار , واخلروج من األراضي االسالمية
, وأمريكا ساندت احلرب األفغانية ضد السوفيت ملصلحتها وليس حبا يف املسلمني, رب العاملية الثانيةأوروبا العجوزة بعد احل

وهكذا نكون دائما ضحايا حروب هؤالء الصليبيني , فهي كانت خائفة من سيطرت السوفيت على آبار النفط يف اخلليج
 جلأت للتخطيط ,ولتني إسالميتني هي العراق وإيرانفعندما فشلت يف إجياد مصاحلها يف حرب اخلليج األول بني د, اجلدد

  . حلرب اخلليج الثاين
نه ملنظمة حترير افبدأ يتحدث عن عداوته للدولة الصهيونية واحتض, إذن دخل صدام الكويت وتبني له تورطه فيها

األمريكية من وطلب من آل سعود سحب القوات , فلسطني وكان يتحدث كثريا عن املغتصبات الصهيونية وهدد بقصفها
ما , وحنن مبتالون حبكام ال ميثلون إال مصاحلهم وال حول وال قوة إال باهللا, املنطقة كشرط أساسي النسحابه من الكويت

والعجيب أن الشعب , نريده  أن ال يستخدم العلماء ملصلحة احلكام بل نطلب منهم حتري احلقيقة قبل إصدار الفتوى السياسية
ال نستطيع أن نلوم أحد سوى األنظمة فهي ترعى مصاحل , سكني دفع مثن هذه السياسات الفاسدةالكوييت املعزول وامل

وأما احلكومة القمرية فقد أيدت بوضوح دولة الكويت عندما اتصل الرئيس اجلديد سيد , كراسيها فقط وال تبايل بالشعوب
وال أدري ملاذا مل يرسلهم جلزيرة ,  احلربجنديا للمشاركة يف 150حممد جوهر بأمري الكويت وأبدى رغبته يف إرسال 

فكنا نشهد , وهذا أمر طبيعي, أما معظم الشعب فقد تعاطف مع الكويت الضعيف, سنة لتحريرها 200مايوت احملتلة منذ 
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أين العرب ! يا للعار", واحملزن أن تغتصب األمهات واألخوات والزوجات, مشاهد النهب والسلب من قبل جنود صدام
أو كما قال عليه الصالة " ال يزين املسلم حني يزين وهو مسلم", م فقد اختفى من صدوركمال أحتدث عن اإلسال" ة؟والعروب
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَيتم أَنْ {وهذا واهللا حقيقة قوله سبحانه وتعاىل , إنه أمر عظيم عند اهللا! فكيف باالغتصاب, والسالم

فعندما قعد املسلمون عن اجلهاد ضد احملتل الصهيوين بدأو يصوبون نريان أسلحتهم } عوا أَرحامكمتفِْسدوا في اَألرضِ وتقَطِّ
, ليس لنا غري الوقوف يدا واحدا لنساعد إخواننا الفلسطنيني, وهذه حقيقية رباّنية يتجاهلها كثري من احلكماء, ضد بعضهم

لقد رأينا فظائع وسلوكا شنيعة ترتكب , مد صلى اهللا عليه وسلمألن إحتالل األقصى قضية كل مسلم وكذلك إعادة دولة حم
أوالصلبيني اجلدد املتمثلني يف اإلدارة األمريكية , فماذا ننتظر من أعداءنا من بين الصهيون يف فلسطني, فيما بني املسلمني
رأ جندي عراقي على اغتصاب أخته كيف جي, حنن الذين أعطينهاهم الضوء األمحر وفهمناهم أننا فريسة سهلة, واملتربصني بنا

هل جتاهلوا بأن لديهم زوجات وأخوات وأمهات يف العراق؟ ولكن قد قست القلوب فهؤالء اجلنود قد أقسموا , الكويتية
وليس هللا ولرسوله و مترنوا جيدا وخاضوا حروبا مسلطة وغري نافعة ضد دولة جماورة أخرى , الوالء للبعث شيعة كانوا أم سنة

ومل تضمد اجلراح حىت فزعنا حبرب اخلليج الثاين بدًء من اهلجوم على الكويت وانتهاءا باحتالل العراق , قبل عقد هي إيران
  .الذين ال يهمهم إال الكراسي  وجتويع شعبه بأكمله بفعل حكام دولنامن قبل الكفار األمريكان والربيطانيني

وال , ومة صدام حسني العميلة لوشنطن أمر جللفما حصل يف الكويت من جتاوزات من قبل حك, حدث وال حرج
وما يثار اليوم أن , ننسى أن صدام حكم شعبه بالقهر والرعب وآذى األكراد وعذم ودمرهم بوحي ورضى األمريكان

إن اجلنود الذين خدموا صدام وعذبوا الشعب العراقي معظمهم من , الشيعة هم الضحية كالم فارغ ال أساس له من الصحة
كما شاركه , فهم مأمورون إال أننا نبني أم شاركوه يف اجلرمية, وال نلق اللوم عليهم فيما فعلوا, ة الشيعية واحلق يقالالطائف

وال خيفى على أحد أن أمريكا كانت تعلم أن صدام سيلجأ إىل , بعض عشائر أهل السنة يف ذلك واجلميع خاف من حياته
ليحصد اليابس واألخضر , الستسالم ليتفرغ عندئذ لالنتفاضة الشيعية يف اجلنوبوسنرى أنه قَبِل با, تعذيب الشعب الكردي

وعمل كل أعماله من أجل بلده , ويف املقابل صحيح أنه كان جمرما وفاجرا ولكنه وطين من الدرجة األوىل, من أبناء الشيعة
رفض اإلحتالل ألنه , "حتتل بالدك؟ كيف ترضى أن حتتل بلدا مسلما مث ترفض أن", ولكن لن تنفعه ذلك, ورفض االحتالل

}, إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{, ومن تاب تاب اهللا عليه, الفتنة الكربى وكما نعلم فإن الفتنة أشد من القتل
ورغم قساوته مع شعبه فلم يكن هناك أي مربرا مهما كان األمر يئ القوات الكافرة للمنطقة , هذا هو عدل االسالم

أنا متأكد أن قوات الدول االسالمية كانت , حتالل حبارها وجباهلا والسيطرة على منافذها كاملة وال حول وال قوة إال باهللاوا
ففي هذه الظروف ظهر , وسلطة آل سعود كانت لديها احلل السليم ولكن رفض امللك فهد رعاه اهللا ذلك, جاهزة لردعه

ظهر بقوة وواجه حكام اململكة وأخربهم , خ أسامة بن حممد بن عوض بن الدنجماهد عصره وقاهر اجلبابرة يف زمانه الشي
, وقد كذبوه ومل يلتفتوا لنصائحه, بصدق عزمه يف محاية بلده وحذرهم قبل فترة من الزمن أن صدام ينوي اهلجوم على املنطقة
وهذا هو , ه ملقاومة صدام حسنيوعندما حصلت الكارثة طلب من حكومته بكل أدب ونصح بتركه هو وااهدين الذين مع

لقد أوضح للرجال امللكة , الدفاع عن أرض املسلمني ومل يسعى هذا الشيخ للسلطة كما يزعم بعضهم, أساس تأسيس القاعدة
ومن يكن صدام أمام اجليش األمحر؟ قد تأكد للشباب ااهد أن العزمية تفعل , أن الشباب يقدرون على مواجهة صدام

وهذا هو , ال ختيفنا أي قوة يف العامل, وهذه هي احلقيقة, ء ال خيافون أي قوة يواجهوا مهما كانت حجمهاوهؤال, املستحيل
وقد كسب هؤالء الشباب الكثري من اخلربة يف حرب العصابات , ال ترسنات نووية وال غريها, سر إمياننا باهللا سبحانه وتعاىل

  .ولكن قريبا إن شاء اهللا ستعي, عي الدرس بالكاملوأظن أن واشنطن مل ت, واسترتاف الدول الكبرية
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وتضاخم األمر حني قررت , حصل هناك تصادم وعدم تفاهم بني الشيخ أسامة حفظه اهللا وبني ملوك آل سعود
والغريب أن الصليبني الصهاينة يف البيت األبيض اختذوا , االستعانة بالكافر الغريب قبل اشراك جيش الدولة والشعب يف الدفاع

منظمة األمم املتحدة وأمجعوا كل القوى وحتركوا إىل املنطقة وأحرقوا اليابس واألخصر يف , القرار باستخدام اخلادم املخلص
وتبني للجميع ضعف , وحتكموا يف ضمائر الشعوب وجوعوا الشعب العراقي بأكمله, العراق وأدخلوا املنطقة يف دوامة سياسية

ياليتهم فعلوا ذلك يف , لى حل هذه املسائل فيما بينها وفتحت باب عظيم للمحتل يف املنطقةاحلكومات العربية اليت مل تقدر ع
وهناك , لقد أفسدوا يف األرض كما أفسد فرعون وهامان من قبلهم, مطاردة بين صهيون وارجاع حق الشعب الفلسطيين

فقد كانت القوات األمريكية والسورية قريبا , ةقصص طريفة حصلت يف جبهات القوات العاملية املتحالفة لقتال القوات العراقي
يتسراع اجلنود السوريون للتكبري واظهار الفرح رغم أم , فعندما تصلهم األخبار بأن صدام قصف تل أبيب, من بعضها

, انولكنها احلرب وقد اهلمنا الكثري فهي جتمع األعداء يف بعض األحي, وهذا ما أزعج األمريكان, مشتركني يف قتال صدام
ألن ذلك سيزيد شعبية صدام الذي أصبح بطال يف نظر , فأمريكا كانت حترص على أن ال تشارك الدولة الصهونية فيها

, وهناك األردن وهي أكرب دولة صديقة لبين صهيون, اجلمهور اإلسالمي الذي نسي أنه من ظلم الكويت قبل عدة أشهر
فالعرب , أما عرفات واملنظمة فقد كانت يف حرية من أمرها, ورفضت دخول احلرب وكانت تساند صدام ملصلحة قومية

ونسيت املنظمة كل مصاحلها مع الكويت وهي من الدول اليت استقبلت أكرب عددا من , يتفنون يف تسييس هؤالء وقضيتهم
ارات مجال عبد ومل يستفيدوا من شع, ورأت املنظمة من صدام منقذا للشعب الفلسطيين, املهاجرين الفلسطينني أيام النبكة

, فالشعارات والدموع ال تعيد أرضا, الناصر والقوميني الذين جلبوا لنا املشاكل بسب قصر نظرهم وافتقارهم إىل احللول
, واحلق يقال من املمكن أن نقاتل وراء الرب والفاجر, ورمبا يسألين القارئ أين موقفي من كل هذا, كانت كل األمور متناقضة

يف ووقفوا املاليني من الشباب املسلم ن الصهيوين ودعى الناس لذلك للىب النداء د الشرعي ضد الكيافلو أعلن صدام اجلها
لقد ازداد رصيده ونسي اجلميع أن , ومعه عندما يوجه سالحه للصهاينة, إننا ضده يف مسألة غزوه للكويت اجلريح, صفه

وقدم فعال على خطوة جريئة فقد قُصفت تل ابيب , هيونيةالكويت كانت الضحية والسبب رفع لواء مواجهة األمربيالية والص
ومن أفعاله اجلريئة قصفه للقوات األممية اليت كانت حتت لواء الكفر , وهذا ما أسر اجلميع, بصواريخ العباس رضي اهللا عنه

لماء تلك الدول فقد أعلن ع, وظهرت الفتوى السياسة من جديد, وقد قصفها يف معسكراا يف العمق اخلليجي, األمريكي
هل نقاتل قوات الكفار اليت جاءت لتحتلنا؟ أم نقاتل صدام الذي قد , وحنن ال ندري من على احلق, اجلهاد ضد صدام حسني

كان ليقاتل األمريكان , وما أؤكده هنا أن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم, هاجم جاره املسلم؟ وانقسم العلماء فيما بينهم
وقد فعل ذلك عندما أرسل البعوث , ه أسلحته للمسلم الباغي الظامل الذي هو من السهل احتواءه باحلكمةالغزاة قبل أن يوج

لقد أمرنا أن نكون يدا واحدا يف الرد على الباغي , يف مؤتة رغم وجود املنافقني وبعض القبائل العربية اليت مل تسلم يف املنطقة
بإغالق مضيق إيران اليت كانت دد دائما  ه اهللا الذي كان خيشى سابقا منوامللك فهد حفظ, وعدم اشراك احملتل يف ذلك

كما تبني أن , وهذا خييف إيران, هرمز أصبح اآلن بني فكي الكماش فالقوات الكافرة موجودة يف املنطقة بشكل خميف
انت حربا خاسرة لكل ك, لقد قصف صدام مدينة جدة واخلفجي والكويت وغريها, وجودها ال يفيد إال العدو الصهيوين

, فقد تراجع تنمية الكويت وكذلك اململكة بسبب انفاق األموال للحروب وال ننسى أن هناك فتورة الديون, األطراف
  .وتعاهد واشنطن بأن ال يسامح العراق والعراقيني بسبب قصف تل أبيب

لى أحد أن السوفيت هم الطرف الثاين إم كانوا يف موقع القوة فقد هزم اجليش األمحر يف أرض األفغان وال خيفى ع
فمع انتهاء أزمة الكويت بدأنا بأكرب , فأمريكا كانت جتهز ألكرب مأساة يف القرن العشرين وما بعده, يف ميزان القوة العاملية
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 والعجيب أن نرى, وال أدري من سنحاسب يف تلك املأساة, أال وهي مأساة العراق, مأساة يف القرن احلايل بعد فلسطني
ال خيفي على , وباأللوف بسبب محاقة قرارام, يف الوقت الذي ميوت أطفال العراق جبوارهم, ملوك اخلليج يتاجرون بفلسطني

من يعرف املنقطة حقيقة ما جيري فيها وال خيفى على أحد أن القوات احملتلة تنتشر عسكريا يف معظم الدول االسالمية ااورة 
وهناك معلومات دقيقة عن حجم , ويف البحار واملناطق االستراتيجية املهمة, با وغربا وشرقاللحرمني الشريفني مشاال وجنو

حنن , تلك القوات يف مصر واألردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر واجلزيرة ويف حبار اليمن وحدث وال حرج
لماء السنة يف دول اخلليج على جميئ هؤالء إىل ولكن ال نلوم أحد فقد أفىت ع, عفوا بقوة السالح, حمتلون فعال بقوة السالم

, وحنن لسنا هنا يف معركة فقهية مع علماءنا األفاضل حفظهم اهللا, البالد املقدسة حبجة أن االستعانة بالكافر عند احلاجة جائز
ة مل تدخل يف إن األم, !وحان وقت النجدة, ولكن كل ما نقوله هل اجليش املسلم أو الشعب املسلم العريب مهزوم مسبقا
فإن بغت احدامها على األخرى {واهللا يقول , معركة ضد صدام لكي نقول أا ضعيفة وجيب االستعانة بالقوات الكافرة

كان من واجب املسلمني ردع صدام وليس التسرع إىل إحضار الكفار املتربصني بنا  }فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيئ إىل أمر اهللا
ولكن ما نراه أن أمريكا هي اليت جاءت , الكفار جائز بشرط أن يكون املسلم هو املسيطر على الوضعواالستعانة ب, إىل ديارنا

وبل فسقوا وجترأوا على الشباب الذين رفضوا فتوى , والعلماء سكتوا عن ذلك, وسيطرت على كل جيوش الدول االسالمية
وهلؤالء اخلبثاء من , ن األعداء قد خططوا لذلك مسبقالقد أسرعنا إىل طلبهم أل, االستعانة بالكافرين ووصفوهم بالضالني

وكان من الواجب على , كفار الغرب مصاحلهم فقد ثبتوا يف اجلزيرة بعد حترير الكويت وبدأوا باملراحل اجلديدة من االحتالل
ترك هؤالء يقتربون فكيف ن, سنة حتتل فلسطني وال أحد يبايل مبا جيري 50فمنذ  , كل مسلم غيور بدينه أن ينتبه للمؤامرة

بالذات اختذ الشيخ أسامة قراره مبعارضة نظام آل سعود وسياسات ملوكها وظهر اخلالف يف  يف هذا الوقت, ؟من املقدسات
فال جيوز للعلماء حتميل ااهدين , وحنن حنمل احلكومات اليت ال تسمع لنصائح أبناءها كل ما جيري للمسلمني اليوم, العلن

  .ن نعلم أن ااهدين أرادوا أن حتل املشكلة داخلياتلك املشاكل وحن
وأعلن معارضته بنية طيبة وباملوعظة احلسنة , هاجر الشيخ أسامة بأفكاره ودينه وحريته إىل مقره اجلديد يف اخلرطوم

مل يدع  ودون محل السالح وأنا أؤكد هذا حىت يستطيع القارئ أن يفهم احلقيقة ويعلم أن الشيخ, وبالنصيحة ما استطاع
وسلطة آل سعود هي اليت أعلنت العداوة ضد الشيخ أسامة ووصفته أنه عدوها األول دون , أحدا حلمل السالح ضد النظام

وهكذا استفزت احلكومة احللماء والشرفاء , وهذه احلكومات ال تريدنا حىت أن نعرب عما نفكر, رد أنه أبدى رأيه, أي ذنب
إن سلطات آل سعود ال , ء إال املواجهة الفكرية من أجل أن حيكم اهللا بينهم وبني من ظلمهمفماذا تنتظر من هؤال, والكرماء

, الشيخ أسامة مل يدعو إىل محل السالح رغم أنه ظلم, تريد أن تظهر احلقيقة أا أساس هذه اجلبهات واملشاكل الداخلية
  .بلواكتفى بالفرار بدينه فهل تركوه يف حاله؟ هذا ما سنراه يف املستق

وكنت أتابع أخبار جبهة الكويت ألن عديلي وزوج ميمونة بنت عمي , أما أنا فقد كنت مشغوال بالتجهيزات للسفر
وقد غادر معظم األجانب ولكنه بقي , وامسه حممد كان يف الكويت وقد انضم إىل املقاومة الكويتية وساعد إخوانه الكويتيني

وكنت أذاكر حتت , عائلة متوسطة الدخل مل تكن لدينا كهرباء يف البيت أصالومبا أنين من , واحلمدهللا أنه مل يصب بأذى
فاحلي اليت أعيش فيها أنا وعائليت كانت , أعمدة الكهرباء اجلديدة اليت مرت أمام بيتنا بعد تعبيد شارع جامعة الدول العربية

فإن احلي قد تغري وأصبح من األحياء  18ن الـأما اليوم ويف س, غابة قبل بضع سنوات وكانت أمي من أوائل املنتقلني إليها
ولعبت , ترعرعت يف تلك املنطقة وكل زمالءي منها. الراقية ومير الطريق السريع الوحيد يف جزر القمر يف حي هادوجا

ى مل منتلك تلفيزيون ملشاهدة األخبار فكنا جنتمع ونتابع األخبار لد, ودرست يف نفس احلي واحلمد اهللا, حلساب نواديها
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وكنا نشاهد كل األفالم من , فلديها املزارع والعقارات ومعظم أبناءها عاشوا يف فرنسا وأملانيا, خاليت عالية وهي عائلة ميسرة
وكانت متتلك كل األجهزة التكنولوجية اخلاصة , يف بيتها ألول مرة" كنتا كونىت"وأذكر أنين شاهدت فيلم , تلفيزيون خاليت
وإذا سألين أحدا عن موفقي خبصوص , من مذياع البيت عندنا) اإلى رى يف(اإلذاعة الفرنسية  وأحيانا نسمع, بالسبعينات
وإِنْ طاَئفَتان من {كنت واضحا يف اجلواب فهناك شيء ما يف قليب خيربين أن األمر كله مؤامرة وكنت أجيب ببساطة , احلرب

  .}الْمؤِمني اقْتتلوا فَأَصلحوا بينهما
وكنت أعلم أين ذاهب , وأصبحت ال أفكر إال يف والديت وأصحايب وموطن ميالدي الغايل, ت يف ترتيب السفرانشغل

عندما كان يف " لوال أن أهلك أخرجوين منك: "لنفع اإلسالم يف الباكستان لكن كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ومل يعرف , على اإلطالق ومهما كان السبب الدافع لذلك أعين أن مفارقة األوطان من أصعب األمور, هجرته إىل املدينة

واألهم أن السفر جاء يف وقت , أحدا بسفري سوى والديت وإخواين وأخوايت فقط وقد أُخرب الوالد باملوضوع قبل السفر بأيام
ومها من , يةلقد تعرضا حلادث سري عندما كانا يف درجاما النار, أعز أصدقائي يف املستشفىوجود عصيب على بسبب 

كانا من أعز األقارب وأعز األصدقاء ومل أشأ أن أخربمها بسفري ألن ال , لطفي حممد سليمان ومجال سيد سامل, أقاريب
أتعبهما فقد كانا يف حالة موت وحياة ولكن كالمها جنا بفضل اهللا ومها من أبناء العشرية فهناك عالقة بني أجدادي 

وكلما اقترب شهر اكتوبر زاد توتر والديت فهي مل تزل تراين صغريها , دا مشهورة يف البلدومها من عائلة ثرية ج, وأجدادمها
دولة جماورة إلجياد تأشرية الباكستان ومل يسبق أين سافرت خارج جزر القمر  وخائفة على ألن السفر طويل جدا وسأنزل يف

  .أال وهي الدراسةوكانت الوالدة تناصحين وتذكرين باهلدف الرئيسي من السفر , من قبل
  "       اهتم بشأنك وشأن دراستك... يا ولدي" - 
  "أمي ماذا بشأن العسكرية؟" - 
  ".ال تدخل يف اجليش حىت تنهي دراستك" - 

وكنا نتلقى بعض األخبار من الشباب القمرين وتدريبام يف الباكستان وكنت متحمسا , كنت مولعا بالعسكرية
وكنت أشاور الوالدة يف املوضوع وكانت ظنها , س عسكرية منظمة يتم إعداد ضباط فيهاويف بالبداية ظننتها مدار, لذلك

  .مث أختار ما أريده من ختصص, ولذلك كانت جتيبين بأن أكمل الدراسة أوال, مثل ظين
 "سليمان"وأخوها " مينا"وودعت , )ديغري(وهي عائلة , من شهر أكتوبر ذهبت إىل أعز عائلة يف قليب 26يف ليلة اـ
إال أنين كنت قد , فرغم أا من أعز زمياليت يف املدرسة الدينية أثناء الطفولة, بطريقة غري مباشرة" سعيدة"وكذلك ودعت 

ومل تستجب لذلك بسبب , فقد طلبت منها اإللتزام وااللتحاق مبدرسة اإلميان, تشاجرت معها بسبب عدم مساعها لنصائحي
وهي قد درست يف املدارس الفرنسية املخصصة حلاملي اجلنسية , الغربية والفرنسية ة بالثقافةعائلته مهتموكانت , عائلتها

ومل تصدق , ودعت العائلة يف حزن, وكانت على وشك عمل إمتحان الباكالوريوس, "إيكول فرانسزيز", الفرنسية واألغنياء
ووصلت سيارة من , ة الفجر جهزت نفسيوبعد صال, ورغم ذلك أكدت هلا أنين مسافر يف الصباح الباكر, ما قلت هلا" مينا"

كما رافقتنا خاليت , خاليت أم فاطمة وهي زوجة الزعيم حممد أمحد العريب األجنواين الذي ناضل لالستقالل مع سيد حممد شيخ
وال أنساها  وكان يوما ممطرا مجيال, وسافرنا مجيعا ومع والديت من موروين العاصمة إىل املطار هاهايا الدولية, عالية حظفها اهللا

, وبدأنا بإجراءات السفر وصلنا املطار, فهذه جلزر هي دائمة اإلخضرار طوال السنة, فأنا أهوى طقس جزر القمر العجيب
ولكن بفضل اهللا التقينا بأحد , كانت حزينة بسبب الفراق وخائفة من تبعات السفر, احلزن يف وجه والديت احلبيبة وقد ظهر

وهذا , لذا اتفقنا أن نكون معا إىل أن نصل الباكستان واحلمدهللا على ذلك, امعة اليت أقصدهاالشباب املتجه إىل نفس اجل



                                          War against Islam                                               41 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             41 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

العربية وهي نفس " ودعان"وهي إحدى بنات عائلة " عالوية"كما حضرت سيدة أعمال تسمى , الشاب كان يكربين بكثري
سعدنا لذلك ألننا ال نعلم الكثري من اإلجراءات يف وكانت مسافرة إىل موريشويس ف, ومشهورة بتجارا العاملية, عائلة والديت

فتحدثت مع والديت وخااليت وأخربا بأن تساعدين يف احلصول على التأشرية الباكستانية عندما , السفر وهي متتلك اخلربة
عالية اليت هي فودعت والديت احلبيبة وخاليت , عم جو الفرح واحلزن يف آن واحد وجاءت اللحظة املرتقبة, نصل موريشويس

وأثناء الصعود إىل الطائرة نظرت , وسلمت على اجلميع واجتهت إىل طائرة اخلطوط اجلوية املدغشقرية, من أعز الناس يف قليب
. فسلمت عليها باإلشارة ودخلت إىل الطائرة, يف الطابق العلوي من املطار فشاهدت والديت وعينها مليئة بدموع الفرح

  ).اخلريطة السابقة مسرية الرحلة مبينة يف(

  الرحلة اجلوية األويل يف حيايت
  

لقد تركت موطىن من أجل , وودعنا جزر القمر وأشجارها النرجيلة اخلضراء اجلميلة, أقلعت الطائرة بعد بضع دقائق
ووصلت , ةسافرنا باخلطوط اجلوية املدغشقرية واجتهنا إىل دولة مدغشقر ااور, اهللا وطلب العلم وهذا من أفضل العبادات

مث , العاصمة ومل أتأخر كثري فقد صليت يف املطار" أنتناناريفو"وعملنا استراحة قصرية ملدة ساعة يف , الطائرة بعد الظهر بقليل
ونزلنا بسرعة من الطائرة واجتهنا , ركبنا طائرة أخرى من نفس اخلطوط وقصدنا دولة موريشويس ااورة ووصلنا يف املغرب

وعندما نظرت للخلف رأيت , ومل أتأخر كثريا فقد دخلت أوال واحلمدهللا دون أن أسأل عن أي شيئ, إىل صالة القدوم
والسبب بسيط إن صحيت كاحلديد , "إنين ال أملكها, يا اهللا كم حتبين"فقلت يف نفسي , صاحيب وقد طلب منه شهادة الصحة

وواصلنا اخلروج إىل , وبعد إخراج البطاقة تركوه, ةفلم أهتم لألمر حينها ومل تكن مسألة بطاقة الصحة ملزم, واحلمدهللا
فأنا أمحل إمسا جديدا ليس امسي احلقيقي ويصعب على التعود عليه ولكن مع , كنت أوجه حتديا جديدا. خارج الصاالت

وتأقلمت مع االسم اجلديد , فقد ساعدين على حفظه لكثرة مناديت به, وجود صاحيب الذي كان يعرف صاحب هذا اإلسم
ونزلنا يف فندق قرب املسجد ) بور لْوِي(إىل قلب العاصمة املوريشوسية " عالوية"حتركنا بسيارة األجرة مع خاليت , سرعةب

واستأذنتها " عالوية"فقد ذهبت إىل غرفة , ويف الصباح الباكر بدأنا بعملنا, مننا بسالم يف تلك الليلة, اجلامع وبسعر متوسط
فأفادتين بأن أنسق مع صاحب الفندق ولن يتأخر يف لب طلبنا , الطريقة املناسبة للبدأ عملنافسألتها عن , بالدخول فأذنت يل

فرتلنا إىل , رجعت إىل غرفيت واغتسلت باملياه الساخنة املليئة بالكلور مث أخربت صاحيب باألمر, فهو يساعد الكثري من الطالب
فطلب منا إحضار اجلوازات , احب الفندق وأخربناه عن مهمتناغرفة اإلستقبال وشربنا الشاي باحلليب واخلبز مث واجهنا ص

لقد , كان خارج الفندق باعة من املتجولني وفيهم ولد صغري إمسه حممد غولزار, ففعلنا ذلك وتركناه وشأنه, وأوراق اجلامعة
إننا , رع يتاجرون ويبيعونوتعجبت عندما رأيت األوالد وهم يف الشوا, أحبين هذا الولد وكانت أخته الصغرية معه يف جتارته

, تعاطفت معه واشتريت مالبس داخلية منه, يف جزر القمر ال ميكن رؤية األوالد وهم يتاجرون يف الشوارع وهذا يف زمننا
طلب مين حممد أن أرافقه إىل بيته للتعرف , وال خيفى على أحد أن موريشويس كانت متقدمة علينا بكثري وفيها جتارة عاملية

وبعد صالة املغرب ذهبنا لبيته واستقبلنا والدته , شاورت صاحيب واتفقنا على ذلك, وهم من اهلنود املسلمني على عائلته
إنين رجل إجتماعي وميكنين عمل صداقة بأي كان يف خالل دقائق معدودة فقط , واستضفونا أحسن ضيافة, وأخوانه الكبار

وكنت أترجم للصاحيب فأنا أتقن , سبوع ومل أشعر بالغربة أبداا يف بورلوي ملدة أمكثن, وبالذات إن كان الشخص مسلما
كما , وكنت أحضر صالة الظهر مجاعة يف مسجد بورويل الكبري, الفرنسية كما أفهم اإلجنليزية ومل أكن قد أتقنتها بعد

رفها يف الفندق فكنت أذهب لصرف العملة الفرنسية بالروبية بدال من ص, تعرفت على السوق السوداء بالقرب من املسجد
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وحيناها غضبت كثريا فال أحب أن , وقد تأخر يف موضوع التأشريات ليجربنا على الدفع أكثر, فقد عرفنا أن صاحبه يستغلنا
, وكانت معها ابنت أختها الصغرية فاطمة اليت سافرت معها من أجل السياحة, "عالوية"اجتهت إىل غرفة خاليت , خيدعين أحد

إال أنين اتبعت , ووافقتها الرأي, وطلبت مين عدم إظهار أي عداوة ألحد فلسنا يف بلدنا, احب الفندقوأخربا مبا يفعله ص
فقررنا أن , فقد طلبت من صاحب الفندق أن يثبت لنا وبالفواتري ما دفعته للسفارة وحيناها كشفنا بعض أكاذيبه, أسلوبا آخر

نا األمر بأنفسنا وطلبنا من رجال السفارة اإلسراع ألن أموالنا ال وهناك تابع, نذهب معه إىل السفارة وبعد أخذ ورد وافق
بسبب كثرة نشاطاا السياحية وتصنع فيها األفالم اهلندية وغريها , تكفينا للبقاء يف بورلوي وهي من أغلى العواصم يف العامل

كنت , أخبار اخلليج وما يدور فيها كدنا أن نفلس وانقطعت عن أخبار والديت وكذلك, وفيها الكثري من املواقع السياحية
فعندما عرفت أنين قد متكنت من شوارع العاصمة بسرعة كانت ترسلين إلحضار بعض , "عالوية"أخفف عن خاليت 

ففي جزر القمر ال يأكل , وهذا أمر غريب لدينا, وكنا نأكل يف الشوارع كجميع الناس, املأكوالت اهلندية املفضلة لديها
وقد أخذتين ذات مرة يف جولة , أما خاليت فكانت تنتظر أن حنضر هلا الطعام للفندق, !لك بالشوارعبافما الناس يف املطاعم 

وقد لفت انتباهي تلك , ألوىلكانت وال زالت سيدة أعمال من الدرجة ا, جتارية ودخلنا يف أكرب األسواق اليت تبيع القماش
فهؤالء حيتلون أوساط البالد رغم أم قد أسسوا عداوات كثرية مع , ةىن الكبري يف وسط البلد وكانت السفارة األمريكياملب

, وطلبنا منه املساحمة إن كنا قد أسأنا التصرف معه, أكملنا إجراءات السفر بسرعة وشكرنا صاحب الفندق يف ذلك, الناس
رحت للوالدة يف الرسالة كل كما أنين ش, وكتبت رسالة خطية وسلمتها خلاليت عالوية وطلبت منها أن ختربها مبا جرى لنا

إن األمور كلها تسري "وقلت هلا , وكل ما اشتريت من مالبس وحذاء رياضي جديد وعن األصدقاء اجلدد, شيئ عن الرحلة
ذهبت إىل , "أمي أنا خبري واحلمد اهللا وعندما تصلك هذه الرسالة فسأكون قد وصلت إىل الهور إن شاء اهللا, على ما يرام

  .وقلت هلا بأن تسلم على والديت كثريا, وقد نصحتين كثريا وودعتها هي وفاطمة, ربا مبوعد الرحيلغرفة اخلالة وأخ
, إىل املطار الدويل يف الوقت املناسب واستأجرنا سيارة أجرة لتنقلنا, قبل املغرب بقليل ودعت صاحيب املوريشويسي

تبدأ من بورلوي مث حتط يف , غرب وهي رحلة طويلة جداوكان موعد رحلتنا بعد امل, وفعال وصلنا هلناك أنا وصاحيب فقط
وكانت املرة ألوىل اليت أركب فيها الـ , ركبنا اخلطوط املوريشيسوية الفخمة, ساعات 6مدينة بومباي وتستمر ألكثر من 

من جمازر وما تغافلت ولو قليال مبا جيري يف الكويت احلبيبة , نعمنا بأحسن رحلة وأكلنا أحسن طعام بفضل اهللا, 777
  . واغتصاب وختريب ألموال الناس

اجتهنا وبعد أن نا , تصرف فهو مطار ضخم جداومل نعرف كيف ن, وصلنا مطار بومباي اهلندية بعد منتصف الليل
ورتبت أمرنا , ووضحت لنا أننا يف استراحة طويلة, إىل مكتب اخلطوط اهلندية يف داخل املطار وسلمنا للمرأة العاملة تذاكرنا

مل , ال أريد أن أخفي مشاعري ومبا جرى يل يف مطار بومباي, صباحا ةخربتنا أن الرحلة إىل كراتشي ستكون يف العاشروأ
لقد أصبت باحباط داخلي بسبب تلك الراوئح املنشقة من املواد اليت تستخدم لتنظيف صاالت , يكن مزاجي على ما يرام

  .مننا على كراسي صاالت االنتظار, األكل أبدااملطار وشعرت بالغثيان املستمر وعدم الرغبة يف 
ماذا ", "اسرعوا الطائرة على وشك اإلقالع"يف الساعة التاسعة صباحا وأثناء فطور الركاب فوجئنا باملوظفة تنادينا 

تبهت وقبل الصعود للطائرة ان, وأسرعنا مجيعا إىل بوابات الصعود, كان املسافرون يفطرون, !يا لتعاسة املواعيد, "قلت؟
أخربا , ا ذا اهلراءمل أقبل أبد, "مل توضع يف الطائرة فال وقت لدينا", فردت علي, "أين أغراضنا؟"للحقائب فسألتها 

وبعد أخذ ورد , يف احلقيقة مل أرتح مع اإلجراءات اهلندية, "إنين لن أسافر ولن أحترك من هنا دون ضمانات"الواحد وباحلرف 
إنين لن أرحل إال مع الرحلة الثانية ومع "فقلت هلا , حق بنا يف الرحلة الثانية املتجهة إىل كراتشيقيل لنا أن احلقائب ستل
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مل تكن إدارة املطار يف بومباي جادة يف إرجراءاا ويف , من ضياع األمانات اليت ختص الطلبة القمريني اكنت خائف, "أمتعيت
اوضات متكنت املرأة اهلندية من إدخال حقائبنا واستلمنا الوصالت مث اجتهنا ومع استمرار املف, وال حىت يف املعاملة, مواعيدها
أما داخل الطائرة اهلندية فقد انقلبت الرحلة رأس على , وكانت الرحلة ممتعة من بدايتها من جزر القمر إىل اآلن, إىل الطائرة

اص سفر وقد تقيأت مرتني وشعرت بإحباط شعرت وكأنين يف ب, مل أصدق أا رحلة عاملية وكرهت السفر بالطائرة, عقب
ومتنيت , وقد طلبت من املضيفات الدواء ودعوت اهللا أن ال يكون الباكستان مثل اهلند, ونزلت معناويايت وكرهت السفر كله

ض مل تكن الطائرة باملوصفات العاملية ففيها روائح كريهة وبوابات املراحي, الوصول بأي طريقة حىت أخرج من ذلك الكابوس
ولكن , مل أكن مطلعا على الصراع اهلندي الباكستاين, سألت نفسي ملاذا هذه املعاملة السيئية بنا؟, مل تكن يف أحسن حال

فممكن أن , عرفت فيما بعد بأن مثل هذه الرحالت مقصودة ألن دولة اهلند ال تضمن سالمة طائراا ااملتجهة للبكستان
وعندما اقتربنا , وأرجو اهللا أن يكون هذا األمر قد تغري, عس الطائرات املتجهة هلناكفيقصدون اختيار أت, ختتطف وما إىل ذلك

ونصحتين بأن أجلس ألن , من اهلبوط بدأت بالغثيان من جديد وطلبت من املضيفة أن تعطيين الدواء أو سأذهب إىل املرحاض
  .حجنا علي بطنا يف مطار القائد األعظموبعد قليل ه, الطائرة يف حالة هبوط

أما , وأسرعت يف العبور فقدمت جوازي وختم يل الضابط دون أي مشكلة, وصلنا مطار كراتشى بفضل اهللا تعاىل
وفرحت ألن اهللا كان لطيفا معي ففي كراتشي , متاما كما حصل يف بورلوي, صاحيب فقد طلب منه نفس الشهادة الصحية

, وشكرته سبحانه وتعاىل على لطفه بنا,  يدفع املال للضباطتنتشر الرشاوي وميكن سجن املسافر بسبب تلك البطاقة إن مل
ومل تتركين روائح مدينة بومباي , وأسرعنا إىل صالة إستقبال األمتعة وأخذنا حقائبنا وبعد فترة بسيطة وصل صاحيب إيلّ

نا مواصلة السفر إىل وكان علي, وكان يوم مجعة يوم عيد املسلمني, يف ذلك اليومكرهت السفر ومطارها ولو للحظة واحدة و
  .وشاورت صاحيب فوافقين الرأي وقاطعنا السفر الداخلي, قد تعبت من ذلك ولكنين, الهور بالطائرة

وكراتشى هي , هذه هي العبارة املكتوبة يف خارج بوابة مطار قائد أعظم علي جناح, "أهال وسهال يف كراتشى"
وهذا يعين أن عمارة واحدة فيها تكفي مجيع , مليون من البشر 20عاصمة إقليم السند الباكستاين ويعيش فيها أكثر من 

اتصلنا جبامعة أبو بكر اإلسالمية املدعومة من قبل جامعة املدينة املنورة وطلبت من البواب إحضار أي أخ , سكان جزر القمر
هل أنتم يف مطار "سألين , وعندما أتى األخ عرفته مباشرة وفوجئ أننا نتحدث معه من كراتشي, قمري لنتحدث معه

وبعد مدة بسيطة حضر األخ ومل يكن , "ال تتحركا إىل أي مكان, إنتظرا يف مكانكما", فقال لنا, فأجبته بنعم, "كراتشى؟
لقد فرح , صاحيب وقد درست معه يف مدرسة اإلميان وهو من طالب الشيخ صادق, غريبا علي فهو األخ أبو ركانة القمري

ومكثت فيها , فاستجرأ سيارة أجرة وركبنا مجيعا واجتهنا إىل اجلامعة, نرغب يف الذهاب إىل الهور لرؤيتنا وأخربناه أننا ال
  .فترة بسيطة كضيف
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  الدراسة يف كراتشى
  

فيها طالب قمريني وأنام فيها خلسة ألال تعرف  وكنت أتنقل بني اجلامعات اليت, كراتشى مدينة املالينيإىل وصلنا 
, فتارة أذهب إىل جامعة الدراسات اإلسالمية املدعومة من قبل ليبيا وتارة أكون يف جامعة أبو بكر اإلسالمية, اإلدارة باألمر

اقتنعت , فضلواستشرت اإلخوة بشأن اجلامعة اليت يف الهور فأخربوين أن جامعات كراتشي هي األ, فلم أكن مسجال فيهما
يف البحث عن  اجتهدت أنا وصاحيب, باألمر ومكثت يف كراتشى ومل أذهب إىل تلك اجلامعة اليت يف الهور واليت أمحل قبوهلا

فتحركت بسرعة وكنت جمتهدا , مل أستصغ البقاء دون دراسة ألكثر من ثالثة أشهر, جامعة تقبلنا قبل إنتهاء السنة الدراسية
  . يف كراتشىيف البحث عن أي جامعة 

يف هذه الفترة بالذات كانت قوات صدام حسني تعيث فسادا يف الكويت وانقسم الرأي العام العاملي اإلسالمي بني 
وقد زينت الشاحنات الكبرية بصوره بدقة , كان الشارع الباكستاين متحمس جدا للصدام حسني, مؤيد للصدام ومعارض

وقد , أمريكا القوات العاملية بقيادة فرعون زمننا لتشهد يدعو اهللا بالنصر علىفهناك صور له وهو يف وضع ا, وتفصيل ومهارة
نسي كثري من الناس أن الكويت هي املظلومة وتعاطف املسلمون أعين الشعوب ال احلكومات مع صدام حسني بسبب عدائه 

بالدخول لبالد احلرمني الشريفني ألا  إن أمريكا مل تنتظر إذن من امللك فهد. لبين صهيون ومحاقة أمريكا وأطماعها للمنطقة
والذي يفهم السياسة الدولية ولو بشكل بسيط سيعلم أن ما وراء الكواليس , هيأت األسباب الالزمة لذلك جوغرافيا وسياسيا

أيدوا  مث, وعلى سبيل املثال فقد خططوا للحرب يف لبنان يف فترة ما, من خمططات الصهاينة والصليبيني أكثر بكثري مما تعرض
مث , دخول سورية حلسم املوقف وبعد ذلك أدعموا من يقاومها عندما مل ينتفعوا بسورية وظهور حزب اهللا يف تلك الفترة

وأرادوا أن يلعبوا بااهدين األفغان والعرب , فإيران هي اليوم أكثر قوة, شجعوا احلرب االيرانية العراقية وانقلب الوضع عليهم
إننا مسلمون , لسنا قوميني وال يساريني وال ميينيني وال شيوعيني وال شرقيني وال غربيني, ذلك ملصلحتهم ولكن أىن هلم

لقد شارك املهاجرون العرب والعجم يف احلرب األفغانية من أجل نصرة , وال أحد يوجهنا إال ديننا إن شاء اهللا, ومؤمنون باهللا
ستاقلون أنتم ", فقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم, ار يعود إليناوال مانع أن نقاتل عدوا مشتركا مادام القر, املظلومني

فموضوع أن ااهدين العرب هم من صناعة األمريكان أمر ساذج , أو كما قال عليه الصالة والسالم" والروم عدوا مشتركا
كما أن العالقة بني , بدا أبدافتقاطع املصاحل يف احلروب ال يعين الوقوع حتت وصاية األمريكان أ, وغري منطقي وغري صحيح

كل العالقات كانت مع , ولرياجع من يف قلبه مرض ملفات العدو يف ذلك, اإلدارة األمريكية مل تكن مع ااهدين العرب
هو ظهور قادة , واألمر الثاين الذي يكذب هذه املزاعم. األفغان وهؤالء استغلوا األمر ملصلحتهم ال غري ألن احلرب خدعة

هاجرين يف أفغانستان يف أوائل الثمانينيات وعلى سبيل املثال الشيخ أبو عبيدة البنشريي والشيخ أسامة وعبداهللا عزام العرب امل
أي بعد منتصف الثمانينيات لكي حتاول إحتواء , م1986أما السي آي إيه فقد اقتنعت مبناصرة األفغان بعد سنة , وغريهم

  . ااهدين وقد فشلت يف ذلك
أوشك الصراع األفغاين , عفوا املتحدة, املعارك يف الكويت وتقدم اجليوش بقرار من جملس األمم امللحدة وبعيدا عن

وانشق صف ااهدين األفغان بعد مقتل الشيخ ادد عبد اهللا عزام الفلسطيين بعد اغتياله يف بيشاور أواخر , من االنتهاء
لباكستانية واألمريكية ومبعرفة بعض املخابرات الدول اخلليجية اليت كانت الثمانينات من قبل املوساد وبعلم من املخابرات ا
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, وبالذات بعد ظهور خالف الشيخ أسامة بالعائلة املالكة يف بالد احلرمني, خائفة من حتول ااهدين إىل معارضة حقيقية هلا
مبدينة بيشاور " سبع الليل"يف مسجده وهناك حماولة حصلت , ومل تكن احملاولة األوىل لقتله فقد حالوا مرار وتكرارا

فانفجرت عبوة ناسفة , أما احملاولة األخرية فقد وقعت أثناء ذهابه لصالة اجلمعة مع اثنني من أوالده, الباكستانية وقد كشفت
فتعال وهذا يبني أن إستخبارات الدولة هي القادرة على إقفال الشوارع يف الليل وا, مزروعة بدقة يف احدى فتحات ااري

ونسأل اهللا أن يرمحه رمحة واسعة , ليس لدينا شك أن أعداء اجلهاد هم من قتلوه, إصالح تلك الفتحات وحينها تزرع العبوة
والغريب يف الشرعية الدولية الظاملة أن إغتيال علماءنا , وأن جيعل كل ما قدم لألمة يف ميزان حسناته ويدخله اجلنة آمني

كيف جيرأون على قتل شيخ أمجعت األمة أنه , ل زعماءهم ورؤساءهم فهو حمرم ويكون ذلك إرهاباأما قت, وقادتنا جائز لديها
فمن املستفيد من , فقد كان ميضى وقته يف االصالح بني األفغان الذين اختلفوا فيما بينهم, مؤسس اجلهاد الشرعي يف قرننا؟

والسبب أنه أمضى , والدي رجع إىل البيت قبل صالة الفجرإن "ويروي ولده حذيفة بن عزام حلظاته األخرية فيقول , غيابه؟
وقد قصدت عدم ذكر ذلك لكي أربط موضوع , م1989لقد أغتيل الشيخ سنة , "ليله يف االصالح بني حكمتيار ورباين

إىل يوم كان الشيخ أسامة قد ترك اململكة بعد أحداث الكويت ومل يعد إليها و, ذهايب إىل أفغانستان مبا جرى وجيري هناك
فقد فر بدينه ومبادئه وأفكاره , فقد أعطي رخصة للسفرة مرة واحدة وكانت هي األخرية بالنسبة له, كتابة هذه الصفحات

ومل ختل العالقة من , وهو ممن تأثر كثريا مبقتل الشيخ عبداهللا عزام فقد كان مبثابة شيخه وكان يسمع له كثريا, إىل املهجر
اختار , هل يندجمون مع األفغان أو ينفصلون عنهم يف العمل امليداين؟, املهاجرين لمكيفية ع ض اخلالفات التكتيكية يفبع

وحنن ممن يدعم الرأي األول وسنرى أن الشيخ عزام كان حمقا يف , الشيخ عبداهللا عزام اخليار األول والشيخ أسامة اخليار الثاين
إن املشكة هو عدم وجود تلك اإلدارة األفغانية , احدة هو األفضلعندما يتبني لنا أن العمل مع األفغان يف إدارة و, رأيه

ويتعاون معهم يف , لذا قرر الشيخ أسامة العمل بعيدا عنهم, فقد تفرد كل زعيم حبزبه وسعى الحتواء العرب, الواحدة وقتها
  .نفس الوقت

بب إىل العالقات اخلليجية لقد صور الشيخ أسامة بعد أحداث الكويت وكأنه العدو األول آلل سعود ويعود الس
فالعائالت احلاكمة يف املنطقة وبالذات امللكية معروفة بأا , فهذه العالقات ليست جديدة بل قدمية ومنذ عقود, األمريكية

أما يف املقابل فاألطماع األمريكية , وقصة ضياع القدس وتقسيم األمة واضحة للجميع, تستنجد بالكفار لتثبيت سلطتها
بل استراتيجية كاملة وخمطط كبري ويصعب على أي أحد أن يتدخل يف ختريبها إال بإدراة اهللا , ليست وليدة اليوم للمنطقة هي
ولكن األمر الغريب عدم , وذه األسباب أصبح الشيخ أسامة هو العدو األول لألمريكان وحلكومات املنطقة, الواحد األحد

ألا تعرف أن احلرب يف أفغانستان على وشك االنتهاء , قاله وإغتياله وقتهارغبة تلك السطالت األمريكية والسعودية يف اعت
وسيسلم الشيخ أسامة نفسه عاجال أم , وكل هذه النشاطات اإلسالمية اجلهادية اليت دعموها معنويا وعسكريا وماديا ستتوقف

  . الء أم يسيطرون على ااهدين ونشاطامظن هؤوبالعربية الفصحى , آجال
وهذه املدينة الكبرية هي العاصمة التجارية للباكستان , ت كراتشى تشهد مظاهرات يومية ومؤيدة للصدام حسنيكان

مليون نسمة أعين وبال مؤاخذة بأن من املمكن اسكان سكان جرز القمر  20وفيها امليناء الرئيسي ويعيش فيها أكثر من 
بني أحزاب شيعية وسنية بعضها تدعم املعارض الدموي  وكانت منقسمة, كلهم يف عمارة من عمارات أحياء كراتشى

وهناك أيضا , املشهور آتف حسني املقيم يف لندن وبعضها تؤيد بنازير بوتو القوية واليت تنافس نواز شريف يف االنتخابات
وهؤالء يطالبون , مشكلة سياسية كبرية يف السند وهي مشكلة املهاجرين الذين هاجرو من اهلند للباكستان أثناء االستقالل

أما نواز شريف , وعندما وصلت للباكستان كانت بناظري بوتو هي رئيسة الوزراء, حقوقهم بالتساوي مع القاطنني القدماء
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ولكن ال خيفى على أحد , والننسى بأن العالقات اخلليجية الباكستانية قوية جدا جدا, فقد كان ينافسها يف االنتخابات املقبلة
كستان لديهما عالقات مميزة وقدمية بسبب إيران اليت كانت عالقتها بالباكستان على احملك ألن إيران تدعم بأن العراق والبا

هل , وكانت احلكومة الباكستانية يف الوسط وال تعلم ماذا تصنع, اهلند يف سياساا اإلجرامية كما لديها عالقة مع السوفيت
, من قبل كوادر عربية منها عراقية فالربنامج النووي الباكستاين دعمق؟ تؤيد الكويت وتلغي كل الصفقات السرية مع العرا

فأين تكون؟ هل تدعم صدام وتغضب اخلليجيون الذين يدعموا , كما أن أموال انشاء الربنامج معظمها من اخلليج والعراق
  .املهم أن جو كراتشى كانت ساخنة سياسيا وجوغرافيا أيضا, يف كل أزماا مع اهلند؟

وقد تعبت جدا بسبب تغري األجواء وأصبت بأمراض , جتهدت يف إجياد جامعة قبل أن تنتهي السنة الدراسيةا
وكلما , وظننت أا املالريا أم تيفود, وكنت كسوال, كنت أتقيء ومل يتوقف اإلسهال أكرمكم اهللا, وفريوسات جديدة

واحلمد هللا وفقنا , ومل أقدر على األكل, رضي هو تغيري املناخأذهب للتحليل الدم يتبني يل أا فريوسات جديدة والسبب يف م
فتقدمت أنا وزميلي وبفضل اهللا مث بفضل جهود إخواننا القمريني مت , اهللا ووجدنا جامعة بعد مرور ثالث أسابيع من وصولنا

كما اشترط علينا ترك , وففقد اشترط مدير اجلامعة عمل مقابلة نظرية أوال مث بعد ذلك نلتحق بالصف, قبولنا ولكن بشروط
فوافقت فورا على الشروط رغم أنه مل يتبقى من االمتحانات سوى شهر واحد , اجلامعة إذا رسبنا يف امتحانات السنة احلالية

كنت جمتهدا يف الدراسة وأعلم أين خرجت من أجلها وأن اهللا لن يضيع كل تلك اجلهود املبذولة من قبل والديت احلبيبة , فقط
وشاء اهللا أن أجنح يف , وتعمدت عدم الكتابة هلا حىت تستقر األمور أوال, تظرت بفارغ الصرب أي تسمع مين أي خرباليت ان
  .وانفصلت عن العلوم العصرية, وبدأت فورا يف الدراسة الشرعية يف معهد اللغة العربية التابعة للجامعة, املقابلة

ريشويس وفيجي واندونسيا وتيالند وماليزيا وبنغالديش عملت الكثري من صدقات ومن كل أحناء العامل من مو
كان صاحيب األفغاين عبد اجلبار من مشال أفغانستان وكان حيدثين عن اجلهاد واملقاومة وعن اازر , وباكستان ومن أفغانستان

وقد , انوا من الفيجينيأما أعز أصدقائي فك, اليت ارتكبتها القوات السوفيتية وهذا الشاب ينتمي للحزب اإلسالمي حكمتيار
, وأنا أتفنن يف العالقات األخوية مع األخرين وقليب مفتوح دائما لآلخر مهما كان, أحبوين كثريا بسبب اجتهادي يف الدراسة

فاألصل يف العالقة بيننا بينهم , ولو كان ذلك الصديق كافرا فسأعامله كما أعامل املسلم, فقد خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف
عندئذ , وإذا تغريوا ونصبوا العدواة ضدنا, )عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودة(, ودة والتعامل باحلسىنهي امل

, فال جيب أن يكره اإلنسان بسبب عرقه أو دينه أو لونه وما إىل ذلك, وغري مبينة على الكراهية, تتغري العالقة إىل حرب مماثلة
فأنا ال أحقد على أي أحد حىت لو كان , فنبقى آدميني حىت لو قاتلنا بعضنا بعضا, خترا احلروب فالعالقة اإلنسانية ال جيب أن

  .كل ما نتمناه أن ننقذه من النار, كافرا
وبدون , وحاولت تعلم مداخل لغام إلدخال السرور يف قلوم عندما نتقابل مجيعا, كنت كثري املزاح مع أصدقائي

وفعال كنا يف جهاد , فلدي األصدقاء والدراسة والتكاتف واحلب واإليثار, ن أسعد فترات احلياةمبالغة كانت تلك الفترة م
كنا نفطر حلسابنا أما الغداء , كنت أسكن يف شقة واحدة مع زمالء من ماليزيا وكانت احلياة بسيطة جدا, لطلب العلم

كانت ساعات الراحة حمدودة وأوقات النوم  ,وخصص لنا مطابخ لطهو طعامنا إن أردنا, فعلى حساب اجلامعة ءوالعشا
, فقد كانت داخلية ممتازة جدا ومل أشعر بأين غريب أبدا, فال ميكن اخلروج والنوم خارج اجلامعة إال بإذن مسبق, ملزمة

فهناك أناس بدأو بتشكيك يف صحة بعض , ومديرنا هو شيخ احلديث يف بالد اهلند والسند ومن مناصري الصحيحني
وقد حفظ كتاب اهللا قبل العاشرة ومل , قد رد اهللا بصره ليستخدمه لدينه, ويكفينا شرفا أن اإلمام البخاري, فيهمااألحاديث 

إن هذا اإلمام قد رأى رؤية عجيبة هي اليت دفعته إىل حفظ سنة النيب حممد , فلما يهاجم يف صحيحه؟, يعبه أحدا يف ذلك
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يسري وراء الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويضع خطاه يف موضع خطى النيب صلى  فقد رأى يف املنام أنه, صلى اهللا عليه وسلم
مل , ويف القرون املفضلة بامجاع األمة االسالمية, وعاش يف زمن التابعني, وقد فُسرت له أنه سيحفظ سنته, اهللا عليه وسلم

ن يشكك يف البخاري هو يسعى وم, ابه؟وضوء يف كتفلماذ يشكك من ال يعرف أركان ال, يشكك أهل الفضل يف كتابه
وكل من يقرأ التاريخ , ألن كالم الرسول وحي وهو حمفوظ بإذن اهللا, وسيفشل يف مسعاه إن شاء اهللا, للتشكيك يف الدين

وقد روى , قرون العلماء, قرون التدقيق والصدق واالخالص والعلم, الصحيح يعلم أن الصحيحني ظهرا يف القرون املفضلة
من كذب علي متعمدا "لكي يتأكد من صحة ما يروي فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول , طرق وراوي احلديث بأكثر من

قد ثبت السند هلذا الكتاب ووكان عليه أن يتأكد أن من حيدثه مسع احلديث من وإىل صاحيب مباشرة , "فليتبوأ مقعده من النار
بني ما قاله النيب وما يقوله الصحايب وتعليقام وتعليقات  أما مواضيع األحاديث نفسه فيجب أن يفرق اإلنسان, العجيب

فهناك من يذكر أن عائشة رضى اهللا عنها كذّبت ابن , كل ذلك ال يعين أن احلديث غري صحيح, زوجات النيب يف أمور معينة
بالنياحة عليه بعد موته وما جهله هؤالء أن األمر مربوط بالنياحة إذا طلب امليت , "امليت يعذب ببكاء أهله"عمر يف حديث 

كما بينت عائشة أن الرسول مل يقصد , فأم سعد بكت لفراق سعد ومل مينعها الرسول, فهو يعذب ألنه من أمر بذلك
وبينت أن اهللا قال , "إن اهللا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه"بل قصد الكافرون وبينت أن الرسول قال , املسلمون يف ذلك

إمنا مرت على رسول , رحم اهللا أبا عبدالرمحن مسع شيئا فلم حيفظه"كما بينت مبقولتها املشهورة , )ر أخرىوال تز وازرة وز(
وكان ابن عباس يذهب مبذهب ابن , "اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب

, ومل يقل ابن عمر أي شيئ بعد مساعه هذا" اهللا أضحك وأبكيو"قال عندئذ , عمر وعندما مسع هذه النصيحة من عائشة
فالصحابة كان هلم قلوب صافية ويسعون للحقيقة أما أصحاب القلوب املريضة الذين يريدون تشويه صورة اإلسالم بتشويه 

د قاطعها يف الكالم البخاري والسنة فهم مل يذهبوا مبذهب أهل البيت أمثال ابن عباس الذي رضي مبا قالته عائشة رغم أنه ق
إن الصاحبة مل يبنوا معارضتهم للشيء على الكراهية أبدا كما يفعل من يدعي , بسبب ما جرى بينها وبني علي رضي اهللا عنه

, فالرجل نقل كال الوجهني, اري؟من مساعهم لكالم النيب وصحة البخ وما دخل ما اختلف فيه الصحابة, إتباعهم اليوم
فنجد أن احلديث الواحد يروى بعدة طرق وبألفاظ كثرية خمتلفة والسبب أن من حضر , املعصومني والصحابة مل يكونوا من

فهناك من يكون جبانبه متاما وهناك من يكون يف , تلك اجللسة أثناء كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم خيتلف حفظهم ومساعهم
يف زمنه إال وأرسل إليه نسخة من صحيحه من أجل أن  مل يسمع اإلمام البخاري بعامل.ويبقى املعىن واحد, آخر الصفوف

ولكن ظهر البدع يف زمننا من الذين , ينظر فيه ويصحح أي خطأ إن وجد وقد أمجع أهل السنة واجلماعة أنه من أصح الكتب
ملاذا مل يؤلفوا و, ووأراد هؤالء أن ينافسوا البخاري, وممن شوهوا التاريخ بسبب الطائفية, نصبوا أنفسهم أوصياء على احلديث

ألئمة أهل البيت أمثال اإلمام جعفر الصادق مل يأتوا بأي سند بل  ةوالذين ألفوا األلوف من األحاديث املنسوب, أحاديثهم؟
ال يذكرون الرواية كاملة وال , وإذا أرادوا اإلستفادة من حديث يف صحيح البخاري, كذب يف كذب وهم يعترفون بذلك

أما العبض اآلخر من مرضى , ولكن من حيارب السنة هو حيارب نفسه, ضل هذا اإلمام على املسلمنيألال يعترفوا بف, املصدر
فهم ال يقدرون على , القلوب فهؤالء ينشرون مسومهم بعدة لغات أجنبية وجييدون من يصغى إليهم عرب املواقع اإلليكترونية

يا أخي املسلم إن , أحاديث تعارض منهجهم وفكرهمألن هناك , ويفعلون ذلك ملصلحتهم, مواجهة العلماء يف شبهام
فقد , ومل يكن البخاري أول من خطط جلمع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, قرنا 13مسألة البخاري حمسومة من 

هللا وهناك جمهودات من أهل السنة واجلماعة يف مجع حديث النيب صلى ا, حاول عمر ابن اخلطاب مث اخللفية عمر بن عبدالعزير
وحنن نقدر كل هذه اهودات , وقد ظهر هذا يف عدة ندوات عاملية لنصرة احلديث يف زمننا, عليه وسلم يف كتاب واحد
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أما اخلالفات الفقية ما , وقد أمجع علماء القرون املفضلة كلهم بأنه ال يوجد حديث مشبوه يف الصحيحني, اجلبارة من إخواننا
ما حيزننا أن من يسعى وراء ذلك هم من املسلمني ويدعون اخلري وهم , ا مبعصومنيفهم ليسو, بني الصحابة فهذا وارد

رضي اهللا عنهم وضوا {يشككون الناس يف أيب هريرة أوال وهذا أمر خطري فهؤالء الصحابة بإمجاع األمة عدول وال يكذبون 
, اليوم يقدر على حفظ القرآن ملدة شهر شككوا يف مدة بقاءه مع الرسول ونسي هؤالء أن إنسان, أين حنن من هؤالء؟ }عنه

ولو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ملا وصل إىل منازهلم عند , فمابالكم مبن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه
ومن يعني على , مث بعد ذلك التشكك يف البخاري ومسلم, مث بدأ هؤالء بالكالم وتشكيك الناس يف أحاديث اآلحاد, اهللا
وإن كانوا صادقني ملاذا ال يواجهون , ألنه يريد تدمري االسالم عرب املواقع االنترنت, لك ال شك أن اهللا سريد كيده يف حنرهذ

ولكنهم يلجأون إىل االنترنت ألم سيجيدون الكثري من ضعفاء النفوس ومرضى القلوب , العلماء عينا بعني ووجها لوجه؟
وتركوا ما هو أهم من ذلك أال وهو الدعوة الصحيحة رفع راية , ورا لسنا حباجة إليهاالذين شغلوا املسلمني بفلسفات وأم

وال ندري ماذا جينون من ذلك؟ لدينا مرضى , اجلهاد واخراج األمة من الفنت ونصرة املظلومني يف مشارق األرض ومغارا
ما يعيبون على إخوام وينشرون سيئام مبجرد فهم يفرحون دائما عند, القلوب يف األمة االسالمية وهم مرضى مبعىن الكلمة

ولكن عندما يتهمون من اتفق العلماء على أم عدول فهذا أمر أخطر ويراد , أن هؤالء خيالفوم الرأي وهذا أمر جد خطري
ا على هناك رجل مسلم يدعي اخلري وقد أسس موقع, من وراءه هدم احلكمة اليت هي سنة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم

وكأن , االنترنت وبعدة لغات عاملية وهدفه يف انشاء ذلك املوقع هو نشر الفنت خبصوص حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن هؤالء اجلدد , لقد فهموها ونقلوها لنا صافية, العلماء واألئمة األربع ومن قبلهم من الصحابة مل يفهموا أحاديث اآلحاد

وهذا الرجل له مسجد يف مدينة , وأمثال هؤالء لن يقوم هلم قائمة أبدا, ىل تفضيح أيب هريرةهم مرضى القلوب ليس هلم هم إ
لقد وقعوا يف احملظور عندما أرادوا استعمال عقوهلم يف فهم أحاديث , بأمريكا ومن هناك يبث مسومه عرب االنترنت) توكسن(

كيف يهتز عرش "وقالوا , از عرش الرمحن مبوت سعدوهكذا شككوا املسلمني يف قضية اهتز, النيب صلى اهللا عليه وسلم
الذين يؤمنون (وهذا من أسس صفات املؤمنني , من الواضح أنه ال يؤمن بالغيبيات, يا خسارة" الرمحن مبوت أحد من البشر؟

من أهل وال أدري إن كان هذا الرجل ومن اتبعه , إن العرش يحمل ويتحرك وهذا ثابت للجميع يف الكتاب السنة, )بالغيب
كيف لنا وبعقولنا , )ليس كمثله شيئ(ألنه , فنحن ال نسأل عن كيفية عرش الرمحن وال االستواء وال كيفية الرتول, السنة

هل هؤالء يصدقون القصة , القاصرة أن نتخيل اهللا وملكوته وحنن ال ندري ما يدور حتت أرجلنا يف األرض اليت تقف عليها؟
وبدأ مبرض سعد عندما أصيب , فقصة هذا احلديث طويل جدا, وك يف عبارة اهتزاز العرشأم أن لديهم شك, من أوهلا أصال

قال للصحابة هيا , وحضر أجله وعندما عرف الرسول ذلك, يف حرب اخلندق وانفجر جرحه وقد صدقه اهللا يف دعوته للقاءه
إن الذين قالو ربنا اهللا مث {, حلني املتقنيهذا الرجل الصحايب كان من الصا, نسرع إىل سعد لنغسله قبل أن تسبقنا املالئكة

وأسرع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومعه , فما املشكلة أن تترتل املالئكة للمؤمنني }استقاموا تترتل عليهم املالئكة
يم وبكت أمه وفرح الرسول ببكاءها لفقدان رجل عظ, وملا وصلوا وجدوه قد فارق احلياة وقام بعض أقاربه بغسله, الصحابة

مث عندما محلوا جنازته للمقربة وجد الصحابة خفة يف جنازته فأخربهم الرسول بأن املالئكة يف السماء ترحب , يف أمة حممد
قال الرسول , مث قال كلمته املشهورة املرفوضة لدى هؤالء املشككني, بسعد وقد جاءت لتحمل جنازته ألا مل حتضر لغسله

ومن " ساب أكشن"نعم صدق رسول اهللا وكذب صاحب موقع , "عرش الرمحن مبوت سعدلقد اهتز ", عليه الصالة والسالم
فسعد .... أبدا, كلنا نعرف أن عرش الرمحن تسبح أوليس كذلك وملاذا ال تز؟ أم أنه يظن أن سعدا رجل عادي مثلنا, معه

هذا الصحايب اجلليل له الفضل العظيم , ربهو من أنصار رسول اهللا الذين محوه وقدموا أرواحهم له ونصروه عندما كذّبه الع
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فكيف باهتزاز عرشه؟ وأظن أم يرفضون أيضا حديث أن , واهللا يتجلي للعباد ويتباهي بنا عند املالئكة يوم عرفة, أمام اهللا
  .عرش الرمحن يهتز بعمل عمل قوم لوط

ل يشكك املسلمني يف حديث نزول ملاذا يستخدم أمثال هؤالء عقوهلم يف مسائل عقدية؟ وهذا الرج, أخي القارئ
وحنن , فكيف نعجب من اهتزاز عرشه؟, الرمحن جل جالله يرتل إىل السماء الدنيا نزوال يليق جبالله, املوىل يف ساعات الليل

" لةوإذا أتاين ميشى أتيته هرو"ماذا يقول يف حديث أنس رضي اهللا عنه عندما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حبق املوىل , نسأله
فكيف باهتزاز العرش فهو أهون من اقتراب اهللا لنا وحنن , إذا كان املوىل سبحانه وتعاىل يأتينا هرولة سبحانه ليس كمثله شيئ

ما الفرق بينه وبني الذين شكوا , ساجدين له سبحانه وهذه مسائل عقدية من يغوص فيه سوف حيكّم عقله وسيضل بال شك
هل , لقد رفض املنافقون ذلك, صخرة وبشر الصحابة بأنه أويت مفاتيح كسرى وقيصرعندما ضرب الرسول املعول وحطم ال

ألنه ال ينطق , هذا الرجل يف توكسن يضع نفسه يف خانة هؤالء؟ حنن نؤمن بكل ما تلفظ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
دله اهللا جناحني بدال من ذراعيه املفقودة وملاذا ال يشكك أن جعفرا عليه السالم قد استب, عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى

ولكي يبث هذا الرجل مسومه جيدا وبعد معرفته أن مجهور املسلمني اتفقوا على أن البخاري ومسلم من . يف معركة مؤتة؟
مث شكك يف حديث نزول الرمحن إىل ,  أسرع إىل التشكيك يف قدرات أيب هريرة مث البخاري نفسه, أصح الكتب بعد القرآن

لقد أخربنا الرسول صلى اهللا , ألنه كما قلت هو ال يؤمن بالغيبيات وقد استعمل عقله الستيعاب ملوكات الرمحن, اء الدنيامس
واهللا سبحانه وتعاىل عندما افتتح كتابه باإلميان بالغيب , عليه وسلم بذلك وحنن نقول مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

وال  }الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون{, ئل ال تدركها عقولنامل يكن ذلك عفويا فهناك مسا
هل يشك أيضا بأن الرسول قد عرج به إىل مساء الدنيا واخترق الغالف اجلوي وترك كل الكواكبة الفكلية اليت نراها , أدري

هل يؤمن بذلك؟ ألن هذا األمر حصل يف ليلة , أن وصل للسابعالرابع إىل , واليت ال نراها مث عرج به إىل السماء الثاين فالثالث
إن الصعود إىل الشمس باحلسابات الدنيوية , م ما جرى ملا فهمهفدنا استخدام عقله وعلمه القاصر لولو أراد أح, واحدة فقط

وال , ج به إىل الرفيق األعلىإننا نؤمن بأنه صلى اهللا عليه وسلم أسري إىل القدس مث أعر, حيتاج إىل باليني السنني لفعل ذلك
وال ينبغي له أن يتفرغ لزرع السموم يف سنة النىب حممد , ولكن ال ينبغي أن يكذب بالقرآن, بأس إن كان هو ال يتخيل ذلك

وأمثاله كثريون فهناك من شكك يف حديث استبدال رأس من يرفع رأسه من الركوع قبل إمامه إىل , احملفوظة منذ عدة قرون
إن يوما واحد فقط من تلك األيام , وهذه األمور ستحصل يف جو غري جو الدنيا فأىن لنا أن نتخيل بالغيبيات ,رأس محار

وهناك من شكك يف حديث الذبابة وهناك من شكك , هل يتخيل هذا الرجل أمرا كهذا؟, تساوي مخسني ألف سنة منا نعد
لك؟ وملاذا ال يثبت للناس عكس كالم الرسول صلى اهللا عليه وال أدري ماذا يرحبون من ذ, يف حجم النيب آدم عليه السالم

جيب ملن حيب اهللا ورسوله أن , وهكذا وقعوا يف احملذور, وكل حديث يتعارض مع عقل االنسان هم يشككون فيه, وسلم؟
حديثا  50لقد وضعوا يف شبكتهم أكثر من , يبني للناس خطورة هؤالء الذين يدعون أم خيدمون االسالم وهم يهدمونه

وإذا أنعم أحدنا النظر يف تلك األحاديث فسيعلم أن معظمها تتحدث عن , ومعظمها من صحيح البخاري يف موضع التشكيك
ال خيفى على أحد أن أمثال هؤالء قد جلأوا إىل علم املنطق والفلسفة , حديثا منها تتكلم عن العقيدة الصحيحة 27و, الغيبيات
ويردون نصوصا شرعية , وهم ال يعرفون ما جيري يف عروقهم من مريكروبات, هلم يف الغيبياتأراداو استخدام عقووالفاسدة 
ويكّفرون املسلمون , وذا هم يضعون أنفسهم يف خانة التهم والشبهات, كما رفضوا بأن اإلميان يزيد وينقص, واضحة

عليه وسلم؟ هل من شك يف نبوة حممد صلى وملا ال يكفرون أنفسهم عندما شكوا يف حديث الرسول صلى اهللا , مبجرد الشك
وهل من شك يف إميانه يكفر؟ وهل من شك يف وجود اهللا يكفر؟ اجلواب أن أهل السنة واجلماعة , اهللا عليه وسلم يكفر؟
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, يكفرون من ال يؤمن بنبوة حممد ومن ال يؤمن بوجود اهللا ومن ال يؤمن باليوم اآلخر ولكن من يشك يف كل ذلك ال يفكر
فممكن أن يشك أحدنا كما يشاء مث يرجع إىل , ري يف الصدور يبقى يف الصدور واهللا ال حياسبنا مبا جيول يف خواطرنافما جي

وأنا , لقد رفضوا بأن االميان يزيد وينقص, الصواب وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة وال داعي لفلسفة الكالم الكثري
هل املقصود أنه كفر , "ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن"الكثري ومنها  فهناك, أنصحهم لتأمل يف أحاديث الرسول الكرمي

والرسول هو من قال أليب , "ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن"ومنها , فأهل السنة ال يكفرون بالكبائر, ال واهللا, باهللا؟
ال "كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم , ذر أن اهللا قد تعهد إلدخال كل من ال يشرك به شيئا إىل اجلنة وإن زىن وإن سرق

كم من املسلمني من حيب لنفسه أكثر من أخيه؟ إن املسئلة ليست كفر , "يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
" أمنت باهللا"وليقل , بل زيادة اإلميان ونقصانه فقد نصح الرسول ملن شك يف وجود اهللا أو يف إميانه بأن يستعيذ باهللا, وإسالم

إميانه ضعيف وقد نقص يف تلك كل ما يف األمر أنه عندما شك كان , ويوحد اهللا ومل يكفر الرسول من شك يف ذلك
ومن شد يف الدين شد اهللا عليه , ملاذا نظن أننا نفهم الدين أكثر من حممد صلى اهللا عليه وسلم؟, مث عاد وازداد وآمن, اللحظة

وال أدري هل هؤالء يفهمون الدين , ال تزيده ملكا وال فضال,  يف غىن عن إميانناألن اهللا, وهم بذلك يشددون على أنفسهم
أليس كذلك؟ , إن من اإلميان الكامل حب الرسول أكثر من مالك وولدك ووالديك ونفسك, يا أخي يف اهللا, جيدا أم ماذا؟

قال للرسول صلى اهللا , عندما ازداد اميانهوعمر رضي اهللا عنه رفض األخري عندما كان إميانه ضعيفا مث رجع يف نفس الوقت و
ومل نسمع أنه كفره يف املرة األوىل أو أخرجه من , "اآلن اآلن يا عمر"فقال له الرسول , أنت أحب من نفسى"عليه وسلم 

 بل, وحنن ال نكفر الذين يشككون يف أحاديث اآلحاد أو الذين طعنوا يف البخاري أو أحاديث العقيدة والغيبيات, امللة
وبعضهم يردون نصوصا شرعيا واضحة وضوح الشمس خبصوص زيادة إميان . يرتكبون منكرا عظيما يف حق األمة اإلسالمية

وإذا ذكرت عليهم } {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} {ليزدادوا إميانا مع إميام{ يقول اهللا تعاىل, املؤمن
ال يكفر وال خيرج من امللة من شك يف , أخي يف اهللا, }دم إميانا وهم يستبشرونفأما الذين آمنوا فزا} {آياته زادم إميانا

وقد خاطبنا اهللا والضمري يرجع إىل الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم فيمن يشك بالقرآن وهو كالم , بل يضعف إميانه, إميانه
, ومل يكفر هللا سبحانه وتعاىل مبجرد الشك يف القرآن ,أن يراجع أهل الكتاب الذين أمنوا من قبلنا ليخربونا عن احلقيقة, اهللا

أخي كم , }وإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك, {أخي إن ديننا سهل ملن سهل اهللا له
إبراهيم عليه  نا أيضا قصةيولد, وأن اإلميان يزيد بذلك وينقص, من اآليات يف القرآن تعلمنا أن جمرد الشك ال يكفر صاحبه

ولكن عندما يظن بعضنا أنه يستطيع جمادلة النصوص , }ولكن ليطمئن قليب, قال بلى, أومل تؤمن{, السالم يف زيادة االميان
فليخربونا إن كان لديهم مذهبا جديدا غري مذهب , الصرحية وحب الكالم والفلسفة الكثرية واللف والدوران هنا يقع اخلطر

  .دئذ نعلم أم خيالفوننا من األصل وأم ليسوا جزًء من اجلماعةأهل السنة واجلماعة عن
وعرف عين من األساتذة ومعظمهم باكستانيون وقد , كان شيخ اجلامعة حمدث كبري وحيبين كثريا رغم أنين جديد فيها

وهو مزيج من السكر مع  وكنت آكل الطبيخ املاليزي, تعلمت كثريا من األمور يف اجلامعة, خترجوا من جامعة املدينة املنورة
كما تأقلمت مع الطعام الباكستاين املمزوج بالزيوت والفلفل وقد أحببت الفطرية الباكستانية اليت نتناوهلا يف , الفالفل وامللح

 دود", كنا نتناوهلا بعد صالة الفجر خارج بوابة اجلامعة يف املقهى الشعيب ونشرب الشاي باحلليب املركز مع الفطرية, الفطور
  . أما الغداء إما أرزا أو خبز رغيف باكستاين مع املرق, "بايت

إن , وكنا نتابع املعارك بني مؤيد ومعارض وكان موقفي واضح, مل تغب قضية الكويت والعراق يف نقاشاتنا الفكرية
ي معارضيت للصدام ومل أكن أخف, كما أن دخول القوات األجنبية والدولية بداية كارثة لألمة اإلسالمية, صدام أخطأ كثري
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واملدير مل يغضب من ردة فعل , فامسه منقوش على احلجر األساسي لعمارة اجلامعة, حسني رغم أنه املمول الرئيسي للجامعة
فقد قدر يل أن أدرس الشريعة يف جامعة ممولة من , إنه أمر عجيب جدا, فقد كنا نناقش خارج الدراسة, الطالب اجتاه احلرب
, فرمبا تنفعه هذه الصدقة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من آتى اهللا بقلب سليم, مدهللا على كل حالواحل, قبل صدام حسني

كانت النقاشات خارج صاالت الدراسة أما داخلها فكنا جادين يف طلب العلم , والصدقة اجلارية تنفع صاحبها بعد املوت
اجتهدت يف الدراسة أما صاحيب ولألسف الشديد فلم , ارجافنشغل أنفسنا يف العلم ونترك اخلالفات السياسية خ, الشريف

وكتبت لوالديت رسالة بعد , كنا نتلقى كل شيء من إدارة اجلامعة مبا يف ذلك األموال والراتب الطاليب الشهري, يكن مركزا
جدا ولكن يكفيين كطالب  فاحلمد اهللا راتيب بسيط, أن استقر وضعي وبشرا ببدأ الدراسة وعدم احلاجة إىل املساعدات املادية

كما اجتهدت أخيت آمنة املوجودة يف فرنسا يف , وكنا نتلقى املالبس يف معظم املناسبات, فكل شيئ متوفر يف اجلامعة
وقد سرت والديت عندما سعمت مين وكانت , ولكن قد أوضحت هلا بأنين ال أحتاج إىل أي مساعدة مالية حاليا, مسانديت

وجامعيت تتبع املذهب احلنفي الديوبندي املنتشر يف اهلند والسند , صعوبة يف املناهج الدراسية الباكستانية مل أجد. تراسلين دوما
, يتبعون نفس املذهب سواء يف الباكستان أو وما وراء النهر" الطالبان"وبالد األفغان وكل طلبة العلم أو ما يعرف باألوردو 

وهكذا , في يف الدراسة ألنين شافعي املذهب غري مقلد بل أنظر إىل الدليل والترجيحوقد تعبت قليال يف التأقلم مع املذهب احلن
ومن , واملذاهب السنية األربعة ال ختتلف كثريا يف األصول بل ختتلف يف الفروع, درست العقيدة الطحاوية بدال من الواسطية

املهم تابعت الدراسة بكل ثقة , خري من رب العاملنيوكل ذلك يسر و, يتفنن قليال يف فقه املقارنة جيد متعة يف هذه املذاهب
وقد مرضت شديدا قبل بدأ االمتحانات ولكن بفضل اهللا مث قيام إدارة اجلامعة مبهامها فقد شفاين اهللا بعد التردد , واجتهاد

  . على الدكتور اخلاص باجلامعة وشفيت متاما واحلمدهللا
ي إال يف يوم اخلميس واجلمعة عندما نذهب  لزيارم يف جامعة أبو ومل نكن نلتق, كنا بعيدين عن اإلخوة القمريني

فنحتفل مع بعض ونتشاور خبصوص السياسة القمرية اجلديدة وكنا دائما نناقش املخططات الفرنسية جلزر القمر وكيف , بكر
تاجة ليد املعونات دولة حم, وكانت خمطط فرنسا أن جتعل جزر القمر مثل جيبويت, نستطيع تغيري األمور إن أمكن ذلك

فجزيرتنا , ومن الناحية السياسية جنحت أيضا يف زرع الفنت, الفرنسية والدولية لألبد وقد جنحت إىل حد بعيد يف هذا املخطط
صغرية وموحدة يف الدين واملذهب ومل يهمنا من حيكمنا إن كان أجنوانيا أم قمريا أم حىت موهيليا فالرسول صلى اهللا عليه 

فاألمر , فمادام حيكمنا بشرع اهللا وبالعدل والقضاء اإلالهي فال نبايل مبن يكون" ولو تأمر عليكم عبدا حبشيا", وسلم يقول
ومل تكن هناك خالفات حقيقية لتقوم جمموعة من الشباب األجنوانيني بإثارة , كان طبيعي والشعب القمري حيب السياسة

ذه القضية هي فرنسا اليت استطاعت أن جتر احلكومة القمرية إىل الصراع واملستفيد الوحيد من ه, النعرات وحماولة اإلنفصال
وأثناء تلك الزيارة ويف احدى , كانت لقاءتنا مثمرة يف معظم األحيان, الداخلي لتنسى واجباا اجتاه جزيرة مايوت احملتلة
, وإمكانية الذهاب هلناك للتدريبفقد حتدثوا كثريا عن موضوع اإلعداد , اجللسات مسعت وألول مرة عن قضية أفغانستان

وألن ال , وألنين ال أملك قرارا فقد جعلت األمر سرا يف نفسي حىت أي السنة الدراسية بنجاح, وقد أعجبين ما مسعت كثريا
  .أردت أن أكون أول من يبلغها ذا األمر ألال تتأثر, يتسرب أي خرب إىل والديت فتشوه املسألة

عد يوم يف اخلليج ودارت املعارك يف الكويت بني قوات صدام واملقاومة الكويتية اليت ال كانت األمور تسوء يوما ب
متلك غري األسلحة اخلفيفة وبعض أجهزة اإلتصاالت وقد فرت قيادة الكويت إىل دولة جماورة وكانت تتصل باألمريكان 

فسافر إىل السودان لترتيب األوضاع مع , بلةرتب الشيخ أسامة أوراقه للتعامل مع املرحلة املق, إلجياد حل سريع للقضية
, وقد التقى بزعماء جبهة اإلنقاذ اإلسالمية اليت يترأسها الترايب يف وقتها, اليت رفعت راية االسالم يف التغيري, احلكومة الوليدة
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يدة البنشريي إىل بعد ذلك سافر الشيخ أبو عب, وقد وافق على العهود الالزمة واطلع على الضمانات املقررة من احلكومة
أن , وأريد أن أبني ملن ال يفهم فكر القاعدة, م السلطة اجلديدة ومدى جديتها يف التعامل معنام ليقي1990اخلرطوم يف أوائل 

ولو كان قيادتنا تكفريية ملا تعاملت مع النظام اجلديد يف اخلرطوم وهذا , رييةاسة والشرعية منفتحة جدا وغري تكفقياداا السي
يف هذه األثناء , كانت سفريات الشيخ البنشريي سرية جدا, ام ال خيتلف كثريا عن األنظمة اخلليجية اإلسالمية وغريهاالنظ

  . كانت اجلماعات املصرية تترتاع فيما بينها وتنصب نفسها أوصياء على احلركات اإلسالمية يف بيشاور
فالفوضى كانت , صعبة قبل جميئ اجلبهةكانت ماعية إن من يفهم التاريخ السوداين سيعلم جيدا أن األوضاع اإلجت

ومل تقدر حكومة األحزاب الضعيفة فعل , واجلنوبيني املعارضني انتشروا بشكل عشوائي يف كل األحياء, واضحة يف كل زاوية
رغة متاما كانت املتاجر فا, وهدد جون غرنغ بدخول العاصمة عما قريبا, كما نهبت معظم الثروات, أي شيئ يف أرض الواقع

أما البنية التحتية اليت أسست يف العهد االستعماري فقد , فاحلاجيات األساسية مثل السكر وامللح والقمح كانت شبه معدومة
  .أما مطار اخلرطوم فقد كان يف حالة مزرية يرثى له, دمت متاما

هيز الشعب للمرحلة اجلديدة فقد فأوال جيب جت, هكذا وجدت اجلبهة االنقاذ عمل كبري بعد إستيالءها على السلطة
وكانت أمريكا تدعم دوما , بل السلطة للمعسكر الغريب بالقطب الواحد, انتهت احلرب الباردة ومل يعد هناك شرقيني وغربيني

, لكوعلنيا املتمردين الصليبيني والالدينيني يف جنوب السودان عن طريق كينيا وأوغندا وإثيوبيا وغريها ومل يعارضها أحدا يف ذ
وأسست جيش الدفاع الوطين على , وقد متكنت السلطة اجلديدة من قلوب الشباب وجهزم معنويا للجهاد يف سبيل اهللا

وقد لعبت هذه اموعات دور مهم يف طرد املتمردين واجبارهم على االنسحاب من معظم مناطق اجلنوب , العقيدة اإلسالمية
, وقد خاف الغرب من هذه التطورات, رايب حشد املاليني من أجل قضية اجلنوبواستطاع الت, واللجوء إىل أوغندا وكينيا

  .وبدأت مرحلة استهداف السودان
, ومل يكن هذه املساعدة عسكرية, أراد الشيخ أسامة أن يساعد الدولة االسالمية اجلديدة ألنه حيسن الظن باملسلمني

مل نسمع أن أحدا من رجال األعمال املسلمني ترك بالده , امةفهناك الكثري من الناس الذين ال يفهمون حقيقة الشيخ أس
كل ما , هذا هو التاريخ احلقيقي هلذا الشيخ, ليذهب ويؤسس شركات وينقذ اقتصاد بلد اسالمي آخر على حافة اإلفالس

املدعوم من قبل أعداء  يقولونه يف اإلعالم عنا هو أننا ارهابيون ال نفهم إال القتل والتخريب وما إىل ذلك من الكالم الفارغ
ليشهد العامل والتاريخ بأن الشيخ ااهد أسامة بن حممد بن الدن ومن معه من ااهدين قدموا أكرب خدمة إنسانية يف , الدين

وبنوا ومل يهدموا وأسسوا الشركات اليت تدعم االقتصاد السوداين ويف كل ذلك يرجون ثواب اهللا , تاريخ السودان احلديث
لقد , مل نرى أحدا عمل بعمله يف زمننا, ومل ينتظر الشكر من أحد أبدا, ندة املسلم ألخيه واجب شرعي أوال وأخرياألن مسا

ولكن الكفار الذين ال يعرفون حقيقتنا فيظهرون يف القنوات العربية , أنفق ماله يف سبيل اهللا ويف سبيل بناء األمة االسالمية
ة أعداء لألمة نيوهم يف احلقيقة صها, ت االسالميةأنفسهم خرباء وحمللني عن اجلماعا املسيسة من قبل امللوك والذين نصبوا

وال يتعرضون أبدا , فهؤالء يتحدثون فقط عن مرحلته األوىل يف أفغانستان ومرحلة طالبان, ويتجاهلون فضائل هذا الشيخ
  .ملرحلة البناء ومساعدة ماليني من املسلمني يف السودان

لقد قرأنا يف التاريخ االسالمي عن أغنياء , قلته لكم يف هذا الكتاب لتفهموا الوجه الثاين للمجاهدينهذا هو التاريخ ن
ويف زمننا انفرد , وإبراهيم بن أدهم وابن املبارك, وهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان, قليلون بذلوا أمواهلم كلها يف سبيل اهللا

تزامن نزول الشيخ للسودان مع دخول احتالل أجواء العراق وفرض عقوبات  .الشيخ أسامة دون منازع يف هذا العمل اخلريي
واحتالل القوات الغربية مناطق يف اجلزيرة العربية رغم أن حكومات املنطقة تسميها قوات احللفاء , مجاعية على شعبه املسلم
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أخواتنا الكويتيات الشريفات واهللا  وقد صعقنا عندما كنا نسمع بأن جنود األمريكان يوقعون أمساءهم على صدور, والضيوف
فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له { وأصبح ارم بوش هو الرجل املقدس يف الكويت, أعلم بصحة هذه األخبار

وكان من املفروض شكر اهللا مث أولئك األبطال من أبناء الكويت من احلركة , }الدين فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون
  .مية وغريهم الذين شكلوا مقاومة حقيقة ضد صداماالسال

, االستعمار النظيف كما يسمونه, بدأنا باملرحلة الثانية من االستعمار واملسمى بالعوملة وهو استعمار الصوت والصورة
, روا الفرقوهذا هو النصر األمريكي إعالن مبادئهم عندما ينتصرون يف أي حرب لكي يظه, العوملة املوجهة الفاسدة املفسدة

حمرم يف شرع حممد صلى اهللا عليه هو وكل ما , فتوزع الصور العارية وتفتح اخلانات والفضئيات الفاسدة لتبدأ بالعمل فورا
لقد بدأنا مرحلة خطرية , وسلم وأصحابه واملخلصني ممن اتبعوهم يصبح حالل يف مرحلة انتصارات األمريكان والغرب

كيف ميكننا أن نعيش يف , كما يكرره اإلعالم العريب الفاسد, د وال أقول غرفة واحدةفالعامل كله يف قفص واح, وجديدة
لسنا يف غرفة واحدة مع , إننا نرفض هذه العبارات العلمانية الفاسدة, غرفة واحدة مع الزناة واملثليني ومن ال خالق والدين له

, فإما أن تكون زوجته أو بناته أو عائلته, عيش معه فيهافوجود املرأ يف غرفة واحدة مع غريه يعين أنه صاحب ملن ي, هؤالء
فالعدو هو , "ص واحدفق"لذا استخدمت مصطلح , يني وغريهموحنن لسنا عائلة واحدة مع قتلة األنبياء واللوطيني والسحوق

وهو اجلالد , وهو يتحكم بالناس رغم عنهم, أقوي منا وقد أجربنا وأجرب اجلميع للدخول يف القفص وهذا السجن اجلديد
لقد ظهر بعض الذكور يف اخلليج ". العم سام"وهو مشهور باسم , واحلاكم والشرطي واالستاذ والقضاي دون منازع

أم يتفننون يف , هل يفهم هؤالء معىن احلرب أصال؟, !يا سالم على املسرحيات, وصوروا أنفسهم أم أبطال حرب الصحراء
فرار بعض أمراء العائالت املالكة اخلليجية من , املروية عن رعب حرب اخلليجمن القصص , تأليف الكتب لتمجيد أنفسهم؟

هم الذين ينشرون قنوات الدعارة أما الذين يوصفون بأم أبطال الصحراء ف, املنطقة واهلجرة إىل القصور اهزة يف أوروبا
وكثروا من , غييب ضمري األمة واملقاومةوجيتهدون يف ت, دفعون عجلة العوملة والعلمنة ويشجعون على الفساد الظاهريوي

هؤالء أدخلوا , القنوات الرياضية اليت تلهيهم عن حقيقة كوم أمة الرسالة وأحفاد صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ذي وال, ذلكتكفي دليال على " روتنا"وقناة , عاملبسياسة مدروسة الكاسيات العاريات يف كل دار من ديار املسلمني يف ال

فهؤالء قد , يفهم السياسة والعالقات الدولية سيعلم أن العائالت احلاكمة يف اخلليج هي اليت تدعم كل هذه االستهالكات
ودعمت حروبا كثريا ضد االسالم واملسلمني ويف نفس الوقت يتسترون مبقدسات , مستهلكني لألبد وارضيوا أن يكون

, تكفري أحد يوال يعين كالم, ",هم منكم ويتكلمون بألسنتكم: "م حني قالوصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل, املسلمني
وهؤالء كثر يف أمتنا , بل بيان حقيقة هؤالء الذين ال هم هلم إال مناصرة أمريكا وضرب كل من حياول أن يتعرض للكفار

ويف نفس الوقت ينفقون , ليس لالتباعفهناك أبناء امللوك الذين ينفقون األموال حلفظ التراث االسالمي للفن والتباهي فقط و
ومن , وتساهم يف إفساد عقول الشباب, مبالغ طائلة وأكثر من أجل إنشاء القنوات اهلادمة اليت تنسف كل التراف اإلسالمي

واهللا سبحانه وتعاىل تربأ من العلماء , بل وتناصر احلكومات, املؤسف أن املؤسسات الشرعية هلذه الدول ساكتة بال حركة
وال خيفى ألحد أن معظم حكام زمننا يغشوننا , ذين يناصرون احلكام الظاملني ويصدقوم يف أكاذيبهم وغشهم لألمة وللرعيةال

وقد غشونا يف قضية القدس كما أم ال يريدون االحتاد من أجل الدولة املوحدة اليت تساعد , بكل وضوح ويف كل ااالت
راه من علماءنا األفاضل هو اهلجوم على أهل اخلري من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ولكن ما ن, يف ظهور اخلالفة الراشدة

والذين يدعون إىل التحرر من األنظمة الفاسدة اليت , والتنفري ممن يدعو إىل جهاد الكافرين األصليني املعتدين واحملتلني لديارنا
يطيعوم يف ماذا؟ يف نشرهم للدعارة؟ يف , أولياء األمور ويدعي العلماء أن بذلك فهم يطيعون, ظلمتنا منذ سنوات طويلة
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خرام؟ يف والءهم األعمى ألعداء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ يف خططهم املؤدية إىل تذليل األمة باسم األمم املتحدة؟ يف 
, بل أصبح لدينا خمربون لألمور, رمل يبقى لنا أولياء لألمو, ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق, سكوم عن مواجهة الصهاينة؟

وأويل األمر منكم(واهللا هو القائل , ع األمور إىل اهللا ورسوله بعد اختالفنا خبصوص هؤالء الوالةوما علينا إال أن نرج( ,
هل لكي ال يتفرد ملك أو رئيس بتنصيب نفسه مث إختيار حاشيته من العلماء أواالس اليت تتجا, جاءت السلطة بصيغة اجلمع

وهذا , فأويل األمر هم احلكماء واملقاومون والعلماء والسياسيون يف آن واحد, أخطاءه وتنتخبه سنويا دون رضى من الشعب
ومعظمهم , أما هؤالء فهم قدا جاءوا بسياسام الغربية ومل خنتارهم, وهم منا وحنن منهم, يعين أننا من ينصبهم ونرضى هلم
  . ال ينبغي من العلماء األفاضل التصدي ملن يريد االصالح احلقيقي والتغيري السلمي, ةوصلوا عن طريق االنقالبات والقو

م احتلت العراق جويا من قبل الكفار األمريكان والربيطانيني وقد استخدمت أسلحة حمذورة 1991يف بداية سنة 
, اخلليج واجلزيرة العربية واملنطقة كلها كما احتلت, والطلقات اليت حتمل اليورانيوم وشوه أطفال العراق وظهر أمراض خطرية

  .ومل تكن هذه التطورات غائبة لدى الشيخ أسامة بن الدن, ولو مل يعلن السلطات ذلك
ومل أجد فرصة لركوب الدرجات , لقد أمضيت ثالثة أشهر بالدراسة يف اجلامعة وقد حان وقت اإلمتحانات النهائية

نت أعمل بعد عصر كل مخيس ومجعة وقد عملنا اإلمتحانات وكنت واثقا أن اهللا اهلوائية والتجول يف مدينة كراتشى كما ك
وقبل اإلعالن عن النتائج بدأت اجلامعة بترتيب فترة اإلجازات للطلبة , سيكرمين بالفوز رغم تأخري يف االلتحاق باجلامعة

اكستان للدعوة والبعض تسافر إىل ديارها وقسمتنا إىل جمموعات بعضها تذهب للتبليغ يف راوند واألخرى تنتشر يف أحناء الب
وأراد أصحايب الفيجيني مرافقتهم إىل راوند فاعتذرت هلم , فقد وزعت بعض التذاكر اانية للطلبة القدماء, لقضاء اإلجازة

  .ألنين قد رتبت مع اإلخوة القمريني
فغانستان للتدريب واإلعداد فقد وجهت دعوة هلم للذهاب إىل أ, اتضحت الصورة عندما زرت الشباب القمريني

 18ومل أتردد يف ترشيح نفسي للذهاب رغم صغر سين فقد كنت يف الـ, الشرعي الذي أمرنا به اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه
فما , وكنت قد قرأت يف التاريخ أن أسامة بن زيد قاد جيش عظيم وفيه أفضل الصاحبة وهو يف نفس العمر, عشر من العمر
وهمَّ بعض اإلخوة الكبار بالرفض ومنعي من الذهاب حبجة عدم رضى , ح فارسا أجيد القتال يف هذا العمرمينعين ان أصب
كما أن معظمهم مل يستأذنوا , ولكنين بينت هلم املوقف الشرعي من األمر, و هم يعرفون شخصيتها القوية, والديت باألمر

فقد حتدثت معها خبصوص تعلم , ربم أن والديت راضية يف ذلكأخ, فلما مينعونين من أمر شرعي قبل منع أنفسهم؟, أباءهم
وكنت , ويف قناعيت فإن اإلعداد هو كالصالة والصيام وهو فرض عني لكل مسلم وال استأذان يف فروض العيان, العسكرية

ىن بسنة وهو أبو والسبب أن من بينهم شاب أصغر م, واثقا أن هذه الفرصة لن تتكرر ثانية وبني أخذ ورد وافقوا على طليب
فال ننسى أنين من طلبة الثانوية يف , ولكنه أصغر من سنا وعلما, وقد قبل طلبه بسبب قوة بدنه وبنيته, )مظفر(هريرة القمري 

, رجعت للجامعة وأخربت الزمالء الفيجيني مبا نويت ومل يرتاحوا لقراري, املدارس العصرية وهو مل يصل إىل هذه املرحلة أبدا
وقلت , ال أريد فتح جدال يف مسألة حمسومة لدي شرعية وقد وافقتهم يف الرأي ألنين, مبسألة إستأذان الوالدين وقد ذكروين

  .بل طلبت مىن العودة للدراسة دون تأخر, ومل تعارضين إدارة اجلامعة يف قراري, "إن والديت تعلم ما أصنع"هلم 
وقد أُرسل شاب جامعي من قبل اإلدارة , ا إىل أفغانستانيف شهر شعبان بدأت االستعدادات للسفر إىل بيشاور ومنه

رحلنا يف سفرية ممتعة من أقصى جنوب السند الباكستاين إىل مشال شرق , القمرية يف بيشاور لترتيب رحلتنا إىل بيشاور
ونزلنا وأكلنا , شهورالعظيم امل" خيرب"وتشتهر أيضا مبناطق القبائل وفيها بوابة , الباكستان أو ما يسمى إقليم سرحد احلدودي

وكما تعلمون أننا يف القارة اهلندية , ساعة تقريبا وقد رأينا الكثري والكثري 36وقد استغرق السفر , وصلينا يف عدة حمطات
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وبعد , وهناك الكثري من العادات واموعات العرقية واستمتعت بالرحلة ألنين أحب الرحالت الطويلة بالسيارة أو املشي
يوم الثاين دخلنا مدينة بيشاور الباكستانية اليت هي أصال من مملكة أفغانستان القدمية وقد ضمت اإلقليم البوشتوي صالة الفجر 

إن السري يف األرض من أجل التعلم ومعرفة عادات الناس , ومن ال يتعلم أثناء سفره فلن يتعلم أبدا, كلها للهند من قبل اإلجنليز
, أما حنن فنسميه سياحة من أجل اهللا, من أجل الدنيا" سياحة"ويسميه الغرب ,  بذلكأمر مشروع يف ديننا وقد أوصى اهللا
أوال من , لقد تكىن معظمنا ألن ااهدين ال يتعاملون بأمساءهم احلقيقية يف ساحات اجلهاد, وهو جهاد يف سبيل اهللا حبد ذاته

أبو "ت كنييت األوىل واملشهورة لدى ااهدين القدماء وقد اختر, واألمر األخر ألسباب أمنية, أجل نيل ثواب سنة التكين
  .تيمنا جبدي فاضل حسني "الفضل القمري

بيت "وحتركنا بباص صغري إىل , إا عاصمة إقليم سرحد الباكستاين احلدودي مع أفغانستان, أهال وسهال يف بيشاور
وخصصت هذه املضافة , ين األفغان أو اإلعداد فقطمركز املهاجرين العرب الراغبني يف االنضمام لصفوف ااهد" األنصار

وكانت ممولة من قبل الشيخ أسامة بن الدن وبعض إخواننا من بالد احلرمني , ملن ليس له انتماء تنظيمي أو مجاعة معينة
لكن من و, فحىت اآلن مل أكن أعرف شيئا عن هذا التنظيم, وأمراءها كانوا من تنظيم القاعدة دون أن نعرف ذلك, واخلليج

كانت املضافات الفكرية منتشرة , يتجهون إىل معسكرات القاعدة يف داخل أفغانستان" بيت األنصار"الوضاح أن كل ضيوف 
وهناك مضافة مكتب اخلدمات , فهناك مضافة بيت السالم واملعهد الشرعي وبيت الغرباء وكلها تابعة للقاعدة, يف بيشاور

ومضافة الشيخ مجيل الرمحن لألخوة , ومضافة املهاجرين لليمنيني, خ عبد اهللا عزامتابعة ملعسكر صدا وخمصص ألبناء الشي
ومن عجائب هؤالء , السلفيني الذين تطاولوا وكفروا قادة األفغان اآلخرين بسبب خالفام مع الشيخ مجيل الرمحن حفظه اهللا

وهذا , م فقط من ذهب إىل اجلهاد من أجل التوحيدالسلفيون اجلدد أم يتربأون اليوم من ااهدين يف القنوات ويزعمون أ
إننا ال جنزم أننا من , )فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى(, ال تنسى أن اهللا يقول, يا أخي يف اهللا, فكر تكفريي آخر

لتفاضلي باجلزم فكيف ؤالء الشباب اخلليجيون الذين اتبعوا الفكر ا, ألن ذلك من الغرور, جاهد فقط يف أفغانستان وغريه
إن هؤالء قد أخطأوا , أما بقية املليار مسلم هم من املشركني, وظنوا بتلبيس من إبليس أم فقط من الفرقة الناجية, بذلك

فهم قد نصبوا أنفسهم أوصياء على األمة ومن مل يعمل بعملهم فهو غري سلفي وغري سين وال حيب , أكثر من التكفريين
إن من حب الرسول عليه الصالة والسالم عدم إدخال الناس النار , لم وما إىل ذلك من املفاهيمالرسول صلى اهللا عليه وس

, إن هؤالء ال سند هلم إال فهمهم اخلاطئ من مذهب واحد فقط, ألن املرأ يكمن أن يصبح كافرا وميسي مسلما, وهم أحياء
فكيف , لدين من أجل أن ننتصر على اإلحلاد واملاركسيةكلنا جاهدنا يف أفغانستان ونشرنا التوحيد بتقدمي أرواحنا فداءا ل

  .يتهمون السواد األعظم من األفغان أم مشركون؟
مثل معهد النور حبيات آباد أفخر األحياء , كانت للجماعات اإلسالمية املصرية مضافات منفصلة علنية وأخرى سرية

وأذكر أن الشباب القمريني فتحوا مضافتهم , ساحة اجلهاديةوقد كثرت املضافات واجلماعات مع تدفق األموال لل, يف بيشاور
اجلديدة يف " املوضة"وكانت هذه هي , ومسوها بيت األرقم كما فعل ذلك اإلخوة أريترييني والليبيني واجلزائريني والتنوسيني

نا تفرقنا حسب ما رسم لنا فنحن نلوم األنظمة يف عدم توحدها ولكن, ومنذ اللحظة األوىل عرفت أننا نسري يف اخلطأ, بيشاور
من ومعظم التربعات كانت , ةوكانت لدى معظم هذه املضافات مصادرها التمويلية اخلاص, من حدود من قبل املستعمر

فهناك معسكر , وكل مجاعة أو مضافة تتبع معسكر تدريب معني داخل أفعانستان حسب انتماءها الفكري, اجلزيرة العربية
كما أن هناك املعسكرات التابعة , ومعسكر أبو الشهيد يف جالل آباد وكلها تابعة للقاعدة, جاور وجهادوال يف خوست

كما , للشيخ عبداهللا عزام مثل معسكر صدا وهناك معسكرات سرية للجماعات املصرية ومل يكن أحد يستطيع الوصول إليها
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القرب من جبهات القتال سواء يف جالل أن بعض اإلخوة أمثال خطاب وأبو معاذ السوري وغريمها قد فتحوا معسكرات ب
أعين أن ساحة بيشاور كانت مولعة جدا باخلالفات , وال ننسى معسكر كونر للشيخ مجيل الرمحن, آباد أو جرديز وغريها

, فقد كانت لديها خالفات حادة املصريةوالتفرقة يف اآلراء وعدم التفاهم حىت يف اجلماعات اليت هلا نفس األهداف مثل 
بني القادة خالفات شرعية وفكرية  وكانت لدى كل مجاعة, ذه اخلالفات إىل ضعف هذه اجلماعات الحقاوأدت ه

  .سنتحدث عنها الحقاو
وزعمت احداها أن الشيخ عمر عبد , كانت بعض اجلماعات الرائدة يف الساحة تفكر وكأا الدولة االسالمية القائمة

وانظر كيف صوروا املسألة وكأا متثل ,  ينبغي لألمام األعظم أن يكون كفيفافهو كفيف فال, الرمحن ال ينبغيب توىل اإلمامة
, هي مجاعة صغرية من أمة حممد ال تقدر على إظهار قادا بسبب األوضاع األمنية مث تظهر نفسها وكأا دولة, دولة قائمة

وال أتفق مع أي مجاعة , نا إمام أعظم يف هذا الزمنفليس لدي, وطبعا أنا ال أتفق مع هذه اآلراء اليت ستثبت التجربة أا خاطئة
كلنا جمموعات نتفق , ألن االسالم أوسع من عقولنا ومبادئنا الفكرية, تدعو إىل احلزبية وفرض منهجها الفكرية على األخرين

ما واالختالف على أما نصب أحدا إما, على العمل من أجل نصرة دين اهللا مادامت اخلالفة الراشدة والدولة املسلمة غائبة
واجلواب أنين آراه رجل من , ورمبا يسألين القارئ رأي خبصوص الشيخ أسامة, ذلك فاملسئلة أصعب مما يتصورها هؤالء

املسلمني خيطأ ويصيب وقد رفع راية اجلهاد ضد الكافرين األصليني املعتدين علينا واحملتلني لبالدنا يف زمن اجلهاد 
, تعهدهو ا إمن, غريها كما يتصوره بعض الناسليس إماما وليس بيننا وبينه بيعة وال , ذلك واالستضعاف فتعهدنا معه على
ميكنين يف أي وقت أن أسحب تعهدي إن كان ما اتفقنا من أجله قد تغري أو إن رأيت أن , ومن أراد ترك القاعدة ميكنه ذلك

ورجعوا إىل بالدهم   من شباب القاعدة الذين استأذنواوهناك الكثري, سياسة قيادة القاعدة ال ختدم مصلحة األمة االسالمية
  .لقد تعجبت من تصرفات بعض اجلماعات وهي تتعامل مع الناس وكأا الدولة االسالمية الغائبة, كوه وشأنهروت

ومن خرجي جامعة , هو خطيب مسجد مضافة األنصار قبل األخ أبو املثىن القمري و تلقينا التعليمات الالزمة من
 ومل تكن دفعتنا, األفغان ملساندموهواملشرف على الشباب القمريني الذين يلتحقون بااهدين , نة املنورة قسم الشريعةاملدي

وعندما التقيت هذا األخ وعرفته عن نفسى تبني يل أنه تلميذ , فقد سبقتنا دفعات كثرية, القمرية األوىل اليت تدخل لإلعداد
وهذا األخ خيدم االسالم يف الدولة القمرية حاليا وهذا , والدي قد درسه يف املدارس العصريةوقد أحيب لذلك كثريا ف, لوالدي

وليعلم اجلميع , دليل أننا ال نعادي دولنا بل ممكن املشاركة يف تعمري البالد ودفع مسرية التنمية والتقدم والتطور رغم خالفاتنا
واألعجب , فالرسول عاش معهم, عادوننا ولن حتدث هناك أي مشاكلأن باستطاعتنا العيش مع الكفار األصليني الذين ال ي
فما بالكم بالعيش مع الذين , وقصة شعب أيب طالب ألكرب دليل على ذلك, من ذلك أم حاموه وعاونوه يف دعوته وناصروه

فنحن لسنا ضد جمادلة أهل , مأمر عظي, "الكافر"وما نراه اليوم يف بالد احلرمني من مؤمترات للحوار مع اآلخر , خالفونا الرأي
وقولوا أمنا مبا أنزل إلينا وأنزل (ففي آخر اآلية أمرنا اهللا أن نقول هلم , ولكننا ضد جماملته وعدم دعوته إىل احلق, الكتاب

ويف , وهؤالء ال يؤمنون أصال مبا أنزل إليهم فقد حرفوا الكتب وال يؤمنون مبحمد أصال, )إليكم وإالهنا وإالهكم واحد
فهؤالء , قابل ال نرى جمهودات مماثلة للحوار مع اإلخوة ااهدين الذين أخطأوا جبهلهم للواقع ورفعوا السالح يف بالدهمامل

  .والتصدق ألوىل القرىب أوىل من التصدق لألبعد, بدال أن تنصب العدواة هلم وتنظم الندوات لتشويه مسعتهم, أحق أن حياور
أما لو رفعت احلكومات السالح , إىل األمام وحماورة أهل الكتاب وغريهم باحلسىنكلنا نطالب مبحاولة دفع الدعوة 

فسنواجهها بالسالح ليس من باب التطلع إىل السطلة كما يزعمون بل , ضدنا ومنعتنا من البيان والكالم وحرية تعبري أفكارنا
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إن كانت احملاكم التابعة هلم , كما شاءوا دون حماسبةفاهللا مل يعط اإلذن هلؤالء احلكام أن يقتلوا ويسجنوا , دفاعا عن أرواحنا
  .وهذا حق مشروع, لن حتاكمهم يف جرائمهم فنحن سنحاكمهم بأسلحتنا من باب الرد باملثل

كانت معظم الدفعات األوىل من الشباب املتخرجني من جامعة املدينة املنورة وجاءوا للباكستان ملواصلة دراستهم وقد 
توجهنا إىل املستودع واستلمنا مالبس أفغانية عسكرية والطواقية األفغانية وبعض السترات الواقية , لدراسةمجعوا بني اجلهاد وا

وقد مكثنا يف بيت األنصار ثالث أيام ننتظر دفعة أخرى من الشباب القادمني من , "باتو"للربد والشراشف األفغانية املسمى 
العرب واملسلمني للباكستان جهارا وظهارا ومن كل أحناء العامل العريب وكانت عملية جميء , اخلليج لتصبح دفعتنا كبرية

وكل السلطات اإلسالمية يف , وأكثر القادمني للساحة هم من جماهدو اليمن وبالد احلرمني واملغرب العريب فمصر, وغريها
كومات قد أعطت تعليمات فتلك احل, أمريكا وغريها كانت تعلم جيدا وجهة الشباب, أوروبا, اجلزيرة أو مصر العربية

, واضحة للباكستان ومن قبل األمريكان بتشجيع الذهاب إىل أفغانستان ودعم الشباب ألن املصلحة األمريكية تقتضى ذلك
م إىل تغري اإلس, ت األمريكية ضد بالدناواملخططا, أما عندما عارضنا السلطات االستبدادية, ومسونا بااهدين العرب

أخي القارئ أتعرف معىن , !يا للخسارة ملن جيهل ما يقوله, وال حول وال قوة إال باهللا, واإلرهابيني" لضالةالفئة ا" اخلوارج"
فنحن نقاتل الكفر العاملي املستبد واحملتل , وحنن أبعد من ذلك, اخلوارج؟ هم الذين يقتلون املسلمني ويتركون الكافرين

فبعضهم ما , تلف مع علماءنا يف األسلوب األنسب لذلك وساحات اجلهادورمبا خن, وننصر املسلمني يف كل مكان, واملغتصب
فمن جهة , وهذا أمر عجيب, زال يفكر أن اجلهاد جيب أن يكون مثل زمن الرسول أن يكون هناك صفان يواجهان بعضهما

ننا أن نقاتل من ويف جهة أخرى يطالبو, وهناك تطوارات وحنن يف قفص واحد مع األعداء تيقولون بأن األزمان قد تغري
اجلهاد متاشيا وملاذا ال يتطور مفهوم , "تثبت األصول وتتغري األساليب"إعلم يا أخي أن يف ديننا , يقاتلنا باألسلوب القدمي
فهم من جيب وصفهم باخلوارج فهم يعادون العباد من شباب املسلمني ويقاتلوم ويعذبوم يف  بزمننا؟ أما حكام دولنا

, ويوفرون هلم مقابل قتالنا وسائل الراحة باسم السياحة والتجارة العاملية, تقربا ألسيادهم من ساسة الغرب ,السجون بال رمحة
وهذه األنظمة تيقنت أننا سنموت كلنا يف أفغانستان وستبقى بآمان دون , حنن نعلم جيدا ديننا وال يهمنا أوصافهم إن شاء اهللا

كانت هناك , وليس بيد السوفيت أو األمريكان وغريهم, ياة بيد الواحد األحدوقد أخطأت يف ذلك فاملوت واحل, معارض هلا
  .سياسة مدروسة ضد الشباب العريب املسلم وهي محقاء ونفاقية

ويف بعض , كانت الباصات اليت تأيت من املطار مليئة يف كل الرحالت خصوصا تلك اليت تنقل شباب من بالد احلرمني
وكانت السلطات الباكستانية تستقبل هؤالء , اهدين فقط وبعض الباكستانيني العائدين لوطنهماألحيان كانت الطائرة حتمل جم

وال خيفى أن فيها غيورين , أعين أن املخابرات الباكستانية كانت فاحتة لعينها, ااهدين كاألبطال وترحب م وتعلم وجهتهم
, ملخطط األمريكي والباكستاين خبصوص مستقبل ااهدين العربكما أن فيها ارمون الذين عرفوا با, لدينهم وفاعلوا خري

  . وما جهله هؤالء أن الشباب كانوا قد بدأو بالتخطيط ملا بعد أفعانستان
كراتشى مث , ومتكنا من شق الباكستان والدخول إىل أفغانستان بفضل اهللا الواحد األحد, إن رحلتنا كانت طويلة جدا

نا باجتاه مريانشاه وقد حتركنا بعد صالة الفجر وتوقفنا يف الطريق للفطور مث واصلنا طريقنا باجتاه وبعد عدة أيام حترك, بيشاور
ووصلنا إىل مدينة مريانشاه احلدودية وهي عاصمة وزيراستان الشمالية ومعروفة أا حتت سيطرة , احلدود الغربية اجلنوبية

رحب وبعد الصالة , مدهللا أوال وأخريااستغرق السفر النهار كله واحل وقد, القبائل ويقابلها يف الطرف األفغاين مدينة خوست
وكان القائمني على املضافة شباب من مكة , بنا كثريا يف مضافة القاعدة وقامت إدارة املضافة بتذكرينا بكل ما حنتاج إليه

ي واجتهنا للحدود الباكستانية األفغانية ويف صباح يوم الثاين ركبنا السيارات البيكاب التويوتا الدفع الرباع, املكرمة وجدة
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فسلمنا على اجلنود الباكستانيني وعربنا احلدود ودخلنا أرض , وبعد ساعة ونصف تقريبا وصلنا احلدود ومل نفتش ومل نسأل
بالفرح  وشعرت, أرض املليون شهيد أرض اإلمام الغزنوي والفريايب واحملدثني والعلماء واحلفاظ وااهدين, اجلهاد والشهادة

ويذكرونك بالصحابة , وكلما رأينا ولدا أو أما أو أختا أو شيخا أفغانيا استبشرنا م فمنظرهم منظر الرجال, الشديد
األجنليز مث السوفيت , وباألجداد لبساطتهم وهذا هو السر يف أن اهللا قد اختار أرضهم لتكون مقربة للطغاة يف مجيع األزمان

العزة والكرامة واحلرية رغم , شعرت باحساس وكأنين قد وجدت ما كنت أحتاجه, ملصريوكل جهة ستغامر ستلقى نفس ا
وكانت معناوياتنا مرتفعة للقاء احلبيب ولقاء اهللا سبحانه وتعاىل فلو اله ما اهتدينا وال صلينا وال , علمي بأن املوت أقرب إلينا

أصبحنا يف العمق األفغاين وشعرنا بالفرق يف الطرق واملمرات , زكينا وال أصبحنا من ااهدين الذين اختارهم يف زمن الفنت
فمدينة خوست , فهي وعرة واألهم أن هذه املنطقة كلها كانت جبهات خلفية للمجاهدين من احلزب اإلسالمي حكمتيار

واقع ااهدين مث بدأنا بالصعود وشاهدنا م, "وادي جاور"سلكنا طريق الوادي الكبري , كم25كانت تبعد عن احلدود حبوايل 
إن الشعب األفغاين كرمي فالبدو قد رحبوا بنا عندما عربنا مناطقهم وأدخلوا , واملراكز اخللفية وخمازن األسلحة واألطعمة

وقطعنا الوديان الصغرية ومياهها الصافية وسرنا بني املنحدرات والتباب والتالل حىت وصلنا اخريا يف , السرور يف قلوبنا
وفيه خترج , وهو أكرب معسكر لتدريب األفغان العرب كما يسموننا, وصولنا إىل الفاروق نصف ساعةاملعسكر واستغرق 

وله مدخلني فقط شرقي وغريب عرب وادي , وأنشأ بدال من معسكر جاور القدمي, اآلالف من ااهدين من أبناء أمة حممد
  .ملسجد وبعض اخليم يف اسفل اجلبلوكانت اإلدارة وساحة اجلمع وا, وحماط جببال من كل النواحي, صغري

إننا نفتخر أننا أصحبنا ممن يرعب رؤس الكفر يف واشنطن وتل ابيب وموسكو وباريس وغريها من عواصم الكفر 
سريعب البيت األبيض والكنيست , هل كان أحد ليصدق أن شابا مسلما من آخر الدنيا من دولة صغرية, بذكر أمساءهم

واملسلم هو عزيز دائما فالعزة والكرم من سيمة , ملن اهللا ذي اجلالل واإلكرام وأمثالنا كثري جداالفضل وا, مبجرد ذكر امسه؟
أعزة {ويقول اهللا عز وجل , كما قال عليه الصالة والسالم, وال ينبغي للمسلم أن يرضى بالذل, املسلم املطيع هللا رب العاملني

, فإذا استقر االميان يف القلوب فال خوف وال حزن, ي بامكانيات قليلةحنن نفتخر بأننا نواجه الكفر العامل}, على الكافرين
فنحن واحلمد اهللا ال حنقد وال نكره أحدا من البشر , وال بد أن يفهمين من يقرأ هذه الصفحات أن العزة غري الكراهية واحلقد

فاألنبياء كلهم خاطبوا أقوامهم , آن والسنةفكلهم إخواننا يف االنسانية بدليل من القر, نصرانيا أو يهوديا أو جموسيا وغريهم
وال , {وأمرنا أن ال جنادهلم إال باليت هي أحسن, وغريهم كثريون }وإىل عاد أخاهم هودا{الكافرين بصيغة األخوة االنسانية 

 }وا منهمإال الذين ظلم{وهذا يف حق الذين ال يعادوننا وقد أكمل اهللا اآلية  }جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن
وما جيري بيننا وبني بعض , وهذا هو االنصاف فاحلمدهللا الذي فهمنا ديننا, الذين عادونا فسوف نرد العدوان باملثل طبعا

فنسأل اهللا أن يتقبل منا طاعتنا , الكفار الصهاينة هو صراع بني احلق والباطل ودفاعا عن حقوقنا املشروعة يف كل مكان
  .وجيعلها خالصة لوجهه الكرمي



                                          War against Islam                                               60 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             60 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

  
  

  أفغانستان والتدريب
  

منا  3, وقد انقسمنا إىل جمموعتني, وصلنا إىل أفغانستان اليت كانت حتت النظام الشيوعي املدعوم من قبل السوفيت
فيمكن لألخ التدرب فقط , لديهم فترة قصرية وسيتجهون إىل جهادوال معسكر أبو بكر الصديق املخصص ألقل من أسبوع

وهذا ختطيط حكيم من قبل إدارة القاعدة لكي توفر التدريب جلميع املسلمني حىت , لكالشنكوفعلى فك وتركيب ورماية ا
ومعظم الذين يتجهون هلناك خليجيون ممن لديهم إجازات قصرية وقد أفىت علماءهم بأن , الذين ال ميلكون إال يوما واحدا

وحنن ال نعارض أحدا , ل حر يف استنباطه ألحكام اهللاوالك, أما املشاركة يف القتال فهو فرض كفاية هلم, اإلعداد فرض عني
ويبقى املتدربني فيه املعسكر , إىل جهادوال معسكر عمر الفاروق املخصص ملن لديه فتراة طويلةمنا  9وسيتجه , يف أفكاره

  .ال خيرج أحد إال بعد انتهاء الدورة كاملة, ألكثر من شهرين
وهذا أمر مهم جدا لكل مسلم , أنتقل من مرحلة املدنية إىل اجلندية والعسكريةشعرت بارتياح كبري ألنين وأخريا س

ولو ال {فاهللا يقول , يفكر يف مستقبل الصراعات احلضارية والصراعات الدينية وهي سنة ربنية رغم أنف من ال يؤمن بذلك
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وإمنا هو , يزعم من يتهمنا دون دليل ومل يكن الدافع للتدريب هو العدوان على اآلخر كما}, دفع اهللا الناس بعضهم ببعض
فالتفوق العسكري على اآلخر أمر  }وأَعدوا هلم مااْستطعتم من قوة{أمر إالهي واجب على كل مسلم فقد قال اهللا تعاىل 

ح هلم فهناك تصور غريب وغيب من الغرب أن املسلمني هم إرهابيون وال يصل, مطلوب بال شك وال يعين التفوق العدوان أبدا
أن ميتلكو أسلحة متقدمة وقد أخطأوا يف ذلك ألن التاريخ شاهد على بطالن قوهلم ففي العهد اإلسالمي واخلالفة مل ترتكب 

وقد فتحها حممد الفاتح  بشرنا الرسول بأننا سنفتح إستنبولوحنن ممن , جمازر كما يف العهد الصلييب والعهد اليت تلت اخلالفة
وكانت الدولة االسالمية قائمة عندما , ها ومسى آياصوفيا مسجد آياصوفيا ومل خيرب شيئا فيهاأعمر, وماذا فعل بعد ذلك

كان األمريكان يعيثون يف , بالذات فيما خيص الرق وما إىل ذلك, ومل تتدخل يف مشاكل أمريكا الداخليةأبدا, أسست أمريكا
ماين بعث قوات اسالمية الحتالل أمريكا أو إجبارها على األرض فسادا يف عهد الدولة اإلسالمية ومل نسمع أن األمري العث

وكانت بريطانيا موجودة ومل تتدخل اخلالفة يف شؤوا إال بعد أن , عدم ممارسة الرق وما إىل ذلك من املخالفات االنسانية
مر جيهله الغرب وهذا األ, فنحن لنا احلق يف معاداة من عادانا, وسعت السقاطها, أعلنت احلرف على دولتنا اإلسالمية

فأثناء دولة املسلمني ازدهرت التجارة العاملية , ويتصورون أن وجود دولة للمسلمني يعين القتل والذبح وهذا ليس بصحيح
وهذا ما فعلته , والتقدم, والتعلم, وحفظ األمن, الدعوة إىل اخلري وأثناء الدولة اإلسالمية انتشرت, ميعوفتحت البحار للج

وقد ارتكبت جمازر كبرية جدا من , وأمريكا هي اليت جاءت إلينا بقواا بعد ضعفنا واسقاط الدولة اإلسالمية, الدولة العثمانية
وال يظن أحد أن , وهذه الصراعات أصال ال تنتهي, قبل الدول الغربية يف احلرب العاملية األوىل والثانية ويف احلروب الصليبية

قال اهبطوا {دل االسالم ورجوع اخلالفة وظهور املهدي وعودة املسيح عليه السالم العامل سيهدأ يف يوم من األيام إال بع
إا  }ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض} {بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر متاع إىل حني

أن أي مربر ويبيد اجلميع حبجة احلريات أما أن يعادي الغرب غريه دون , ولكن تكون العدواة متبادلة ومتوازنة, السنة الربانية
فهذا , وهذا أمر حمرم يف ديننا, فعندما امتلكت السالح الذري مل تتردد يف استعماله, فعلى سبيل املثال أمريكا, فهذا ليس عدال

لعدواين على وهذا يوضح مدى احلقد واالصرار على التفوق ا, السالح ال يبيد اإلنسان فقط بل يشمل احليوان واملياه والبيئة
واليوم يدعون التقدمية والكفاح من أجل حقوق اآلخرين ولكن عندما استعمروا العامل عثوا يف األرض فسادا من , الغري

ومدينة هريوشيما ونغازاكي شاهد , التجارة بالعبيد وسلب حقوق اآلخرين وسلب حريتهم تدمري الشعوب بالقنابل النووية
فعندما دمروا هريوشيما وحتحقوا من النتائجة املفشجعة , احلقيقي هلؤالء ضد الشعوبعلى ذلك ولكي نتصور مدى احلقد 

أعين أن األمريكان قد عرفوا أن املدينة دمرت وسكاا , قاموا بإلقاء القنبلة الثانية واألخطر على نغازاكي, على أرض الواقع
واليوم ميثلون احلرية وحقوق اإلنسان , الكفار األمريكانأبيدوا لكن مبدأ العدوان والغطرسة واستعباد األخر هو مبدأ هؤالء 

وبسبب متلكهم اإلعالم فيصورون أن العرب واملسلمني هم املصدر احلقيقي للخطر , والعامل احلر اخلايل من اإلرهاب واحلروب
رب الغرب احلقيقي يف وقد أخطأوا يف ذلك فقد صوت األروبيون بأكثرية على أن الكيان الصهيوين واملمثل للغ, على كوكبنا

أما العرب واملسلمون فهم مصدر احلرية وتقبل اآلخر والعيش مع بقية , منطقتنا هي أكثر دولة متثل خطرا على البشرية كلها
والدين اإلسالمي احلنيف يساوي بني البشر يف احلقوق , وكل الديانات موجودة يف مناطقنا دون مشاكل, األديان بدون قلق
وكثري من الشعوب دخلت , واملسلمون مل يدخلوا بلدة بالقوة إال بعدما يبلغون مقاصدهم ألهل البالد ,كافرهم ومسلمهم

كما أن كابل اليت , اإلسالم لتنجو من بطش الرهبان وامللوك الظاملني وبفعل التجار الصاحلني وشرق آسيا أكرب دليل على ذلك
فالقوة هي , أهلها واستسلموا بعد رؤية أخالق الصحابة والتابعنيفقد تفاهم , فتحت من قبل الصحابة دون قتال دليل آخر

كما أخطأت , ليست كل شيء على اإلطالق وقد أخطأت الدولة السوفيتية عندما ظنت أا ستتغلب على الشعوب بالقوة
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الل املزيد من الدول واليوم تعيد أمريكا التاريخ إىل الوراء الحتالهلا العراق وسعيها يف احت, بريطانيا من قبلها وفرنسا
فالدولة الصهيونية هلا أكثر من نصف قرن ومل ترتاح هلا بال إىل يومنا , ونريد أن نبني أن اإلحتالل ال يأيت باألمن, اإلسالمية

, وحنن لسنا كذلك واحلمد اهللا, إن األمريكان والغرب ومن ساندهم من حكام املنطقة يصفوننا باإلرهابيني والرجعيني, هذا
, فنحن رمبا ال نستطيع التغيري اآلن ولكننا جزء مهم من تاريخ القرن العشرين والواحد والعشرين, شهيد بيننا وبينهمواهللا 

ونؤمن , واجليل األول دائما يسفك دمه لتعيش األجيال التالية, وجزء من املقاومة العاملية اليت تقاوم الطغاة واملتغطرسني مجيعا
هذا احلديث معجزة من معجزات حممد صلى اهللا عليه وسلم , "ال تزال طائفة من أمىت"والكفاح  باحلديث النبوي املبشر باخلري

يشمل هذا احلديث , وصورة واضحة لألمة أا ستواصل القتال والدعوة ومدافعة األعداء على مر القرون حىت تقوم الساعة
ويشمل املسلمني اآلخرين الذين , ليس فلسطينا فقطأهل الدعوة والتبليغ وكل من يقاتل عدوه من أجل دينه وعرضه وأرضه و

فال ميكننا أن نكون كلنا جماهدين أم أطباء أم مهندسني , ينشغلون بأمور الدنيا وعامل املال والعصرية لرفع أمتهم فهم على خري
فال , ااالت يف توازن واحداملراد هنا أن نكون أقوياء ومتنبهني ملكائد األعداء وحماولة التقدم يف كل , فكل ميسر ملا خلق له

, اجليوش, املرأة, اإلعالم, كلنا يف ثغرة, يعقل أن نكتفي باألسلحة اخلفيفة فيما العدو ميتلك أكرب من ذلك مبالين األضعاف
والطامة الكربى , حنن اليوم كمسلمني نفتقد إىل قيادة موحدة حىت يف جمال الفتوى فكل بلد متتلك فتاواها, الشباب, الشرطة

حنن حناول محاية املقدسات وطرد العدو وترسيخ الفهم احلقيقي ملعىن , أن يصور ااهدون بأم إرهابيون من قبل بين جلدم
لكن ملاذا يتجاهلنا االمة اإلسالمية رغم أننا , وحدة األمة وال نقول أننا ال خنطأ أو أننا منتلك احلل املثايل فهذا يكون غرور

رمبا بسبب بعض تصرفات اجلماعات التكفريية وهي قليلة وليست لديها مراجع , قة اإلمربييالية العاملية؟املسمار احلقيقي يف حل
بسبب ظنهم أم لوحدهم من حيمل هم , أدى بعض أفكار قادة ااهدين املخلصني إىل عزل بعضنا عن اتمع, شرعية

وبأم وحدهم الطائفة الناجية وجيب أن نغري كل , الغري ناجيةأو أن املليار مسلم كلهم من الطوائف , االسالم وغريهم كفار
وهناك سبب آخر هو عدم تركيز ااهدين على األهم وعدم معرفة األوليات يف , لكسب عوام املسلمني, هذه املفاهيم

ملقابل جيب أن نعذرهم األهداف فاجلموع االسالمية من السند واهلند واندونوسيا واجلمهوريات األسيوية تساندنا وحتبنا ويف ا
وال نتكرب عليهم فلسنا أفضل حال منهم كذلك كنا من قبل فمىن اهللا علينا بااللتزام , ونتقبل أخطاءهم ونعاملهم بأم عوام

أما اللجوء إىل نسف القبور بالقوة دون رضى وقبل أن نفهم الناس , فكل العصاة من أمة حممد هم خبري دون شك, بالدين
وأقصد تلك احلفالت اليت حتتوي على , بعضنا لإلبتعاد عن الذين حيتفلون باملولد النبوي بطرق غري شرعية أو دعوة, األمر

لمسلم أ ن يفرح مبولد نبيه يف أي وقت فمن املمكن ل, اإلحتفاالت العاديةوليس , اخلمور واإلختالط ونشاطات املشبوهة
وليكن , وع يف ديننا وحممد صلى اهللا عليه وسلم هو الرمحة للعاملنيفالفرح برمحة اهللا أمر مشر, دون أن مينعه أحدا من ذلك

أما الذين أخطأوا الطريق فال , الفرحة عبارة عن جمالس للعلم ودراسة سرياته الشريفة وما إىل ذلك وال ختصص ليوم معني
فكيف ال نقدر أن نصرب , مإن الرسول بعث للكفار وصرب معه, هذا ليس احلل ,جيب أن نبتعد عنهم ونطلق عليهم اإلشاعات

أما مدح الرسول وضرب , واألعمال احملرمة, جيب أن ننصح وننقي تلك احلفالت من كلمات الشرك, مع إخواننا يف الدين؟
كما أننا مطالبون بدعوة الكافر للدين جيب , الدفوف يف احلفالت وأثناء األعياد فكل ذلك جائز يف ديننا وحصل يف عهد نبينا

ألن أتباع املذاهب االسالمية كانوا , وجتربة أفغانستان علمتنا كثري من األمور, ب من املسلمني ونكسر احلاجزأيضا أن نقتر
, وهذا ما أدى إىل نتيجة أفضل, فمنهم أهل احلديث والتقليديني وأهل املذاهب والشيعة والصوفيون, متواجدين ويقاومون

وهذا واهللا ما أراه اليوم يف قنوات بعض الدول اليت تظهر أسرى , نومن الظلم أن يصنف مجيع ااهدين بأم تكفرييو
يا أخي يف اهللا كن عزيزا وقل , ااهدين يف القنوات ليتحدثوا عن جتربتهم يف أفغانستان ويتربأون منها وكأم ارتكبوا منكرا
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أما التوسع , ل فخر وهذا ليسا عيباقل هلم أنك جماهد جاهدت الروس واملاركسية بك, احلق إن كانت تلك القنوات ستظهرها
فكلنا مسعنا بأفكار التكفري يف ساحة بيشاور ومل , يف األفكار وظهور أفكار جديدة يف الساحة فهذا أمر مفيد لكثري منا
أما أن يأيت الشاب ويتكلم عن اجلهاد األفغاين حبماس , نشاركهم يف مفاهيمهم ومل نرفع السالح ضدهم الم مل يستهدفونا

هذا واهللا ظلم على كثري , هاجم كل من كان فيها حبجة أن املعسكرات كانت جتندهم ضد احلكومات وتربيهم على التكفريوي
يا أخي لقد رجع الشيخ أسامة وااهدون إىل بالد االسالم السودان بعد أفغانستان وقدموا التنمية , من ااهدين األوائل

يا أخي لقد أُمرنا أن حنرض املسلمني على القتال , السالح ضد أحد أو كفروا أحداومل نسمع بأن رفعوا , واالستقرار فيها
أو تذكري شباب املسلمني , فال ينبغي أن يترجم التحريض ضد أعداء الدين املعتدين أنه من اإلرهاب }وحرض املؤمنني{

يا أخي إننا , أن هذا من احلماس الزائدبقضاياهم املصريية مثل القدس واإلحتالل اهلندوسي والبوسنة واهلرسك والشيشان ب
فهذه القضايا هلا , يفعلون شيئا من أجل هذه القضايا فهو كاذب بال شك أما من يقول بأن حكام دولنا, م الواحدكاجلس

 أما ما يثار بأن ااهدين يستغلون تلك القضايا لبث أفكارهم التكفريية والتحريض ضد املسلمني فهذا, أكثر من مخسني سنة
ومن فهم غري ذلك ورجع إىل بلده ورفع السالح , فأخطاء احلكام واضحة للعيان وال حنتاج إىل إستغالل أحد, أيضا كذب

ضد املسلمني حبجة أن اجلهاد يبدأ من هناك قبل فلسطني فهو مل ينهج ج املخلصني من ااهدين الذين جاهدوا السوفيت 
ويرجع خطأه له فقط وليس لسواد ااهدين الذين , واليهود املغتصبني, املشركنيوالصليبيني الصهاينة يف أوروبا واهلندوس 

إن فكرة تكفري املسلمني يف كل مكان وزمان مل تظهر يف , رجعوا إىل بالدهم وميارسون حيام اليومية دون مشاكل
 نبال به مهما صنفنا يف خانة االرهابيني أما عدونا فال, وليس هذا مربرا أن يعادينا بين جلدتنا, بل يف ديار العرب, أفغانستان

فكلها مسميات ال تغين وال , أو املعتدلني أو التقليديني اجلدد أو االصالحيني العلمانيني أو االصالحيني املسلمني املخلصني
ق األقليات باسم وهناك انتهاك حلقو, إننا مسلمون ونريد أن نثبت للعامل أننا نرفض قيادة الغرب لنا, تسمن وال تنفع وال تضر

, لشريف يقطع يده متاما كالفقريفإذا سرق ا, وهل يرضى الغرب بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم؟, الدميوقراطية املزيفة
أما أن جيربونا أن نصوت يف جمالس األمم بشأن حتليل الزىن أو , فاحلاكم واحملكوم كلهم سواسية, من أسس االسالم والعدل

بل حرب وكفر بواح جيب على كل مسلم أن ينتبه للمؤامرة ويرفض , فهذا ليس دميوقراطية, غيري القرآنالربا أو اخلمر أو ت
وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت {فاإلسالم مل مينعنا من جمالستهم , ذلك وإن جلس معهم يف جمالسهم

د اإلسالمية هي مملوكة يف يد العدو احلقيقي الذي نواجهه إننا نعلم أن السلطات اليت حتكم البال}, خيوضو يف حديث غريه
فالتغيري يكون صعبا مادام العدو هو جزء منا ولكن عندما نركز على الشعوب , وهذا أمر جد مهم أن ينتبه له وأن يدرس

وا لنا تصورا اسالميا حنن فعال حنتاج إىل علماء جمتهدين ليضع, وكسب ود املسلمني أعىن عامتهم فهناك يبدأ التغيري احلقيقي
فاحلدود هي آخر ما يتطرق إليها , وليست الدولة االسالمية معنية إلقامة احلدود فقط, لدولة إسالمية يف ظل الغطرسة الغربية

فبعض الشواذ هم الذين , فاألصل يف اتمع االسالمي عدم الزىن والربا واخلمور والسرقات وغريها, اتمع االسالمي احملافظ
وتكرمي الضعفاء وتطعيم , وما حنتاجه فعال يف أي دولة اسالمية هو العدل واملساوة بني الشعوب, كون املنهي عنهينته

وتعليم املسلمني مفاهيم دينهم وتعليمهم كل شيء يستفاد منه يف , وحماربة األمراض, والذود عن املستضعفني, املساكني
حن يف هذا العامل أقلية ولو ملكنا الدنيا فلن نستطيع أن نتجاهل الستة ورسخ مفهوم العيش مع األخرين فن, تقدمهم لألمام

نعم هناك , جيب أن نفهم االسالم كما فهمه األولون الذين عاشوا مع الكافر دون احراج, بيليون كافر على وجه األرض
  .مفاهيم كثرية جيب أن تصحح
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وكل فيه , القوى خري عند اهللا من املسلم الضعيف أعود إىل مرحلة اإلعداد فكما قلت أن الرسول يقول بأن املسلم
وركوب اخليل والسباحة كل هذه األمور تتجسد معىن التدريب والتطور يف العلوم , خري والرامي املاهر عند اهللا خري من غريه

ولكن إن شاء  فهناك آالف الكيلومترات بني جزر القمر وخوست, فها أنا يف بالد األفغان وكأنين يف حلم حقيقي, العسكرية
شعرت أين رجل مسن وكنت أدرك حجم فعليت ولكن إما الشهادة أو النصر هذان , والفضل كله يرجع إىل اهللا, هللا أمرا كان

وسكان , ومعظم املنافذ املؤدية ألفغانستان هي يف املناطق اجلنوبية من الدولة, مها الشعار ومل أتوقع العودة من جديد للباكستان
أما املناطق الشمالية كانت , وغريها, كونر, جالل آباد, بكتيكا, باكتيا, زابل, فهناك قندهار, البوشتون هذه الواليات من

وبروان وفيها جبل سراج وممر , وقندهار وجبهة كابل, وجالل آباد, وأما اجلبهات الساخنة فكانت خوست, هادئة نسبيا
  . ومزار الشريف وكندز, سلنغ وجبهة جرديز

نزلنا من السيارات ورحبت بنا اإلدارة وعلى رأسهم أمري , واجلبل, وكلية, تأسيسي, ىل ثالثة أقسامقسم املعسكر إ
, وفُتشت حقائبنا تفتيشا دقيقا للتأكد من عدم وجود مواد غذائية أو أجهزة إتصاالت, وكنيته بشر من مكة املكرمة, املعسكر

وبعد التفتيش جلأنا إىل املسجد وراقبنا , أي شيء شخصي ومل نفتش شخصيا مما يسهل على أي أحد من القادمني إخفاء
عرفت فعال أنين قد , الدورة اليت قبلنا وتوزعنا على اخليم وأخذنا تعليمات املعسكر وهي قوية وجدية وشديدة يف نفس الوقت

  . آخر متاماعامل دخلت يف

  
  التدريبات العسكرية

  
القلوب بسببب شهرته وهو معروف يف العامل وقد حل مكان  إن إسم معسكر عمر الفاروق يدخل اخلوف والتردد يف
فبعد هروب , ومل أدركه, فمعسكر جاور ال توصف شدته, املعسكرات السابقة الىت كانت شديدة بالنسبة ملن يتدرب فيها

الشديد هو  واملعسكر الثاين, استبدل ذلك املعسكر بالفاروق احلايل, م1989القوات الربية السوفيتية من أفغانستان سنة 
أبو برهان السوري وهو من مؤلفي سلسلة , معسكر صدا وقد خترج منه معظم املدربني القدماء على يد الشيخ الفاضل

لقد تغري منهج الفاروق . ورجل معروف حبزمه وشدته يف التدريب, املشهورة" املوسوعة العسكرية", الدات العسكرية
وكل ما , أقصد جيل التسعني والعوملة والتيكنولوجيا, لتناسب اجليل اجلديد املترفالتدرييب وأدخل بعض التعديالت الالزمة 

وقبل . سأقوله هنا عن التدريب والتعب يف الفاروق ال يصل إىل نصف ما كان حيصل يف صدا أو يف معسكر جاور السابقني
غريها يف اجلبهات املنتشرة يف أن أبدأ حياة التدريب فمن الضروري معرفة عدد املعسكرات اليت انتشرت يف خوست و

 .أفغانستان
  

 املنطقة القائمني عليه املعسكر
 )جهادوال(خوست  القاعدة الفاروق
 = = =خوست    القاعدة الصديق
 = = =خوست    القاعدة جهادوال

 = = =خوست    القاعدة خالد بن الوليد
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 = = =خوست    اجلماعة اإلسالمية الباكستانية بدر
 ====   ==== الكشمرييني فارسيسلمان ال
 صدا====   مكتب اخلدمات صدا
 كونر )الشيخ مجيل الرمحن(السلفيني كونر

 جالل آباد القاعدة أبو الشهيد القطري
 )فارم دو(جالل آباد القاعدة بدر الكربى
 = = = = = = القاعدة بدر الصغرى

 = = = = = = مجاعة اجلهاد املصري )سري(اجلهاد /ج
 جالل آباد ابن اخلطاب سكر أحدمع

 = = = = = = آزمراي ومجاعته معسكر غوليد
 جالل آباد مجاعة اإلسالمية املصرية )سري(اإلسالمية /ج

 جالل آباد مجاعة كشمريية حركة األنصار
  

كن تلك هناك معسكرات أخرى رمبا مل أذكرها لعدم علمي ا وتتبع مجاعات أوزباكية غري فعالة يف الساحة فلم ت
ويكفي أن نعلم أن معسكرات العرب كانت منتشرة يف أفغانستان من الشمال للجنوب يف , الدول قد نالت إستقالهلا

والعرب انتشروا يف كل جزء من أفغانستان جنبا إىل جنب مع , ويف جبال اهلندكوش, مرتفعات جاجي وسهول قندهار
, واحلمد اهللا أننا جزء من ذلك التاريخ, ب العامل بعد احلربني العامليتنييف أشهر حرو, إخوام األفغان ليقاتلوا عدوا واحدا

وقصة هذه املعسكرات بدأت يف منطقة جبال جاجي الوعرة مع األخ الشيخ أسامة بن حممد بن الدن ومعه األخ الفاضل أبو 
, م1988يف سنة " القاعدة"سم إىل مث بعد ذلك تغري اال" مأسدة األنصار"عبيدة البنشريي املصري وقد أساسوا قاعدة مسوها 

ولرفع مستوى التدريبات , وكانت الفكرة أن جتمع طاقات شباب العرب القادمني للجهاد يف قيادة واحدة ملواجهة السوفيت
والقاعدة يف قرننا هي أشهر منظمة اسالمية جهادية على , ومل خيططوا لتكون قاعدة مشهورة كشهرته يف عاملنا اليوم, لديهم
ن وأصبحت القاعدة اخلط األول للدفاع ع, واهللا سبحانه وتعاىل من رفعها ورفع من أسسها بإخالصهم له سبحانه, القاالط

مث أنشأ معسكر , بال شك مقدر من فوق سبع مسوات وقبل أن نولدو أقصد أنه مل خيطط لالستمرار ولكن, حرمات املسلمني
أما الشيخ أسامة فقد , م1983عبيدة تواجد من يف أفغانستان منذ سنة وأقصد أن أبا , جاور مث جهادوال مع مرور السنوات

كان العرب صفا واحدا جيمعهم الشيخ عبد اهللا عزام , وتتطورت خربات املدربني يف كل تلك السنوات, م1984تواجد يف 
هلروب من الفوضى ولكن مع تقدم العمل وكثرة قدوم الشباب وا, وقد عارض أي حتزب أو تنظيم موحد للعرب, رمحه اهللا

  . تطلب فعل ذلك
فقد انتقلنا من اجلامعات الدراسية , كانت قاسية جدا بالنسبة لنا ألننا غري حماربني إن التدريبات يف معسرك الفاروق

ويطلب من اجلميع احلضور لصالة اجلماعة ألن الصالة الركن األساسي , كنا نبدأ يومنا بصالة الفجر, واملدنية إىل العسكرية
والتأخري يف الصالة عمدا كانت عالمة سيئة لصاحبها فيتهم , عين أمراء يف كل خيمة ليتأكدوا من خلوها قبل اإلقامة, ينللد

لكن ال ننسى أننا يف معسكر وهناك نظام , أنا أعلم أن العبادات هي خمصصة بني العبد وربه, بعدم املباالة يف أداء الواجبات
إن هذه اإلجراءات أضيفت يف منهج التدريب لكي جيمع , والتقوى أمر مشروع يف دينناكما أن التعاون على الرب , متبع
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كانت معاملة الشباب الصائمني ليوم اإلثنني واخلميس معاملة خاصة رغم أم , الشاب بني اإلميانيات والروحانيات والتدريب
ة الواحدة تتسع لسبع أو مثانية إخوة وأحيانا إىل عشرة وللمعلومة كانت اخليم, يعملون يف يوميام متاما مثل إخوام الباقيني

ر وتتباعد كثريا لتجنب اخلسائر البشرية كوتنصب هذه اخليم يف التباب احمليطة باملعس, يف الفترات الصيفية حني تقفل املدارس
 جمال للنوم أبدا إال وبعد صالة الفجر يتحلق الشباب لعدة حلقات لتعلم القرآن والتجويد وال, أثناء القصف أو أي حريق

وكان الشيطان يلعب بأفكار الكثري لتجنب ما بعد الشروق فيفتعلون املرض أو ماشابه ذلك ولكن اإلدارة كانت لنا , املرضى
وقبل الشروق بعشر دقائق جيهز اجلميع للرياضة القاسية فنذهب إىل احلمامات ونرجع إىل اخليم بسرعة لتغيري , باملرصاد دائما

فنلبس املالبس الرياضية واألحذية املناسبة للركض وبعد إعطاء اإلشارة من مكرب الصوت يسرع اجلميع ركضا إىل  ,مالبسنا
فالعسكرية غري , كل هذه اإلجراءات علمتنا اإلنضاط رغم جهلنا لذلك, ومن يتأخر ولو ثانية يواجه العقاب, ساحة اجلمع
بااهد ولكن سرعان ما تأقلمنا وفهمنا أن النظام من أسس ديننا والفوضى وظن بعضنا أن هذا النظام ال يليق , املدنية أبدا

, "أمامك سر, يسارا در, ميينا در, استرح, استعد"فيبدأ أمري املعسكر بالسالم مث حركات , كنا نصطف لإلنضباط, لغرينا
الطابور الصباحي ويعطينا األوامر وبعض  وكان األمري املكي  هو من يترأس, ومثلها من األمور االنضباطية املهمة يف العسكرية

كما يفاجأنا أحيانا ليخترب سرعتنا أثناء اجلمع , األخبار املهمة ويشجعنا على اإلنضباط ومواصلة الدورة والصرب وما إىل ذلك
ل الرصاص يف ويرميها يف وسط اجلمع لينتشر اجلميع مث, فيفتح القنبلة اليدوية اهلجومية وليست فيها شظايا طبعا, واالنتشار

كل هذه التصرفات رمبا كانت فردية ولكن كانت جدية وتبعث احلماسة املفقودة لدى , خالل ثانيتني أو ثالث فتنفجر القنبلة
وبعدها يقسَّم الشباب إىل , وقد أدركت حينها أنين لست يف فيلم هندي أم هولييودي بل يف معسكر حقيقي, الشباب

ومدربنا الرياضي كان , ا خليط من الليبيني والقمريني وبعض الفلبيني من شباب مينداوناكن, جمموعات ومسيت جمموعيت بأُحد
رجل حنيف لكنه قوي البنية وخييفنا دائما ألنه شديد يف , األخ عمري البنجايب وهو أخ صبور ونشيط ويتقن اللغة العربية

بسبب تصرفات بعض , باإلدارة يف أحسن حالومل تكن عالقتها , وكانت جمموعتنا مزعجة جدا وتتمرد أحيانا, الرياضة
هي اليت تعمل مثل هذه " األنظمة االطاغوتية العربية"وكانوا يرددون بأن , اإلخوة الذين صوروا الرياضة وكأا تعذيب هلم

, ءفقد مشمت ريح التكفري يف هؤال, ألول مرة بدأت أمسع من بعض شباب مشال أفريقيا مثل هذا الكالم الغريب, التدريبات
مل يكن هناك سوى الرياضة العادية , فكل مزاعمهم لتفريقنا وإظهار التمرد على اإلدارة باءت بالفشل, ولكن مل أنتبه هلم كثريا
هذا قصر يف النظر ومداخل , "أنظمة طاغوتية"فال ندري كيف صنفوا إدارة املعسكر أا تتبع , وتلك من السنة النبوية

كان , لرياضة ومل تكن هناك إهانات أو شتائم كما حيصل لدى القوات العسكرية يف الدولمل نعمل سوى ا, الشيطان للناس
كان يتأول دائما ويرفض األوامر أحيانا ويغلف , "أبو جبري"لدينا أخ لييب من خرجي جامعة املدينة املنورة كلية العقيدة وكنيته 

فكان التقيد به أمر صعب ألننا نعلم أمنا يقوله , عية يف املسجدوبعد املغرب يتفضل بإلقاء الدروس الشر, ما يفعله بأدلة شرعية
وكثري من إخواننا امللتزمني يظنون أن عبادة اجلوارح من قيام الليل والصياح واجلهاد وكثرة السنن , ينايف ما يفعله يف الصباح

ري صحيح ألن هذه العبادات ميكنها وإطالق اللحى وعدم اإلسبال والتدين بصفة عامة هي اليت تنجي أحدنا من النار وهذا غ
اليت هي أشد على املرأ  عور بالتعجب والعلو وأمراض القلوبأن تدخلنا النار بسبب الرياء والكرب والتكرب على اآلخرين والش

لى اهللا ولكي نتبوأ املرافع العليا يوم القيامة جيب علينا أن نتحلى حبسن اخللق بدليل أحاديث الرسول ص, من املعاصي الظاهرية
ال يراعي جاره ألن بنته متربجة أو ابنه يدخن , ما جدوى كثرة عبادة أحدنا وأخالقه مع جاره وعائلته كالزفت, عليه وسلم

بل ما أدهشين أن يقاطع بعضنا , ومبثل هذا التصرف يوحي للناس أنه من أهل اجلنة وأن غريه من أهل النار, أو جاره مسبل
هذه املفاهيم اجلديدة يف الدين مل أكن , هذا واهللا من التخلف يف الدين, يفيزيون يف بيتهبعضا بسبب أن أحدنا ميتلك تل
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هل أصبحوا غري مرحبني يف االسالم بسبب ذلك؟ هل العصاة غري , ألفهمها وأنا من تركت عائليت ميتلكون التليفيزيون
وبدال من النصيحة , و خري مما نظهره حنن من سننفهؤالء مسلمون ورمبا يفعلون أعمال سريا ه, مرحبني يف ديننا؟ اجلواب ال

ال واهللا إن حسن اخللق جيب أن جيتمع مع , والدعوة واحملبة والتقرب إليهم يسرع أحدنا إىل تنفريهم بظنه أنه األصلح فقط
لكنهم سيدخلون سمون إىل مراتب ويا أخي يف اهللا إن املسلمني ينق, العبادة لتكتمل صورة اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم

مث {يقول اهللا تعاىل , كما مل يطلب اهللا منا تصنيفهم ألن عاص اليوم ميكنه أن يكون وليا هللا يف الغد, اجلنة كلهم إن شاء اهللا
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذلك هو الفوز 

كيف , فهم أيضا مسلمون وقد اصطفاهم اهللا كما ذكر يف اآلية فال نقاس على العصاة}, عدن يدخلواجنات , الكبري
بل كان معه , مل يكن األخ جبري اللييب وحده يف شدته مع اإلدارة, وسيدخلون اجلنة إن شاء اهللا, يصطفي اهللا من ال حيبهم؟

جموعة مبوهكذا شوهت جمموعتنا وعرفت , ويتحدى اإلدارة علناأخ آخر كنيته أبو الشجرة اللييب يرفض األوامر املباشرة 
  .الشغب

أو القفز وتسلق املوانع والزحف يف املاء البارد ونزول يف آبار , كانت التمارين الرياضة متوزعة بني ركض وتليني
, ن فهي شديدة مبعىن الكلمةال أستطيع أن أصف لك التماري, والتجرد من احلذاء أثناء اجلري ومتارين التحمل الشديد, اجلليد

أما العقوبات فحدث وال حرج فممكن أن مننع من الطعام وجنرب على تنظيف محامات ااهدين ومأل الرباميل باملياه صعودا 
يف احلقيقية كانت التدريبات صورة , وخروج ملسريات طويلة دون طعام, أو احلراسة ألوقات إضافية, ونزوال من اجلبل
فهناك , أو عندما يؤسر أحدنا ويتعرض للتعذيب, رض له يف اجلبهة وإذا مل نتعود اآلن فماذا سنفعل أثناء اجلد؟مصغرة ملا سنتع

ومراد اإلعداد هو إظهار قوة املسلمني سواء يف أبدام أو يف , املتاعب اليت تنشق من كلمة جهاد حيث اجلهد والشدة والتعب
  .تعاملهم مع األسلحة أو تصنيعها وتطوريها

وأثناء , بعد الرياضة الصباحية جنمع يف املسجد لتناول الفطور وتوضع األطباق وحول كل واحدة منها ثالث رجال
ولكل جمموعة جدوهلا اليومي لتنطيف الصحون أو , الطعام سواء الفطور أو الغداء أوالعشاء ال يبدأ أحدنا تناوله إال بأمر األمري

 200ويتحمل معسكر الفاروق يف الدورة الواحدة أكثر من , تنظيف املعسكر بشكل عاماحلمامات وملئ املياه يف الرباميل أو 
ولكن كنا نتصورها كسنتني بسبب الشدة واإلفتقار إىل الطعام , فرد بني معسكر التأسيسي والكلية واجلبل وملدة شهرين

  . أعين أننا كنا يف معسكر تدرييب شديد مبعىن الكلمة, الالزم وغريها
أما , النظري والعملي, وسأحتدث عن شقني, ور ينادى باجلمع من جديد لنتوزع على املدربني العسكرينوبعد الفط

النظري فيكون يف األسبوع األول ويتم التعرف والتعلم مع الكتابة عن عدة أنواع من األسلحة اخلفيفة املختلفة من كال 
شات اخلفيفة والثقيلة واملضادات األرضية ضد الدبابات مث بدًء باملسدسات والرشيشات والرش, املعسكرين الشرقي والغريب

وتبدأ بالرمايات على مجيع أنواع األسلحة مبختلف , فتبدأ يف األسبوع الثاين, القنابل اليديوية وبعد ذلك ننتقل إىل اجلزأ العملي
بب صغر جسمي كدت وبس, فيكون بصاروخ واحد فقط 7طلقة لكل سالح أما األريب جي  15األوضاع ويعطى لكل فرد 

وهناك , ومسكين األخ املدرب الفاضل أبو الفرج اللييب حفظه اهللا ,فهو سالح قوى, أسقط أرضا أثناء رماية رشاش البيكا
كانت الرماية بطريقة عنترية وخطرية جدا وكان مدربنا يف ذلك أخ ميين , موقف خطري حصل لنا أثناء رماية القنابل اليديوية

هل تتخيل يا , "اتق شر احلليم"وكما يقولون , يته أبو محزة املنتظر ومل نصدق أنه شجاع هلذه الدرجةخلوق وحليم جدا وكن
ذا األمر من قبلأخي أن ت ولكن هذا ما حصل لدفعتنا ومن أجل معاقبتنا, رمى قنبلة واحدة من قبل شخصني؟ مل أمسع ,

مان الثاين وتنفجر الكبسولة وهي يف اهلواء قبل الوصول يف يد األخ فاألول يفتح األمان األول ويرمي القنبلة لزميله لينطلق األ
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وكنت , لناتوإال ستنفجر أمامنا وتق, مث بعد ذلك يلتقطها بكل شجاعة ويرميها بعيدا عن اموعة وبالطريقة الصحيحة, الثاين
وقد قرب احملظور عندما ارتبك أحد , أمتار 5إلتقاط القنبلة اليت ترمى عليك من بعد , أنا الرامي الثاين وهذا هو اجلزأ األصعب

وبعد ذلك تدربنا على , وكاد أن يترك القنبلة يف مكاا ولكن تدخل املدرب ولقطها ورماها بعيدا, إخواننا الفلبنيني
لمتفجرات ومعظمنا ارتاحوا ل, املتفجرات بشكل عام فتعرفنا عليها وعلى الصواعق واأللغام األرضية الفردية واملضادة للآلليات

مث انتقلنا بعد ذلك إىل , "اخلطأ األول هو األخري", وهناك قاعدة أساسية فيها, فهي فتاكة وال حتتاج إىل جمهودات كثرية
اإلسعافات األولية الالزمة ونتعلم فيها كيفية التعامل مع اإلبر ومعرفة املالريا وتضميد اجلراحات والتعامل مع الكسور وكيفية 

مث ننتقل للطبوغرافيا فنتعلم قياس املسافات وإسقاط املواقع , العقارب واألفاعي وكل شيئ بصفة سطحية التعامل مع لدغات
وكل هذه التدريبات تتم يف , وحتديد اإلجتاهات وقراءة اخلرائط العسكرية وقد أحببت كثريا هذه املادة ألنين مولع باخلرائط

  .نا يف شيءخالل شهر من الزمن وكنا نكتب كل شيء ومل يبخل علي
الدعاة عن قضايا املسلمني وأمهها قضية ويتحدث , بعد صالة املغرب يف كل يوم تكون هناك حماضرات شرعية

ومل , واستمتعنا كثريا بقصص الشهداء والبطوالت األفغانية, واملعارك الفاصلة التارخيية, وبطوالت الصحابة, فلسطني احملتلة
وال أنسى أن الشيخ , ي فكر تكفريي يف املعسكر ألن املسيطرين فيه خليجيونيكن هناك دروس سياسية أو حاكمية أو أ

هذا الشيخ العظيم كان , ااهد عمر أمحد سيف رمحه اهللا وهو زعيم قبلي ميين قد حضر يف املعسكر وحرضنا على اجلهاد
اهدين لقد توىف هذا الرجل العظيم يف رمحك اهللا يا شيخ ا, مشهورا أنه ال خياف يف اهللا لومة الئم فيقول احلق أينما وجد

كما كان حيضر األخ أبو دجانة املصري لتذكرينا بسرية النيب حممد صلى اهللا , اليمن أثناء وضع اللمسات األخرية هلذا الكتاب
  .عليه وسلم وبتلك املعاركة البطولية التارخيية

وأذكر أين أفطرت يوما واحدا بسبب , دريب أبداومل يتغري جدول الت, كنا يف شهر رمضان املبارك وصمنا كما ينبغي
, لقد استمتعنا بالتدريب, فاضطررت إىل الذهاب ملشفى املعسكر يف اإلدارة للعالج, سقوطي أثناء القفز العايل على املوانع

رية وكلنا جنود اهللا وليس لدينا نظ, صحيح أنه قاس ولكن جيب على كل مسلم أن يتعلم كيف يعيش يف الظروف القاسية
واحملارب هو كل من يساعد يف احلرب وإن مل حيمل , وغري حمارب, بل لدينا نظرية حمارب, مدنيني وعسكريني يف االسالم

  .كما نعلم أن تعلم السالح واجب حلماية مصاحل األمة خصوصا يف زمننا هذا الذي اصبح قانون الغابة هو السائد, السالح
طع عنا أخبار العامل ولكن إدارة املعسكر وفرت لنا جريدة أسبوعية تصدرها وقد انق, شعرنا باحلرب ألننا جزء منها

ويف ذات يوم قرأنا فيها بأن القوات األمريكية أسست قواعد عسكرية ثابتة , "نشرة األنصار"اللجنة اإلعالمية للقاعدة وتسمى 
ا علمنا فعال أن هناك حربا حقيقية يف وكانت هذه صدمة أخرى لنا ألنن, يف الكويت ويف بالد حممد صلى اهللا عليه وسلم

وشعرنا بالذنب , وظهرت النوايا اخلفية لإلدارة األمريكية وهي البقاء يف اجلزيرة ملدى احلياة, املنطقة رغم سكوت حكامها
ألمس العظيم عندما عرفنا من بعض اإلخوة اخلليجني واهللا أعلم بصحة كالمهم أن الشريفات الكويتيات اللوايت كن يغتصنب با

وهذا وإن حصل مل حتصل على كافة , أصبحن اليوم يفتحن صدورهن للجنود األمريكان ليوقعوا امساءهم يف صدورهن
ونسأل , بل من بضعهن يف غفلة بسبب الفرح, الشريفات املؤمنات الكويتيات احملبات للدين واملناصرات للقضية الفلسطينية

ين من أنصار حقوق املرأة املسلمة املتمثلة يف العدل بينها وبني الرجل يف كل ألن, وهذا مؤمل جدا يل, اهللا أن يغفر للجميع
, فالدين اإلسالمي مل يفرق بني املرأة والرجل ال يف العبادات وال غري ذلك, هذا هو دين حممد صلى اهللا عليه وسلم, شيء

, انت تعمل يف عهد الرسول واخلالفاء الراشدينواملرأة هلا حقها يف العمل ألا ك, فكلنا سواء عند اهللا واألكرم هو األتقى
ويكفي أن الرسول عاش بنفقتها يف مرحلة الدعوة , وأمنا خدجية كانت سيدة أعمال وهي زوجة النيب صلى اهللا عليه وسلم
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اإلسالم يا أخي يف , ؟ لقد تولت اإلقتصاد وهو توىل الدعوةكيف أقبل من إمرأة أن تنفق يل ومل يقل الرسول, وبداية الرسالة
لقد , أما بالنسبة لبيئة العمل فهذا يرجع إىل الدول لتهيأ هلا ذلك, إن كانت امرأتك تقدر على العمل والكفاية فال متنعها

وتلعب وجتول ومترح , شعرت بالذنب لتركنا هذه القوات الغازية املغتصبة بأن تلعب بأخواتنا الكويتيات والعفيفات يف اخلليج
ولكن الصورة , وشعرت يف نفس الوقت بالفرح خلروج صدام من الكويت, مد صلى اهللا عليه وسلميف أرض الرسالة أرض حم

خرج صدام وأصبحت الكويت , الواقعية كانت واضحة بأن الغازي األجنيب هو البطل أما املقاومة الكويتية فكأا من املاضي
وفيما , ا فهم ضيوفهم وجيب أن ننقل األمور كما هيحتت رمحة الكافر املتغطرس الغازي األجنيب يف نظرنا ويف نظر أهله

كانت دولة العراق تتمزق إربا إربا بفعل محاقة صدام حسني الذي جلب املتاعب لشعبه , كانت الكويت حتتفل بالنصر املزعوم
 احلكم رغم البقاء يف, قد بانت حكام دولناهاهي سياسة , وبدأ وبضوء أخضر من إدارة بوش األب مبجازر يف البصرة وغريها

وقسمت دولة العراق إىل مناطق حمذورة واحتلت , "دوم كراسي"وصدق من فسر الدميوقراطية بأن معناها , الظروف الصعبة
إذًا العدوان االمريكي . ورسم احلدود اجلديدة وخطوط طول وعرض وال حول وال قوة إال باهللا, جويا من قبل الكفار

وهذا دليل آخر أم من بادأونا , ورأينا بأم أعيننا سياسة جتويع وقتل وتشريد للشعب العراقي, والربيطاين لنا ليس وليد اليوم
  .باحلرب

وقد حفرنا اخلنادق لتجنب القصف , بعد مرور عدة أسابيع من التدريب تعرفنا على أمور املعسكر والترتيبات الالزمة
كما أن معسكر الفاروق كان هدفا واضح , فيهاكم فقط وكانت هناك معارك ساخنة 18ألن مدينة خوست تبعد عنا 

ورغم اهلروب الروسي من أفغانستان سنة , للطريان الروسي وهي السند احلقيقي لنجيب اهللا رئيس احلكومة األفغانية يف وقتها
يت كانت م إال أن حكومات دول إسالمية ساندت ااهدين باإلطاحة حبكومة جنيب اهللا املاركسية ومنها الباكستان ال1989

وكذلك سلطة آل سعود اليت , وال تزال من مصلحتها رؤية حكومة موالية هلا يف كابل ألن جنيب يربطه عالقة مميزة مع اهلند
  .كنا دائما يف حالة طوارئ, تتبع االستراتيجية األمريكية يف كل مراحلها

فنفاجأ بالصفارات اإلنذار وإطالق  من التدريبات املتبعة واليت تشجع وحتمس ااهدين هي اإلنتشارات الليلية
الصواريخ والتفجريات ويفزع اجلميع ونظن بأا معارك حقيقية وكأننا يف عرس حريب فترمى القنابل املضيئة وتطلق املدافع 

مث يتحرك كل , وعلى كل أمري جمموعة أن يتأكد أن أفراد خيمته قد خرجوا مجيعا للجمع, املضادة للطريان بالرسامات
كما يقوم رماة البيكا بتوجيه نريان أسلحتهم فوق رؤسنا أثناء قفزنا على حفر , خلارج املعسكر ونقوم مبناوارات ليلية الشباب

  . وكنا ندرك أا مناورات حقيقة فكل الطلقات املستخدمة واملتفجرات حقيقية, مولعة بالنريان
وحصل ذلك قبل إستيالء ااهدين على خوست بعدة , يف ذات يوم وأثناء التدريب قصفتنا الطائرات احلربية الروسية

وانتشرنا يف اخلنادق مبجرد , فوصلت جاموسة روسية ورمت قنبلة كبرية جدا استهدفت معسكر الفاروق بالتحديد, أيام
 مشاهدا وقد انتشرت الشظايا يف كل اجلبل الشمايل واجلنويب للمعسكر ومل يصب أحدا بأذى وبالعكس ارتفعت معنوياتنا

, فتظهر اجلدية وتقبل املسؤولية, فالتدريب عندما يتمازج مع احلرب يكون أروع وألذ, وعرفنا أننا يف حرب ولسنا يف متثيل
وكنا جادين يف احلراسة الليلية ألال خيترق أحدا املعسكر , فشريعتنا متنعنا من متين لقاء العدو, ومل نطلبها حنن فقد فرضت علينا

فتعلمنا شيئا قليال من اللغة البوشتووية للتعامل مع األفغان الذين , األعداء يستخدمون البدو كجواسيسعرفنا أن , ويزرع شيئا
  . أما إذا زادت األمور سوءا فجماعة حكمتيار تتدخل بالتنسيق مع اإلدارة, يأتون للمعسكر لطلب املساعدة وغريها

فقد تسلم كل , أننا يف هذه املرحلة الثانية بعد التأسيسيةومبا , يف منتصف رمضان انتقلت جمموعتنا إىل الكلية احلربية
فقد أصبحنا قوة , وهذا عكس التأسيسي, واحد منا سالحا شخصي وجعبة وحذاء عسكري ومالبس عسكرية موحدة
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 ويرتكز التدريبات يف هذه املرحلة على التكتيكات, التدخل السريع واملشاة اليت تعتمد عليها يف أي هجوم على املعسكر
العسكرية واملهارات امليدانية الالزمة للمقاتل واالنضباط العسكري والتشكيالت احلربية والدوريات ودروس عن حروب 

ويف صباح يوم من أيام رمضان املبارك خرجنا ملسرية , العصابات تشمل اإلغارة والكمني واالنسحاب والتمويه وما إىل ذلك
وقد أعطي لكل واحد منا برتقالة , الشرب إال مبوافقة املدرب املشرف على املسريةكما مننع من , مميتة جدا فال جمال للطعام

وكان املدرب املشرف عليها هو األخ البطل أبو , وال أخفي عليكم أنين أكلتها بقشرا عندما أذن لنا باألكل, واحدة فقط
والكهوف العجيبة التابعة لشيخ , قوات جنيبالفرج اللييب وكذلك أبو عمري الباكستاين وسرنا باجتاه جاور ملشاهدة أسرى 

كما استغل أبو الفرج الفرصة ودربنا على الرماية باألربيجي , ااهدين جالل الدين حقاين وقد حفرت عندما واجهوا الروس
لشغب وعدم والغريب أن األخ أبو الفرج اللييب منع اإلخوة الليبيني باملشاركة بسبب ا, يف تلك املناطق البعيدة عن املعسكر

  .أما حنن القمريون واإلخوة الفلبنيون فقد رمينا مجيعا, اإلنصياع لألوامر
وقد ذحبت , للجميع وعدم انتظار اإلذن من اإلدارة لطلب الطعام كر بعد املغرب تعجبنا بفتح املطبخعندما عدنا للمعس

وبعد قليل اتضحت الصورة فقد وقعت , الكربىمن رمضان املبارك يوم بدر  17كنا يف الـ, الذبائح ومسعنا أخبار سارة جدا
مدينة خوست بعد معارك ضارية وقد أثبت الشباب جدارم يف تلك املعارك وكان للعرب املهاجرين جبهات متقدمة خمصصة 

مثل جبهة البتلون األمامية وهذا اخلط شاهد على صرب وفعالية املقاتلني العرب يف معارك خوست وهناك خطوط أخرى , هلم
وأبطال , وكلها مناطق دفاعية حممية يقوم ااهدون بقصف مطار خوست منها, فية دفاعية مثل خط املطار اجلديد والقدميخل

هذه اجلبهات كثريون ولكن هناك أشخاص ارتبط أمساءهم ا أمثال الشيخ أبو وليد املصرى الكاتب والصحفي املشهور 
فقد أصيب , مي فقد جاءنا األخبار ببطولة نادرة من قبل الشباب اليمنينيأما اخلط األما, ونسيب األخ القائد سيف العدل

ملياه اجلارفة دون وصمد يف تلك ا, ساعات 10األخ أبو احلسن اليمين ومكث يف ر خوست بسالحه البيكا ألكثر من 
خوست كاألخ الفاضل أبو مهام وفَقَد كثري من الشباب أطرافهم يف جبهة , ما بعد املعارك مث مت إنقاذه مساعدة من أحد إىل

الصعيدي فقد بترت احدى قدميه واضطر إىل الزحف مسافات طويلة بوضعية العربة وساعده مدريب السوداين أبو الدرغام 
وهذا األخ حي يرزق وقد تزوج وله أوالد وهللا , فرفعه من فخذيه وحترك أبو مهام بيديه وهو يرتف إىل أن وصلوا لرب األمان

ومتكنا من دخول املطبخ بأنفسنا وأكلنا اللحوم وارتفعت , متتعنا كثريا يف يوم اإلستيالء على خوست, على ذلكالفضل واملن 
وأصبحت , لقد تراجع إىل معاقله يف مدينة جرديز القريبة من كابل, املعنويات وشعرنا بارتياح ألن العدو أصبح أبعد بكثري

دأ ااهدون بالرتول إليها لشراء املواد الغذائية للجبهات واملعسكرات بدال وب, مدينة خوست حتت سلطة ااهدين بفضل اهللا
  .إلينا من مدينة مريانشاه عاصمة وزيرستان بكما أن خوست أقر, من الباكستان فهناك مشاكل عبور احلدود

رحنا واستمتعنا وأكلنا وشربنا وف, بعمل املسابقات يف كل الرياضات تدريب حىت يوم عيد الفطر واحتفلنااستمر ال
كنا متحمسني جدا , بعيدنا وبكوننا من اجلنود الذين سيحمون وحياربون ويقفون على وجه الطغيان العاملي اجلديد إن شاء اهللا
ونضعها أيضا على , وننتظر يوم التخرج لنستطيع أن ننضم إىل اجلبهات األخرى لنضع بصماتنا على تاريخ أفغانستان احلديث

  .وتابعنا التدريبات بشدة يوما بعد يوم, االسالمية أمجع صفحات تاريخ األمة
, ففي يوم مشمس ويف منتصف النهار وأمام الشمس احلارقة, يف الكلية احلربية نالقد مر علينا يوما عصيبا أثناء وجود
مدى التوتر يعاكس , على ذكره روقد ارتكب األخ اللييب خطأ فادحا ال أقد, عاقبتنا اإلدارة بسبب جتاوز أحد الشباب

والعصبية أثناء التدريب العسكري ومن مث مجعتنا اإلدارة حول اجلبل القريب من الكلية وطلب منا أن نصعد زحفا بعد نزع 
وقد تأذى , وبعد الصعود طلب منا الرتول ولكن بزحفة التدحرج, مل يتبقى لنا سوى مالبسنا العادية, أحذيتنا واخلوذات
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, ويف املقابل انضبطنا كثريا بعد ذلك اليوم فقد تقطع أجسامنا, لك مسعنا وأطعنا يف املكروهومع ذ, الكثري منا أثناء ذلك
التدريب كان شاق والشيطان كان يلعب بعقولنا يوميا لنجد أعذار ونترك التدريب فقد تغري أجسامنا وبشرتنا بسبب اجلو 

وهو أخ , والقائم بإمارة الكلية هو أخ فاضل إمارايتوكان األخ املدرب الذي يشرف على العقوبة , وسقوط الثلوج, املتقلب
فقد ترك ساحة اجلهاد بعد سقوط , طيب وحكيم وقد رجع إىل بلده وهو يف آمان ويعمل يف الدولة وال مشلكة يف ذلك

ون يف مل أذكر كىن مدريب ألسباب أمنية ألن بعضهم مساملني ويعيش, وليس لديه أي عالقة بالقاعدة كغريه من الشباب, كابل
وال أقول بأن , وكل واحد منا له احلق يف اإلختيار وال نلوم أحدا فيما خيتار فالكمال هللا, بالدهم بعيدا عنا وعن مشاكلنا

وهناك من يقدم للدعوة وللسنة أكثر منا ونسأل اهللا , ال واهللا كلنا مسلمني وكلنا يف ثغرة, ااهد هو األفضل وغريه غري ذلك
ن سوف أذكر جنسيام حىت يستطيع القارئ حتديد مدى التجانس الفعلي بني املسلمني رغم إختالف ولك, أن يثيب اجلميع

واألسلحة الثقيلة واملتفجرات من بالد احلرمني والطبوغرافيا من , كان مدرب الرياضة والسالح اخلفيف باكستاين, جنسيام
وأريد أن أقدم شكري اخلالص هلؤالء , تدريبنا أخ سوداين كذلك ساعد يف, ليبيا واملهارات من االمارات واليمن والبحرين

والفضل , جيب أن تشعروا بالفخر ألنكم صنعتم رجاال تز رؤوس الكفر يف العامل مبجرد ذكر أمساءهم"األبطال وأقول هلم 
وهي الثالثة واألخرية اليت  وألن جمموعتنا وصفت باملشاغبة فقد أخرتنا اإلدارة للمرحلة التالية". كله يرجع إىل اهللا مث إليكم

واخلالصة , واملضادات للطريان وغريها وهذه التدريبات تقام يف قسم معسكر اجلبل) اليب امي, اهلاونات(تتعلق باملدافع الثقيلة 
خ وباقتراب مدة فتح اجلامعات استأذن األ, أن التدريب يستمر لفترة شهر يف التأسيسي واسبوعني يف الكلية ومثليها يف اجلبل

وهكذا مت ترتيب , ألن السفر طويل والتأخر للجامعة أمر خميف بالنسبة لنا, القمري املسؤول عنا من إدارة الفاروق بأن نرحل
أخريا خترجنا . سفرنا والتخرج قبل الصعود إىل اجلبل ومل يبقى سوى أخ واحد هو قاسم القمري الذي أصر على امتام الدورة

كنا من جديد لنعرب احلدود الباكستاين وقد شعرنا بالتغري الشديد حىت يف تعاملنا مع الواقع يوما من التدريب وحتر 60بعد 
, وصلنا ملريانشاة كالعادة ومننا هناك ويف اليوم الثاين سافرنا إىل مدينة بيشاور لنستقر من جديد يف بيت األنصار, واحلياة املدنية

  .اتوبدأت املرحلة اجلديدة وهي مرحلة ما بعد التدريب
فهناك , فليس كل من تدرب يف معسكرات القاعدة هو عضو فيها, جيب أن يفهم كل من يقرأ هذا الكتاب بأمر مهم

ورغم أنين مل أخرب أحدا مبا سأفعل بعد التخرج إال أنين تيقنت أين ميسر للجهاد وأن الدراسة , مفاهيم خاطئة يف هذا اجلانب
رت كثريا بقصص الشهداء واازر اليت ارتكبت من قبل القوات الروسية حبق وقد تأث, يف هذه املرحلة على األقل لغريي

أما اآلن فيجب فعل شيء , وال نالم يف ذلك فقد كنا صغارا حينها, الشعب األفغاين األعزل وشعرت بالذنب لعدم فعلنا لشيئ
, هللا أشد األذى وعذّب أصحابهوهذا الدين جاءنا بعد ما أوذي رسول ا, ملساعدة أميت ألننا جسم واحد واجلرح واحد
ولتبليغ , فهل يعقل للمسلم أن يترك مثل هذه الفرصة لنصرة مسلم مظلوم؟, ووصل عندنا دون أن نقدم أي شيء لالسالم

ماذا نقول لالسالم يوم القيامة , !الفريضة الغائبة أو املغيبة يف زمننا, رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم واحياء فريضة اجلهاد
ونسأل اهللا أن جيعلنا ممن نصر االسالم , "يا رب هذا خذلين, يارب هذا نصرين"فيقول للرب سبحانه وتعاىل , ا سنواجههعندم

, فالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم نصر الكافر قبل املسلم دون مقابل, ولو بكلمة طيبة ونصر مظلوما مسلما كان أو كافرا
فوقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم معه وذهب وأخذ , دما رفض أن يرد مالهفقد نصر الرجل الذي ظلمه أبو جهل عن

وألنين قمري أعلم معىن االحتالل ألن جزيرة , إنه بأيب وأمي الرمحة للعاملني, ومل يطلب أي مقابل, مظلمته من أيب جهل
  .مايوت إىل يومنا هذا حمتلة
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  اجلبهات القتالية
كانت , دمية واليت سببت اخلالفات وأدت إىل إنشاء عدة أحزاب أفغانيةجيب أن أذكر القارئ ببعض األحداث الق

األوضاع يف بيشاور مستقرة متاما والساحة األفغانية كانت مليئة بالفنت والرتاعات واخلالفات املذهبية أما بالنسبة للمجاهدين 
  : رة وكذلك قاداوكانت أربعة منها هي األكثر شه, أحزاب جهادية رئيسية 7األفغان فهناك أكثر من 

 
 معظم الواليات األفغانية املنهدس حكمتيار احلزب اإلسالمي
 جالل آباد  ولغمان موالنا  يونس خالص احلزب اإلسالمي
 وكابل, آباد لوغر وبغمان/ج الشيخ  سياف اإلحتاد اإلسالمي
 كابل, الشمال الشيخ برهان الدين رباين اجلمعية اإلسالمية

  
وهو , مثل حزب صبغة اهللا جمددي وكذلك القائد أمحد شاه مسعود يف والية كابل وجبل سراجهناك أحزاب أخرى 

فهما من أفضل القادة يف , والشيخ جالل الدين حقاين كانا حتت إمرة حممد رباين تنظيميا ولكنهما كانا مستقلني عسكريا
ن األفغان حيبونه كما ميارس أتباعه الطقوس كما أن هناك حزب أمحد جيالين وهو شيخ من املتصوفة وكثري م, أفغانستان
وهو شيخ سلفي كان مهامه األول حماربة الشرك باهللا , وال ننسى حزب الشيخ مجيل الرمحن رمحه اهللا يف كونر, الصوفية
 ,وكلها اجتمعت حتت اسم واحد اإلحتاد اإلسالمي وبعد مقتل الشيخ عبد اهللا عزام اختلفت وبدأت التنافس بينها, والبدع

وظهر خالف حاد بني املهندس حكمتيار والقائد أمحد شاه مسعود يف الشمال وهذا القائد هو من أدهى قادة ااهدين يف 
وظهر شيخنا أبو عبيدة البنشريي يف املرحلة األوىل من اجلهاد يف مناطقه يف , زمننا دون منازع فقد فعل يف الروس األفاعيل

بشباب "ويعرف هؤالء , العرب عموما بني عدة فواهات نارية وأكثرهم أيدوا حكمتياروأثناء هذه االختالفات كان , بنشري
أما اجلزائريون بقيادة , وما كان ينبغي أن ينحاز اإلخوة ألحد من هؤالء مادام يقتتلون, ومعظمهم من بالد احلرمني" احلزب

وأما القاعدة فقد كانت لديها عالقات , اف حفظه اهللاكانوا موالني للشيخ سي والليبيون, عبد اهللا أنس مالوا إىل القائد مسعود
وكانت الروايات الشمالية بشهود عيان حتكي بأن القائد مسعود له , قادا العرب عبااهدين دون استثناء ولكنها تتبكل 

ت بالصحفيني األوروبني عالقات سرية باملخابرات الفرنسية واهللا أعلم حبقيقة هذه الرواية ولكن عبداهللا أنس كان ينسق اللقاءا
ومن ام مسعود بالكفر بسبب , وحنن ال نكفر أو نظلم أحدا بسبب عمل لقاء صحفي فقادتنا يفعلون ذلك, للقاء مسعود

, المي أكثر من الروسومسعود أو أسد بنشري كما يسمى كان يكره احلزب اإلس, اللقاءات قد تبني خطأه بعد هذه السنوات
وعندما رجع هؤالء لبيشاور سردوا شهادام , ضد حكمتيار بدال من املاركسينيوتدار ك ختطط شهود عيان معاروقد رأى 

وكان الشيخ , وقد طلب من فاعلوا اخلري قطع املساعدات ألمحد شاه مسعود حىت يتراجع عن بعض أفعاله, للجنة املصاحلة
وعلى كل حال قتال املسلمني فيما بينهم حرام يف , لهعبد اهللا عزام هو من يقوم باالصالح يف هذه املواضيع الشائكة قبل مقت

ومن أقرب الشباب ملسعود يف مرحلة اجلهاد األول هو األخ الفاضل عبداهللا أنس املتزوج من , الشرع مهما كانت الظروف
 ومن ضمن, وأبو عمار السوري وغريهم, وكذلك األخ خمتار اجلزائري, بنت عبداهللا عزام وهو الجئ سياسي يف لندن

وقد أثرت , الصراع الدامي بني حزب الشيخ مجيل الرمحن واحلزب اإلسالمي حكمتيار يف كونر, اخلالفات واملشاكل األفغانية
هذه األحداث صف العرب فاحناز الشباب السلفي اخلليجي إىل الشيخ مجيل رمحه اهللا وكرهوا القادة األفغان األحناف 

, وكانت ساحة بيشاور هي للقيل والقال, أيادي خارجية تشجع اخلالفاتواعتربوهم مشركني ويف احلقيقة كانت هناك 
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السلفية , وكثرت اجلماعات اإلسالمية العربية واملضافات واألموال وكذلك األفكار الغريبة مثل فكر التكفري واملُحكمة
من يقول ال إله إال اهللا خالصا  وأنا ال أنتمي إال لألسالم واحلمدهللا فكل, التقليديني وحدث وال حرج, اإلخوان, املتشددة

, وأنا وأعوذ باهللا من هذا الضمري أعترب نفسي جماهد, لوجهه ويصلى صالتنا ويستقبل قبلتنا فهو املسلم املبشر باجلنة بال شك
إن اجلهاد هو جزء من , متاما كما فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام, وأخ وحمارب ومسامل, وعامل وأب

عندئذ جيب أن نعمل يف , فعندما ال يتوفر شروط جهاد الطلب بعدم توفر املال وعدم اإلستطاعة, وليس هو الدين كله, نادين
, أما لو جاءنا العدو كاحلال يف عدة دول حمتلة, التعمري والزراعة والتجارة وما إىل ذلك من ااالت الطيبة واملشروعة يف ديننا

بدءا , وإذا عجز أهل البلد عن محاية أنفسهم فعلى مجيع املسلمني فعل ذلك, اية على اجلميعفنصرة املسلم املظلوم فرض كف
وكان حديث الساعة مسألة , كانت هناك أفكار فتاكة تكفريية تنتشر يف الساحة, ومن تطوع فهو خري له, باألقرب فاألقرب

لساحة رجال أمثال أمحد اجلزائري وبعض قيادات ظهر يف ا, التكفري وكأننا خلقنا لتكفري الناس وانزال األحكام عليهم
ومن القصص العجيبة أن بعض اجلماعات االسالمية كانت قد , اجلماعات املصرية اليت كانت تكرس فكر التكفري يف الشباب

 ,وأفكار التكفري بدأت تكسب قوة بتلك األفعال, وهذا أمر خطري جدا, قاطعت الشيخ عبداهللا عزام ومل تكن تصلى وراءه
ماذا يعين عدم صالة املرأ وراء اإلمام الشهيد عبداهللا عزام؟ , فهم قدموا من مصر ومن السجون ومحلوا الفكر التكفريي اخلطري

أخي يف , ولألسف الشديد حاولت هذه اجلماعات فرض أجندا التكفريية اجلديدة على اآلخرين, أنه كافر, يعين أمرا واحد
واملنافقون عاشوا يف مساجد الرسول وأكلوا مع املسلمني وما , نافق وغريه وال حرج يف ذلكاهللا ممكن للمسلم أن ال يفكر امل

أما , ومل يأتوا بنواقض االسالم, وممكن أن نعيش مع العلمانيني والليرباليني دون تكفريهم مادموا يقيمون الصالة, إىل ذلك
كالذي أراد أن , ءهم الفتاكة لرسول اهللا فحاورهم باحلسىنفالناس عربوا عن آرا, التعبري عن الرأي فهذا حق مشروع للجميع

والسؤال , ساحة بيشاور كانت خبري قبل ظهور التكفري, ليس التكفري ومنهج التفوقية هو احلل, يشرع له الزىن والقصص كثرية
ية اليت ال تسمح ألحد من األنظمة االستبداد, من التعذيب, من أين جاءت هذه األفكار التكفريية؟ من السجون, املطروح هو

وهذا من اجلهل بالدين وخطأ كبري وقد , وملا اختلف هؤالء مع الشيخ عبداهللا عزام خبصوص حكام املسلمني كفروه, بالكالم
أخي يف اهللا ما دامت املسئلة فيها اختالف , وتفككت مشروعاا الوطنية,  من هذه اجلماعات مثن تشددها الديينريدفعت الكث

ومسئلة تكفري املسلم كبرية , وال حنتكر العلم ألنفسنا, فلنحترم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه, اعات والعلماءبني هذه اجلم
ال ينظر , فهو ميلك شهادة أن ال إله إال اهللا و ال ينبغي أن نصنف من مل يكفر احلكام أو أيدهم أم مثلهم, وفيها تعقيدات

  .ون رمادي يف كل شيءل كبل هنا, األمر هكذا وكأنه أبيض وأسود
وبدأت احلكومة الباكستانية تغري سياساا اجتاه األحزاب األفغانية , متاهات وفنت وتكفري الناس, وهكذا كانت الساحة
فقررت أن أبقى يف بيشاور وعدم الرجوع إىل الدراسة وقد انزعج معظم الشباب مين وخوفوين , والتواجد العريب يف ساحتها

وهذا يف جهاد الطلب " ففيهما فجاهد"وأعرف أن الرسول قال للرجل , ومل أبايل فقد عزمت على األمر, بإخبار والديت عين
عرف حبال هذا الرجل الذي كان  وهو احلكيم الذي, اجلهاد فرض عنيفله احلق أن يعيد الشخص وإن كان , وأمر من اإلمام

ولكن كما ترون حنن يف , دين من أفضل األعمال بعد اإلميان باهللاوبر الوال, والوالدين على الرأس والعني, وحيدا ويعيل والديه
حالة جهاد دفع املاركسية وهو فرض عني على أهل أفغانستان وإن عجزوا عن ذلك وطلبوا منا املساعدة فيجب أن نليب 

د والدي فأنا أصغر كما أنين لست وحي, وقد لبيت نداء األفغان واإلعداد, كما أن اإلعداد فرض عني علينا مجيعا, النداء
  .أوالدها
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والرجوع إىل أفغانستان ولكن هذه املرة للجبهة وللقتال والتزود , اتفقت أنا واألخ أبو هريرة القمري املضي قدما
ورجع الشباب إىل الدراسة وقد عرفت الحقا بأنين جنحت يف اإلمتحانات واجلامعة ترحب يب , باخلربات العسكرية األخرى

دة إىل كراتشى لكنين مل ألتفت لذلك أبدا ومل أرد على طلبات اجلامعة وقد وضعت ىل مدة زمنية وإال وبسرعة وجيب العو
  .وللمعلومة فقد جئت يف املرتبة اخلامسة وهذه النتيجة أدهشت إدارة اجلامعة, وقلت لإلخوة بأن يتحدثوا نيابة عين, سأطرد

وخيتار ااهد اجلبهة املناسبة مث يتم , م إىل داخل أفغانستانبعد التنسيق مع إدارة بيت األنصار حتركت بعد ثالث أيا
وإذا كانت اجلبهة بعيدة مثل الشمال أو قندهار وفيها جبهة الشجعان ورجاهلا من أشجع الرجال على , تلبية طلباته بتجهيزه
فقد , ومل أقرر ماذا جيب على فعلهوألين لست تابع ألحد , فعنذئذ يتم جتهيز ااهد جتهيزا كامال وجيدا, اإلطالق يف القتال

وله , حتركنا بسيارة تويوتا هايلكس مع األخ الشجاع أبو عنتر املصري, اخترنا اجلبهة القريبة جدا وهي جبهة جالل آباد
تاريخ وقصص مع جبهة جالل آباد وكان لديه عالقات طيبة جدا مع رجال األمن يف كل نقاط التفتيش طول الطريق املؤدي 

وال يستغرق السفر سوى بضع ساعات ومنر خالله من بوابة خيرب التارخيي وكل , نة النديكوتل الباكستانية احلدوديةإىل مدي
, ويقوم بواجبه إذا أوقفنا الشرطة لالستفسار وال أحد من الشباب يتحدث مع األمن غريه, السفر يكون يف مناطق القبائل

حة يف أن زم قوات جنيب اهللا ألا هلا عالقات طيبة وقوية مع اهلند العدو اللدود فاحلكومة الباكستانية كانت تعرفنا وهلا املصل
وتركنا بوابة خيرب , صباحا ويف شهر شوال عربنا بسالم احلدود الباكستانية األفغانية الشرقية 8ويف الساعة , للباكستان

ف متاما عن بقية النقاط ألا منظمة أكثر من غريها ومل تكن البوابة احلدودية مقفلة فنقطة طرخم ختتل, الباكستانية وراءنا
كانت الشرطة تتابع كل التحركات ولكن دون , وهناك مراقبة واضحة من قبل السلطات الباكستانية للقادمني واملغادرين

حت البوابة وعندما فت, تدخل ألن الوقت مل حين بعد وهو املعرب الرئيسي الوحيد للمجاهدين العرب واألفغان وحىت الالجئني
شعرت بالراحة رد أن وطئت رجلى أرض أفغانستان من جديد وبالذات منقطقة طرخم احلدودية وهذه القرية الصغرية تقع 

وأول ما يعمله القادم لطرخم هو , هذه القرية شاهدة على التواجد واجلهاد العريب, يف احلدود وحماطة بسلسلة وعرة من جبال
وقد استشهد معظمهم يف معارك , يارته فهؤالء العرب واملهاجرون قد قدموا أرواحهم رخيصة هللالذهاب إىل مقابر شهداء وز

ذهبنا إىل هناك وألقينا , ياليت األجهزة اإلعالمية العربية تفخر بأبناءها وتعمل أفالما وثائقيا عن هؤالء وبطوالم, االحنياز
الشباب األبطال يف تلك املعارك فقد قاوموا العدو السوفييت املدجج  واشتهر الشيخ أسامة بن الدن ومن معه من, السالم عليهم

وحاول الروس تسميم ااهدين فرموهم بالسالح الكيميائي وقد جنا الشيخ أسامة بن , بالسالح وبالصواريخ من تلك اجلبال
ة ومع ذلك كانت الدائرة على الدن من الغازات بأعجوبة وكرامة من اهللا سبحانه وتعاىل وقد حوصر يف هذ املنطقة الصغري

إن أمريكا وروسيا جتهالن بأن اجلبال هي برفقة ااهدين منذ , وهذا من كرامات هذا الشيخ العظيم, القوات الكافرة احملتلة
وفكرة دفن املوتى يف خط اخللفي ويف احلدود , هناك أكثر من مائة قرب للشهداء العرب يف نقطة طرخم احلدودية, القدم

كما فعل أجدادهم , فكرة رائعة ألا توحى للزائر وللمواطن أن هؤالء الشباب فعال قدموا الكثري من أجل أمتهمبالذات 
  .صحابة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين انتشروا يف األرض ودفنوا يف مواطن غري مواطنهم رضي اهللا عنهم أمجعني

وسأجنز ألنين مل أكن حاضرا وقتها ولكن قد رافقت , بطالسأتكلم قليال عن معارك االحنياز الحترامنا ألولئك األ
أوال جيب أن , كما أن الشيخ أسامة حكي بعض منها لرفع معناويات الشباب, وقابلت الشباب األبطال الذين اشتركوا فيها

ارك م وهي معارك متعددة وكانت بعد مع1989-1988تعرف أيها القارئ الفاضل أن معارك جالل آباد وقعت يف سنة 
أما معركة االحنياز فقد مسيت بذلك بسبب إحنياز وانسحاب ااهدين من اخلطوط األمامية إىل . جاور الشهرية يف باكتيا

مث بعد ذلك نظموا أنفسهم وبدأوا باهلجوم املضاد ومتكن ااهدون من ارجاع كل املواقع , احلدود وبالذات نقطة طرخم
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وكانت املعارك تدور بني ااهدين , ناطق وحماصرة مدينة جالل آباد من كل اجلهاتالسابقة وتثبيت خط دفاعي يف تلك امل
وبني القوات النظامية األفغانية ومعها القوات الروسية اخلاصة واملعروفة بقوات القبعات احلمراء وهي شرسة جدا يف القتال 

, سكود واللونا الروسية ودكت اجلبهات دكا وقد ضربت مناطق ااهدين بالصواريخ, وتدريباا عالية فهي من النخبة
وكانت هناك مواجهات مباشرة مع الكومندوز الروسي وبعد هزمية احملتل اضطرت , واستخدم الروس السالح الكيميائي

وقد مت أسر كثري من الشباب الروس املسلمني الذين جهلوا , القوات الروسية بعدها من االنسحاب وترك أفغانستان كليا
مل يكونوا يعرفون شيئا عن اإلسالم وهم من بالد آسيا الوسطى وقد حسن , وقدموا إىل أفغانستان بالقوة واإلكراه اإلسالم

وأبطال هذه املعارك هم , إسالمهم والفضل يرجع للمجاهدين يف حسن تعاملهم مع األسرى وفقا للشريعة اإلسالمية احلنيفية
الشيخ أبو حفص املصري , ريي الذي فُقد أثناءها ومتكن من االلتحاق بااهدينالشيخ أبو عبيدة البنش, الشيخ أسامة بن الدن

رمحه اهللا ومن األمساء املشهورة يف معركة االحنياز األخ األسري آزمري واألخ القائد ابن خطاب واشتهرا يف معركة مطار 
, ناء املعارك وياسني الكردي فارس العراقكما اشتهر األخ أمري الفتح املصري الذي كان يتواجد يف كترغاي أث, جالل آباد

وأبو أيوب الكردي وال ننسى األخ الفاضل الشيخ أبو عبدالرمحن يب إمي املصري وقد تكىن بالسالح اليب إمي القاذفة لليب إمي 
البطل وكان هناك أيضا , ونادرا ما كان خيطئ اهلدف, الروسية بسبب مهارته وهو من أشهر وأحسن الرماة هلذا السالح 12

وكان راميا ماهرا بالسالح اهلاون ومل يكن يستخدم اجلداول لكثرة , األسري األخ أبو مهام الصعيدي املعروف بأيب مهام اهلاون
وخمتار والشباب اخلليجيون أمثال أبو , والقائد عبد ايد اجلزائري, خربته يف هذا السالح وهناك األخ أبو إبراهيم البحريين

وكذلك كان , ف املكي والزبري املدين وغريهم من الشباب األبطال الغري معروفني لدى وال يضر فاهللا يعرفهمالعباس املدين وسي
هناك قادة ميدانيني  أفغان ارتبط أمساءهم مبعارك جالل أباد مثل القائد ساز نور رمحه اهللا وخالد األفغاين رمحه اهللا واملهندس 

وتفرد األخ الشيخ أبو الوليد املصري بسرد , خلطوط األمامية ويف حقول األلغاموقد ألفت القصص عن البطوالت يف ا, حممود
ويف هذه املعارك مت عقد صفقة ولكن من النوع الراقي فقد , "ثرثرة فوق سطح العامل"قصة تلك املعارك يف كتابه املشهور 

ومن يأتيه بأخبار , ط األول شبه معدومةوكانت االتصاالت باخل, طلب الشيخ أسامة من الشباب أن يأتوه بأخبار أحد اإلخوة
ومتكن من , الذي بترت رجله) طيب مدين(ونال هذه اجلائزة األخ أبو الفضل املكي , اخلط األول فسوف يزوجه بنت أخته

  . الزواج من عائلة بن الدن
ن العدة والعدد ليست يف هذه املعارك عمل ااهدون العرب مبفردهم ومتكنوا من قلب موازين القوة واثبات للعامل أ

كما جتلت الكرامات اليت ظهرت للشهداء وقد كتب الشيخ عبد } وما النصر إال من عند اهللا, {لوحدها كافية الحراز النصر
وكانت القيادة العربية موحدة , "آيات الرمحن يف جهاد األفغان"ومساه , اهللا عزام كتابا عن اجلهاد األفغاين وعن الكرامات

  .م1988خ عبداهللا عزام والشيخ أسامة بن الدن كما كان احلال يف معارك جاور يف خوست سنة حتت إمرة الشي
اجتمعنا مع األمري أبو الشهيد العسريي وأطلعنا , واآلن أعود إىل قصيت فبعد القاء نظرة على املقابر والسالم على أهلها

, يف اخلط اخللفي ملدة ثالثة أيام ليتم تبادلنا بغرينا فيما بعدومبا أننا جدد يف اجلبهة فينبغي لنا أن نبقى , على جدول األعمال
فحىت , وبدأت أمسع أكثر فأكثر عن القاعدة ألن هذه اخلطوط كلها تابعة هلا, وكنا حنرس الليل ونعمل يف اإلداريات يف النهار

, لذهاب إىل اجلبهة كحاليت متاماالشباب الذين مل ينتظموا حتت صفوفها عليهم املرور أوال بطرخم واإلستراحة فيها قبل ا
ولكن إذا كان املرأ منتظما معها فقد يتحرك يف نفس اليوم إىل , فالقاعدة كانت تصرف على معظم اجلبهات يف جالل آباد

فكل مدريب القاعدة ينسقون حتركام قبل , سواء تلك املوجودة يف بيشاور أو املعسكرات, اجلبهة األمامية بأوامر من قيادته
وقد تعرفت على األخ الفاضل ااهد الشهيد أبو زيد التونسي وهو قيادي كبري يف صفوف ااهدين , دوم إىل اجلبهةالق
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فهو األخ الذي ظهر يف شريط املؤمتر الصحفي يف , ولكي أوصل الصورة للقارئ, العرب وكان عضوا بارزا يف القاعدة
, الفضائية األمريكية) النازا(اءه وعقله وقد درس الربجمة يف ومعروف بده, م1997سنة , وكان يترجم للصحفني, خوست

وكان , ولكن بعد مساع نداء اجلهاد من قبل الشيخ عبد اهللا عزام يف احدى زيارته ألمريكا ترك الدراسة والتحق بأرض اجلهاد
جماله متاما ويتقن ثالث ويتقن , ولغات برجمية أخرى, والكوبول, مهندسا برجميات وخطري جدا فقد متكن من لغة البيزيك

وقد غري كنيته إىل أيب عطاء الشرقي يف املرحلة , لغات الفرنسية واالجنليزية والعربية وكان متوسط القامة وذو حلية كثيفة جدا
, مصريون, مغاربة, جزائريون, شعرت أنين لست غريبا بني ااهدين فكلنا إخوان قمريون أم خليجيون أم تونسيون. األخرية
هذا املشهد و, نتكلم لغة واحدة هي لغة القرآنون كلنا كنا ندفن بعضنا بعضا ونشترك يف الطعام وننام يف اخلندق الواحد وميني

  .ال يتكرر إال يف احلج فقط
كنا جيل ما بعد االحنياز أو باألحرى جيل التسعني فلم نشارك يف معارك االحنياز وكذلك مل نشهد مقتل الشيخ 

فقد وصلنا يف فترة الفوضى سواء يف بيشاور أو يف اجلبهات فكثرت خطوط العرب وبدأ , اهللا عزام رمحه اهللا ااهد اإلمام عبد
ومل , الشباب يتجاهلون أوامر العام وأصبح كل من ميلك املال وقليل من الشباب يفتح خط خاص به يف كل أحناء أفغانستان

  .يتمكن الشيخ أسامة من التحكم باألمر مثل األول
مرور ثالثة أيام من تواجدنا يف طرخم وصلت دفعة جديدة من ااهدين من بيشاور ومت استبدالنا م وجهزنا  بعد

اليوم الذي , لنشعر أننا نعيش ليغرنا ال ألنفسنا, أنفسنا للتقدم لألمام لرؤية األمور عن قرب وكنت مشتاقا ملثل هذا اليوم
كنت أنتظر هذا اليوم الذي سأقول لنفسي كفى خوفا وكفى جبنا وكفي , يتمناه كل شاب يريد ألمته النهوض واحلرية

وكم من شاب يف سىن قد مات وهو , أما املوت فآيت ال حمال سواء يف اجلبهة أو املدرسة أو يف اجلامعة أو على السرير, سكوتا
هل تعلم , حانه وتعاىل؟يدخن احملرمات؟ وكم من شاب قد مات مريضا على فراشه؟ وكم من شاب مات وهو يعصي اهللا سب

يا نفسي بأن املوت يكون مرة واحدة وأن األبطال هم الذين ميوتون يف سبيل اهللا وليس يف املعاصي واحملرمات واملالذات 
واحلمدهللا الذي شجعنا وأعطانا قوة التحمل والصرب واإلقبال عند لقاء العدو ألنه أمر رهيب جدا جدا وصدق رسول , الفانية

إن الفرار يوم الزحف أمر خطري جدا ومنايف , "ال تتمنو لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاثبتوا: " عليه وسلم عندما قالاهللا صلى اهللا
لذا كنت أدعو اهللا دائما ومن دون رياء أن يثبتين عند , ألخالقيات املسلم احلقيقي وعواقبه شديدة عند اهللا سبحانه وتعاىل

وهذا األخ قد , خ أبو عنتر املصري وكما قلت فإنه من أظرف الشباب وحيب املزاح جداوقد حتركنا من جديد مع األ, اللقاء
وال أدري مباذا ارتكبوا حىت مسوا بالتائبني؟ أمن كوم مسلمون جماهدون؟ إم , نزل مصر مع اموعات اليت مسيت بالتائبني

وملاذا اليوم تفتح هلم قضايا ومشاكل؟ ونسأل , ريةمسلمون مساملون ذهبوا للجهاد يف أفغانستان بترخيص من احلكومة املص
وجيدر على رؤساء العرب أن يتوبوا من أفعاهلم الشنيعة واضطهادهم , اهللا أن يثبتهم وأن حيبب إليهم الدين واجلهاد يف سبيله

وأتقن وكان مع أيب عنتر ولد أخته محدي وهو شاب صغري يف سن وظريف تعرف على اجلهاد من خالل خاله , للشعوب
وأتقن بعض الكلمات , اللغة البوشتوية بلكناا وكذلك الفارسية وكان خفيف الدم ويريح ااهدين يف حديثه وحيب النكت

وكان األخ أبو عنتر ميزح معي كثريا ويصل األمر إىل , السواحلية القمرية القوية ويسلم علي دائما بالقمرية وقد أحببته كثريا
هنا من أجل إخواين يف مهم أحبوين بسبب صغر سىن وألنين ين بني االصحاب واألقارب ومعظوشعرت أن, عض رأسي بقوة

وهناك قصة أحد األخوة القمريني وهي مشهورة لدى , وألن القمريني بصفة عامة كانت لديهم مسعة طيبة جدا, الدين
ي ذات ليلة ومن شدة احلماس تسلل لوحده فف, وتكىن بأيب زيد القمري, فهو بطل من أبطال اجلهاد يف جالل آباد, ااهدين

ومتكن من الزحف , ومل يعرف أحد عن مكانه فقد فُقد, خلط العدو وقد أصيب ومكث بني العدو وااهدين لعدة أليام
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فقد , وكنت أفتخر بشجاعته رغم أين مل أره إال مرة واحدة فقط, وهذه القصة كانت لصيقة بكل قمري, والرجوع لوحده
  . هاد ورجع إىل الدراسة اجلامعية يف إسالم آباد ومل يعد يهمه أمر اجلهاد األفغاينترك ساحة اجل

ومت انزالنا يف مركز الفتح يف , كالعادة وألننا لسنا تابعني ألي تنظيم فسنتجه إىل املراكز العامة ويتحكم فيها القاعدة
ية جيتمع فيها ااهدون ويتم جتهيزهم لتلبية الطلبات وهي جبهة دفاعية خلف, "املزرعة رقم أربع"وتعين " فارم تشار"منطقة 

وكانت جتسد , وهذه املراكز كثرية ومنتشرة يف سلسلة مزارع الزيتون يف املناطق احمليطة جبالل آباد, السريعة للخطوط األمامية
وبعض الشباب العرب فهناك مراكز أخرى خلفية وتابعة لقادة أفغان , صورة للخالفات العربية العربية كما سبقت وقلت

, الذين أرادوا أن يثبتوا لناس أم منفصلني عن القاعدة يف اختاذ القرار خبصوص مىت وأين وكيف تتم العمليات ضد العدو
وكان هناك خالف بني ابن خطاب رمحه اهللا وإدارة , "أُحد"ومركز " غالي"ويف  2مرزعة رقم ) الفارم دو(فهناك مراكز يف 

كما عمل عالقات , ال والشباب وج جته وفتح خط وجبهة خلفية ختصه مع بعض اإلخوة اجلزائرينيالقاعدة فقد ملك امل
  .وهذه اخلالفات كانت تؤثر على مسار األمور يف اجلبهة, مع قادة أفغان

 قدم للجهاد يف أواخر الثمانينات وقد تدرب يف, وسأحتدث قليال عن األخ ابن خطاب فهو من مواليد بالد احلرمني
وبعد خالف مع اإلدارة ترك املعسكر ومل يكمل تدريبه واجته للجبهة مباشرة ومن هناك اجتهد يف , معسكر القاعدة يف جاور

فقد كسب كثري من الشباب الذين رفضوا روتينية ,  احلماسة والشجاعةريالتعامل مع األسلحة اخلفيفة والثقيلة وكان كث
الشباب الذين مل يروق هلم التدريبات يف  ضعوفعال جنح يف اجياد خط خلفي وب ,املعسكرات وانضم لألفغان بدال من العرب
وحصل على املساعدات من اخلليج وأسس قاعدته وهو مقاتل شرس وال يهمه , املعسكرات فيتجهون إليه دون تدريب مسبق

ثل هذه األمور يف بداية مسريه غري القتال فقط أما نتائج العمليات وكيف يكون رد فعل اخلصم بعد العمليات كان يتجاهل م
فقد فهم أن , وقد اعترف بذلك فيما بعد عندما انتقل إىل الشيشان, بسبب عدم خربته السياسية يف املرحلة األويل من جهاده
وكان يرفض , فقد نضج سياسسا وعسكريا يف مرحلة الشيشان, األساس هو تدريب الشباب واإلعداد اجليد قبل القتال

وقد , أقصد أنه تغير مع مرور الزمن وهذا أمر وارد لكل عاقل,  يتدربوا مسبقا ومينعهم من الذهاب للجبهاتالشباب الذين مل
, فقد كان يرسل ااهدين إىل أفغانستان للتدريب مث التوجه إىل الشيشان فيما بعد, عرف أن إدارة القاعدة كانت على حق

هذا ليس بالعيب , دة ااهدين ال يفهمون يف السياسات اخلارجيةورمبا يستغرب بعض الشباب عندما أحتدث أن بعض قا
هل كان قاضيا ماهرا؟ ال مل يكن , فخالد بن الوليد كان مقاتال شرسا وحمنكا يف العلوم احلربية, فالكل ميسر ملا خلق له

وهناك رجال شرسني  ,فكل ميسر ملا خلق له, كما أن أبا هريرة كان مقاتال عادية وراويا ماهرا شديد احلفظ, كذلك
فمن , ة الرسول أليب ذر بأن يبتعد من اإلمارة والواليةوهذا سبب نصيح, مكان آخر لن يفيدوشجعان ولكن عندما تضعه يف 

  .تعود على القتال واملنازالت سنجده يبحث دائما عن القتال يف كل مكان وهذا ليس عيبا
ظهر بعض العنصرية والقبلية واجلاهلية و, ل آباد واضحة جداقاعدة يف جالكانت خالفات القائد ابن خطاب وإدارة ال

وهو أن , وهذا أمر غري صحيح لسبب واحد, لدى بعض شباب اخلليج الذين ظنوا أن املصريني هم املتحكمون بكل شيئ
تقدمني األخ الذي طرد ابن خطاب من معسكر جاور كان قياديا من الطائف ومل يكن مصريا وأيضا إن الشباب املصريني امل
  .للجهاد كانوا أكثر خربة يف اال العسكري ألن معظمهم ضباط أو عساكر سابقني يف اجليش املصري وهذا أمر واقعي

وكل هذه املراكز بدًء من بدر الكربي , للجبهة وبعيدا عن اخلالفات فقد كان مركز الفتح أكثر أمنا وشعبيا أعود
ومكثنا يف , سلح وحتصيناا جيدا وكانت بيوت خمصصة للمهندسني الزراعينيوالصغرى والفارم دو كلها مبنية باالمسنت امل

الفتح ملدة يومني قبل متكننا من الذهاب إىل اخلط األمامي اة العدو يف عمليات شبه روتينية وهي احلراسة والترصد ورمي 
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واحنصرت هذه املواقع يف , ة جالل آباد ومطارهاباملدافع الثقيلة والقنص ومجع املعلومات ملواقع العدو األمامية ورصد ملدين
سلسلة جبلية مسيت جببل قباء من قبل ااهدين العرب بقيادة الشيخ أسامة وأسست عندما طرد العدو وأجرب على االنسحاب 

خط جليبيب فهناك جبل هريرة يف امليمنة وخط احلزب اإلسالمي يف الوسط وجبل قباء يف امليسرة و, يف سلسلة معارك االحنياز
يف األسفل وخط اهلاون حتت اجلسر وكلها تتحكم يف الطريق الرئيسي املؤدي إىل جالل آباد من طرخم وبعيدا عن خط قباء 

أما حنن فقد نزلنا يف خط اهلاون وأمريه األخ أبو مهام الصعيدي وحرسنا , هناك خط آخر يسمى كترغاي ويكثر فيه البنجابيني
وكنا حنرس حبذر شديد ونرمي , كنا خلط هريرة يف أعلى اجلبل لنتمكن من رؤية العدو عينا بعنيفيه ملدة يوم وليلة مث حتر

والعدو كان يرد بعنف علينا فهو ميتلك الدبابات فكانت تقصفنا , بالقناصة على العدو ويف بعض األحيان نرميهم املدافع الثقيلة
بفضل اهللا كنا نتصرف طبيعيا عندما تعودنا على هذا العمل  وصوا قوية وتدخل اخلوف يف القلوب ولكننا, بقسوة شديدة

واملعروف أن اجلنود الرمسيني مل يكونو جادين يف اخلط , كنا نعلم بالضبط مىت سيقصفنا العدو بالوقت وبالساعات, الروتيين
املواجهة وهؤالء موالني  وهي األقوى يف" غالم جام"أو املعارك ولذلك استعان جنيب اهللا مبليشيات مسلحة من الشمال تسمى 

كانت حلظات , جلنرال دوستم ومن املذهب اهلزارة االمساعيلية وال يلبسون الزي العسكري فهم مرتزقة وشرسني يف القتال
اخلط األول حلظات سعادة بالنسبة يل فقد نسيت كل شيء يف الدنيا غري والديت احلبيبة كنت أتساءل كيف حاهلا وهل متكنت 

  .ما أنا عليه؟ ومل أمتكن من مراسلتها من داخل اجلبهة من معرفة حقيقة
ولدينا مكان , كنا نستيقظ الفجر ونصلي بداخل الكهف الصغري احملفور من على قمة اجلبل واحملمي بالشواالت الترابية
داخله من غري خمصص للحراسة الليلية والنهارية وقد ربطنا اخلنادق بعضها ببعض خبندق ارتباطي طويل حيث ميشي ااهد ب

وبعد الصالة نعمل حلقة جتويد مث بعد ذلك يتم جتهيز الفطور وكانت سيارات اخلط اخللفي تأتينا مرتني , أن ينحين أو يزحف
وكنا ) املعمول(يف األسبوع وكنا نأكل أحسن أكل فتأتينا اجلبنة املصرية واملربات ومعلبات السردين والشوكوال والكيكات 

وبعد الفطور نتوزع على , عادة ألف مرة وأكثر من أن يكون أحدنا يف بيته نائما أو حىت مستيقظاكامللوك وشعرنا بالس
وهذا كان أصعب , واآلخر يرتل ملركز جليبيب إلحضار املاء, وتنظيف املدافع واألسلحة, اخلطوط وبعضنا يبدأ بتجهيز الغداء

احلمري , ا ويف بعض األحيان كنا نستخدم صديق اإلنسان يف احملنشيء يف اخلط ألن جبل قباء كبري ويلزمنا إحضار املاء بأنفسن
  .}واخليل والبغال لتركبوها وزينة{, والبغال

أما قباء فلم يتمكنوا من ذلك ألن األمر حيتاج , وقد متكن ااهدون من عمل طريق إىل خط هريرة بالفؤوس واملواعل
مث نتوزع , العصر مث بعد ذلك نعمل درس شرعي ألحكام اجلهاد وبعد الغداء نقيلل حتت القصف حىت صالة, إىل امكينات

ليقرأ كل أحد منا أذكار الصباح واملساء وبعد املغرب يتم كتابة احلراسة ومعرفة كل جماهد بالوقت املناسب له وكنا حنرس 
وهناك , النوم وقد تضطر إىل حراسة ساعتني أو أكثر عندما يرفض األخ الذي بعدك بالنهوض بسبب ثقل, ساعة بساعة

بعضهم يقوم ويأخذ السالح من األخ مث يرجع إىل النوم وهو ال يشعر مبا , قصص كثرية للشباب الذين لديهم عادة ثقل النوم
كنت أمتتع باحلراسة ألنين أجد الوقت الكايف ملراجعة القرآن والتأمل يف , يفعل ويكون اخلط عندئذ حتت حراسة اهللا واملالئكة

  .مل نكن خناف من الظالم أبدا, الدعاء للمسلمنيالنجوم واخللق و
كان واضحا يف الدربني ومل أقتله طبعا وأنا ال أخجل من قول هذا األمر ألنىن , يف ذات مرة قنصت على أحد اجلنود

أنا ال , ريال أكفر أحد أبدا وهناك فرق بني القتال والتكف, ال أؤمن بفكر التكفري الذي يكفر كل جنود أنظمة البالد االسالمية
فكيف ولو استقال أو تقاعد أو ترك اخلدمة العسكرية؟ هل يرجع من , أكفر جندي وال غريه رد أنه يف احلكومة الفالنية

فكنت أراهم , وقد كربوا هذه املسائل ووقع الكثري يف خطر التكفري, اجلديد إىل االسالم؟ هناك شبهات لدى بعض الشباب
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كيف نقاتلهم؟ ولكن اجلواب كان جاهز من علماءنا الذين أفتو بذلك سواء علماء بعض األحيان يصلّون وأتساءل 
أفغانستان نفسها فقد أمجعوا يف وقتها أن النظام املاركسي الروسي كافر وأن اجلنود يف كابل , اليمن, بالد احلرمني, الباكستان

الية ختالف الشيوعية يف العقيدة؟ كلها عقائد أنا أتساءل هل الرأمس, هم حيمون النظام الذي أسس من قبل احملتل الروسي
نظام املنصوب من قبل االحتالل األمريكي يف العراق؟ وال أعين هنا أنين أؤيد الرأي املؤول وما فرق نظام جنيب وال, فاسدة

ا ال نكفر الشعوب ألنن, أا األنظمة يف بالد االسالم} ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار{: لقوله تعاىل
وكذلك قتل الناس عشوائيا من غري هدف رد أم , االسالمية وألن حرمة دم املسلم أغلي عند اهللا من حرمة الكعبة الشريف

إذًا ملاذا قاتلت جنود جنيب اهللا؟ وملاذا , بل منهجه هي الدعوة إىل اهللا, كفار هذا ليس منهج النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
وقد أفيت , مة أمجعت على ذلكانستان؟ السبب بسيط ومقنع ألن األ؟ أو أفغ,ي نظام ينصبه األمريكان يف العراقسأقاتل أ

فعندما يكون لدينا فتوى شرعية اتقيد ا يكون األمور كله خبري أما , العلماء سواء األزهر الشريف أو بالد احلرمني وغريها
, فهنا جيب التريث والتأكد من األمر قبل البدأ بقتل الناس, ا ألسباب سياسياعندما تعم الفوضى وخيتلف العلماء يف قضية م

أم , وأنا أختلف كثريا عن بعض الشباب ااهدين الذين يكفّرون الشعوب يف األنظمة العربية واالسالمية لسبب واحد
ي يف احملكمة الشرعية وكل من حىت املعلم والقاض, وال جيب تكفري كل الشعب, مكرهون وجمربون وحتت رقام السيوف

جيب على الشباب ااهد التمييز , مث تراجعت عن هذه األفكار, يعمل مع احلكومة وهذه كارثة وأخطاء وقعت فيها مجاعات
بني العدو والصديق وأيضا جيب عليهم أن يعرفوا أنه ليس كل عدو حمارب وإال أصبحنا أعداء لشعوبنا وعزلنا أنفسنا عن 

هناك فرق بني ما جرى يف أفغانستان والشيشان وفلسطني والعراق والفليبني واألوجادين , وهذا واهللا ماال نرضاهجمتمعاتنا 
أما فتح جبهة , كل هذه املناطق االسالمية حتت االحتالل املباشر للكافر سواء األجنيب أو الداخلي, والصومال, وبورما وأرترييا

وقبله , ألننا رأينا جبهة اجلزائر ماذا حلت ا, ن وسوريا وغريها أمر جيب التريث فيهيف مصر وبالد احلرمني واجلزائر واألرد
, وحنن ال نريد زرع عداوة بيننا وبني عوام املسلمني وإيذاءهم بسبب وجود هؤالء احلكام الظلمة واخلونة, جبهة مصر طبعا

وباب القتال , فيجب على اإلخوة التريث, ح ضدهمواهللا إن هؤالء احلكام جاهزون إلبادة كل الشعب حبجة أننا حنمل السال
. وليس من الضروري اجياد ساحات قتالية يف كل مرة ألن ال يكون على حساب شعوبنا, واسع ومفتوح إىل يوم القيامة

فتح وأقوايل هذا دليل قاطع على أنين أؤمن مببدأ الدفاع عن النفس يف حالة الضرورة ولكن ال أؤمن باجلبهات الداخلية أي 
جبهات ضد احلكومات يف الدول اإلسالمية ألن هذا األمر يفرق بني املسلمني العوام الذين ال حول هلم والقوة فيما نعتقده 

حيث يتحد مع هذه , وتكسب العدو احلقيقي مكاسب كثرية, وهذه العمليات جتعلنا نرجع للوراء بدال من التقدم, حنن
ة للتعامل معها وهذا ولألسف الشديد الذي حيصل اآلن يف بالد احلرمني بعدما احلكومات ضدنا ويصبح لدينا جبهات كثري

وهذه اجلبهات مل تنجح يف مصر وأنا أقول ما , وهذا ليس من ج الشيخ عبد اهللا عزام, رفع الشباب السالح ضد السلطات
, نا جزءا ال نتجزأ عن األمة اإلسالميةوأمريي الشيخ أسامة بن الدن فقد قال أن, أعتقده وأعلم أن هذا مايعتقده أيضا شيخي

وقد يسألين سائل وكيف يتم التغيري يف البالد اإلسالمية؟ بكل بساطة يتم التغيري بالطرق السلمية ليس يف ذلك عيبا؟ اسعى إىل 
وا عن الدعوة وقول احلق ألننا ال نواجه قريش وكفار أصليني حىت حنمل السالح ضدهم دون امجاع بل نواجه مسلمني احنرف

وحتمل السجون والتعذيب خري من ! العيب أن نقتل أمهاتنا وأباءنا وإخواننا حبجة أم يساندون احلكام, يف بعض الدول  احلق
أن ينشب حروب دموية يف بالدنا يقتل فيها املسلم أخاه املسلم ونفتدق إىل األمن وينتشر الفساد وهذه هي الفتنة وسيشمتنا 

واإلصالح دائما يأيت من الداخل ليس من , ك األمر للعلماء والتجار واحلكماء ليلعبوا الدور الالزمنتر, األمريكان واليهود
صحيح أن اجلنراالت مل حيترموا حق الشعب اجلزائري , وقد رأينا يف اجلزائر أن الشعب والعلماء هناك غريوا األمور, اخلارج
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حنرص على مصلحة املسلمني وعدم سفك دماء املسلمني بأي حنن مسلمون وجماهدون وجيب أن , ولكن حنن لسنا جنراالت
أما الشباب الذين دافعوا عن أنفسهم يف اجلزائر ألن ال يعتقلوا أو يهانوا فهنيأ هلم الشهادة ألن املرحلة األويل يف اجلزائر , ذريعة

ي من قبل العلماء ليصبح جهادنا دعمت من علماء اجلزيرة وقطر وافغانستان وباكستان وهذا ما حيتاجه ااهدون دعم معنو
واهللا أن جتتهد يا أخي يف اقناع املسلم العامي بقتال اليهودي املغتصب أو األمريكي , ومن قتل دون دينه فهو شهيد, شرعي

, املتغطرس املغتصب أهون وأسهل عليك من أن تقنعه بأن امللك الفالين أو رئيس من الرؤساء هو كافر أو النظام كله مرتد
يا أخي الرجل العامي يرى يوميا امللك أو الزعيم يتجول يف , جربت بعض اجلماعات ذلك خلمسة عشرة سنة لآلن لقد

املساجد ويعمل اللقاءات مع العلماء فكيف تستطيع أن تقنعه بأمر مثل هذا؟ لست مقتنعا متاما مبا أمسعه ألنين أعرف أننا مل 
وقد قلت وسوف أوضح ذلك يف اية الكتاب , ذا مل نكفر فالنا؟ أعرف ذلك متاماولن نسأل أمام اهللا ملا, خنلق لتكفري الناس

عموما إن هذه املسائل , عندما أجيب على السؤال حول تكفري العوام والعلماء ومن شارك يف أي جملس شورى إن شاء اهللا
, أمر مشوش بالنسبة لشاب عادي اختلفت فيها كثري من العلماء املعاصرين وهذه األفكار تؤدي إىل تكفري العيان وهذا

واألمر , هكذا يصبح الشعوب يف العامل االسالمي كلهم كفار, متاهات كثرية توصلنا إىل تكفري آباءنا وأمهاتنا يف النهاية
وال أتفق مع من حيمل , املدهش أنه لو خالفت بعضهم يف طرحهم فينظر إليك بنظرة االستحقار أو أنك ال تفهم يف الدين بتاتا

فهذا شأنك , أخي مادام أنت مقتنع بأن امللك أو الرئيس أو القاضي أو املعلم أو العسكري والشرطي الفالين كافر, ا الفكرهذ
ويف نفس , واحلمدهللا االسالم تكفل حبرية التعبري! وال جترب الناس وال تسخر م وال تنقص من شأم ألم خالفوك الرأي

كيف تريدونين ! جيب أن نفرق بني األمرين, فتح جبهات قتال يف بالد املسلمني أو قتلهالوقت ال تربط فكرة كفرهم بشرعية 
أو مدرسا ألنه يعلم يف مدرسة حكومية أو شرطيا ألنه يعمل يف احلكومة أو أحد أبناء , أن أكفر قاضيا ألنه يعمل مع النظام؟

هناك علماء كبار يعملون لدى , حا يف الباكستاناالسالم الذين يعملون مع هذا احلاكم الذي كفرته؟ ولنضرب مثاال واض
الشامزي وغريهم هل يسعنا أن نكفرهم؟ وأنا أتكلم جبدية يف , أمثال القاضي حسني وفضل الرمحن وشيخ العلماء, احلكومة

نيني ويواجهون خمططات العلما, وهم يعملون ليل ار لإلسالم, هذه املسئلة هل رد أم موظفني يف احلكومة يكفرون؟
وهل يتركون هؤالء بأفكارهم اخلبيثة أو يواجهوم يف كل احملافل؟ أهذه فعال شريعة حممد صلى , األقوياء الذين ميلكون الدولة

هل كفر ابن تيمية كل العلماء الذين تواجدوا حتت سلطة املاغول والتتار؟ أخي يف اهللا لو حتققت من األمر , اهللا عليه وسلم
فسوف , كيف أكفر كل هؤالء العلماء ألم مل يكفروا النظام الفالين؟, املوضوع أكرب من حجمنابدون محاسة لعلمت أن 

وال , ومشايخ األزهر كلهم, وناصر الدين األلباين, وهكذا سوف يكفر ابن باز, أكفر علماءي ألم كلهم حتت رعاية النظام
يخ أسامة ال يوافق اجلماعات املصرية يف استراتيجيتها املسمى والش, يبقى لنا إال جهاال يفتوننا وال حول وال قوة إال باهللا

إن جتربة أفغانستان ال ميكن تكرارها يف مصر ألن اجلماعات املصرية ال متتلك , باسقاط النظام بالعمليات العسكرية املطولة
قد جتاهلت كثري من اجلماعات هذه الدعم احلقيقي من علماء اإلسالم يف مجيع أحناء العامل مثل ما كان األمور يف أفغانستان و

ويف نفس الوقت مل حتتل أرض الكنانة احتالال مباشرة من قبل الصهاينة , املسائل عندما اختارو اخليار املسلح يف بالد إسالمية
أن هذه بل حيكمها أبناءها الظاملني املفسدين الذين رضوا بالدنيا بدال من اآلخرة وحنن نعلم جيدا , أو األمريكان أو روسيا

احلكومات من أفسد األنظمة وحتكم الشعوب بالقوة والقهر إال أن األمن واالستقرار مطلوب يف بالد اإلسالم ألننا نؤمن بأن 
وانظر إىل الصومال لو أردت أن , وهناك أحكام كثرية ملثل هذه املراحل االستعمارية, بالدنا ما زالت حتت االستعمار الغريب

وصحيح بأن هذه اإلنظمة عميلة ال شك يف , أنا مع التغيري واالصالح الذي يعيدنا إىل ديننا احلق, قرارتفهم معىن األمن واالست
وهم ميتلكون , فالشعوب اإلسالمية حتت ضغط هؤالء احلكام, هذا األمر ولكن ال ننسى أم مسلطون على رقاب املسلمني
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, اسيهم واجلزائر وتونس ومصر واألردن أكرب دليل على ذلكأجهزة سرية وقمعية وجاهزين لعمل املستحيل من أجل محاية كر
هل تغري املنكر بعد مقتله؟ فلماذا , وماذا حصل بعد ذلك؟ ال شيئ, فقد اغتالت اجلماعات اإلسالمية الرئيس أنور السادات

جلبهات الداخلية املطولة يف أنا قلت وما زلت أقول بأن ا, نكرر األخطاء وال نغري استراتيجيتنا يف التعامل مع الدول اإلسالمية
والتغيري إما أن يكون بانقالب عسكري منظم حيث يتم اإلطاحة بالنظام خالل ساعات فقط لتجنب , الدول االسالمية صعبة

كما فعلوا هؤالء احلكام من قبل فعبد الناصر جاء بالقوة وكذلك القذايف وكذالك حافظ األسد , حرب داخلية بني املسلمني
األمريكان الصهاينة ونركز على العدو األكرب األمم املتحدة و, فإما بانقالب يا شباب وإما أن نتريث, وغريهموعمر البشري 

وهذا واهللا مايريده هؤالء الظلمة من , لتجنب ختريب دولنا وتكريس الكراهية بني العلماء والشباب ,لبالدنا وقوات الناتو احملتلة
فهم باألمس دعمونا واليوم انقلبوا علينا , خمربني وال ننتمي إىل األوطان أو أننا إرهابيونعزلنا من اتمع حبجة أننا , احلكام

  .وال يسمحون ألي أحد أن ميدحنا أو أن يتكلم باحلقيقة
أما واهللا وهذه شاهدة هللا فإن الشيخ أسامة بن حممد بن الدن هو من كان يهدئ الشباب اليمين عندما أراد محل 

وأيضا مل يشجع أبدا اإلخوة يف اجلزيرة حلمل السالح ضد احلكومة ألنه حيسن الظن بعلماء اجلزيرة وهم السالح ضد احلكومة 
فكيف , وحذر كثريا من أي محلة مسلحة يف الباكستان ألن هذا األمر يضعف ااهدين, من خرية أبناء أمتنا وسندنا بعد اهللا

ل ما بوسعه يف ضبط الشباب ولكن ملا أدرك الشباب أن احلكومات ال هو عم, يتهم اليوم بأنه وراء ما جيري يف هذه الدول؟
وهناك أدلة كثرية تأكد بأن الشيخ . فماذا عساهم أن يفعلوا غري الدفاع عن النفس؟, حتترمهم وتتجاهلهم وتعذم وتشردهم

  .أسامة ال حيب اجلبهات الداخلية يف الدول اإلسالمية فإا تضعف األمة
نا إىل اخلليج لتخريبها يف التسعينات ومل يفعل ذلك ألن هذه البالد ليس ملكا آلل فالن دون كان بوسعه أن يوجه

غريه فالكعبة املشرفة هي ملك كل املسلمني فكيف يعقل أن يقال بأن القاعدة ختطط لضرب احلجاج واهللا هذا ماال يقبله أي 
واليوم يأيت , وعائلته قامت بالتوسيعة العظيمة, جد احلراموالده الشيخ حممد بن عوض بن الدن من وسَّع الكعبة واملس, عاقل

فقد رأيتم , وليس كل من كان يف أفغانستان حتت أوامر الشيخ أسامة, هو ويهدمه؟ أين حكماء األمة يف مثل هذه اإلشاعات
فكل هؤالء , وسنةأن الشيخ مل يكن لديه سلطة فيما جيري يف آسيا الوسطى وفيما جيري يف الفيليبني وفيما جيري يف الب

الشباب تدربوا يف أفغانستان يف عدة معسكرات ويف معسكرات القاعدة ولكن مل يكونوا منظمني معها فقد حتركوا مبفردهم 
وأقر أن بعد سقوط إمارة أفغانستان أصبح , واآلخر مل يوفقوا فقد ظهرت مجاعات وتشكيالت, واهللا وفق بعضهم فيما أرادوا
وال أرى اية هلذه املسرحيات فاألمر جد خطري وخارج عن , العمليات وفوضى أمنية خطرية جداهناك فوضى التنظيمات و

أما اجلزائر فإن الشيخ عباس مدين وعلى , أما مصر فالكل يعرف أن اجلماعات املصرية كانت متلك قراراا, السيطرة الكاملة
أمثال الشيخ قارئ , نا املعتدلني ممن يدافع عن كرامته ضد اجليشوحنن دعم, باحلاج حفظهما اهللا مل يأتيا إىل أفغانستان من قبل

وليس لدينا أي عالقة باجلماعة , وأهدر دمهم ظلما, وهؤالء قد قتلوا بفتاوى بعض طالب العلم يف لندن, سعيد وأصحابه
دون يف املاء العكر وخيلطون هذه هي احلقيقة ملن يريد احلق أما الذين يصي, االسالمية اجلزائرية أو من يكفر الشعب اجلزائري

, اهلابل بالنابل فاهللا سبحانه وتعاىل هو احلكم بيننا وبينهم أما أعداءنا فال يهمنا ما ينشرون عنا أو ما يقولون فهم كاذبون أصال
ات اجلزائرية يف قد نشر مسومه التكفريية يف اجلزائر واشترك مع املخابر, وعرفنا فيما بعد أن التكفرييني أمثال أبو أمحد اجلزائري

وهذا حيصل اليوم يف العراق بفعل , تأسيس خالية من اجلماعة االسالمية هدفها تشويه العمل االسالمي وتنفري الناس من احلق
وحنن سنظل جناهد ضد العدو الصهيوين وكل حمتل لبالد املسلمني سواء وافقنا على ذلك حكام بالد , املخابرات اإليرانية
ولكن يف نفس الوقت ال يلزمين , ولكن فتح جبهات ضد شعوبنا أرى وهذا رأيي وال ألزم أحدا لذلك, فقونااملسلمني أم مل يوا
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أرى أن مثل هذه اجلبهات ال ختدم القضية األساسية وهي قضية فلسطني وحماولة توحيد اجلهود ضد عدو واضح , أحدا برأيه
أما , رامية إىل مواجهة الغطرسة الصهيونية األمريكية على دولناويف نفس الوقت تضعف اجلهود ال, املالمح وخطري على اجلميع

األنظمة فقد اختلف علماء زمننا يف أحكامها ومادام يترتب فيها سفك دماء املسلمني فمن األحسن االبتعاد من مثل هذه 
هؤالء احلكام خدمة لدى  أعلم أنك ستقول يل بأن, "دع ما يريبك إىل ماال يريبك", املتاهات والتركيز على العدو الرئيسي

وحنن حناول توحيد , عمك أو خالك, أخوك, طيب ال بأس ولكن ال تنسى أن اجلندي هو أبوك, وخونة وما إىل ذلك, العدو
ويف نفس الوقت ال مينعك أحد , واألمر بسيط إذا خططت جيدا فسوف تتغري األنظمة, صفوف الشعوب ضد احلكام الظاملني

ألن هؤالء احلكام ال ميلكون قرارام , من باب الدفاع عن النفس إذا هومجت دون وجه حق من أن تدافع عن نفسك فقط
, حىت لو أردنا اجللوس والتفاهم معهم اآلن فلن يقبلوا بذلك إال إذا أعطوا الضوء األخضر من األسياد احملتلني لألمم املتحدة

استراتيجية للتغري قد تؤدي إىل املواجهات وسيحصل ضرر كبري إن اختاذ قتال األنظمة , فهم يواجهوننا بأوامر من األمريكان
وسوف يزودوننا باملساعدات , وسيفرح األمريكان وبين صهيون عندما يرون االقتتال بني املسلمني, يف أوساط عامة املسلمني

, إخوة جبهة اإلنقاذواجلزائر أكرب دليل على ما أقول رغم أن الظلم وقع على , ويف نفس الوقت يشجعون احلكومات علينا
واألهم , لكن عندما خرجت األمور عن السيطرة استبيح دماء األبرياء املسلمني باسم اجلهاد وباسم أن الشعب يؤيد احلكومة

وعندما , ال ميكن أن نصور األمور إما باألبيض أو باألسود, من كل هذا أن تقبل برأي األخرين مادامت املسألة فيها خالف
وا أنفسهم بااهدين بأن كل علماء األمة خونة أو ألعوبات يف أيدى احلكومات فعندئذ نغدو بال مراجع ظن بعض الذين مس
حنن واهللا حباجة إىل تقييم مفهوم احلاكمية ومفهوم التعامل مع العوام ومفهوم التعامل مع العلماء الذين , ويكثر الفنت يف أمتنا

فمثال جيب أن حنترم فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي عندما تكون لصاحلنا أو , هم مزكون عند عوام املسلمني يف كل العامل
طيعوا أن حيولو بيننا وبني رغم أننا مطاردون وكثري من العلماء لن يست, هذا هو اإلنصاف وكذلك غريه من العلماء, ضدنا

والتصرف باحلكمة واملسؤولية أمر مهم , ءنان قدرة علماإال أنين ال أر مربرا للتنقيص م, اخلونة والفاسقني الظاملني حكام دولنا
أما قتالنا الصليبيني الصهاينة احملتلني واملعتدين لنا فهذا امجاع األمة , يف تصرفام الظاملة للشعوبحكام دولنا ألن ال نشابه 

ليس هناك امجاع لصاحل أما قتال احلكومات ف, وهناك أكثر من مائة عامل يف أفغانستان وباكستان أفتو يف هذا الشأن, والعلماء
وممكن أن تسألين , ااهدين وهذا أمر حقيقي جيب أن ينتبه له كل جماهد ليكون جهاده صايف وغري ضار للمسلمني وقضاياهم

كيف خنرجهم من بالد العربية واإلسالمية من غري ضرر؟ نقول بأن التترس باملسلم بقصد قتل العدو الكافر األصلي احملارب 
ولكن ال تضع يل سيارة مفخخة يف منطقة مليئة باملسلمني ومبساجدهم بغابة , هة األهداف املشروعة شرعيةجائز عند مواج

قتل عساكر السلطان املسلمني حبجة أم مرتدين يف مذهبك أو التترس لقتل كافر أصلي وحمارب وأنت تعرف مسبقا أن 
جيدا وتقتله مبسدس كامت صوت بدال من سيارة مفخخة؟ إن وملاذا ال ختطط , العدد األكرب من القتلى سيكون من املسلمني

وعندما يتعلق العمليات اجلهادية ضد املصاحل األمريكية الصهيونية يف العامل اإلسالمي جيب , العمليات االستشهادية هلا ضوابط
ا من املسلمني مثل وإذا كان اهلدف قريب, مراعاة املسلمني واختيار أهداف رزينة وبعيدا عن املسلمني لتجنب دماءهم

مساكنهم ومدارسهم ومساجدهم فيجب أن تلغي العملية وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ألننا ال نقتل رد القتل أو الشهوة 
يف القتل إمنا حنن جماهدون لنا رسالة واضحة للعدو وهي أننا لسنا ضعفاء وأن األعداء ليسوا مرحبني يف ديارنا وأوطاننا 

  .حلكام الذين يتسترون م جيب أن يغادروا الكراسيوأن ا, كمحتلني
متأكد أن الشيخ أسامة مل رية من العشوائية يف التخطيط وتأسف ملا حيصل يف جزيرة العرب يف السنوات األخإننا واهللا ن

, لدى القاعدة يأمر مبثل هذه العمليات واهللا سائلين عما أقول ألنين أمني سر القاعدة وأعلم متاما كيفية إختيار األهداف
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أو , مثل جبهة باكستان, وأعرف أن املشاريع اليت ختص فتح جبهات يف الدول االسالمية كانت مرفوضة لدى قيادة القاعدة
أقول بأن الضرب العشوائي ليس , تركيز على القضية األفغانيةوال, الشيخ أسامة أجرب الشباب على التريث, اليمن أو اجلزيرة

صدر فتوى قتل املدنيني األمريكان كما ات شرعية ليست باهلمجية وعندما اتل الكفار احملتلني نتبع أدبيمن أساليبنا فعندما نق
ويتمثل يف أن , فإن اللجنة الشرعية كانت لديها األسباب الكافية لذلك وهذا الفتوى قابل للتغيري يف أي وقت, يسموم

فهم يقتلون اجلميع أطفاال ونساء وشيوخ , احات قتالية وغري قتاليةاحلكومة األمريكية ال متيز يف حرا ضد املسلمني بني س
وإذا تراجعوا عن هذا التصرف فسوف تتراجع إدارة القاعدة ألن هذا الفتوى استثنائي , يف ساحات احلروب وغريها, وعجائز

إن ثبت يل أنه غري , رك أم غريهارغم أنين شخصيا أعارض قتل الغري حمارب يف املعا, فهم اآلن يتعاملون باملثل. حلالة ضرورية
أما ضرب مؤسسام العسكرية واإلقتصادية والسياسية يف اجلو , وعندي أحاديث كثرية يف ذلك, حمارب فأنا ال أستهدفه

والبحر والرب فهذا أمر واضح لدي فنحن نستهدف املؤسسة أوال وأخريا أما من وجد فيها فهو يتحمل املسؤولية ألننا يف 
وقد أفىت الشيخ ااهد األسري عمر عبدالرمحن رمحه اهللا بذلك ويوافقه كثري من علماء اهلند , اضح املالمححرب علين و

و ملاذا ال نرد باملثل؟ أما األوروبني والكفار الذين مل  ,وهذا انصاف فأمريكا تستهدفنا اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا, والسند
  .إذًا اختيار اهلدف أمر مهم ألن ال جنعل املنكر أكثر منكرا وحنن ننكره,  حربناحياربوننا فنحن ال نستهدف إال من عاون يف

وعودا للخط بقينا هناك ملدة أسبوع تقريبا وأمرينا هو األخ الشهيد أبو أنس املصري الذي ام يف قضية عاطف 
نسأل اهللا ,  وإناإليه راجعونوإنا هللا 2000صدقي يف مصر وقد خطف يف ألبانيا من قبل السي أي إي وأعدم يف مصر سنة 

ومل أختذ قرارا واضحا خبصوص االنضمام إىل أي مجاعة , رجعنا بعد ذلك إىل الفتح من جديد. أن يتقبله من الشهداء آمني
أثناء وجودي يف الفتح عملت صداقات مع أبطال ااهدين الذين , ولكن اجتهدت يف مجع الدورات العسكرية التخصصية

 60تعرفت على الشيخ أبو احلسني اللييب رجل مسن  وكان عمره فوق , أمثال خمتار اجلزائري, ات الروسيةشاركوا ضد القو
اعتربته كالوالد وكانت زوجته أم , وهو رجل حكيم جدا, ولكن يأىب إال االشتراك معنا يف احلراسة ويتردد يف اخلط األول

يظهر يف الشريط املصور مع الشيخ أسامة ومها منبطحان ويرميان وهذا الشيخ , احلسني املصري بعيدا عنه يف هذه األثناء
تعرفت على األخ الشهيد أبو احلسن القطري وهو مسؤول مركز , ومشهور بلحيته احلمراء, بالسالح يف جممع مطار قندهار

وغريهم من الشباب املسؤولني  والشهيد أبو العباس املدين وسيف املكي واألخ عبد احلميد اللييب وأبو الزبري املدين, الفتح وقتها
رجل هاجر بعائلته وفر من ويالت صدام إىل أفغانستان ليساند , وال أنسى أسد كردستان األخ ياسني الكردي, يف املراكز

كنا مرتاحني جدا من نوعية الطعام وأيضا مل نتعب من حر , كان يشار إليه بالبنان, ااهدين وهو من أشجع رجال يف القتال
ن منطقة الفتح مغطاة باألشجار الطويلة وقمنا ببناء العرائش ألن صيف جالل آباد قاتل واملالريا منتشر فيها ولكن الصيف أل

ومبا أنين أملك قراريت ففكرت بالرجوع إىل بيشاور , واألخ عبد احلميد اللييب كان املسؤول عنها, عيادة الفتح كانت فعالة
نا يف طرخم ليومني وبعد ذلك أتانا األخ القمري الذي رافقنا من كراتشى لبيشاور وحتركت مع األخ أبو هريرة القمري ومكث

ومبوجبها يسمح لنا , فقابلناه وعملنا جلسة منفردة معه مث أخربنا أن لديه تزكية من القاعدة, وجاء ليبحث عنا ولديه أخبار لنا
 وقد سررت كثريا ألن ساحة بيشاور تفترس من جيلس كان األمر رائعا ومفرح بالنسبة يل, بأن نلتحق مبعسكراا التخصصية

وكان الفضل هللا مث هلذا األخ القمري الذي يواصل دراسته يف , بال عمل وتدخله يف املتاهات لكثرة اجلماعات واألفكار
لشابان اخترا ساحة مادام هذان ا"وقال هلم , فهو من أقنع اإلخوة القمريني القدماء بأمرنا, املاجستري والدكتورة يف إسالم آباد

تعرف يا أخي أن لألمة اإلسالمية طاقات كثرية يف ااالت , وهذا هو الصحيح" اجلهاد فال داعي ملعارضتهما فالكل يف جماله
ولكن األمة تفتقد وإىل يومنا هذا إىل , العلمية فهناك األطباء واملهندسني والتجار والعلماء الشرعيني واآلدبيني وغريهم كثري
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صحيح أن هناك جيوش لكل الدول ولكنها خمصصة , دين الذين يلبون نداء اجلهاد عندما تنتهك حرمات األمة اإلسالميةااه
  .حلفظ كراسي السالطني وليس للذود عن حرمات األمة

م عندما مل تتحرك احلكومات ومل تترك الشعوب بالتحرك ضد الكيان 48تأمل بصدق إىل أحوال الفلسطينيني سنة 
إن األمة حتتاج إىل شباب جماهدين ال يؤمنون باحلدود ليقاتلو أعدءها دون الرجوع إىل هؤالء املهزومني الذين , الصهيوين

وملاذا ال تعتربنا هذه األنظمة محاة الدين بدال من أن تعتربنا إرهابيني؟ ال لشيئ ولكن إلرضاء الغرب , أذلونا بقضية فلسطني
م حملاولة جتفيف منابع االنتفاضة اليت بدأت سنة 1991ى عندما ذهبوا إىل أسلو سنة وكانت الطامة الكرب, الكافر املتغطرس

برئاسة الذين عملوا اتفاقية كامب ديفيد ليحاولوا إبطال " أوسلو"م ووجدت قوة داخلية فأسرعت االنظمة العربية إىل 1987
مل جتلب لنا إال الذل " أوسلو"و, دبرة للمسلمنيوهكذا دائما نرى هؤالء عندما تكون هناك مؤامرة م, قوة محاس واالنتفاضة

, مث بدأت االجراءات االرهابية ضد الشعب الفلسطيين, فقد رأينا التصعيد االسرائيلي وعدم االعتراف بأن اجلوالن للمسلمني
هذه ,  فليسطنيحيث اجلدار العازل وويد القدس واملدن العربية وابعاد إخواننا من ديارهم وعدم إعطاءهم فرصة للعودة إىل

لقد رفعنا رأس اإلسالم يف أماكن كثرية وأكدنا للعامل ولرؤوس العامل أن للمسلمني كلمة إذا مل تكن , هي نتائج اتفاقية أوسلو
وكل , حنن وبفضل اهللا املعارضة احلقيقية وبال منازع, يف األمم امللحدة فسوف تكون لدى ااهدين يف كل مكان يف العامل

فالسجون لنا , وحنن ندفع مثن حتركهم, حتركت بعدنا بعشرات السنني, تظهر اآلن وتدعي التغيري واالصالح احلركات اليت
ال حسد وال حقد على مسلم مهما , مث هم يأتون لقطف الثمرات وال بأس بذلك فكلنا يف ثغرة, واملوت لنا والتعذيب لنا

وحنن من يقدر على , أما حنن فال خناف إال اهللا, لك عيب يف ذكان هدفه فهو ينوي خريا ولكنهم خيافون من بطش احلكام وال
ونقول ال , قول كلمة ال ال ال وال للصهاينة ولألمريكان املتغطرسني ولألمم املتحدة املسيسة من قبل الصليبيني اجلدد ملتطرفني

سكر أبو الشهيد القطري رمحه اهللا رتبنا مع إدارة طرخم ليتم نقلنا إىل مع. والفضل يرجع إىل اهللا, للحكام الذين أذلونا
يقوم بدور السائق يف معسكر أبو الشهيد القطري يف , وهو أخ نشيط, وانتظرنا عدة أيام حىت جاءنا األخ احلبيب شرحبيل

, ركبنا السيارة واجتهنا جلالل آباد مث بعد نصف ساعة احنرفنا عن الطريق الرئيسي وبدأنا نتجه شرقا حيث القبلة, جالل آباد
مث تابعنا , تابعنا إىل أن مررنا مبعسكر اإلخوة املستقلني وهم من شباب آزمراي يف غالي, كنا نرى جبال جاجي بوضوحو

وها حنن يف , حىت وصلنا املعسكر بعد سفر شاق والطريق وعر جدا وكنا مغطني بالغبار والتراب وكأننا خرجنا من املقابر
  . معسكر أبو الشهيد القطري التخصصي

  ب التخصصيالتدري
لتذكري الشباب اجلدد , وقد مسي املعسكر بامسه, وصلت إىل معسكر البطل أبو الشهيد القطري الذي قتل يف جاور

وهذا املعسكر خاص بالقاعدة وال أحد يتدرب فيه أو يصل إليه إال بتزكية مباشرة من بيت السالم , باألبطال السابقني األولني
ومشهور بعبدالقادر , واألمري هو أخ حبوب من جنوب بالد احلرمني, لوصول إليهيف بيشاور وبفضل اهللا متكنت من ا

, ليبيني 4قمريني و 3وكانت دورة مميزة ألا ممزوجة بعدة جنسيات خمتلفة كنا , وشارك أخوه الصغري يف دورتنا, اجلزائري
الدورة ممتازة جدا ونظام املعسكر خمتلف  كانت, وأخني من بالد احلرمني, أبو قحافة وأبو برزة, أبو ثعلب, األخ أبو خلود

شعرنا أننا مهمني وال فرق بيننا وبني املدربني فقد كان بيننا ارتباط , متاما عن معسكر التأسيسي أقصد الفاروق يف خوست
نت أما الدورة فكا, والرياضة مل تكن شديدة بل كانت نوعية, مباشر أما الطعام فحدث وال حرج كل ما كنا نطلبه يأتينا

وقد ختصصنا يف املتفجرات ودربنا , ممتعة جدا فقد استفدنا كثريا من نوعية املناهج وكيفية تطوير منهج تأسيسي إىل ختصصي
ومدربنا , فرترع ألغام حي ونرسم خريطة للحقل مث بعد ذلك يتم نزعها متاما, أخ من الشرقية مث التعامل مع األلغام عن قرب
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مث الطبوغرافيا واملساحة والتعامل مع األسلحة الثقيلة وإسقاط , فته الساحة يف هذا االكان من العراق وهو أفضل أخ عر
املواقع ودربنا األخ أبو طلحة السوداين مث دورة املسدسات واملواجهات وكان األخ أبو العرب املصري فك اهللا أسره من 

هذا األخ مسجون يف مصر ليومنا ومتهم يف , باتوكان يف زيارة خاصة للمعسكر لبعض التدري, مجاعة اجلهاد من يدربنا
أما نصيب األمري فهو املشرف على , قضية عاطف صدقي وأما الرياضة فكان من نصيب أبو عابد االحسائي من الشرقية

واألخ أبو العرب املصري تلقى , وهو من أمهر الرماة على املسدس يف ساحة اجلهاد, الدورة وتابع عن قرب ملعرفة نتائجها
ذات مرة متكنت من رؤية عبد القادر اجلزائري وهو يتمرن فيصيب الظرف الفارغ للكالشنكوف مبجرد , عض التدريب عندهب

, وهكذا ختصصنا يف هذه ااالت وأصبح لدينا خربة يف التعامل مع املتفجرات, إخراج مسدسه من املنعطف وبدون تنشني
  .حيث التعامل مع املورس وأجهزة الالسلكيوكذلك االتصاالت , املسدسات, اخلرائط, املدافع

أما بالنسبة لألجواء فكانت محاسية جدا كنا نعمل مناورات كثرية وحقيقية وفيها إطالق نار وزرع ألغام وغارات 
كان لدينا مدرب مصري من مجاعة اجلهاد يدرسنا كتاب العمدة الذي . وانسحابات حقيقية وكنا مرتاحني لنظام الدورة

حيث كل من هب ودب امتلكه لسبب , كانت املوضة اجلديدة يف بيشاور تدريس الشباب هذا الكتاب, احلاكميةيتناول فقه 
, وبعد ذلك يربر كل أفعاله بتكفري الناس, يف البالد االسالمية) الربالمانات(بسيط ألن فيه فكرة تكفري أعضاء جمالس الشورى 

اجلماعات اليت تنهج ج التكفري العيين يف عمل خمطط منهجي القناع واجتهدت , وكان التركيز على بالد احلرمني ومصر
الشباب اآليت إىل ساحة اجلهاد بأن حكومام كلها كافرة إذًا فكل من خيدم النظام يكون من معاوين فرعون واستدلوا بأن 

وأقول بأننا يف بالدنا ال , لينيويف الفراعنة األص, فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني وهذا كالم صحيح يف فرعون موسى
بل نتعامل مع حكام يقرون بال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا ويقيمون الصالة وبذلك يكون , نتعامل مع قريش عبدة أصنام

كيف تقنع الشاب ااهد بأن امللك فالن فرعون أو أن الرئيس الفالين هو , هناك فرق بينهم وبني أبا جهل وفرعون مصر
وأيضا ركزت هذه اجلماعات على فتاوى , أو العامل الفالين معاون لفرعون؟ وهو يراهم ليل ار يف املساجد, جهل كأيب

والذي , شيخ اإلسالم ابن تيمية وحاولوا مقارنة زمانه لزمننا وبأن اجلينكيزخان واملاغول والتتار مثل حكام البالد اإلسالمية
إذًا كان هناك خمطط لنقل مفاهيم بعض , ل من كتاب مكتوبب مصري عادي ينقا جمتهدا بل شايلقي الدرس مل يكن عامل

كانت , ومل تكن هذه سياسية إدارة القاعدة اليت يمن عليها اخلليجيون وقتها, تلك اجلماعات للوافدين اجلدد يف املعسكرات
فالذين حيكموننا ولدوا , ملن يريد احلق, منناولكن يف احلقيقة هناك فوارق كثرية بني املاغول والتتار وبني ز, اجتهادات فردية

وأنا أقر أن الوضع السياسي احلايل شبه الوضع السابق حيث األمرباطورية األمريكية املهيمنة علينا أما على صعيد , مسلمني
لوا املاغول وأيضا هناك أمراء املماليك وغريهم الذين وا, برية بني ملوك تلك احلقبة وملوك اليومالشخصي فهناك فوارق ك

ومل يوالوهم عقديا بل حبا يف السلطة ومل نسمع أي عامل يف ذلك الزمان أن أخرج هؤالء من , والتتار يف حرم ضد االسالم
ولو ثبت لدي علماء , ال شك أن وضعنا اإلداري خيتلف عن وضعهم, ويكفي أن زمننا هو زمن الرؤساء واجلمهوريات, امللة

والشيخ ابن تيمية مل خيطأ يف زمنه حنن , فال ينبغي أن يكون الشعب كله قد ارتد, ) ارتدوا( عض حكام دولناعصرنا أن ب
لرسول مع قريش كتعاملنا مع وتصورنا أن تعامل ا, لعدم تقديرنا لظروف الفتوى والزمان واملكان, الذين أخطأنا يف زمننا

ية مل يكفر العلماء الذين أجربوا على القوانني وكما قلت فالشيخ ابن تيم, وهذه الطامة الكربى, اليوم حكام دولنا
املهم أنين ما أعطيت أمهية للحاكمية املكتوبة يف الكتب ألنين أعرف ديين وتعلمت , ألم جمربين على ذلك, اجلنكازخانية

فهو أصول االسالم وألا مسئلة خطرية وعندما تغذي شاب مل ينضج شرعيا وال يعرف تفسري سورة الكوثر باحلاكمية 
واملسلم هو , ووالء وبراء وكراهية وعدوانية وهذا ليس صحيح على اإلطالق, سيتحرك على أساس أن الدين كلها حاكمية
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وعندما ظهرت احملكمة يف عهد اإلمام علي رضي اهللا عنه مل تكن األمة , من يثبت على مبادئه سواء أثناء احلرب أو بعد احلرب
اإلمام عثمان وقتلوه وحده مث ظهر اخلوارج وكفروا عليا ومن معه وكُفّر ابن عباس فقد كفروا , االسالمية يف أحسن حال

وعندما تساهل ااهدون يف هذا الباب أصبح لدينا , وللعلماء فيها كالم كثري, والصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني
كثريا عن هذه األفكار ألنين لست مقتنعا ا ال أحب أن أتكلم , وظهرت تناقضات كثرية فيما بيننا, مجاعات تكفرنا حنن

  .وحنن مطالبون باجلهاد وأسياد الشهداء هم الذين يواجهون احلكام ولو بالكلمة
وأنا من يقدر هؤالء الشباب الذين , للمعسكر فجرياننا كانوا من الكشمرييني ولديهم معسكر ختصصي أيضاأعود 

الم مل يقدروا على ذلك يف , ليساندوا إخوام األفغان يف قتاهلم ضد السوفيتتركوا ديارهم وهي جنة اهللا يف األرض ليأتوا 
فما يصنعه اهلندوس ضد األقليات , وال خيفى على أحد أن قضية كشمري هي مهمة جدا متاما كقضية فلسطني, كشمري احملتلة

وهناك , زر اليت نشاهدها اليوم يف كشمريواملسلمون عندما حكموا اهلند مل يرتكبوا اا, يف اهلند ينايف كل األخالقيات
ومل , طاهرة اغتصبت من قبل القوات اهلندية, وسوف أحكي لك يا أخي قصة صغرية ألخت كشمريية, انتهاكات ال تصدق

وملا انتشلت , من أعال اجلبال ووجدت ميتة على ضفة ر وقد رمت نفسها, سها إال االنتحارجتد سبيال حملو العار من رأ
أترضى أن تكون هذه , ال إله إال اهللا" أين املسلمون؟", كتبت هذه العبارة, وجدوها حتمل رسالة يف يدها, لطاهرةجثتها ا

أين هو من مهوم األمة , املرأة هي أمك؟ أو أختك؟ أو خالتك؟ أو أحد أقاربك؟ طبعا جيب أن يسأل كل واحد منا
والعجيب أن , "من مل يهمه أمر املسلمني فليس منهم:"ما قال وقد صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند, األسالمية؟

, نرى املسلمني يهتمون باألفالم اهلندية واملوسيقى اهلندي والثقافة البوذية أكثر من اهتمامهم بقضية إخوام الكشمرييني
مثل , ملسلمة من اهلندوالكل يعرف أن احلكومة اهلندية ترتكب جمازر وانتهاكات حلقوق البشر يف كشمري ويف املناطق ا

وكان معسكرهم يف الوادي يف , وكنت أفرح عندما أقابل هؤالء الشباب, وال أحد يتكلم, وغوجرات وغريها, أمحدآباد
وبعضهم يعمل , وقد متكنت من عمل صداقات مع املدربني .واملياه وكذلك أشجار مثرة التوت منطقة مجيلة ومليئة بالوديان
كنا نتابع أخبار اخلطوط األمامية يف جالل آباد حيث تأتينا نشرة األنصار التابعة للقاعدة , ىل يومنامعي يف العمل امليداين إ

وكان لدي الروس معلومات ختص معسكر أبو الشهيد القطري وقد , وفيها كل ما حنتاجه من أخبار الساحة وكذلك العاملية
ومسعنا أوال صوتا ضخما يتجه حنو املعسكر فتأكدنا  ,الظهريف يوم عادي وبعد صالة  صفتنا السلطات بصاروخ لونا موجهةق

أنه صاروخ أرسل من جالل آباد للمعسكر فانتشر بعضنا بسرعة وبعضنا مل يقدر على التحرك من املسجد وكنا قد فرشنا 
 ةواملخيف ةكبريولكن بفضل اهللا تعاىل انفجر بعيدا عن املعسكر وقد متكنا من احضار شظاياه ال, الصفرة يف املسجد للغداء

يف هذه األثناء بالذات , وأثناء وجودي يف املعسكر مرضت جدا واضطررت للرتول إىل بيشاور للعالج, اجلميع هاليشهد
والعجيب , ومل ميكث كثريا يف اخلط, وصلتنا جثة الشهيد األخ أبو أسيد الفلسطيين يف طرخم وكان وسيم وجديد يف الساحة

منا فأصيب بقذيفة دبابة وانفصل رأسه عن جسمه متاما ومل يعثر عليه أبدا وقد تأثرت شديدا أنه صعد إىل جبل هريرة بدال 
للمشهد واشتركت ألول مرة يف دفن هذا الشهيد العظيم الفلسطيين احلي الذي يرزق عند اهللا والذي شارك إخوانه األفغان 

هاد يف فلسطني ولكننا متكنا ذا األمر يف أرض حنن إخوانكم يف اإلسالم فلم نتمكن من اجل"املأساة ولسان حاله يقول 
يب فلسطني واجتهوا إىل ولكن الضعفاء الذين يشككون يف أمر ااهدين يقولون ملاذا ترك الشباب املسلم العر, "األفغان

, فمفتوحأما الطريق إىل كابل , نقول هلؤالء الثرثارين أن الطريق إىل فلسطني مقفول, واجلواب بسيط جدا ,أفغانستان؟
فال داعي لإلشاعات , واحلكومات اليت لديها حدود مع فلسطني هي العقبة احلقيقية يف منع أي جماهد للوصول إىل فلسطني

والرسول بدأ اجلهاد ببدر واملدينة ومل , ويف نفس الوقت اجلهاد مقدس يف كل بقاع املسلمني, عن ااهدين والكالم الفارغ
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وعندما وصلت بيشاور تلقيت نبأ إصابة , قمنا بدفنه مبالبسه العسكرية يف مقابر طرخم, ا أسيدرمحك اهللا يا أب, يبدأه مبكة
, فقد قصده شاب سوداين خمتل عقليا وطعنه يف بطنه بسيكينة وهذا الشاب كان معنا يف املعسكر, األخ املسؤول القمري

  .مث رجعت ملتابعة الدورة بعد ذلك, ولكن تعاىف أخونا واحلمد هللا
وأصبح لدينا خربات مدربني ولكن لسنا تابعني , مرور شهرين من الصرب والتعلم خترجنا من معسكر أبو الشهيد بعد

قررنا من جديد العودة إىل اخلط ويف هذه املرة أُعطيت تزكية باملكوث كعضو ثابت يف مركز بدر , ألي حزب أو مجاعة
وبعد أخذ ورد منه , الفتح واستقبلنا األخ األمري أبو احلسن القطري نزلنا طرخم مث اجتهنا إىل مركز, الكربى اخلاص بالقاعدة

ومناقشات نصحنا األخ أبو احلسن القطري بأننا صغار يف السن وأنه جيب متابعة الدراسة واقترح لنا أن نرجع  إىل كراتشى 
  .ملعرفة األخبار

  الرجوع إىل كراتشى
وقد عرفت من الشباب القمريني أن والديت عرفت بأمري وأا , تشىلنبدأ بالتجهيز للسفر إىل كرا, حتركنا إىل بيشاور
والذي حصل أن شابا من الذين تدربوا معي نزل إجازة إىل جزر القمر والتقى ا وأخربها بكل شيئ , غاضبة جدا من قراري
ننا وإىل يومنا هذا ال نشكل ولكن يف وقتها مل تكن احلكومة القمرية تبايل بنا كغريها من احلكومات أل, وخوفها وأفشى سري

فالسكوت أفضل ألنين , أما من جانيب فلم أرد ومل أكتب رسائل ألنين أعلم غضب الوالدة, خطرا على املسلمني وهذه حقيقة
وال نريد أن نكون من أصحاب , ألن رضى اهللا يف رضى الوالدين وسخط اهللا يف سخطهما, أمتىن رضاها وليس سخطها

فقررت أن أتريث لفترة وأن أجهز بعض اهلدايا قبل أن أراسلها لتفهيمها حقيقة , دخل اجلنة جبهادنااألعراف بل نريد أن ن
وأما بالنسبة لساحة بيشاور فقد كانت مولعة بالفنت واألفكار الفتاكة اهلادمة لإلسالم وبدأ بعض التكفرييني بنشر , الوضع

, طات آل سعود وقادة ااهدين األفغان ومل يسلم أحد من شرهمالكتب اليت تكفر الشيخ عبداهللا عزام و الشيخ أسامة وسل
ولكنهم كانوا شرذمة وبدال من أن نساميهم خوارج لتكفريهم باملعاصي كنا نساميهم تكفرييني ألن اخلوارج أعبد وأزهد 

فري نشأ يف سجون مصر بعد وفكرة التك, إن هؤالء الشباب التكفريي اختذ الدين ذريعا يف قتل املسلمني ويف معصية اهللا, منهم
, أما ما يقال عن األخ الشهيد سيد قطب فهو بعيد عن التكفري ألنه كان يتحدث عن مرحلته ولكل مقام مقال, االستقالل

  .والكل خيطأ ويصيب إال حممد صلى اهللا عليه وسلم }وتلك األيام نداوهلا بني الناس{وزمن السيد ليس زمننا نعم قد وىل 
فهو املسؤول األول ولو كان كذلك فلماذا مل يكفر العلماء يزيد بن معاوية؟ , عاملا يصبح كافرا ليس كل حاكم قتل

, من وضع قاتل اإلمام احلسني على رأس اجليش الذي حاربهفهو , عن اجليش الذي قطع رأسه الشريف وإن مل يباشر الفعل
العلماء مل يكفروا احلجاج أن كما , لك بنفسه رضي اهللا عنهأما الذين قتلوه حقيقة فهم الذين ختلو عنه وقت احملنة وقد قال ذ

قاتل عبداهللا بن الزبري؟ والعكس صحيح ليس كل من خرج على حاكم ويريد اإلصالح ما استطاع ولو استخدم , بن يوسف
انظر , منطقيوالدليل على ذلك بسيط و, أو فرقة الضالة هذا ما نرفضه متاما, "باغي"أو " خوارج"القوة يكون خارجي أقصد 

ولد , احلسني بن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه, إىل سيد شباب اجلنة حفيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمام املتقني
لقد خرج علي احلكّام الظلمة والفسقة وقاتلهم ليس ألم كفار بل ألم , فاطمة الزهراء حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أما من يكفرهم ويتبع ذلك بالشعب فنحن ضده , وهذه حجة من خيرج ضد احلكام دون تكفريهم, لشعوبمل يعدلوا يف حق ا
ليه السالم على عدم ذلك وقد نصححه أخوه احلسن بن علي ع, أراد اإلمام احلسني أن يغري إىل االصالح ولكن بالقوة, متاما

 بن الزبري الذي خلط دمه بدم النبىي صلى اهللا عليه وكذلك عبداهللا, }فإذا عزمت فتوكل على اهللا{, ولكنه كان قد عزم
, وابن أخت عائشة الصديقة وأم املؤمنني وحبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, وسلم وحفيد الصديق رضي اهللا عنه وأرضاه
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لة بسيطة ملن يريد أن فاملسئ, ويعرفون الدين أكثر منا, وهؤالء االثنني من خرية الصحابة, قد رفع سالحه ضد النظام يف زمنه
وليعذر الشعوب وليالم , إذا أفسد احلكام فال ينتظرون من الشعوب الورود بل املقاومة السلمية وأخرى جهادية, يبسطها

  .احلكومات
املهم أن الفتنة عمت يف بيشاور ووصلت إىل مرحلة أن يسأل ااهدون بعضهم بعضا هل تكفر الفالين ويتوقع أن 

وهناك بعض الشباب التكفرييني , وإال فقد يصبح اآلخر يف موقف حرج ويكون من الشواذ وال جيالسه أحدا يكون الرد إجيايب
ال أكفر "ويصبح دمه حالل مبجرد أن يرد جبملة , الذين ال يترددون يف تكفريه رد معرفة رأيه يف النظام الفالين وعلى الفور

م ااهدين الشيخ عبد اهللا عزام أنه سئل عن رأيه خبصوص احلكام وكان ومن الطرائف الذي يروى عن إما, "النظام الفالين
وأنا أقول بأن , والتأكد, موقفه واضحا من هذه اخلالفات أنه ال يكفر أحدا من املسلمني دون بيان الشبهات واملالبسات

وأنا أج , لدعم شعبها وحكامها الشيخ أسامة مل يكفر أحدا وال يشجع على هذا النهج والدليل أنه أسرع إىل دولة السودان
أما املتشددين , يف عدم تكفري الشعوب والناس دون بينة وحجة ثابثة فال يلومين أحد, ج الشيخ الشهيد عبداهللا عزام

, ألم مثل اخلوارج يف العقيدة ولكن يف التطبيق بعيدين عنهم, التكفريين فقد كفروا الشيخ عبداهللا عزام  هلذا السبب
يني يف زمننا ليسوا عبادا وال جيتهدون يف العبادات ولديهم مبدأ من مل يكفر الكافر فهو كافر وهذه القاعدة ال تطلق فالتكفري

وكان الشيخ عبد اهللا عزام خيربهم بالقصة املشهورة بني , وهي يف الكافر األصلي ولكن يف املسلم ال وألف ال, على اهلواء فقط
مام أمحد عندما اختلفا يف تكفري تارك الصالة ويتساءل هل كفّر االمام أمحد الشافعي ألنه مل الشافعي واال, االمامني اجلليلني

وأما املتشددون , مادام هناك ال إله إال اهللا خالصا لوجه اهللا, يفكر تارك الصالة؟ واجلواب معروف أن املسئلة خالفية
وهذا ليس أمرا غريبا فيهم فقد كفروا اإلمام على كرم , لكبأن اإلمام الشافعي يكْفر بذ, والتكفرييون فريدون وبدون خجل

فالشباب التكفرييني يف بيشاور قد كفروا , ووصل هؤالء ملرحلة مل يصلها خوارج زمن اإلمام علي رضي اهللا عنه, اهللا وجهه
فكفروا ) حل اهللا لكياأيها النيب مل حترم ما أ(, وفسروا القرآن مبزاجهم, الرسول صلى اهللا عليه وسلم وغريه من الرسل

وكفروا كل من , وهم من أجهل ما رأيت يف حيايت, الرسول الذي جاءنا بالدين ذه اآليات وهو من نزل القرآن على يده
أقصد أن كل اآليات اليت ختص الكفار ) وال يلدوا إال فاجرا كفارا(يولد من قبل املسلمني الذين يف نظرهم قد كفروا وقالوا 

ويف احلقيقة هذه األفكار ال ختدم اإلسالم بل , وهم يوالون الكفار ويبغضون املؤمنني, وها يف حق املسلمنياألصليني قد أنزل
وأنا أقول هذا الكالم ألن كثريا من الناس يظنون أو يصدقون األنظمة واإلعالم األعمى , من عقائدهم قتل املسلم وتربأة الكافر

فإن الشيخ أسامة , وهذا واهللا ظلما يف حقنا, ة هي منظمة تكفريية أو ما شابه ذلكبأن القاعد, املسيس من قبل العوملة البحتة
وال يعين أن , مل يكن تكفرييا يوما من األيام وهو يعادي الكافرين احملتلني ويقاتلهم وال يعادي املسلمني بل يسعى لسعادم

, ض املسائل وتأولوا يف بعضها هذا هو األمرإم قد أخطأوا يف فهم بع, اشتهداف بعض الشباب للمسلمني أم خوارج
وسوف نرى ذلك جليا عندما نأيت يف املراحل ما بعد اجلهاد األفغاين , وصفة اخلوارج كما وصفها الرسول بعيد كل البعد عنا

  .األول
 ,فعرفت كثري من أخبار الوطن, وكانت هناك املفاجأت, جهزت نفسي وسافرت إىل كراتشى ومعي األخ أبو هريرة

واملفاجأة الكربى كانت يف اجلامعة فقد , والتقلبات السياسية اليت متر جبزر القمر وأيضا تلقيت رسائل من والديت ورديت عليها
أما بالنسبة لصاحيب فقد طرد , وعلمت أنين فزت وكانت نتائجي كلها ممتازة, أشهر 4رحبت يب رغم أين تغيبت أكثر من 

رجع إىل أفغانستان ر واستشارة قررت أن أألن بايل يف أفغانستان وبعد متعن وتفك واعتذرت إلدارة اجلامعة, ألنه رسب
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وقد تفهموا موقفي وكذلك أصحايب من , وطلبت من إدارة اجلامعة إعطاءي جواز سفري, ومتابعة الدورات العسكرية
  .اآلن إال أن يشاء اهللا وقد تفرقنا حبزن شديد ألننا لن نرى بعض بعد, الفيجيني واملاليزيني واألفغان واألخرين

  

  العودة إىل اجلبهة
مث استقريت يف معسكر بدر الكربى وهو معسكر , وهكذا رجعنا إىل بيشاور فتوجهنا إىل خط اجلبهة يف جالل آباد

ء فهم يأتون إليه لقضا, ويكثر املدربون التابعني للقاعدة يف معسكر بدر, وبقي أبو هريرة يف بيشاور وانفصلنا طبعا, للنخبة
ومركز بدر يعترب خط خلفي , عطالم قريبا من اخلط وكان املسؤول عنه األخ ااهد والقائد امليداين عبدايد اجلزائري

والتدربنا على , مثل التدريبات حرب املدن والقتال القريب والتكتيكات والتشكيالت العسكرية, ويكثر فيه التدريبات اخلاصة
وتطلق , كم جمهزة داخل سيارات كبرية30وهي صواريخ تصل مداها لـ, )وان تو تو( الشاحنات اليت حتمل الكاتيوشا

وامليزة يف هذام املعسكر أنه ميكن أن نطبق كل ما نتعلمه , سبطانة 40سبطانة وهناك  16كانت لدينا النوع ذوي , بالكهرباء
وقد حزنت , بو على حرب املدن يف تلك املباينوكان األخ ابن اخلطاب يأيت مبجموعته ليتدر, يف اجلبهة مباشرة بعد التدريب

, كثريا عندما علمت أن األخ أبو احلسن القطري أمري مركز الفتح قد استشهد يف حادث سيارة أثناء رجوعه من مركز اهلاون
ت وإال تقنص من قبل دبابا, و جيب أن تسرع السيارة فيها, وقد مروا يف منطقة مفتوحة وخطرية جدا بالنسبة للسيارات

العدو املتمركزة يف منطقة كترغاي وانقلبت سيارم عندما حاولت املناورة واالسراع وأصيب أبو احلسن يف رأسه وقد 
وقد تعرفت إىل أولئك األبطال أمثال , تابعت تدريبايت يف بدر وكان هناك الكثري والكثري. استشهد رمحه اهللا ودفن يف طرخم

واألخ الشهيد أبو , وأبو خدجية العسريي, املركز وكذلك الشيخ عبد ايد اجلزائريأبو أسعد املدين األنصاري نائب أمري 
وعبد اجلبار اجلزائري , وخالد املقدسي وأبو حممد املكي, الزبري املكي وكذلك الشهيد عبد الوكيل اجلزائري وخالد احلبيب

وكنا , الشباب اجلزائر واملغرب العريب واخلليج والبطل أبو متيم املصري وكثري من, وشباب من بنغالديش, وأبو حممد املكي
نذهب إىل اخلطوط األمامية بتشكيالت عسكرية ونعمل دوريات يف املناطق احملرمة لرتع أو زرع األلغام وكان األخ أبو 

كنا ننجز و, إبراهيم البحريين يساندنا يف ذلك وهو يعرف األلغام جيدا فقد بترت طرفه بلغم وهو من أشجع الناس عند اللقاء
أما صيف جالل , مهامات طيبة يف رسم خرائط اخلطوط األمامية بعد نزع األلغام وكان األخ الشهيد أبو متيم يساندنا يف ذلك

فهم , للتخفيف عن احلرارة ومل يقصر اإلخوة البنغاليني يف صيد السمك, آباد كنا منضيه يف الترع ويف املزارع اجلميلة
وكان لدينا مراهم , ومبا أننا نعيش قريبا من الترع فالبعوضة كانت تشغلنا, بكرة وعشية, كمتخصصون يف أكل األرز والسم

  .وكثرة الذباب, أما النهار فيصعب فيه القيلولة بسبب احلرارة الشديدة, ضدها لنتمكن من النوم
 ملدرم الذي كانت هناك جمموعة من املتدربني جالسني بشكل حلقة ومنتبهني, ملعسكر بدر قصة مشهورة ومؤملة

قفز مرارا عليه لرييهم أن وزنه ليس كافيا , كان يشرح هلم ميكانيكية األلغام وعندما وصل األمر لشرح اللغم املضاد للدبابات
نسأل اهللا أن يتقبلهم من , ولكن حصل اخلطأ وانفجر اللغم وقتل معظم الشباب يف هذا احلادث املؤمل, لتفجري لغم الدبابة

  .ومثل هذه األحداث تقع كثريا يف ساحات اجلهاد عندما يكون هناك اجتهاد فردي ,آمني, الشهداء
وهكذا انفصلت عن األخ أبو هريرة القمري فقد مكث يف بيشاور والتحق بالقاعدة وذهب إىل خوست للتدريب 

اعة ألن ال تفترسين وبعد مرور شهرين يف بدر نصحين األخ أبو أسعد األنصاري بأن أنضم إىل أي مج, ولكن دون أن خيربين
ولكن كنت أعلم أن كل هذه املعسكرات , وأخربين الكثري عن مجاعة القاعدة وكنت أجهل الكثري عنها, ساحة بيشاور القوية

واجلبهات حتت سيطرا وقد استخرت اهللا وحتركت بورقة تزكية من األخ عبد ايد اجلزائري إىل مدينة بيشاور وقصدت 
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إن أمرك سهل "وقابلين أخونا أمحد املغاوري وشرح يل األمر وقال يل , افة خمصصة لألعمال االداريةاملعهد الشرعي وهي مض
و أخربته أنين قد خترجت من هناك ولكنه " ألنك حتمل تزكية ولكن جيب أن ترجع إىل التدريب ثانية يف معسكر الفاروق

باشرت اإلدارة بتسفرينا إىل خوست ولكن هذه املرة , ريبتكرار التد, شرح يل أا سياسة القاعدة ملن يريد أن يلتحق ا
بورقة من القاعدة ورافقين األخ املدرب أبو خدجية العسريي وهو زميلي يف بدر الكربى وملا وصلنا للمعسكر قابلت وجوها 

وتعرفت على رفقاء  ,جديدا من املدربني وهم من دفعات اليت بعدي إال األخ أبو اهليثم اللييب واألخ أبو عمري الباكستاين
, واألخ أبو جهاد النويب املصري) أبو عبيدة املصري(الدرب وهم من خنبة وكوادر القاعدة الطالعني أمثال الدكتور محدي 

وهؤالء , املعروف باسم حممد عودة فك اهللا أسره) مروان(وأخونا أبو معاذ الفلسطيين ) عبدالوكيل رمحه اهللا(مصطفى فاضل 
وقد رحبت يب , أما أمري املعسكر فهو األخ سيف العدل املصري, ف الثالث اإلداري للقاعدة ألم مدربنيالشباب شكّلوا الص

ومما الحظته يف , إدارة املعسكر وعاملين األخ سيف معاملة خاصة جدا وكذلك اإلخوة املدربني ومل أكمل املدة املفروضة علي
ذلك نظام الطعام حتسن كثريا وأصبح هناك بطاقات خاصة للمتخرجني هذه الفترة الثانية أن مناهج التدريب قد تغريت وك

ومعظم الشباب الذين تدربوا معي احترموين ألنين قادم من اجلبهة وكنت أصبرهم وأخربهم أن التدريب اآلن أخف وأحسن 
فقد أفتاهم مساحة , وعملت صداقات مع إخوة من الرياض جاءوا للتدريب فقط, فليس هناك الشدة مثل التدريبات السابقة

وقد اكتفوا بالواجب فلم يذهبوا , الشيخ عبد العزير بن باز بوجوب اإلعداد وبفرضية الكفاية إذا أرادوا اإلشتراك يف املعارك
م ولكن ما زلت أدعو 1998وهوالء الشباب كإخواين بالدم ورغم أنين فقدت عناوينهم بعد أحداث , للجبهة بعد التدريب

وأصر سيف العدل على ذلك ولكنين , رض أن ألتحق بربنامج جديد للقاعدة بعد التدريب وهي التكتيكاتوكان من املفت, هلم
وال أريد تكرار ما أعلمه فقد تدربت على مثل هذه , أخربته برغبيت للعودة إىل جالل آباد ألن املعارك الصيفية ستبدأ قريبا

ن التحق ا لن يتمكن من االلتحاق بالتدريبات اخلاصة لسبب والغريب يف أمر القاعدة أن م, التدريبات يف بدر الكربى
أو قائدا يف , ألنه سيوزع يف أعمال إدارية إما مدربا يف معسكر أو إداريا يف املضافات يف بيشاور واخلطوط اخللفية, واحد

ورات خالل الستة وكنت أعلم ذلك جيدا وهذا هو السبب الذي جعلين أجتهد يف مجع أكرب عدد من الد, احدى اجلبهات
وقد حصلت حوادث كثرية يف الدورة الثانية فقد اجتهد بعض املدربني وشددوا يف , أشهر املاضية قبل دخويل للقاعدة

وإذا , التدريب ومت إعطاء أخ حشوة متفجرة وأجرب على محلها ملدة معينة ليقرر املدرب بعد ذلك هل حان وقت رميها أم ال
وهناك , يقتل األخ وبذلك بترت يد أحد الشباب بسبب خطأ فظيع من قبل مدرب أردين أخطأ يف احلساب فقد يصاب أو

ومثل هذه التصرفات ال تزيد شجاعة ااهدين بل تقطع أيديهم وقد تقرر , بعض املدربني الذين جيتهدون يف اساليب التدريبية
األخ الفاضل الشيخ مجيل الرمحن رمحه اهللا قد  وكذلك جاءنا أنباء أخرى وحمزنة جدا بأن, عدم إعادة مثل هذه االجتهادات

ومبا أن هذا األمر حساس جدا وألننا يف مناطق احلزب اإلسالمي العدو اللدود حلزب , أغتيل من قبل شاب عريب وامسه الرومي
يب أمحد الرومي مجيل الرمحن فقد منعنا يف اخلوض والتكلم يف هذا املوضوع ولكن عندما استطلعنا األخبار عرفنا أن األخ العر

وقد قتل يف احلادث ومهما كان انتماءه , املصري من اغتال الشيخ وكان لديه عالقة مميزة مع احلزب اإلسالمي حكمتيار
مهما اختلفنا يف , احلزيب إال أن اإلغتيال كان أمر غري شرعي عند اجلميع وحمرم متاما ألن قتل املسلم حرام بامجاع املذاهب

ومل يكن هناك مربرا من قبل احلزب وغريها الغتيال الشيخ ألنه مل يكن إال جماهدا , كبرية من الكبائر وقتل املسلم, آراءنا
وال ميكن بسبب اخلالفات املذهبية أن يلجأ الطرف اآلخر لإلغتياالت وهذا النبأ قد هز الساحة اجلهادية , سلفيا جمتهدا

ولكن استطاع احلزب من حسم املعركة يف , سؤولية ذلك احلادثوقد نفى احلزب االسالمي بقيادة حكمتيار م, األفغانية
  . كونر بعد مقتل الشيخ الفاضل رمحه اهللا رمحة واسعة
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  التعهد مع القاعدة
وبعد التخرج من الفاروق أسرعت إىل بيشاور ومعي ورقة القبول من قبل إدارة املعسكر وسلمت الورقة لإلدارة يف 

حيث أصبحت عضوا , ومت قبويل رمسيا يف اللجنة العسكرية التابعة للقاعدة, مكة املكرمةوكان معي أخ آخر من , بيت السالم
وهنا علمت أنه التحق , "مل أشاهده ملدة شهرين تقريبا"والعجيب أن اإلدارة سألتين عن األخ أبو هريرة فقلت للمسؤل , فيها

وأخرب الناس مبا تعلمه وأنه كذا , كلم الكثري عن نفسهبالقاعدة وقد أخذ إجازة وذهب للعمرة مث نزل إىل جزر القمر وهناك ت
فيما بعد  رارته وفعال عندما رجع مل يقبلوعرفت أنه مل يكن جادا يف االلتحاق بالقاعدة فقد كان متهورا قليال يف ق, وكذا
وأسأل الكثري عن  أما أنا فقد بدأت أحبث. وقد ترك الساحة ورجع ثانية للدراسة, نه تغيب ملدة طويلة من دون أي سببأل

القاعدة وعن مؤسسي القاعدة واجلواب هو أن األمر بدأ يف مأسدة األنصار يف جبال جاجي حيث أسس األخ أبو عبيدة 
البنشريي مع األخ الشيخ أسامة بن الدن قاعدة ليجتمع فيها الشباب القادمني للجهاد وللتدريب وقتال الروس ولكن تطور 

م والكالم الذي نسمعه عن قتال 1988ود ملن يريد أن خيدم اجلهاد والبقاء معهما وكانت يف سنة األمر إىل أن بدءا بأخذ العه
ألننا إذا كنا نرى , احلكومات واملرتدين مل أمسعه من قبل ومل أشهده يف ورقة التعهد فال أدري من أين جاءت هذه املعلومات

الشيخ املؤسس فهو غين عن التعريف فهناك الكثري عن حياة الشيخ  أما, فهناك عامل آخر يراه مسلما واألمر معقد, فالنا مرتدا
فقد هاجر والده إىل احلجاز وبدأ حياته من الصفر ليصبح , أسامة يف املواقع اإلليكترونية ولكن ما أعلمه أنه من أصول مينية

كان يوسع املساجد , عل للخريورجل فا, بعد ذلك من أشهر الناس يف بالد احلرمني والعامل وأسس شركة بن الدن العاملية
, وقد توىف والده وهو يف السن السابع وهو وحيد والدته من أبيه, سواء احلرم املكي أو املدين وحيت املسجد األقصى املبارك

أما إخوانه من والده فهم كثريون , أما والدته فهي من سورية وله أخت وأخ من والدته أيضا, أخا وأختا 52وواحد من مجلة 
  .ذكرت وهلم مصاحل منتشرة يف العامل سواء يف أمريكا أو شرق آسياكما 

أحب الشيخ أسامة اجلهاد من صغره وتزوج بأم أوالده أم عبد اهللا السورية عندما بلغ الثامن عشرة مث بعد ذلك شارك 
نشاطات كثرية خريية م ومبا أنه عضوا يف مجاعة اإلخوان املسلمني فقد كان له 1972يف مساندة ااهدين يف محاة سنة 

م بدأ يتردد يف إسالم آباد وهناك 1984ويف سنة , وفعالة يف العامل وخترج من جامعة االمام بالرياض وقد ختصص يف التجارة
م اشترك يف فتح وانشاء الطرق للمجاهدين 1986تعرف على الشيخ عبد اهللا عزام وبدأ مساندته للمجاهدين ماديا ويف سنة 

وقد اشترك يف معارك كبرية وكان يقودها بنفسه مثل معارك جالل آباد , يف بداية الثالثينات من عمرهان داخل أفغانستان وك
وكذلك معارك جاور مث أسس القاعدة وبعد ذلك فتح املعسكرات لتدريب كل شباب املسلمني يف العامل ألن اإلعداد فرض 

النظام السعودي وهاجر بعائلته إىل الباكستان مث السودان  م ومع التطور األحداث يف اخلليج اختلف مع1991ويف سنة , عني
ثالث سعوديات هن أم محزة وأم خالد , وقد تزوج الشيخ أسامة خبمس زوجات كاآليت, ملساندة احلكومة السودانية يف حمنتها

انستان يف سنة وكذلك أم علي وزوجته األوىل أم عبداهللا من أخواله يف سوريا مث بعد ذلك طلق أم علي وتزوج يف أفغ
ولدى الشيخ , م بزوجته األخرية وهي من أهل بيت رسول اهللا من مناطق أب يف اليمن وهي شابة صغرية يف العمر2000

  .ولدا بني بنت وولد 18أسامة أكثر من 
أما األخ أبو عبيدة فهو ضابط سابق يف اجليش املصري وامسه حممد أمني الرشيدي وقدم إىل أفغانستان يف سنة 

م وشارك مع ااهدين يف معارك بنشري ضد القوات السوفيتية وهكذا ارتبط امسه باسم وادي بنشري وهو رجل مالكم 1983
والرجل القوي يف القاعدة ومبا أنه أكرب من الشيخ أسامة فكان حيترمه ويوافق أراءه ومل يكن متشددا يف , سابق وقوي البنية

اعة اجلهاد ولكنه كان يرفض ذلك وأكّد يل أنه ج جه اخلاص بعيدا عن مجاعة منهجه أبدا وكثري من الناس ظنوا أنه من مج
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وقد تزوج باألخت أم عبيدة , وال خيفى على أحد أنه كان سر جناح برامج القاعدة العاملية وال نزكي على اهللا أحدا, اجلهاد
  .ولديه أربعة أوالد يتامي, املصرية وهي اآلن يف مصر

الم أسرعت وأخذت إذنا بالذهاب إىل جالل آباد ألن املعارك ستبدأ قريبا جدا ووصلت وبعد وصويل لبيت الس
أما أنا ولألسف الشديد فقد مكثت يف بدر كإسناد خلفي وحراسة للمعسكر بسبب تغييب , متأخرا ومتت التشكيالت كلها

بسرعة وكذلك أحداث اخلليج حيث كانت أحداث أفغانستان جتري , ملدة شهر وهي املدة اليت قضيتها يف معسكر الفاروق
أما الصومال فقد طمع إليها األمريكان بسبب قرا , أصبح العراق حتت الضغط اللويب الصهيوين بزعامة الواليات املتحدة

للمنطقة العربية ومبا أا كسبت احلرب يف اخلليج فهي اآلن تريد أن تعيد هيمنتها يف املنطقة بعد الضربة اليت أوجعتها يف 
وال ننسى اهلزائم يف فيتنام وألن , يف لبنان حيث قتل كثري من املاريرت يف عملية استشهادية نفذا حزب اهللا كما قيل 1983

الواليات املتحدة ال تشبع أبدا فاملنطقة كلها مها اآلن ألا متثل القوى القادمة الوحيدة بعد احلرب الباردة وسقوط االحتاد 
وكما نعلم فإن أمريكا هي , ونظام القطب األوحد بال منازع, جديدة من العوملة والسوق املشترك وبداية ملرحلة, السوفييت

فقد اخترعتها وها هي , وممكن أن ترى ذلك يف اإلعالم اإلليكتروين, وهذه اللعبة هي أكرب حجما منها, اليت اخترعت العوملة
والكل يعلم أن أمريكا جهزت نفسها لعدة أعوام , وم بإغالقهااآلن تشكو من املواقع اليت ال تؤيد سياسيتها اخلارجية وتق

ولكن نشكر اهللا أن جعلنا املسمار احلقيقي واملقاوم , وال تريد أحدا أن يقف على وجهها, لتكون األمرباطورية اجلديدة
  .احلقيقي للمشروع األمرباطوري األمريكي اجلديد

وهناك , ن األحداث مثل أحداث البوسنة واهلرسك يف أوروبابدأت أحداث الصومال تقلق إدارة القاعدة كغريها م
فقد ظلمت جبهة االنقاذ يف اجلزائر وتدخل اجلنرالت بوحي من فرنسا اللغاء االنتخابات بسبب جناح , أحداث أكثر سخونة
ني ال خيتلفون كثريا عن و بالنسبة يل كرجل أفهم يف السياسة فإن الفرنسي, وهاهي الدميوقراطية الغربية, اجلبهة مبعظم األصوات

أما ما يقال أن فرنسا رفضت احلرب ضد العراق , عندما يتعاملون مع امللفات اليت ختص القضايا الدول اإلسالمية, األمريكان
قد على كل عسكري ودبلوماسي وسياسي حكومي يف احلكومة ي ال ملصلحة العراقيني أبدا و لنا احلق أن حنفهي ملصلحتها ه
وكلنا نعلم كيف وقفت احلكومة الفرنسية مع الصربيني يف حماربة شعب أعزل يف البوسنة, ا احتلت جزر القمرالفرنسية أل ,

ونعلم كيف أن الرئيس ميتران ذهب بنفسه للصرب للتنسيق معهم الاء اازر بسرعة ألن املوضوع بدأ يكرب واإلعالم لن 
ويكفي أن امللف النووي الصهيوين هي عبارة عن ,  من قبلنا حننوهناك أعمال خطرية لن حتاسب فرنسا عليها إال, يسكت

وفرنسا قد احتلت جزر القمر وأخذت ملكها سيد علي رهينة ورحلته إىل مدغشقر وبقي هناك ومل يرمحوه , مشروع فرنسي
ننا نسينا املاضي أم أ, !هل هناك جرمية ترتكب ضد الشعوب مثل هذه اجلرمية, حىت بعد موته فلم يرجعوه إىل بالده لدفنه

وكما , وفرنسا حتتل مايوت إىل يومنا هذا, وهل نسينا ما فعلته هذه الدولة ارمة حبق إخواننا املسلمني يف اجلزائر؟, القريب؟
نعلم أن اإلمام الشافعي يرى بأن اجلهاد فرض عني عندما حيتل شربا من أراضي املسلمني فال أحد يلومين إن قاومت الفرنسيني 

أما املصاحل واملفاسد فنحن نعلمها أكثر من غرينا فعندما يصبح لنا دولة مسلمة قوية تقول , مريكان فكلهم ملة واحدةأو األ
املشكلة احلقيقة لألمة اآلن هي أا ال متلك كيان قوي , عندئذ نبدأ بالنظر إىل تلك املفاسد واملصاحل, لألمم املتحدة ال مث ال

ا حتصل هلا وهي تضع رقبتها حتت رمحة األمم املتحدة وهي املؤسسة الصهيونية اليت أسست فهي جمزئة وراضية مب, تتمسك به
لدعم قضايا اليهود يف العامل وحقر قضايا األقليات املسلمة أو حىت املسيحية فلن جتد يف جملس األمن دولة إسالمية لديها القوة 

إذًا أين موقع القوة يف األمم املتحدة , ا مث الصني البوذيةبل هي فرنسا وأمريكا وبريطانية وروسي, يف أن تقول كلمة ال
املزعومة؟ حنن يف زمن اجلهاد واملقاومة ال للعدوان ولكن لنثبت هويتنا ونثبت للعامل أننا موجودون وأن اختاذ القرارات املصريية 
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والعراق اليوم؟ وكذلك منطقة  ماذا عملت األمم املتحدة يف قضية فلسطني؟ الشيشان؟ كشمري؟ أفغانستان؟, ترجع إلينا
أوجادين الصومالية؟ وكذلك مناطق منداناو الفلبينية؟ وملاذا تدخلت بقوة يف تيمور الشرقية؟ وملاذا ال تعمل نفس الشئ يف 
أرترييا؟ وملاذا سكتت وإىل يومنا هذا عن حق البوسنيني والكوسوفيني؟ ها هي جتري وراء أمريكا يف قضية جنوب السودان و 

أو مثقفونا الذين شربوا ثقافة  إن ااهدين وعكس ما يظن حكام دولنا ,ور بسبب أن الصهاينة هم املستفيدين من ذلكدارف
هم واهللا وأكد هنا أم واهللا من يفهم ويعلم حق شعوبنا واسأل إن شئت املؤسسات اليت تتخصص يف , الغرب االزامية

فسوف جتد اجلواب , عن املقاومني احلقيقيني للغطرسة األمريكية للعامل, وغريهاالدراسات االستراتيجية يف الواليات املتحدة 
واحلروب هلا خسائرها وأخطاءها ولكن يف العموم حنن املشروع احلقيقي ضد الصهاينة , وال نبايل مبا يسموننا, بأم ااهدون

وحنمد اهللا أن اختارنا للمواجهة , وأرضهاولو على حساب دينها وعرضها , وليست األنظمة الفاسدة اليت تتبع األوامر
  .وسنموت من أجل هذه القضايا مهما حصل

بدأت املعارك الصيفية يف جالل آباد وكانت ضارية وشرسة يف منطقة جبل قباء وهريرة وحصل ما كنا خنافه فقد كنا 
قتحام أثناء التقدم بسبب األلغام وقتل معظم شباب اال, نرتع األلغام مث يعيد العدو زرعها بليل لعدم وجود حراسة هناك

والسبب الثاين أن القادة العرب قد نسقوا مع االفغان واقتحموا مناطق هي أساسا معروفا لدي العدو ومقربة لكثري , األرضية
وهذا أمر غري معقول يف , فالعرب كانوا يعيدون نفس األخطاء يف كل مرة باسم الشجاعة وحب الشهادة, من اإلخوة
جيب أن نلقن العدو درسا مث بعد ذلك , ن كل القادة املاهرين يسعون للنصر أوال مث النصر الثاين وهي الشهادةأل, احلروب
لقد قتل األخ أبو الزبري املكي وكذلك األخ عبد الولكيل اجلزائري وأبو متيم املصري وغريهم من الشباب األفغان , نستشهد

قتل كثري من األفغان وكذلك بعض , تابع األخبار أوال بأول عرب الالسلكيوكلهم من سرية بدر وكنا ن, قبل بداية املعركة
أما النتائج , العرب ومل يكن هناك تنسيق جاد هلذه العملية فقد كانت مدفوعة من قبل مجاعة من العرب وبعض قادة األفغان

 ,ع على ما هو وهدأت األمور نسبيادفنا شهداءنا واستقر الوض, فقد كانت سلبية فقد انسحب ااهدون دون أي تقدم يذكر
  .عيد نفس اخلطأل ابن آدم خطاء ولكن من اخلطأ أن يفكخيطأ املرء وليس من اخلطأ أن أن 

, وهو األخ املكي, نزلت بيشاور إلجيازة وهناك تلقيت مدريب السابق وأمري معسكر الفاروق أثناء تدريبايت األوىل
هل ترغب يف "و مت اختيار الشباب والسرايا اليت ستعمل هناك فسألين , يف جرديزوأخربين أن هناك خمطط للقاعدة بفتح جبهة 

فوافقته على ذلك ومل يكن لدى أي تعامل مع إدارة بيت السالم يف ذلك األمر فقد اختذت قراري , "مالحقة البعثة اجلديدة؟
ه مث بعدها إىل معسكر جهادوال حيث وهكذا حتركت معه بسيارة تويوتا هايلكس إىل مريانشا. دون الرجوع إىل اإلدارة

  . ضع قدمي يف جهادوال كعضو أساسي يف القاعدةهذه هي املرة أالوىل اليت أو, غرف عمليات القاعدة يف املنطقة
  
  
  
  
  
  

  
  



                                          War against Islam                                               94 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             94 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

  جهادوال وجبهة جرديز
بن وهي منطقة حساسة جدا ألا مركز إجتماعات قيادات القاعدة مبن فيهم الشيخ أسامة , وصلت إىل جهادوال

وكانت التجهيزات العسكرية تسري بسرعة وهناك الدفعات اليت . وكانت النخبة فقط من يقتربون من هذا املعسكر, الدن
إن جتربة جرديز ستكون األوىل من نوعها من حيث التنظيم والتنسيق وأرادت إدارة القاعدة أن , خترجت من دورة التكتيك

ألا , اولة تنفيذ التدريبات اليت يتلقوا يف املعسكرات وبعيدا عن فوضى العربتنشأ تلك اجلبهة إلختبار الشباب اجلدد وحم
فكانت , عارمة يف اجلبهات األخرى مثل جالل آباد اليت كثرت فيها جبهات العرب وقادا شبه منفصلني عن أوامر القاعدة

اصة م يف جرديز وكان املسؤول وقررت إدراة القاعدة وبعد سقوط خوست إنشاء جبهة خ, هناك صعوبات يف التنسيق
العسكري وقتها األخ الشهيد الشيخ أبو حفص املصري املعروف مبحمد عاطف أما امسه احلقيقي فهو حممد أبو ست وهو 

ساعد يف تطوير , ومبا أنه ضابط متمرس يف القوات املصرية, هاجر ألفغانستان يف الثمانينات, مصري من أصول فلسطيين
وأبو حفص املصري , ام العسكري يف القاعدة مبساعدة من األخ نائب األمري أخونا أبو عبيدة البنشرييمناهج التدريب ونظ

مهما تسمع عنه فشخصيته غامضة ومتواضعة جدا جدا ويف آخر حياته تصاهر مع الشيخ أسامة بن الدن عندما تزوج حممد 
أما مسؤول قطاع التدريبات واجلبهات فهو األخ , حياءاوالشيخ أبو حفص من أكثر الناس , بن الدن من بنته فاطمة الكبريى

ولكن مبا أنه عاد إىل بلده , متمرس وحبوب وله خربة يف إدارة اجلبهات واملعسكرات فهو الرجل الرابع يف التنظيم, الطائفي
قه يف احلياة ونسأل اهللا واختار طري, بعد احلرب األفغانية وهو يعيش يف آمان بعيدا عنا فال داعي لذكر امسه وقد ترك التنظيم

فالصومال , أن ينفع به املسلمني فيما اختاره فقد قدم الكثري للساحة األفغانية من جاور إىل جهادوال فجالل آباد فجرديز
ومن سنة , مث بعده عاد ليتابع حياته يف احلجاز وهو أخ حكيم جدا فيما خيص القرارات الصعبة والسريعة, واألوجادين

  .وهذا األخ من أحب الناس إىل قليب, فقد انفصل متاما, ته العادية وبعيدا عن القاعدة ومشاكلهام يعيش حيا1995
وأمهها عدم التشدد يف , كنت ممن عمل قريبا من هذه الشخصية الفعالة وقد كسبت الكثري من اخلربات عن طريقه

وهذا األخ من كبار قادة القاعدة املخفيني , وكان األخ أبو إسالم املصري هو املسؤول عن قطاع خوست وجهادوال, الدين
فهو من اإلخوان املسلمني وترى ذلك يف , والغري معروفني متاما وكان له انتماء حزيب قبل جميئه ألفغانستان يف أواخر الثمنينات

فهو كان  وله تاريخ مشرف يف مساندة قضايا املسلمني من الشرق إىل الغرب, يف هدوءه وعدم تشدده يف أي شيئوتصرفاته 
  .تزوج من شيشانية وله أوالد, املسؤول عن بعثة القاعدة إلثيوبيا والزال املسؤول عن بعثة القاعدة للقوقاز إىل يومنا هذا

وهو أخ شرعي وحمبوب ومعروف بعدم , أما جهادوال كانت حتت األخ أبو حممد املصري نائب أبو إسالم املصري
وقد ترك العلم واستقر يف اجلهاد , دث زمنه العالمة اإلمام حممد ناصر الدين األلباينتشدده الديين فقد تعلم على يد الشيخ حم

وقد , أيضا للعمل م1986وقبل العراق كان يف فرنسا سنة , م وقبله كان يف العراق للعمل1989بعد جميئه ألفغانستان سنة 
وهو أيضا املسؤول عن عمليات القاعدة اخلارجية , أصبح الرجل الثالث يف اختاذ القرار بعد مقتل الشيخ أبو عبيدة رمحه اهللا

وقد تزوج من بنت الشيخ الزاهد العابد احلافظ أبو الفرج , م بعد أن جنح يف غزويت نريويب ودار السالم1998من سنة 
ري ومبا أنه ضابط مظلي يف اجليش املص, أما سيف العدل فكان مسؤول معسكر الفاروق وقتها, وله بنات كثريات, املصري

وقد توىل مسؤوليات كثرية , فقد أفاد الكثري واجتهد يف تعديل مستوى التدريبات والتكتيكات وطور مناهج املشاه يف املعارك
وقد تزوج من بنت , وهو اآلن مبرتبة الرجل الثاين يف القاعدة بعد مقتل الشيخ أبو حفص املصري, يف القاعدة ومنها األمنية

فأنا أحببت أن أشرح لك , وقد تتساءل يا أخي ملاذا أذكر كل هذه األمور. صري وله أوالدالشيخ الصحفي أبو الوليد امل
لتعرف  عسكريهم ومهندسيهم وغريهم لفقد فتحت أبواا ألبناء املسلمني, الكوكتيل اليت شكلت ا القاعدة وسر جناحها



                                          War against Islam                                               95 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             95 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

فاخلليجي واملصري واليمين , ا راحة املسلمني ال غريفالقاعدة مه, على الذات وحماولة إثبات الشخصية اإلسالمية املنفردة
والباكستاين واللييب واجلزائري والفلسطيين والصومايل والبنغايل واملوريتاين واملغريب وللبناين كل هؤالء يعملون حتت سقف 

ون تقليديون كلنا وديوباندي, وإخوان مسلمني, سلفيون, وبانتماءات فكرية خمتلفة, وحتت إدارة واحدة, واحد ومنهج واحد
أما سلسلة القيادات يف , وفعال كان هناك تقارب يف األراء واجنذاب لفعل املزيد لألمة, كنا يف صف واحد بعدة جنسيات

القاعدة فهي ال تتغري كثريا ولكن أستطيع أن أقول أن كل واحد يف القاعدة هو مسؤول يف عمله فيعطى الصلحيات التامة 
إن نظام القاعدة اإلدارية هي مركزية ولكن من النوع السهل حيث ال عقبات , بعيدا عن املركزية اململةملتابعة عمله أو أحباثه 

وكذلك ميكن للشيخ أبو عبيدة أو الشيخ أبو حفص إعطاء , فسوف تنفذ األمر, الشيخ أسامة ةفيما تقرره فمجرد موافق
 معسكر الفاروق يأخذ أوامره من أيب حممد املصري وهذا فأمري, الضوء األخضر لكل شيء وليس هناك تضارب يف القيادة أبدا

يأخذها من أبو إسالم املصري وهو يأخذ من أخينا الصيين وهذا يأخذ من أبو حفص املصري وأبو حفص يتلقى أوامره من 
وهناك جلان , هذه هي سلسلة  تنفيذ األوامر بكل بساطة, أبو عبيدة البنشريي وهذا األخري يأخذها من الشيخ أسامة بن الدن

فاللقاعدة جملس شورى غري إلزامية فيمكن لألمري أن يعارض اجلميع وينفرد برأيه , إدارية تدعم العمل العسكري بصفة مباشرة
حيث , وكانت هذه الفكرة سر جناح القاعدة يف الصمود بعد اجلهاد األفغاين األول, وهذا هو الصحيح وله إجيابيات كثرية

كانت هناك جلنة شرعية , ل الشيخ أسامة وتابعوه ونفذوا أوامره بالسمع والطاعة يف غري معصيةالتفتت اللجان كلها حو
وباملناسبة فإن الشورى يف بعض اجلماعات , وإعالمية وإقتصادية كلها تدعم اللجنة العسكرية وهي األهم يف املراتب اإلدارية

ا نظام أدى إىل مشاكل كثرية يف تلك اجلماعة واامات يف االسالمية هي ملزمة واألمري ال يستطيع أن ينفرد بسلطته وهذ
أستطيع أن أقول أن القاعدة بالنسبة لتلك , اإلدارة وانشقاقات وقد ترك بعض قادة تلك اجلماعات مناصبها بسبب ذلك

والقضايا  جمرد مجاعة صغرية ال تفهم يف السياسة وليس لديها أي خطة منهجية للصراعات, اجلماعات اإلسالمية الرائدة
كانت نظرات تفوقية فهي رسخت يف , وهذه كانت نظرة اجلماعات اجلهادية الريادية لباقي اجلماعات األخرى, اإلسالمية

ونسيت أن العمل املسلح ليس , وأا اليت بدأت بالعمل املسلح قبل األخرين, نفسها أا تفهم يف كل شيء أكثر من غريها
والنصيحة , بل هناك التقارب للشعوب وبناء جسور مع عوام الناس, لح يف بعض األحيانكل شيئ وأن العمل املسلح ال تص
وأنا ما أقول إال ما أعلمه فقد انفردت تلك اجلماعات بقراراا ومل تقبل باآلخرين حىت , وحماولة عدم سفك دماء بعضنا بعضا

فأفغانستان , فقد ظهرت هذه املشاكل جليا, نستانالذين كانوا منظمني معهم فأدى ذلك إىل انشقاقات يف صفوفها بعد أفغا
اعات كانت تستر كل شيء ولكن بعد ذلك مل تكن هناك جبهة ليتجه الشباب إليها وبدال من ذلك نزل معظم شباب اجلم

ة فقد كانت مرحل, ت املصرية مل يشاروكوا يف اجلهاد األفغاين بفعاليةعااكما أن معظم قادة اجلم, اإلسالمية إىل بالدها
وعندما نزلوا إىل ديارهم أرادوا تطبيق جتربة , أما شباا فقد تواجدوا يف اجلبهات كأفراد, للتدريب من أجل مصر فقط

, واستقال القادات, وظهرت مشاكل كثرية يف الترتيبات وتضخم اخلالفات, أفغانستان على جمتمعام وواجهوا احلكومات
فرغم صغر سىن إال , االسالمية اليت هلا باع يف العمل املسلح وتشار إليها بالبنانوأنا شخصيا من أقرب الناس لبعض اجلماعات 

ويل معرفة طيبة مبحمد اسالمبويل وقيادات اجلماعة االسالمية ومعي , أنين قريب للشيخ أمين الظواهري وقيادات مجاعة اجلهاد
يف املنطقة العربية واليت هلا وزن وثقل من حيث التنظيم  وهذه هي اجلماعات الرئيسية, عالقات مميزة باجلماعة املقاتلة الليبية

وأنا أحترم كل قيادت تلك اجلماعة وهلا عالقة جيدا يب وأحترمهم وأحبهم كما , والتواصل ومواصلة العمل رغم الصعوبات
وال يهمنا , المية العامليةلنحاول أن نراجع أنفسنا ونعيد ترتيب بيت احلركة االس, ولكن لنتكلم عن احلقيقة, أم حيبونين كثريا

ونتقبل احلكمة من كل , فاملهم أن حنترم بعضنا البعض, إن كانت القيادة ستكون مصرية أم خليجية أو شامية أو حىت أفغانية



                                          War against Islam                                               96 الحرب على اإلسالم
                                      

   

                                            War against Islam                                             96 الحرب على اإلسالم
                                        

   
  

والرسول حممد صلى اهللا عليه , أجل فكيف سنحكم العامل بدون مراعاة أكثر عدد سكاا وهم الكفار؟, الناس حىت الكافرين
أقصد أن بعض اجلماعات تستهدف مواطينني غري مسلمني , ما بعث مل يبعث إىل مسلمني بل إىل الكافرين لدعوموسلم عند

, هل هم أحسن فهًما من عمرو بن العاص؟ يا أخي إن األقباط هم سكان أصليني يف مصر, حبجة اجلهاد, يف البالد االسالمية
ال أن نشردهم ونسطو على أمواهلم فنترك انطباعا سلبيا , كوماتوعلينا واجب شرعي كحركة إسالمية أن حنفظهم قبل احل

فلماذا ال تتعامل اجلماعات االسالمية يف مصر وغريها يف موقع املسؤولية اجتاه هؤالء؟ وكلنا نعلم أن , ملشاريعنا اإلصالحية
ل عكس العقد املوقع بينه وبني احلاكم إال إذا عم, قتل الذمي واحلريب الذي أعطي األمان ليدخل البالد كتاجر أم زائر ال جيوز

أنسي , والعجيب أننا دائما نستدل بالشيخ ابن تيمية, املهم هناك متاهات كثرية يف هذه األمور, أو املسلم الذي أعطاه األمان
ود قبل أن يفك أسرى اليه, هؤالء الذين حيلون دماء الذمي أن ابن تيمية رفض استالم األسرى املسلمني من قبل التتار

فالرسول , ملاذا ال نريد أن نعرف احلقيقة يف هذه املسائل الواضحة, والنصارى ألم ينتمون إىل الوطن الواحد وهم من بالدنا
وأنا أقول ما أؤمن به و أقبل , وقتل األسرى بعد األمان وبدون إذن من األمري, قد تربأ ممن قتل الذمي, صلى اهللا عليه وسلم

جيب أن يتوفر الفتوى شرعية , وقبل أن تلجأ اجلماعات االسالمية إىل قتل أحد, مكة أدرى بشعابهألن أهل , برأي اآلخرين
و معظم الشباب يف يومنا ينهجون طريقة اجلماعات املصرية , الواضحة هلذا األمر ألن التسهل يف الدماء عواقبه ضخمة جدا

وال ينبغي أن نقوم بقتل كل من هب , لماء مصر وغريهمرغم أن معظم قادا قد تراجعوا عن مفاهيمهم بعد مراجعات مع ع
ويف احلقيقة جيب أن ال نكثر من أعداءنا ونتعامل مع الكافر كما تعامل النيب , ودب مث بعد عشرين سنة نعلن أننا كنا خمطئني

  .صلى اهللا عليه وسلم مع قريش يف خالل ثالثة عشرة سنة وقبل منهم وأكل وشرب ونام معهم يف الشعب
أما القاعدة وبسبب أا جديدة وخربا حمدودة نظرا للجماعات اإلسالمية املصرية وبنيت بشكل مفتوح فقد كانت 

وهي مجاعة عاملية جديدة وأمامها حتديات دولية كبرية تنتظرها فكانت تستعني بكل اخلربات , تتفرج على األحداث عن بعد
والسؤال املطروح هل للجماعات اإلسالمية املصرية ضغط , ماء يف كل العاملسواء من مجاعة اجلهاد أو اإلسالمية أو حىت العل

هناك تقارب يف الفكر السلفي اجلهادي , وأنا أعي ما أقول بصفة موقعي يف القاعدة, يف قرارات القاعدة؟ واجلواب يكون بال
هذا "عه بأي حال من األحوال أن يقول فالشيخ لن تسم, ولكن مل يتأثر الشيخ أسامة بأفكار قيادات اجلماعات املصرية أبدا

أو إهانة العلماء مباشرة وما شابه ذلك ميكنه أن يقول خونة أو فسقة أو أذلو , مباشرة أو ما شابه ذلك" ملرتد الفالين ومن معه
يا أيها {وله ألن املؤمن ميكنه خيانة اهللا ورس, وهذا ليس فيه شيء, املسلمني أو بوالءهم ارتدوا بدليل من القرآن دون تعيني

أما التنسيق مع اجلميع مث يهتم كل واحد بأفكاره , انفرد الشيخ أسامة بقراراته الصائبة },الذين آمنوا ال ختونوا اهللا ورسوله
كان , وممكن أن خنتلف يف املفاهيم ولكن نتحد يف هدف واحد, فقد كثر مذاهب الصحابة رضوان اهللا عليهم, فهذا ال يضر

,  أفغانستان وكان األخ أبو عبيدة البنشريي ميثل احللقة الرئيسية بني القاعدة واجلماعات املصريةهناك تعاون عسكري يف
ومل أمسع يوم من األيام أن الدكتور املعتز أو أمين الظواهري أو حممد , ولكن للقاعدة جملس شورى وجلان عمل خاص ا

يقات مل أتلقى أوامر من قيادي من مجاعة اجلهاد أو االسالمية وإىل يوم كتابة هذه الور, اسالمبويل هم من يقررون للقاعدة
, لكن وقتها يف التسعينات مل تقتنع القاعدة بنظرية عمل كل مجاعة يف بلدها, رغم أا اندجمت مع مشروع القاعدة مؤخرا

قبل احلكومات لتشويه  ألن مثل هذه العمليات تستغل دائما من, ألن هذا يشتت اجلهود, أقصد فتح جبهات قتالية يف دولنا
كانت استراتيجية القاعدة هي مجع املسلمني للعمل معا ضد عدو , ومصر اجلزائر واليمن شاهد على ما أقول, صورة ااهدين
ولكن هذه , وواضح املالمح وكلنا نعرف أن اجلماعات االسالمية األخرى كانت تنهج عكس ذلك, واحد مشترك

وال يعين أننا , نعم هذا هو الواقع, وفشلت استراتيجية اجلبهات الداخلية, مرة ليومنا هذااالستراتيجية هي اليت جنحت ومست
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بل كل هؤالء قدموا ما استطاعوا يف ارجاع األمة إىل , )اجلبهة االسالمية(نقلل من شأن إخواننا يف مصر أو ليبيا أو اجلزائر 
وال أحد يغفل بأن اجلماعتني عملتا جمهودات كثرية لتفهيم , هللاصواا وحنن ال ننتظر النتائج بل نعمل فقط والنصر من عند ا

وهم يقاومون املد االستبدادي , ماء إخواننا يف مصردالشعب املصري معىن احلرية وعدم قبول االستبداد وقد سالت الكثري من 
وكل ما نراه اليوم يف مصر , كوتوقد جترأوا على قتل زعيم عريب يف وقت الس, العلماين املنادي بالتطبيع مع العدو الصهيوين

من صحوة اسالمية ومظاهرات شعبية الخراج مبارك أو املطالبة حبقوق الشرعية والسياسية هي نتائج تلك الدماء يف 
شباب القاعدة هم من كل أحناء العامل من الشرق . ونسأل اهللا أن يثيبهم فيما قدموا ألمتهم آمني, الثمانينات والتسعينات

فإذاً لسنا مجاعة ,  عدد كانوا من اآلسيويني من بنغالديش وباكستان مث تليهم شباب اليمن فمصر مث اخلليجوالغرب وأكرب
  .والذين يشككون يف القاعدة فأنا أمني سرها وأعلم احلقيقة, اجلهاد وال اإلسالمية ألا مصرية بل حنن مجاعة دولية

فاجتمعت , شباب يف خوست لاللتحاق جببهة جرديز اجلديدةإىل جهادوال فقد حان وقت التجهيزات واستنفر الأعود 
أما أنا ففرد عادي جدا ومل يتم تشكيلي , الفصائل املتخرجة من دورات التكتيكات واملشاة يف جهادوال ووزعت اموعات

تشكيل ألنه يعرف بسبب أنين مل أخترج من كلية املشاة اخلاصة بالقاعدة إال أنا األخ املسؤول عن جبهة جرديز وضعين يف ال
ومت تسليمي سالحي , فانضممت مع جمموعة اإلقتحام, قدرايت ويعلم أنين أخذت دوارات كثرية وأكثر من الشباب اجلدد

وبعد , فقد نظم العمل جدا, حتمسنا جدا هلذا الربامج وللعمليات النوعية, الشخصي وجعبيت وحذاءي ومالبسي العسكرية
حتركنا خلوست , موعات سواء اإلقتحام أو اإلسناد والترصد واإلشارة وشؤون اإلداريةتنظيف األسلحة والتأكد من كل ا

جلسنا يف خوست يوم واحد ويف اليوم التايل حتركت السرية بقيادة , مبجموعة كبرية وكنا الدفعة األوىل لسرية جرديز املنظمة
اقة جدا ألن الطريق صعب وكنا نشق ممرات جديدة وكانت رحلة متعبة وش, األخ أبو إسالم املصري وينوب عنه األخ املكي

إن منطقة بكتيا وبكتيكا مشهوراتان بسلسلة جبال اهلندكوش وبأشجار الصنوبر وغريها وعاصمتهما خوست , بعض األحيان
  .وجرديز

الفغان واستقبلنا من قبل ااهدين ا, وصلنا ملناطقنا يف غرب جرديز ووجدنا مواقع قدمية للحزب اإلسالمي حكمتيار
األبطال أمثال حممد زمان وهو رجل كرمي ومصاب فقد بترت رجله يف املعارك ومل يستسلم ابدا فكان يشارك يف االقتحامات 

وفور وصولنا أسسنا خط , وكان قائد هذه اجلبهات كلها هو نائب حكمتيار القائد فايز أمحد, وله خربة جيدا يف نزع األلغام
أما , األول مث الوسطي مث اخللفي حيث اإلمدادات وخط الترصد, خطوط 4ن فكان لدينا جديد خاص بنا بعيدا عن األفغا

 أما, اإلمدادات فكانت صعبة جدا ألننا بعيدين من خوست فكانت تأتينا االمدادات اسبوعيا من قبل األخ اجلدوى أبو جربين
لعمل سويا يف كل اخلطوط ووجدت رفقة وكنا حنب ا, ت على شباب جدد وعظماء كبارالشباب فكانوا ممتازين وقد تعرف

وظهر اإليثار يف كل شيئ , قد أحببتهم كثريا والسبب بسيط هو أننا كاجلسم الواحد وكنا نفدي أرواحنا لبعضنا, وإخوة
وسعدت كثريا لكوين جندي وخادم هلؤالء الشباب العظماء وقد تعرفت على شباب أصبحوا أشقاء يل ومل نفترق أبدا بعد 

فإن األرواح تبقى مشتاقة لبعضنا ومازلت أتذكر تلك األيام اجلميلة يف , د سقوط حكومة طالبان الشرعيةذلك حىت بع
  .جرديز

أما املعارك فحدث وال حرج فقد كنا يف اية الصيف وقد غرينا ميزان القوى لوجودنا وشعر العدو أن هناك خطوط 
وأرسم املنقطة ,  الترصد مع األخ الشيخ أبو دجانة املصريوكنت أعمل كثريا يف, جديدة أنشأت بالقرب من مدينة جرديز

فقد كنا حنفر كهوف يف , ألن احلفر كان صعب جدا تا طويال يف اخلط األول ومل نكمل إنشاءاتبدقة وأيضا أمضيت وق
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, ء ذلكوعندما نزلت الثلوج كان الوضع أصعب جدا فجرديز معروفة بربودها وتتجمد والوديان كلها أثنا, مناطق حجرية
  .ونلجأ إىل التيمم يف كثري من األحيان عندما ال منتلك املياه الساخنة, وتصبح الدنيا بيضاء يف خالل دقائق معدودة

هناك جبهة أخونا أبو معاذ اخلوسيت يف اجلبال املتواجدة يف جنوب املدينة ومدعومة من قبل الشيخ جالل الدين حقاين 
, وكان منفردا يف عمله مثل األخ خطاب يف جالل آباد, األكابر وااهدين الصامدين واألخ أبو معاذ من, املوايل للرباين

متكن ااهدون من فرض حصار على , أما يف الشمال فجبهة الشيخ سياف القريبة من لوغر وغريها, واألخ السوري يف كابل
ه وكذلك كنا نبلغ معلوماتنا للخطوط اخللفية أحببت عمل الترصد ملراقبة العدو والتعرف على يوميات, جرديز من كل النواحي

فلدينا أخونا أبو عوف , ليتم قصفهم ألن االحداثيات كانت جاهزة سابقا وقد كان معنا أحسن الرماة يف املدافع والترصد
  .سريوكنا ننقل املعلومات بالشفرات عرب الالسلكي ونرمز كل موقع باسم , تلميذ أبو زياد املوصلي يف املساحة العسكرية

مكثنا يف خط جرديز الصيف كله وعندما اقترب الشتاء متكنت اإلدارة من عمل هجوم مضاد ضد العدو عندما حاول 
اهلجوم بتقدم دبابات العدو فاستنفر كل الشباب وقد حتركت جمموعة  فقد بدأ, لك اليوم يف اخلط األولوكنت يف ذ, التقدم

بيب أبو خالد املصرى وهو مدرب ومتخصص يف األسلحة اخلفيفة واملضادات صغرية بقيادة األخ املكي وكان معهم األخ احل
وبعض الشباب األخرين أما أنا فكنت يف اخلط األول حنرس ونراقب اجلبهة , والدبابات وأبو اهليثم اللييب مدريب السابق

د دارت املعارك يف الفترة النهارية وكان أمرينا األخ الشيخ أبو عمران العراقي خبري املتفجرات واأللغام وق, ونترصد التقدم
واستطاع ااهدون صد اهلجوم وتعطلت دبابة روسية عندما أصاا األخ أبوخالد بسالح امليالن الفرنسي املضاد للدبابات 

أما األخ , وأصيب األخ أبو اهليثم يف هذه املعارك وكذلك استشهد األخ حممد زمان األفغاين وبعض الشباب الكشمرييني
الروسية ولكن مل يصب الطائرة وقد  21ائد أبو إسالم املصري فقد صوب بالسالح االستنغر األمريكي ضد طائرة ميغ الق

وكان لدى القاعدة سالحني للتدريب ومثلها حقيقية وقد اشتروها من احلزب , خاف الطيارون الروس من االقتراب بعد ذلك
  .ة طالبانوهذه األسلحة بقيت يف املخازن حىت فتر, اإلسالمي

حصل معي قصة ظريفة أثناء تلك املعارك فقد أمرين األمري بالذهاب لتفقد بعض الشباب املنتشرين يف احملاور القريبة 
وقد حتمست لألمر وأخذت سالحي , ومعظمهم من الليبيني رفقاء التدريب يف معسكر أبو الشهيد, من دائرة املعارك

وكنت , صاروخا سقطت على بضعة أمتار مىن فقط 21ري رمت الطائرة امليغ وأثناء الس, وحتركت لوحدي اجتاه املعارك
وبعد االنفجار عرفت أنين حي ومل أصب بأذى وحتركت وبعد أن اقتربت من , أشاهد القذيفة وهي تقترب وانبطحت أرضا

فقد كنت هدفا , حاجز انتبهت أنين يف منطقة مفتوحة لدبابات العدو ومل يكن بيين وبينها, الشباب وبدأت أمسع أصوام
وأثناء الركض حملاولة اجتياح تلك املنطقة قامت الدبابات بالرمي اجتاهي وسددت علي لقتلي وبعد , مباشر لتلك الدبابات

, وانزعج األخ أبو أسامة السوداين, أمتار مىن وقد انبطحت وبدأ اإلخوة ينادونين 5رمي قذيفتني تقريبا سقطت على بعد 
لزمت الصمت ففكروا , وعندما شعرت حبزم وكثرة نداءهم, وهو يعتربين أخوه وحيب املزاح معي, مينلعدم مساع أي رد 

إذا جاء (, "لكل أجل كتاب", وقد فرحوا كثريا وتعجبوا أنين مل أقتل فقلت هلم, أنين قد قتلت وبعد فترة قصرية فاجأم
على بعضنا وننكت ونلعب بأعصاب بعضنا وكأننا يف كنا نعمل املقالب , )أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون

عبد , وأبطال القاعدة الذين اشتركوا يف جرديز هم أبو عبد اهللا السوداين, أفراح وأعراس رغم أن الصواويخ تسقط علينا يوميا
أبو , حممد الفاتح, الشهيد أبو سراج النجدي, أبو أسامة املكي, وخالد احلبيب) شاكر(اجلبار املصرى وعبد الرمحان املصري 

املكي وهو أمري , قحافة اللييب, أبو برزة اللييب, أبو عوف اليمين, الشيخ أبو دجانة, أبو دعسة اجلداوي, مصعب الصعيدي
هذا الرجل , قائد املنطقة اخللفيةسى البطل اللبناين غزوان وهو وال أن, أبو عمران العراقي, أبو اهليثم, أبو البتار النجدي, اجلبهة
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وطبعا أمري القطاع كله هو األخ , وقد أحبه اجلميع ورجع إىل لبنان بعد اتفاقية الطائف, قوى شباب العرب خلقا وإيثارامن أ
  .ولكن نسيت كناهم ألم رجعوا إىل بلدام بعد اجلهاد األفغاين األول 60وكنا أكثر من , القائد أبو اسالم املصري

, كانت متطرنا ليل ار بالقنابل احملرمة دوليا وهي النابلم العنقوديةفحدث وال حرج فقد  21أما الطريان امليغ 
وارمني الروس مل يكونوا يهمهم أطفال األفغان فقد صنعوا قنابل تشبه األلعاب الصغرية وبداخلها مادة سائلة قابلة للتفجري 

أما إذا حصل , وكذلك فعلوا يف الشيشان ,وكثري من أوالد املنطقة بترت أطرافهم بسبب هذه القنابل) نيتروجني(باحلركة 
, أنا أتساءل كم عدد األطفال الشيشان أو األفغان الذين قتلوا من قبل القوات الروسية؟, ذلك ألوالدهم فتقوم العامل وال تقعد

  .ال أحد يعرف
زرمت لقد تطورت جبهة جرديز حيث متكن األخ الصيين مسؤول اجلبهات واملعسكرات من تأسيس جبهة أخرى يف 

ت بسبب قدوم الشتاء وتساقط الثلوج وقررت اإلدارة بأن أما املعارك فقد خفّ, وهكذا حاصرنا العدو من كل االجتاهات
فهناك برقية تقول , وجدت مفاجأة يل, وبعد وصولنا, ننسحب والرجوع إىل جهادوال حىت فترة الربيع ورجعنا إىل جهادوال

وقد استغربت هلذا األمر ألنين سلّمت كل , اك ملف خاص يب يف إدارة بيت السالمأنين مل أسجل رمسيا يف القاعدة وليس هن
وقد فعلت ذلك واإلدارة واجهتين بأنين مل أترك أي خرب هلا , وقد طلب مىن الرتول إىل بيشاور ملواجهة املوقف, شيء لإلدارة

لقاعدة من قبل األخ أبو ياسر املصري وهو كان وبعد ذلك مت قراءة عهد االنضمام ل, فيما خيص ذهايب إىل جرديز أو حتركايت
وكذلك تعرفت على منهج القاعدة وهي واضحة , من اللجنة الشرعية للقاعدة وقد وافقت على العهد حيث السمع والطاعة

ويتفقون مع املذاهب األربعة يف , فإن القاعدة تنهج منهج أهل السنة واجلماعة وترجع للكتاب والسنة يف كل شيء, جدا
ليست للقاعدة ج جديد مثل بعض التيارات االسالمية اليت هلا مناهج وال تتنازل عنها وتتمسك , تعامل مع القضايا كلهاال

بالنسبة لألمور العصرية فنحن حنتاج إىل , وليس هناك تشدد كما يظن البعض, بآراء مؤسسيها وكأا وحي من رب العاملني
, حنن أوىل بالتيكنولوجيا من أعداءنا, من هزمية اآلخر وحنن نفتقد إىل أبسط األمور فكيف نتمكن, التكنولوجيا أكثر من غرينا

وبعضهم مل يفهموا حقيقة املرأة ودورها يف التنمية ومشاركة الرجل يف , أما املنهجية فقد تشدد بعض الشباب خبصوص املرأة
قيادة الشيخ أبو إبراهيم املصري وأبو حفص املوريتاين غري أن هناك جمموعة شرعية ب, العمل اجلهادي وبناء اتمعات الناجحة

هذا الشاب , وهو من مشايخ شنقيط وال خيفى على أحد أن علماء موريتانيا هم أقوى علما يف زمننا رغم أن أحدا ال يعرفهم
هيم الشباب بأن الصغري هو من تالميذ العالمة الشيخ يوسف القرضاوي وكانت إدارته دائما تواجه هذه التصرفات وحتاول تف

وكانت , النساء هم شقائق الرجال والدين االسالمي ليس ضد عمل النساء أو اخلروج مادامت انضبطت بالضوابط الشرعية
ألن األمة اإلسالمية , نساء القاعدة يقدن السيارات وهذا األمر حق لكل واحد فأنا شخصيا لن أمنع زوجيت من قيادة السيارة

وكأن هذه املرأة مل , هناك بعض املفاهيم العجيبة لدى بعض الشباب أو حىت العلماء خبصوص املرأة, رةلن تتضرر بقيادا للسيا
واملشلكة احلقيقية يف املرأة هي أن تذهب وختتلط بالرجال وتفقد , تكن موجودة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وهناك , وجيت ختيط وهي جتيد لغات كثرية ألا تعلمتوأما العمل فال أحد يستطيع منعها من ذلك فز, احترامها أمامهم
أخوات ختصصن يف علوم الربجمة وهن زوجات لقيادات يف القاعدة وزوجة الشيخ أسامة أم محزة لديها الدكتورة يف العلوم 

البيوت وهذا أهم  الشرعية تستطيع القول بأن نساءنا مل يكن حيتجن إىل العمل ألننا وفرنا هلن ما يردن وكن يربني األوالد يف
وقد مسى , والرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم من أقر هذا املصطلح يف حق النساء ألنه عمل شاق, أعمال النساء ربة البيت

أما اآلن ومع احلرب العاملية الشرسة اليت نواجهها لوحدنا فقد حان الوقت ألن , زوجته خدجية رضي اهللا عنها بربة البيت
مة دورها يف كل ااالت من تربية األوالد والعلوم العسكرية والعمل التنظيمي لتتمكن من مؤازرة شقيقها تلعب املرأة املسل
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متاما كما فعلت الصحابيات يف مكة أثناء اهلجرة فقد , فاألخوات ميكن هلن أن يفعلن الكثري إن شاء اهللا, الرجل يف العمل
اية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقدمت نفسها من أجل اهللا وكانت لعبت أمساء بنت أبو بكر دور مهم وخطري من أجل مح

ونساء القاعدة من , تطلع املسافات الطويلة وتطلع جبل غار تور من أجل ايصال الطعام إىل اجلبل واملكان بعيد ووعر جدا
من نوعهن يف القرن  فهن فريدات, وسوف أحاول أن أخصص كتابا هلن إن كان يف العمر بقية, أعجب النساء على االطالق

أو مهاجرة أو , أو أم اليتامى, فاملرأة لدي ااهدين إما أن تكون أرملة صابرة, والتحديات اليت يواجهنها, احلادية والعشرين
فنساءنا , من قبل الصهاينة, لتنجو بأطفاهلا من اهلجمة الشرسة اليت تواجهها, ويف كل هذا رب من هنا وهناك, حىت مقاتلة

  .وأسأل اهللا أن يصربهن آمني, ويقتلن كما نقتل, ويتشردن كما نتشرد, يتعنب كما نتعب, متاما ليس هناك فرقمثلنا 
  

  العمل مع القيادة يف جالل آباد
  

شاء قدر اهللا أن أنزل إىل بيشاور وبدال أن أرجع إىل خوست متكن األخ سيف العدل من اقناع اإلدارة بالبقاء والعمل 
هذه املرة دخلت إىل جالل آباد ولكن مع القيادة فقد كنت قرييا جدا من سيف العدل وكحارس معه يف جالل آباد و

وكنت أكرس , شخصى ليس يل دخل بالقرارات ولكن استفدت كثريا ألنين اقتربت من اإلدارة شيئا فشيئا من دون ختطيط
خمططها من قبل األخ الصيين اىل جبال جالل مت نقل , ومبا ان جبهة جرديز قد أقفلت, نفسي يف فهم كيفية اختاذ القرارات

ويف اجلبال احمليط ا وهكذا أرادت القاعدة أن حتاصر جالل آباد من , أي اجلبل األسود) تورابورا(آباد املشهورة بتور غار 
وهريرة وتوجه  ومبا أن األخ الصيين له خالفات مع ابن اخلطاب فقد ابتعد من اجلبهات الروتينية مثل قباء والفتح, تورا بورا

ونصب األخ سيف العدل مكانه , إىل تور غار ليتمكن من تكرار جتربة جرديز من حيث االنضباط والعمل اجلماعي املنظم
أما الشيخ عبد ايد اجلزائري فكان , ليصبح أمري جبهة جالل آباد اليت متر مبرحلة فتور وخالفات بني قادة األفغان والعرب

لقاعدة وهذا األمر كان يغضب األخ سيف العدل كثريا وجلأ عبدايد للتنسيق مع قادة األفغان يتصرف وكأنه منفصل عن ا
واألخ ابن خطاب فيما خيص العمليات يف اخلطوط األمامية ولكن سيف العدل كان يتابع كل التحركات وجيتهد يف أن 

لعمليات تتم دائما يف مناطق حمددة وليس هناك ألن كل ا, يشرح وجهة نظره اليت تقول بأننا جيب أن نغري الروتني القدمي
جديد يف التحركات العسكرية للمجاهدين وهناك خسائر بشرية دائما يف العمليات بسبب عدم تغيري التكتيكات القدمية 

وسيف العدل ديبلوماسي حمنك فقد متكن من االقتراب من األخ ابن خطاب وعمل اجتماعات مع قادة , ونقاط االنطالق
  .ن امليدانيني للتنسيق معهماألفغا

واألخ الصيين , وكنا حتت قيادة واحدة ومنظمة, أوال حتركت إىل تورا بورا مع الكتيبة اجلديدة املنقولة من جرديز إليها
كابل وكذلك جسر ,وأنشأنا يف اجلبال خطوط أمامية تطل على طريق جالل آباد, ونائبه سيف العدل, هو أمري القطاع كلها

 12وقد متكن األخ أبو زيد التونسي املهندس املشهور من اختراع سالح فعال جدا فاخترع قاعدة خاصة لليب أمي , جالل آباد
ولكن بفضل اهللا مث بدهائه متكن , درجة بالناقص أوالزائد 90درجة ومن املعروف أن السالح يرمي  360تستطيع أن تتحرك 

ويف هذه اجلبال اليت . عدو يستغرب جدا من فعالية هذا السالحدرجة وكان ال 360من تطوير تلك القاعدة وجعلها تلف 
كانت حتت سيطرة احلزب اإلسالمي يونس خالص بقيادة االجنينري حممود رمحه اهللا مت تطبيق اخلناق على جالل آباد و متكن 

د وانتشار املالريا وما إىل وكنا نستمع إىل خمابرات األهايل واتصاالم وهم يشكون من قلة الزا, ااهدون من الطرق العام
وكان لدينا خطة لتفجري , وأما النهر فقد كان يف مرمانا وكان مبقدورنا قصف اجلسور يف أي وقت, ذلك من مشاكل احلياة
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وبعد فترة بسيطة من وجودي يف تور غار مت نقلي ألن أصبح الذراع األمين ألخينا سيف العدل ألكون كحارسه , اجلسر
واألخ أبو إبراهيم اجلنويب هلذه املهامات ومتكنت يف هذه ) زكريا(أنا واألخ أبو عبد اهللا التونسي  وقد اخترت, الشخصي

وساز نور وأسد اهللا واالجنينري , الفترة من مقابلة القادة فقد كان األخ سيف يلتقي بالقادة أمثال الشيخ سياف وحممد ياسر
وقد , رية تامة بسبب أننا تشكيلة يف القيادة وكان مركزنا الفتححممود وغريهم وأيضا كنا نتحرك يف جبهة جالل آباد حب

والذي زادين محاسة هو تكليفنا , استمتعت كثريا بالعمل مع األخ سيف العدل وكل قادة األفغان يعرفونين بفضل ذلك العمل
اجلبهات وكتابة تقارير عن نقاط بأعمال جدية وكبرية ويشعرنا أننا حباجة إىل التعلم فقد كلفنا برسم خرائط ميدانية ملناطق 

الضعف وغريها وكنا دائما نتردد على اخلطوط األمامية ونذهب إىل املناطق اخلطرية للترصد ومل يكن العدو يتركنا أبدا فقد 
كنا جند يف بعض , كان يطاردنا بالدبابات والقناصة وكنا نقترب كثريا يف بعض األحيان وكنت أرى األمور عن قرب

وأصبح كل الشباب األمراء السابقني هم بنظرنا إخواننا ونتبادل معهم الكالم , م آلدميني ماتوا يف حقل األلغاماألحيان عظا
ومل  نكن نسكن يف مكان واحد كنا كاجلبهة املتنقلة ويف هذه األثناء تعرفت أكثر على األخ , وأصبحنا قريبني جدا من القرار

من عمل جمسم كبري ) زكريا(وقد متكنت أنا وأخي أبو عبد اهللا التونسي , سيياسني الكردي والزبري املدين ومصعب الشرك
وحددنا مواقع اجلبهة بصفة خاصة وقد أدهش الكثري ألنه كان كالواقع وكبري جدا , جلبهة جالل آباد بالطني والتنب واألمسنت

هناك كبصامات لنا واسم يف مركز  كان عمل رائع قد وضعناه, وقد دهن باأللوان حيث اجلبال والنهر والطرق واملباين
بقينا يف العمل مع سيف لفترة طويلة ولكن كان لدى عالقة مميزة بيين وبني األخ , )4املزرعة رقم (الفتح يف الفارم شار 

وفعال , وقد استطاع سيف من اقناع ابن اخلطاب بالعمل املشترك, الصيين حيث هو أساس جناحى وتقدمي ومعرفة الكثري
إننا نريد أن نرى , وقد ارحتنا لذلك, موعة من شباب أُحد إىل تورا بورا وأسسوا جبهة خلفية متاما بالقرب مناوصلت جم

  .تنسيقا وتطورا يف العالقات العربية العربية
وهناك دعم حقيقي من , فالشيخ الزنداين حفظه اهللا كان يزورها دائما, أما عن ساحة بيشاور فقد كانت مليئة بالعلماء

, متواجدون معنا يف ساحة اجلهاد سواء يف الداخل أو يف الباكستان, ل اإلسالمية وكان املشايخ الذين يعارضوننا اليومالدو
وهناك شباب عرب من الصحفيني واملنهدسني واألطباء الطيبني وبعضهم يظهرون يف القنوات التلفيزيونية وقد خدموا يف 

جيب أن بعض املشايخ الذين يظهرون يف القنوات مثل اإلمي يب سي ليواجهوا والع, جماالت ختصصام االنسانية يف بيشارو
هم أنفسهم الذين أفتونا باجلهاد يف أفغانستان بدليل أن حكومة جنيب هي غري , ااهدين وحماولة تشكيك قدرام الدينية

وهؤالء العلماء بأنفسهم يعارضون , تانشرعية ألا منصوبة من قبل السوفيت وأا دولة حمتلة وال تنوي اخلروج من أفغانس
فهل هناك فرق بني ما ارتكبه الروس يف أفغانستان وما يرتكبه األمريكان اليوم يف , قتال األمريكان يف العراق ويا للعجب

أليست هذه األعمال نفسها حتصل , املساجد وقتل األطفال والنساء تالعراق؟ حرقت املصاحف يف أفغانستان ودست ودمر
  .لعراق من قبل احملتل األمريكي؟ وهذه األقاويل جتعل الشباب ينفر من العلماء أكثر فأكثريف ا

ولنرجع إىل بيشاور فقد كانت اخلدمات االنسانية منتشرة يف بيشاور خلدمة ااهدين فهناك املستشفيات اخلاصة وكنا 
مل , ميل الذي قُدم من قبل إخوام العرب املهاجرينأما الشعب األفغاين فقد أحبنا حبا مجا وال ينسى اجل, نعاجل بال مقابل

أكن أحب الرتول إىل بيشاور كثريا و إذا نزلت أستغل الفرصة لكتابة الرسائل لعائليت وعرفت الحقا بأن أخي الكبري عمر 
ائل تخيف والديت وأتذكر أن عقلي كان صغري فأكتب رس, سافر للقاهرة ملواصلة الدراسة يف سياحة الفنادق والعالقات العامة

مل أكن أعلم أن األمهات وأصف هلا املعارك والطعام واخلنادق والشباب وأنين أمتىن الشهادة وغري هذا من الكالم احلماسي و
 شجعن أوالدهن للقتالوإن كنر يردن رؤية فالذات أكبادهن يرجعون للبالد, يشوبعد جتربيت مع سيف العدل , فهن أيضا ب
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, كنا جادين يف العمل, جاء دور إكرامنا حيث بدأت القاعدة تثق فينا, معه يف جالل آباد مع القادة امليدانيني وجواليت الكثرية
وكانت بيشاور قريبا فيجد املتزوجون الوقت للرتول لرؤية عائالم وكانت العائالت العربية تسكن يف أرقى املناطق يف 

, تتدفق للساحة وأصبح لكل جالية بيت خاص ا حىت حنن القمريون بيشاور يف حي حياة آباد وكما قلت كانت األموال
وعندما شعر الشباب بتقلب األوضاع يف جزر القمر قرروا انشاء مجاعة سياسية قوية لتنافس السلطة يف البلد وكنت أنا من 

, يق مع القاعدةحيث كنت أتوىل املسؤولية العسكرية والتدريبات والتنس, سنة 19جملس الشورى وعمري مل يتجاوز 
واحلكومة الفرنسية كانت تراقب كل شيئ فهناك جواسيس وصلوا إىل باكستان ملتابعة نشاط القمرين وجاءتنا معلومات عن 

فالفرنسيون يسعون ملئات السنني إىل تنصري اجلزيرة وكذلك ظهرت جمموعة قمرية نصرانية , أوضاع التنصري يف جزيرة مايوت
, حنن لسنا ضد حرية املعتقد ولكن التبشري ال وألف ال, وقد أقلقنا ذلك, كنائس سرية هلم يف البلد وقد افتتحوا, وكانت سرية

أما لو جاء نصراين وأراد العيش يف بالدنا بسالم وبال فساد فأهال وسهال فهو حر أن يعبد ما يعتقد وأن يعمل ما يعتقده يف 
مأمورون بأن ننصر كل فرد يف اتمع سواءا كان كافرا أم مسلما وحنن , بيته وال بأس بذلك يف الدين وهذا حقيقة الدين

واخلليفة عمر رضي اهللا عنه له مواقف كثرية يف , كل الناس مسلمهم وكافرهم }وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل{
م السرية ولو كان ذلك وال نتدخل يف جتارام ومعامال, مناصرة اليهود والنصارى يف حقوقهم الوطنية وال أحد يرفض ذلك

واألهم أن يكون بينهم ويف , وميكنهم أن يتحاكموا إىل االجنيل والتوراة كما شاءوا, خمالفا لعادات املسلمني فهم غري مسلمني
واقرأ التاريخ وانظر عدل أئمة املسلمني أمثال اإلمام علي رضي اهللا عنه عندما مثّل أمام القاضى وهو أمري للمؤمنني , سرهم

يهودي يتقاضى مع أمري املؤمنني لدى القاضى وقد أسلم ذلك اليهودي , إننا نتكلم عن حقائق, تنازع مع يهودي يف درعو
أما من يغري دينه حبجة حرية املعتقد إما يذهب , إن الدين االسالمي من أعدل األديان على االطالق, عندما شاهد ذلك األمر

ولكن ال , حنن نعلم جيدا أنه ال إكراه يف الدين, بعد االستتابة أو تقام عليه حد اهللا إىل إخوانه يف املعتقد أو يرجع لإلسالم
  .نقبل باملسلم أن يستهزأ بالقرآن ويتطاول على حممد صلى اهللا عليه وسلم باسم احلرية

 واعتذرت, قررت سحب نفسي واالنشغال يف ما أجيده وأفيد األمة, وبعد مشاورات حول تقارير الوضع القمري
وأن بالد املسلمني هي بالدي فأنا فلسطيين قمري خليجي صومايل إثيويب شيشاين , لإلخوة وقلت هلم بأنين أخدم كل األوطان

وقد , فأنا أمحل جنسية وجوازات البالد االسالمية كلها واحلمد اهللا, عراقي ميين وكل بلدة حتتاجين فأنا منها وأمحل جنسيتها
  .يف وأصبح انتماءي عقائدي حمض وهللا احلمد واملن فأنا أنتمي إىل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللاتركت جنبا االنتماء الدميوغرا

وصلتنا املعلومات من بيشاور بأن الشيخ أسامة سيأيت ومل يسبق يل رؤيته من قبل وأنا قد أمضيت حوايل سنة يف 
اجلربية ومتكن من اخلروج منها ومل يتمكن من العودة إليها وهو طبعا كان قادما من اجلزيرة بعد أن أجرب على اإلقامة , القاعدة

, وكانت أحداث اجلزائر تتسارع وهناك حتركات سريعة للقاعدة لدعم الشيخ الشهيد سعيد اجلزائري, أبدا ليومنا هذا
ادة الشيخ ويف احلقيقة حتركت جمموعة صغرية من الشباب املصري بقي, وكذلك كانت هناك قضية الصومال مث قضية السودان

  .وموضوع اجلزائر, وهناك ترتيبات للصومال, أبو عبيدة البنشريي للخرطوم
وهاجر الشيخ أسامة من موطنه , م1992كانت هناك جتهيزات كبرية حلسم املعركة يف أفغانستان يف بداية سنة 

ذلك دعوة حممد صلى اهللا فقد هاجر موسى عليه السالم بلده لسنوات وك, والرجل الذي يعمل من أجل دينه ال يهمه هذا
ويتهموننا أننا ال , وأريد أن أنبه إلخواننا املشايخ الذين يلقون احملاضرات الرد فعليا عن املواطنة, عليه وسلم جنحت يف املهجر

وسحب منا  }الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا{فقد طردنا من أوطاننا , نفهم معىن املواطنة
كان من واجبنا املدافعة ,فنحن نقدس اهللا وحده, وهذا ما ال نرضاه أبدا, وأرادوا أن يكمموا أفواهنا ونقدسهم, ياتاجلنس
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واهللا مث واهللا ليس يل أي خمالفة دينية ومل أرتكب أن مغالطة يف جزر القمر وماذا يعين أن تصنفي السلطات , لنحقق التوازن
إا جتري وراء الكفار ويصدقون كل , هذا هو مشكلتنا مع سلطات بالبالد االسالمية, هناك باالرهايب؟ لترضية الكافر الغريب

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأم خشب مسندة حيسبون كل صيحة {ما خيرج من أفواههم 
, لم هو الوالء لإلسالم وليس للوطنفنحن نؤمن أن للمواطنة مكانة يف اإلسالم ولكن أساس املس }عليهم هم العدو فاحذرهم

هذا هو احلق فقد كرس بالل احلبشي وسلمان الفارسى وصهيب الرومي وكثري من الصحابة حيام خلدمة البالد اليت انتقلوا 
فليس هناك تناقض أن يهاجر املسلم إىل غري وطنه األم ويفيد ويستفيد وهذا ما نعتقده وليس معىن , إليها ومل تكن أوطام

ال , لك أن إخواننا املسلمني الذين يفيدون يف أوطام وخيدموا ويتاجرون ويدرسون فيها ويسعون لتنميتها أم خمطأونذ
فواهللا إن هذا النادي , فهم مأجورون وأنا ممن أعجب بالداعية الشيخ عمرو خالد الذي أسس نادي صناع احلياة, وألف ال

ولكن ماذا نعمل وهم قد طردونا وسحبوا منا اجلنسيات , عالمات صالح اإلنسانوحب األوطان من , جيسد اإلسالم احلقيقي
فال أحد يعارضنا إن جاهدنا , ولكن األرض كله هللا وحنن خدمنا األوطان وليس الوطن فاحلمد هللا, بأوامر من األمريكان

فنحن , ومات ال نتمى إال أي وطنالعدو يف كل مكان يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان ألننا مبوجب قوانني احلك
, حنمد اهللا أننا ننتمى لألمة اإلسالمية ونقاتل من أجل عز الدين ورفع راية ال إله إال اهللا يف أي وطن من أوطان املسلمني احملتلة

أعداء كان ينبغي للعلماء بأن يفخروا بنا بأننا مسمار جوحا احلقيقي يف جسم , وإلرجاع دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .الدين

  رحلة سرويب
  

, طلب مىن أن أنفذ مهمة جديدة وخطريةتابعنا أعمالنا كالعادة يف جالل آبا وذات مرة أجلسين األخ سيف العدل و
مبهمة اختراق خطوط األمامية للعدو يف عملية مجع معلومات عن ممر سرويب االستراتيجي , فقد كلفين ومعي األخ اإلحسائي

وعمل دراسة كامل عن إمكانية تفجريها وعمل تقرير , يسية اليت تزود كابل بالكهرباء يف حبرية سرويبوأيضا عن احملطة الرئ
  .عن وضع ااهدين التابعني ليونس خالص يف تلك املنطقة اليت مل يزورها أحدا من العرب من قبل

افقنا يف هذه املهمة الطويلة م حتركت إىل بيشاور وقد قابلنا اموعة األفغانية اليت ستر1992ويف رمضان سنة 
ويف بيشاور تلقينا , واخلطرية واموعة تابعة للحزب اإلسالمي يونس خالص وكانت برئاسة القائد امليداين آخا جان

جهزنا أنفسنا , تشاورات مع اموعة وأوضح لنا األخ األمري سيف العدل نوعية املهمة وضروريتها وجعلها يف سرية تامة
ألنين اخترت من دون اآلخرين , امنا مسرية طويلة وأما أنا فقد عرفت أنين يف اختبار جاد لقدرايت الشخصيةوأدركنا أن أم

  .رغم أن فيها مشاكل ومصاعب مجا, ملثل هذه املهمة اخلطرية وكنت مبسوط جدا ألنين أحب املغامرات القوية والتضحيات
ومل تكن هناك مشاكل كبرية تواجهنا يف , عة إخوة أفغانحتركنا بسيارة باص عمومي وكنا أخني وباإلضافة إىل أرب

, املناطق القريبة من بيشاور ولكن ملا اقتربنا من مناطق وزير استان اجلنوبية حيث مناطق القبائل وجدنا تشدد أكثر يف األمن
وشكّوا بأنين , لسمراءبشريت ا للجيش الباكستاين والسبب هو لون وكنت أنا بالذات أواجه بعض املشاكل عند نقاط التفتيش

فضايقوا على وأجربونا عدة مرات بالعودة إىل الوراء ولكن كنا حناول بشىت الطرق لتكملة سفرنا ونعمل بعض , سوداين عريب
فكانت السيارة ترجع للوراء مث تتريث قليال مث , وبعض النقاط مل تكن تقبل املال متاما, احليل منها إعطاءهم األموال لتركنا

اليت أرتديها وأربط العمامة األفغانية بدال من الغترة العربية مث أجعل نفسى نائما متاما مث ندعوا اهللا بالتوفيق ) البتو(ربدة أغري ال
وقد تكررت هذه املشاهد كثريا ألن مناطق , ونتوكل عليه بعد أن نأخذ باألسباب مث تتقدم السيارة من جديد فنمر بفضل اهللا
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وكلما اقتربنا من أفغانستان زادت , ولديها حكم ذايت, اطق يف باكستان ألا حتت سيطرة القبائلوزير استان من أصعب املن
والعجيب أن سرويب هي قريبة جدا من جبال تورابورا ولكن ال نستطيع الوصول إليها بسبب أن املاركسيني احتلوا , املشاكل

. بيشاور مث وزير استان مث بعد ذلك دخول أفغانستان من جديد فكان من واجبنا عمل لفة كبرية بدًء من, الطرق املؤدية هلناك
وال خيفى ألحد أننا كنا , متكنا أخريا من عبور احلدود بسيارة شاحنة زراعية, وبعد سفر طويل من بعد الفجر إىل بعد املغرب

ناطق حساس بسبب فالتواجد العريب يف تلك امل, متعبني جدا من طول السفر وكنت يف وضع سيء بسبب الوضع األمين
ورغم أن تلك املعارك قد انتهت إال أن , وأدى إىل ترك شباب الشيخ مجيل الرمحن املنطقة, املعارك اليت كانت تدور يف كونر

وملا , وكان أخي القائد األفغاين يطلب مىن االختفاء قدر املستطاع وعدم الظهور يف هذه املناطق املعقدة, اجلرح كان يرتف
فهناك , عبارة عن غرفة طينية طويلة جمهزة بنظام تدفئة مركزية تقليدية, دخلنا يف مطعم أفغاين صغري, حلدوديةوصلنا للقرية ا

خندق طويل على طول املطعم مث حفرة رئيسية يتم اشعال النار فيها لتتحرك اللهب والدخان واحلرارة إىل التفرعات اليت 
  .لمطعمشقت من اخلندق الرئيسي فيعطي ذلك دفئا معقوال ل

أما الطعام فهو معروف فإما , وكنا يف فصل الشتاء والثلج يف كل مكان فقد سعدنا بتلك املطعم الصغري والبسيط
فشرب الشاي , غاين األخضرأما األهم يف األمر فهو الشاي األف, املعمول بالتنور, اللحم أو البقوليات واخلبز األفغاين الشهي

فهم يستخدمون قطع جمففة من عصري , يف هذه املناطق فال يستخدم السكر أبدا يف الشايأما , جبة من عادة األفغانبعد الو
أما أثناء الطعام , )غورا(فبعد جتفيفها تعمل بشكل كور صغرية لتأكل أثناء شرب الشاي وتسمى بالبوشتو , قصب السكر

للنوم فيكون يف نفس املكان بعد رفع أما بالنسبة , فيفرش الصفرة الطويلة على طول املطعم ويقدم الطعام حسب الطلب
أما اخلالء فحدث وال , واملاء الساخن متوفر يف كثري من األحيان, الصفرة ويتم توزيع البطانيات الصوفية املصنوعة حمليا للرتالء

د صعوبا وكما تعلمون فإنين مل أكن يوما من األيام من البادية ولكن مل أكن أج, فبالنسبة يل فقد كان عذاب حقيقي, حرج
يف الذهاب إىل املناطق اخلالية وبعيدا عن الناس لقضاء احلاجة ولكن عندما أكون داخل مطعم والوقت ليال وال أعرف أي 

فال ميكن التبول فيها بل , وهي عبارة عن حفرة مستقلة عن حفرة البول, شيء عن املنطقة فيجب استخدام اخلالء األفغاين
واخلطري أنه ال ميكن استخدام املاء لالستنجاء يف اخلالء األفغاين ألم , فيكون يف ناحية أخرىأما البول , احلاجة الكبرية فقط

, ولألسف يستخدمون الفضالت اإلنسانية يف الزراعة فهم يقصدون بفعلهم أن تبقى تلك الفضالت جافة متاما النتظار املوسم
ي وادي أو جمرى أو أي مكان آخر لينظف ويستنجي باملاء فيجب استخدام احلجارة أو الورق مث بعد ذلك يقوم ليذهب يف أ

أما بالنسبة لألفغان فاألمر سهل جدا لديهم فهم يبولون يف أي , وهذه كلها أمور معقدة بالنسبة يل وألي واحد متمدن قليال
يتطهرون قبل مكان ويستخدمون التراب لالستنجاء أو احلصى أو احلجارة مث بعد ذلك وقبل الصالة يبحثون عن املاء و

وكنت أجد صعوبا شديدا , وألنين شافعي فمذهبنا متشدد جدا يف الطهارة, أعين أن هناك تساهل قليال يف الطهارة, الوضوء
فلو سألتين عن االختيار بني اخلالء األفغاين التقليدي أو قضاء احلاجة يف العراء , عندما يتعلق األمر بالذهاب إىل اخلالء األفغاين

, أما االستنجاء فهو من الدين ولكن بدقة والتأكد من عدم وجود أي عالمة للنجاسة يف احلجارة وغريها, الثاينفسوف أختار 
وطبعا هناك البيوت املتطورة واحلديثة يف املدن األفغانية يف قندهار وكابل وجالل آباد وغريها وهي متمدنة جدا وفيها 

ومل يكن أمامي سوى اخلروج ومقارعة الثلج واحلمدهللا قضيت , اخلالء تقليدياحلمامات العصرية واجلميلة أما بالنسبة للقرى ف
وفور انتهاءنا من صالة الفجر ركبنا سيارة أجرة , وبعد أن صلينا أكلنا طعام العشاء مث خلدنا إىل النوم, حاجيت خارج املطعم

, مة الوالية وهذه املناطق موازية لوزير استانهيلكس مفتوحة وحتركنا اجتاه مناطق كونر القبلية ودخلنا مدينة أسد آباد عاص
وبعد الوصول إىل كونر أكد يل األخ آخا جان أن ال أتكلم أو أشهر نفسي ألن الوضع , وستكون نقطة بداية املغامرات
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ن هم م, كما مسونا) الوهابيني(واحلزب اإلسالمي حكمتيار ال تود رؤية أي وجود عريب يف كونر ألن السلفيني , حساس جدا
وال من شباب حزب حكمتيار ومل أشجع يف , وأنا مل أكن من السلفيني وال الوهابيني, ساند الشيخ مجيل الرمحن أثناء املعارك

, ومل أشترك يف اقتتال دنوي بني األفغان واحلمد اهللا, فأنا مسلم كما مساين اهللا واحلمد اهللا, أي حرب أهلية يف أفغانستان
وقبل املغرب بقليل حتركنا بسيارة تويوتا هايلكس قدمية لنجد , ب اإلسالمي يونس خالصوهكذا مكثنا يف بيت خاص حلز

أنفسنا يف قرية صغرية نائية وهناك دخلنا يف مرتل عائلي وقد رحب بنا أهل البيت حبرارة شديدة عندما عرفوا أننا عرب 
األفغاين حيب صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه  إن الشعب, ومعظمهم مل يلتقوا بعريب من قبل وهم يعتربوننا أحفاد الصحابة

وسلم حبا مجا وقد انعكس ذلك احلب يف العرب ومهما حصل من بعض الغدر واخليانات وقتل بعض الشباب يف خوست من 
قبل عمال األفغان أو يف لوغر حيث انقلبت جمموعة أفغانية على أصدقاءهم العرب وقد أصيب يف احلادث األخ عبد اجلبار 

وقد تبني بعد ذلك أن اموعة األفغانية كانت من املندسني يف اموعة وكانت هلم مطامع يف السالح اإلخوة , مريكياأل
وحنن لسنا , أما لو كرهك فال شك أنه سوف يغدر بك, ورغم أن هناك مثل يقول بأن األفغاين لو أحبك فقد أحبك بصدق

وكنا , رغم كل هذا فإن األفغان حيبون العرب بشدة, ه من األمور الغيبيةمطالبني بقراءة قلوب الناس ومعرفة نواياهم فهذ
أما بالنسبة موعتنا فهي كانت , حذرين جدا عندما نتحرك فال نترك أسلحتنا أو نكون كلنا يف األمام أثناء املسريات

ال يف البيت مث عندما حل الظالم أفطرنا وبقينا قلي, استطالعية وصغرية وكل من يرافقنا هم من القادة املخلصني لقضيتهم
حتركنا ومعنا رجل دليل يصطحبنا لريشدنا الطريق العام الذي يفصل بني مناطق ااهدين والعدو يف والية لغمان اليت كانت 

وكانت الرحلة صعبة جدا واضطررنا إىل الدخول يف املستنقعات يف أجواء مظلمة وباردة واستمرينا يف , حتت قيادة سياف
م يف املستنقعات حيث تبللت كل مالبسنا وأصبنا ببعض اجلروح بسبب بعض النتوءات يف قعر الوادي واستمرينا بالتقدم التقد

تنفسنا سعداء ألننا سوف خنترق خط , حىت قبل منتصف الليل ووصلنا إىل الطريق املعبد الرابط بني والية لغمان جالل آباد
, فكنا نرى أنوار خنادق العدو يف اجلهة الثانية وبيننا وبينهم عشرات األمتار فقط وكنت متحمسا للمشهد, تريثنا قليال, العدو

كنا نسمعهم وهم يتحدثون ونرى أنوار الفوانيس بوضوح جدا وبعد أن نظمنا أنفسنا عربنا الطريق مبجموعتني وكان لدينا 
, بنا التزام الصمت وعدم إحداث أى ضجةوأثناء االقتراب كان من واج, وحيملها اإلخوة األفغان, سالحني فقط للحماية

فقد عرفنا , ن األمر ال يقتصر يف سفرنا فقطوكنت مستغربا جدا أل, زعجة بنجاحوبعد منتصف الليل عربنا تلك اخلطوط امل
 أن هؤالء القادة يقطعون هذه املناطق كلما أرادوا الرتول إىل بيشاور أو كونر فهذا أمر صعب جدا وكيف تأتيهم األمدادات

دخلنا يف قرية حمايدة , وبعد السري طويال, الكبرية؟ كنت أتعجب من شجاعة األفغان وحتمل التعب واملشقة يف سبيل قضيتهم
متكن اإلخوة األفغان , وقد سترنا ظالم الليل, وهذه القرية يكثر فيها جواسيس العدو, يستخدمها العدو وكذلك ااهدون
وقد تبادلوا احلديث عن آخر األخبار وعرفوا أننا من , اء وقد أنزلونا يف مسجد صغري وقدميباالتصال بأعوام من امللل والعلم

وبعد التسحر خرجنا , رقدنا قليال مث أكلنا السحور يف الثالثة صباحا, إخوام العرب وقد جئنا لالستطالع عن املنطقة
دها وهكذا استمرينا يف املشى وابتعدنا عن اخلطر مث بعد مسرعني من القرية ألن ال يطلع الفجر علينا وحنن بداخلها أو يف حدو

أما اآلن فقد انعكست , ذلك بفترة صلينا الفجر مث وصلنا إىل ر جالل آباد الذي كنا نراه من الطرف الثاين من اجلبهة
وهكذا بعد عبور النهر , متاماأعين أننا يف الطرف الثاين , الصورة فنرى تورا بورا من الناحية الثانية ويفصلنا عنها جبهات العدو

واآلن نسري يف مناطق جبلية وأخرى صحراوية , اجلاري ومبياهه الصافية جدا والباردة متكننا من جتنب خطوط العدو القريبة منا
لكثرية استمرينا يف املسري وكانت هناك مناطق شاسعة مفتوحة وقد متكنا من رؤية املقابر ا, لليوم الثاين من انطالقنا من أسدآباد

ومتكن هؤالء احملاربون من طرد اإلجنليز من أراضيهم وقتل كل , واملخصصة لشهداء األفغان الذين قاوموا االحتالل اإلجنليزي
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كانت و, الكثري من اازر عندما احتلت أفغانستانالقوات امللكية االجنليزية  قد ارتكبت جمازرو ,جندي يف أرض أفغانستان
وحتكي الروايات عن شجاعة , وهناك حكايات أفغانية حتكى ليومنا وهي حقيقية, أيضا اهلند والسند األمرباطورية حتتل بالد

ففي معارك ممر خيرب مت قتل كل جنود اإلجنليز وترك جنديا واحدا وهو طبيب وبعد قطع أذنه , األفغان أثناء حماربة اإلجنليز
فاالجنليز قد قدموا , والعجيب أن التاريخ يعيد نفسه, اء املعاركأخلي سبيله ليذهب وخيرب قادته يف جالل آباد مبا شهد أثن

متاما كما فعلت الروس بداود مث ما فعلته , الفغانستان وعزلوا أمريها والبطل دوست حممد مث نصبوا أجداد ظاهر شاه
نسوا أن األفغان مجعوا زي واحملتل االجنلي مريكا أن األفغان مجعوا صفوفهم وطردواولكن نسيت أ, األمريكان باملال حممد عمر

إن املشكلة ليست اجتياح أفغانستان بل اخلروج "رجوا احملتل الروسي ونسوا القاعدة الربيطانية يف حق أفغانستان صفوفهم وأخ
إم قد وقعوا يف الفخ األفغاين وسوف تسقط أمريكا على يد هؤالء البسطاء كما سقطت من قبلها االمرباطورية " منها

ففي كتب السرية هناك , وأقول بأن األفغان هم رجال وأهل حرب ويشهد على ذلك الصديق والعدو. والروسية االجنليزية
وبعد مرور مثان سنني من احلصار , حكايات بأن الصحابة مل يفتحوا مدنا أفغانيا بالقوة ألن أهلها كانوا شرسني يف القتال

ع مرور الزمن متكن األفغان من دخول اإلسالم مجلة واحدة بعد فهم وم, سلمت أهلها للصحابة والتابعني مبوجب اتفاق هدنة
  .مبادئ اإلسالم

استمرينا يف سفرنا طوال اليوم وقد اكتشفنا عن قرب الطريق امللكي الذي ربط باكستان بأفغانستان يف العهد امللكي 
ولكن هذا الطريق ال , إىل وزير استانوهو طريق طويل ومستقيم يبدأ من كابل مرورا جببال سرويب ومبناطق القبائل ليصل 

وكل هذه املعلومات , أما البشر واحلمري فممكن ذلك, يستخدم أبدا ألنه غري صاحل متاما وال ميكن ألي مكينة أن تتحرك فيه
: ترتيلكانت جديدة لدينا إال أن األفغان شرحوا لنا كل صغري وكبري أثناء الرحلة وفعال صدق اهللا العظيم حني قال يف حمكم ال

فالسري والسفر والرحالت كلها تعلم اإلنسان , }أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم{
ورغم أن ربنا أعطانا رخصة بأن نفطر أثناء السفر إال أننا بفضل اهللا كنا نصوم مراعاة , الكثري من العادات واللغات والثقافات

وقد كانت سياسىت وكذلك األخ أبوعابد أن ال خنالف األفغان يف شيئ أثناء , صومون أثناء السفرلألفغان فهم أهل شدة وي
ومن مجال االنسان مجال تصرفاته مع اآلخر مهما اختلف , السفر فاملذهب احلنفي ممكن أن نتعامل به فهو من املذاهب السنية
ح على اجلوارب ونصلي بصالة النيب بالطريقة اليت فهمها معه وهكذا كنا نقصر الصالة ولكن ال جنمع وكنا نتوضأ وال منس

اإلمام األعظم أبو حنيفة أعين أنه مل يكن هناك جمال للتشدد املذهيب أثناء السفر وأنا يف احلقيقة لست مقلدا وأيضا لست 
ادام هناك فرصة فقهية ملسئلة فأنا أجزم أين مل أفهم الدين كما فهمه اإلمام أبو حنيفة إذًا فلما التشدد؟ فم, متشددا ملذهب ما

كنا رفقاء صاحلني طوال الطريق وكان إخواننا األفغان حيموننا وجيتهدون يف , ما فأنا أخذ بالرخص أثناء الشدة فقط ال غري
وبعد صالة , وأجهدنا السفر وكثرة طلوع اجلبال والرتول منها, عمل املستحيل لسالمتنا فنحن البعثة األويل هلذه املناطق

ر وقبل شروق الشمس بدأنا نطلع جبل طويل حلد ما مث بعد مسرية طويلة وبعد أن ارتفعنا كثريا بدأنا بالرتول وحينها العص
رأينا قرية صغرية ومجيلة مغطاة بالثلج وكان املنظر مجيل جدا بالنسبة يل ألنين أحب فن الرسم واملناظر اخلالبة ومجال الطبيعة 

ختيل قطعة حجرية صحراوية ترميها يف , كانت هذه القرية كجنة صغرية, الذين من دونهوهذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق 
وكانت مغطاة بالثلج وأشجار الصنوبر اخلضراء شاخمة وشاهدة على أهل , تتصاعد من بيوا دخان املطابخ واملداخن, بياض

وبعد , ما قلت خرجنا من بعد صالة الفجرظهر على وجوهنا عالمات الرضا والسرور فقد كنا متعبني ألننا ك, هذه القرية
وكل القرى األفغانية تبىن , توجهنا إىل املسجد, وصولنا لتلك القرية املؤيدة للمجاهدين واملغاطاة باجلبال من كل النواحي

سجد شعرنا وعندما دخلنا امل, بالطني والتنب والسر يف ذلك هو أن الطني يقاوم احلر يف الصيف وكذلك الثلج والربد يف الشتاء
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كان املال يفسر , وكان هناك درس شرعي يف املسجد, بالدفئ ألن هناك تدفئة مركزية تقليدية كما سبقت وشرحت ذلك
سورة احلاقة وهذه عادات كل اتماعات اإلسالمية حيث يتحلق مجيع املسلمني يف العامل بعد صالة العصر لالستماع للعلماء 

وقد دهشت لرؤية ذلك ألنين تذكرت بالدي حيث يقوم , و أعز شيء يف قلوب املؤمننيوهم يفسرون القرآن الكرمي الذي ه
فعرفت عندها أن هناك ترابط روحي بني املسلمني من املشرق , املفيت األكرب بنفس الشيء وتذاع احللقة مباشرة على اهلواء

جتهنا لبيت أحد ااهدين وقدم لنا الطعام الشهي ومع آذان املغرب قدم لنا رجال القرية التمر واحلليب وبعد الصالة ا, للمغرب
واخلبز الصايف من التنور األفغاين فقد كان الطعام تقليدي حيث استخدم فيه السمن البلدي والدجاج , املطبوخ باحلطب

ن وقد استغربت م, والبيض البلدي وكل شيء بلدي ومل نتمكن من ااء وجبة واحدة ألم يرفعون الصحون وتوضع أخرى
هذه العادة وعندما أخربت الشيخ أسامة ذه القصة فيما بعد زادين علما بعادات البادية ورجال القبائل بأم حيبون أن يأكلوا 

ألم قد عرفوا أننا , وسبحان اهللا فقد متكن معظم بيوت القرية من تقدمي طعامهم لنا, من بقايا ضيوفهم ليحصلوا على الربكة
  .والشعب األفغاين بطبيعته كرمي جدا, اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرب وأحفاد صحابة رسول

, ويبدو أن جنيب هللا يف كابل ال يعرف بامسها, ومننا يف تلك القرية الصغرية اليت ال دخل هلا فيما جيري يف أفغانستان
كنا قد تركنا القرية وبعد صالة الفجر ومع كوكوكوكو وصياح الديوك , بتنا أحسن مبات يف أحسن قرية ومع أحسن الناس

كنت سرحان وأسأل نفسي , وبدأنا مسريتنا وحنن نشعر بالسعادة لشجاعة رجال تلك القرى ومواقفهم النبيلة اجتاه قضيتهم
ذلك بأم ال {هل قربت املسافة فهذا هو يومنا الرابع وحنن نسري ونغامر من أجل ال إله إال اهللا وصدق اهللا العظيم حني قال 

ال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطأون موطأ يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به يصيبهم ظمأ و
فعندما نطلع اجلبال نكرب اهللا وعندما نرتل نسبح اهللا وكنت أكلم نفسي كلما } عمل صاحل إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني

جانب يا ترى كيف والديت وهل هي حتس ىب وأنا يف هذه املسرية؟  أرى تلك اجلبال الشاهقة والصامدة اليت حتيط بنا من كل
وكيف ستتقبل أمر مقتلي؟ وأنا أعلم أنين لو قتلت يف جبال سرويب فلن يتمكن أحد من أقاريب أو حىت اإلخوة العرب من 

األمنية اليت يتمناها كل ولكن ثقتنا باهللا كانت عظيمة فهذه اجلبال سوف تشهد لنا يوم القيامة والشهادة هي , مشاهدة قربي
وال أبايل حني أقتل مسلما بأي جنب كان "املهم أن يدفن شهيدا , جماهد سواء مات يف القدس أو يف جبال ممر سرويب

  .واملسلم عندما يثق بربه ويتوكل عليه فاهللا يكون ركنه الشديد الذي يلجأ إليه عند احلاجة والشدائد, "مصرعي
بدأنا من جديد بطلوع اجلبال الطويلة الشاهقة مث بعد ذلك بدأنا نرتل بادار شديد ما كادت الشمس أن تزول حىت 

وحبذر وعندما وصلنا حتت كنا قد وصلنا عند مراكز ااهدين وهي عبارة عن جمموعة بيوت طينية قدمية فوق تبة صغرية وقد 
, ور ومن جبهة جالل آباد ليتأكدوا من وصولناكانت تأتيهم اإلتصاالت من بيشا, فرحوا لرؤيتنا فقد خافوا جدا لتأخرينا

  .فأول عمل عملناه هو االتصال باملوجات الطويلة مع جالل آباد واخبارهم بأننا خبري
مل نسترح إال قليال مث بعد ذلك شرعنا يف جتهيز أنفسنا للعملية وهي خرق اخلطوط األمامية للعدو يف املناطق اجلبلية 

اسة املخصصة لسد سرويب وحمطة الكهرباء ومجع املعلومات عن الكتيبة العسكرية اليت حترس تلك اليت تتواجد عليها نقاط احلر
وقد تأثرنا كثريا ملا رأيناه حيث ال , فبدأنا أوال بتفقد مناطق ااهدين يف القرية وهي مراكز خلفية لدعم ااهدين, املناطق

ما وال آثار للحياة يف القرية وقد دلنا األخ األفغاين على القرية وجود حقيقى للسكان يف هذه القرية والبيوت مهدومة متا
فقد كانت املروحيات الروسية تأخذ , الصغرية اليت متت فيها جمازر بشعة حبق املسلمات العفيفات من قبل القوات الروسية

وبعد أن ترتفع كثريا يتم متزيق  ويربطون أجسامهن باملروحيات وتطري ن املروحيات, أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا األفغانيات
وأيضا متكننا من رؤية املساجد وقد شهدنا جرائم , فهذه هي روسيا أخت أمريكا, أجسامهن إربا إربا مث رميهن يف األسفل
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وفعلتهم كانت واضحة ألننا رأينا تلك املصاحف املمزقة وبقايا , القوات الروسية حيث حرقوا املساجد ومزقوا املصاحف
واحلرب يف , وأثناء جولتنا امليدانية كنا نرى اجلنود األفغان وهم يتجولون من فوق التباب القريبة من القرية, ساجدأنقاض امل

إال يف بعض اجلبهات , واجلبهات يف أفغانستان معظمها كانت بالتبادل باملدفعية, هذه القرى هي كر وفر وشبه حرب مدن
مثل جبهة قندهار فقد كانت من أسخن اجلبهات ,  ااهدين وقوات املاركسيةالساخنة اليت كانت هناك التحامات مباشرة بني

وجماهدو قندهار سواء عربا أو أفغانا كانوا املثل األعلى جلميع , يف أفغانستان وتدور املعارك يف البيوت والشوارع والزقاق
ألننا قد متكنا من الوصول إىل جبهة  وكنت أنا واألخ أبو عابد اإلحسائي الشرقي حمظوظني, ااهدين بسبب شجاعتهم

مننا يف املركز اخللفي , سرويب وهذه اجلبهة مل تستقبل أي عريب من قبل فكنا أول من ذهب هناك واحلمد اهللا على منه وكرمه
ومجيلة مث بعد صالة الفجر حتركنا ملسح مناطق العدو فاليوم األول متكنا من الوصول إىل البحرية الشمالية وهي حبرية صغرية 

ورائعة جدا وحمدودة بأشجار الصنوبر وكانت السفن احلكومية تتحرك فيها وقد متكنا من مجع بعض املعلومات عن املضادات 
األرضية اليت حتيط ا ومعرفة الطرق الرئيسية املؤدية إليها ورمسنا كروكي صغري ومل يكن األمر صعبا ألن مراكز العدو كانت 

إىل املركز اخللفي ومننا لليوم الثالث من وصولنا وجهزنا أمرنا للمهمة األكرب وهي االستطالع  ورجعنا, بعيدا عنا حلد ما
واإلخوة  األخ أبو عابد والعبد الفقري, مثانية إخوة ثابتة وكنا ومع طلوع الفجر حتركنا خبطوات, عدووخرق اخلط األمامي لل

فقد متكنا وبفضل اهللا من خرق اخلطوط , ا كانا الكشافني للمنطقةاألفغان الذين أتوا معنا وأخني أفغان من جبهة سرويب ومه
وقد , االمامية القريبة وحبذر والوصول إىل السد مباشرة وكنت أمسع أصوات قوات العدو وأراهم وهم يتحركون هنا وهناك

ؤدي إىل كابل من جالل دهشت عندما رأيت حجم املنطقة فقد كان السد كبري جدا وحماذيا متاما للنفق حيث يعرب الطريق امل
, آباد وهناك طريق سيارات فوق السد واملياه هادئة جدا أما الدفاعات اجلوية فكانت هناك أكثر من كتيبة جاهزة للدفاع

منتشرة يف كل السحات بأشكال قوسية حربية وبعضها فوق اجلبال احملاذية ) سالح مضاد للطريان(رأيت الشلكات الروسية 
وكانت التحركات العسركية واضحة , تصر األمر على ذلك بل هناك كتيبة أخرى يف مدخل مدينة سرويبللنفق والسد ومل تق

وتبني يل أن هناك لواء يف سرويب , يف املدينة واحلياة املعيشية كانت على ما يرام فالناس منشغلني بأعماهلم يف السوق الرئيسي
يكرون ويفرون يف سرويب نفسها يف بعض األحيان أما معظم الوقت وقد سألت اإلخوة إن كان يهامجون العدو فقالوا بأم 
صورت املواقع بالكامريا  ,وبقينا هناك ألكثر من ساعتني) 12يب إمي (فيقومون بقصف املناطق املرصودة باهلاونات ودو واز دا 

أثناء الرجوع تعب أخي أبو عابد فقد و, الفوتوغرافيا مث قررنا العودة لنرجع بالليل لنرى النشاط الليلي هل يفرق عن النهار؟
وأصر األخ األفغان أن حيمله وقد تعجبت كثريا له كيف حيمله يف أعلى القمم ويرتل به وقد رفض أخونا , أرهقنا الصوم

فأقنعناهم أن األخ ليس مبتعب إال أن رجليه مليئة بالفقاقيع وأخربت أخانا أن خيلع حذاءه وميشي , ولكن األفغان أصرو وبكوا
وأظن املشي خلمسة ايام متتالية كان سببا لذلك وأيضا نوعية احلذاء فأنا مثال مل يتفقع قدمي , حاف ألن حاله كان خطري

ومتكنا من الرجوع وبعد الفطور مباشرة حتركنا مبجموعة صغرية ومعي الكامريا وكان الظالم قد حل وال نر إال , واحلمد هللا
ومع ذلك تركنا معظم تلك ,  أعلى القمم فقد زودت احلكومة تلك التالل بالكهرباءأنوار البوسطات املعادية املنتشرة يف

البوسطات من وراءنا وجنحنا يف اختراقها واقتربنا من السد وبدأت أصور وكانت املفاجأة حيث نسيت أن أقفل زر الفالش 
ت أنه قد كشف أمرنا وأن العدو وعندما ضغطت على زر التصوير أضاءت بقوة بسبب شدة الظالم وتيقن, اخلاص بالضوء

, وكنا مستعدين لالشتباك فكل واحد منا كان حيمل سالحه وجعبته وفيها ثالث خمازن إضافية, سيبدأ برمينا واهلجوم علينا
ولكن بفضل اهللا وبسبب أن البوسطات منورة أصال فظنوا أنه ضوء إحدى الكشافات أو بسطة أخرى فقد اختفى الضوء 

وكانت سرويب أمجل من النهار وكأننا نرى قطعة من الذهب ملقاة يف ارض , الفالش وتابعت التصوير وأقفلت زر, بسرعة
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وها حنن نكمل , كم10وبعد أن متت املهمة رجعنا للمركز وكانت املسافة بني املركز ومكان اإلستطالع حبوايل , سوداء
ألفغان يف سرويب وحزمنا أمتعتنا وبدأنا الرحلة من جديد واليوم الثاين ودعنا إخواننا ا, من بيشاور خروجناأسبوعا من يوم 

واليوم الثاين , وقطعنا املسافة الكبرية واملخيفة فقد متكنا من الوصول إىل القرية األويل اليت تسحرنا فيها اليوم األول عندما جئنا
تايل عربنا احلدود الباكستانية األفغانية مث اليوم ال, قطعنا الطريق ويف وضوح النهار ولكن حبذر شديد ومع املغرب وصلنا كونر

وسلمت لسيف العدل التقارير وقد سعد , ووصلنا إىل بيشاور بفضل اهللا وقد فرح اإلخوة كثريا بعودتنا, يف وزير ستان القبلية
 أكن قد بقدومنا جدا وعرفت أن قياة القاعدة العسكرية قد علمت بعملنا أعين الشيخ أبو عبيدة واألخ أبو حفص املصري ومل

  .متكنت من التفرغ والتكلم مع هؤالء القادة
, ركبنا سياراتنا واجتهنا جلالل آباد, رمضان ويوافق يوم وقعة بدر الكربى 17جهزت نفسي يف يوم اجلمعة من 

شهدت سيارة أخونا ياسني الكردي وعالمات , وهي أعلى نقطة يف جبال ممر خيرب الشهري, وعندما وصلت مدينة النديكوتل
مل أرتح ملشاهدة تلك اجلموع عرفنا أن هناك أمرا , تعجبت وكانت هناك حتركات من القبائل البتان هنا وهناك, لرصاص فيهاا

, ولكننا أجانب وتلك املناطق خطرية جدا وجتار السالح واملخدرات من يسيطر عليها, ما قد حصل ألخينا البطل ياسني
وأسد ااهدين ياسني الكردي قد قتل غدرا من قبل جتار السالح فقد اختلفوا تأكدنا أن بطلنا , وهكذا عندما وصلنا طرخم

وهكذا جاءته , وهو كان املسؤول عن كل صفقات السالح التابع للشيخ أبو عبداهللا أسامة بن الدن, معه يف بعض الصفقات
العملية على معنويات ااهدين وقد أثرت تلك , طلقات الغدر من اخللف ومزقت جسمه الطاهر يف يوم اجلمعة من يوم بدر

ونسأل اهللا أن يتقبل الشهيد البطل ياسني الكردي وقد كان من , وبدأت عالقتنا بالباكستان تسوء يوما بعد يوم, العرب
  .رمحك يا أبا الشجعان, أشجع ااهدين عند لقاء العدو

كثرت اخلالفات بني العرب وبني  ,ومع اقتراب العمليات احلامسة, رجعت إىل جالل آباد للعمل مع األخ سيف
أما جبهة تورا بورا فقد نقلت كلها جلرديز وبقي هناك , وكان األخ سيف يف صراع دبلوماسي لتوحيد الصفوف, األفغان

وأذكر أنين , فكنت يف الفتح أتابع أعمايل اإلدارية العبد الفقريأما , خط خلفي صغري تابع البن خطاب وكذلك بعض األفغان
جلهاد جلماعة االظواهري هو األمري األوحد ومن باب التذكري ليس الدكتور أمين , أمري مجاعة اجلهادل مرة الدكتور قابلت ألو

وقد قابلناه يف مركز الفتح وقد جاء لزيارة ااهدين وألقى حماضرة , فقد سبقه قبل ذلك األخ عبدالقادر املعروف بإمام السيد
وكذلك الظواهري كان رجل سري يعيش , كن نعرف هذه الشخصيات ألا سرية نومل, حول الصرب والتمكني وتقوى اهللا

  .يف أوروبا ويزور أرض اجلهاد كلما سنحت له الفرصة
ويف هذه الفترة بالذات كان الشيخ أسامة قد وصل إىل , م1992مكثنا يف جالل آباد إىل شهر ذي احلج سنة 

سررت كثريا ألنين أخريا ,  والترتيب البيت الداخلي للمجاهدينالباكستان إلسراع مشروع الضغط على نظام جنيب اهللا
سأمتكن من رؤية أمريي والرجل الذي يشار إليه بالبنان يف كل أحناء أفغانستان ومل يكن لدى الصهاينة أدىن فكرة مبا يفكر به 

فقد حالفين احلظ بأن أُختار حلراسة  وهكذا ومبا أنين كنت يف جالل آباد وقريبا من سيف العدل, الشيخ أسامة وإدارة القاعدة
مرتل الشيخ أسامة يف سلسلة جبال طرخم الوعرة وله مرتل خاص به فقد حتركنا من جالل آباد إىل طرخم وكان معي أخ 

ويف صباح عيد األضحى وصلت قافلة من السيارات اهلايلكس اليابانية , سوداين وإبراهيم اجلنويب ومننا هناك ننتظر حىت الصباح
ألنه من مؤسسى , دأنا نكرب ولفت نظري ألول مرة األخ احلبيب رضا التونسي فك اهللا أسره وهو شرف كبري لتونسوب

ومعه الشباب , القاعدة يف املأسدة وكذلك كان هو احلارس الشخصي للشيخ أسامة وال يسمح ألحد من اإلقتراب منه أبدا
رضا أوال وسلم علينا بشدة وأخرب الشيخ أسامة عنا فرتل وسلم وقد نزل , املقاتلني الشركسني أبو طلحة ومصعب وآخرين
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كيف ال وهذا هو الرجل الذي يقهر اجلبابرة يف زمنه ويتحدى نظام العامل , علينا وكان أحسن يوم طلعت الشمس علي
إننا ال نقدس أحد , ويتحدى الكفر يف زمن غاب عن املسلمني دولتهم وقوم واهللا إن كل عاقل يعلم جيدا ما أعنيه, اجلديد

كنا نسمع عن , ولكن ماليني من املسلمني سوف يشهدون أمام اهللا بأن الشيخ أسامة وقف ضد الكفار املعتدين يف زمنه
فقد أويت , أما يف زمننا فالشيخ أسامة كان املثل األعلى جلميع أغنياء العامل, قصص الصحابة أن منهم من ترك ماله وهاجر

تخدمه يف سبيل اهللا يف كل ااالت االنسانية والتنمية واجلهاد وكل ما هو يف سبيل اهللا وبشهادة مفاتيح الدنيا ولكنه اس
, وفعال ذهبنا هلناك, فتحمست جدا وقد أخربوه أننا سنحرس مرتله, اجلميع وال يهمنا ما يقوله أعداءنا أو الذين حتت رعايتهم

العيد يف مركز الفتح وزار املعسكرات واجلبهات ونام هناك وقد  وحترك الشيخ أسامة جلالل آباد وذهب للخط األول وصلى
  .فإن حراسة قادة املسلمني أمر لذيذ وفيه أجر كثري جداوكما نعلم , أن حنرسه تلك الليلة تغري مواعيده وهكذا مل نشأ

كان , طر احلقيقيشعرنا بقدوم اخل, فاز نواز شريف يف االنتخابات وهنا بدأت سياسة باكستانية جديدة اجتاه العرب
فقد تبني أن هناك مؤامرات باكستانية , هناك كثري من رجال املخابرات الباكستانية الذين يقدمون املعلومات املهمة لإلخوة

خليجية للتخلص من ااهدين ألم بدأوا يشكلون خطر على احلكومات فاجلماعات املصرية كانت تضغط على مصر 
ويف اليمن خرجت املاليني لتغيري النظام وقد ردهم الشيخ الزنداين , طها السياسي يف اجلزائروبدأت اجلماعات اإلسالمية نشا

وقد خطّأه بعض الناس املتحمسني ولكنين ال أخطأ الشيخ الزنداين فهو من اهل اليمن وأهل مكة أدرى بشعابه فمن يعلم أنه 
, من ذلك وجه الشباب لقتال املاركسيني يف حرب الوحدةكان من املمكن أن يصبح هناك اقتتال داخلي وجبهة داخلية وبدال 

  .وكانت الصومال حتترق حتت رمحة القوات األجنبية الغازية الطامعة وبدأت مؤشرات احلرب يف البوسنة واهلرسك
وأثناء تواجدي يف جالل آباد , ومع التغريات اجلديدة وقدوم نواز شريف للحكم بدأت األصوات املعادية للعرب ترتفع

اءنا أوامر بأن يغادر مجيع أفراد القاعدة مدينة جالل آباد بأسرع وقت ممكن وكان األخ سيف العدل يف بيشاور ومريض ج
وقدمت إىل بشاور ووصلت يف بيت السالم وقد تعجبت ألن املعلومات تؤكد بأن العرب مستهدفني وسوف ميسك , بالتيفود

, أن اإلخوة القمريني قد جددوا تأشرييت عن طريق بيت األنصاروقد راجعت أوراقي ووجدت , كل من ليس لديه إقامة
مل يكن , وكانت أوراقنا كلها لدى إدارة القاعدة فاألمانات ال تفتح أبدا إال بإذن صاحبها أو بعد ما يقتل حيث يقرأ الوصية

لقرار صادر من أيب عبيدة وأبو هناك فرصة للشرح حيث رفض األمري األخ أبو صاحل طليب للعودة إىل جالل آباد وأخربين بأن ا
  . حفص

  الفتوحات السريعة
  

, حتركنا جمموعة كبرية خلوست وقد عرفنا من االجتماعات مع قادة األفغان يف جالل آباد بأن احلكومة تنوي التسليم
ألخ وها أنا أرجع إىل جهادوال وفور وصويل بشرين أمري املنطقة وهو ا, فقد كانت هناك نشاطات كثرية خبصوص ذلك

وفعال جهزنا أنفسنا وحتركنا منظمني ولكن , الصيين بأنه متحرك إىل جرديز بقوة كبرية ملساندة أخونا أبو إسالم املصري
لألسف الشديد كان ر خوست هائج والسيارات اهلايلكس بل الشاحنات ال تستطيع العبور فقد غرقت عدة سيارات أمام 

وقد متكنا من العبور اليوم الثاين عندما سحبتنا شاحنة عسكرية روسية الصنع إىل , أعيننا وبتنا يوما واحدا يف ضفة النهر
وكما تعلمون بأن رحلة جرديز هي شديدة جدا فقد وصلنا للجبهة اليوم , اجلانب الثاين وأسرعنا يف احلركة فلم منكث فيها

ي املؤدي إىل املدينة وقد رأينا بعض سيارات الثاين ولكن الغريب أننا مل نتجه ملناطق ااهدين بل سلكنا الطريق الرئيس
أما سبب دخولنا جلرديز فهو بسيط فقد استسلمت للمجاهدين وكفى اهللا املؤمنني , ااهدين مفجرة على جوانب الطريق
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ر وكانت السيارة تسرع أكث, القتال وال أستطيع أن أشرح لك يا أخي مشاعر الفرح فقد كنا مشتاقني لدخول املدينة فاحتني
, فأكثر ويف الثامنة صباحا وصلنا جلرديز وقد فرح أهلها بدخول ااهدين ورأينا أعالمهم ترفرف من أعلى أسطح البيوت

ومل يكن هناك خسائر بشرية , وشارك إخواننا بقيادة أبو إسالم املصري يف الفتح ودخلوا املدينة مع احلزب اإلسالمي حكمتيار
راح ااهدون يقسمون املواقع بينهم فقد استوىل احلزب اإلسالمي على اإلذاعة واملطار فقد استسلمت املدينة بدون قتال و

وغريها من املناطق احلساسة وجالل الدين حقاين أخذ نصيبه حيث استوىل على مستودعات السالح واملعسكرات ومكاتب 
د صدمنا مبا رأينا فقد كانت املنتجات وكذلك األحزاب األخرى وقد سلمونا بيوت الضباط يف وسط املدينة وق, احملافظات

كانت بعض الدول العربية , وهكذا عرفنا أن الدول العربية كانت لديها عالقات سرية مع النظام يف كابل, العربية يف البيوت
ام املهم د, تساعد ااهدين بالتمر ولكن من وراء ذلك كانت هلا عالقات عسكرية وسياسية واقتصادية مع النظام يف كابل

الفرح وأصبحنا نتجول يف املدينة ونذهب ومنرح ونلعب كما نشاء فقد متكنا من رؤية اجلبهات السابقة ولكن هذه املرة من 
  .يا أخي يف اهللا إننا قد تذوقنا لذة الفتوحات مبعىن الكلمة, املدينة

واجته , ن دخول مدينة لوغرومتكن اإلخوة م, كنا نسمع األخبار بأن املدن األفغانية تتساقط األخرى تلو األخرى
وأثناء تواجدي يف جرديز تعرفت على األخ الفاضل أبو عمر املغريب , م1992- 4- 27بعضهم لكابل فقد سقطت يف 

وهو أخونا وأبونا وعمنا فقد كان أكربنا سنا ويف نفس الوقت كان من أنشط , الذي كان أسريا يف غوانتينامو) عبداهللا تبارك(
تعيش معه يف بيشاور فقد هاجر بأهله من املغرب لبيشاور للمشاركة يف اجلهاد األفغاين وأبو عمر كان الشباب وكانت عائلته 

رجال معتدال ليس كباقي الشباب الشمال اإلفريقي املتحمس واملتشدد فلم يكن لديه أجندة سياسية للتخريب يف املغرب 
, ولديه عمر ومرمي وآسيا وأمساء وهاجر ومحزة, لرؤية أقاربهوغريها بالعكس فقد كنت على علم أنه يريد الرتول إىل املغرب 

هذا األخ يحكم اليوم بظلم وبعد أن مكث سنتني يف معتقل غوانيتنامو اجلهنمية وقد سلمته احلكومة األمريكية حلكومة أخرى 
د كان فردا منظما يف تنظيم قمعية وليس لديه أي مة ختص املغرب فلم يكن لديه أي عالقة مبا جيري ومبا جرى يف املغرب فق

مل نتمكن من زيارة كابل فقد تأخرت يف التسليم , القاعدة أما عالقته بالشباب املغريب فعالقة وطنية وليست عالقة عمل
وكذلك جالل آباد وشعرنا أن املشكلة قد انتهت وسوف يبدأ ااهدون مرحلة بناء ومصاحلة وعدنا إىل خوست لنبدأ مرحلة 

  .بعد جنيب اهللا جديدة وهي ما
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  بعد الفتح

وفرح مجيع , بقيت يف جهادوال ألزاول األعمال اإلدارية ألننا يف مرحلة جديدة وال ندري مصري البالد بعد الفتح
وقفت وأخرج جنيب اهللا من السلطة ولكن كانت هناك اإلدارة األمريكية اليت مل تكن تريد العامل أن احلرب يف أفغانستان قد ت

وهكذا , وروسيا أيضا كانت تشترط دائما بأن ال يستلم ااهدون السلطة لوحدهم, رؤية ااهدين وهم حيكمون أفغانستان
بدأت املشاكل الداخلية وانقسم العرب حول مساندة ومل مير شهر حىت , مل يكن هناك سبيل آخر إال تشجيع االقتتال الداخلي

وصنفوها بأا حرب , األحزاب يف حرا الداخلية وقد قرر اللجنة الشرعية وجملس الشورى القاعدة بعدم االشتراك يف احلرب
هللا لقد وهذه شهادة , وقد عارضت مجاعات كثرية يف بيشاور قرار القاعدة, ية وجيب التدخل للمصاحلة ليس للقتالطائف

ية وجيب عدم املشاركة وهذا ما حصل فعال فقد منع كل أفراد القاعدة من القاعدة احلرب يف وقتها بأا طائفصنفت 
حنن ال نؤيد أي اقتتال يف بالد االسالم إال من باب , أنا أتكلم عن حقائق جيهلها كثري من الشباب, راك يف أي قتالتاالش

, أما الشيخ مل يدعو لذلك, ن يقاتلون يف البالد االسالمية هم أحرار فيما ذهبوا إليهوكل الشباب الذي, الدفاع عن النفس
وبدأت بعض اجلماعات بتكفري حكومة ااهدين بزعامة صبغة اهللا جمددي أما قيادة القاعدة فقد كانت ثابتة ألا يف احلقيقة 

وهذا , الفرصة ليثبت حقيقته قبل القاء التهم على الناس وجيب اعطاء أي زعيم, قيادة رزينة وليست لديها ميول تكفريية أبدا
علمون أننا لن نتمكن من عكس ما يكتبه كثري من احملللني املتكلمني فيما ال يعلمون وينشرون األكاذيب يف كتبهم ألم ي

احلقيقي للقاعدة وهذه  فالترثارون يقولون بأن الشيخ أسامة تأثر بأفكار الدكتور أمين الظواهري أو أنه املسيطر, مواجهتهم
فالذي أعرفه واهللا شهيد على ما أقول بأن القاعدة كانت متتلك قراراا وكانت , أكذوبة كبرية من قبل أولئك املؤلفون

والشيخ أسامة هو الذي أثر يف اجلماعات املصرية وأقنعها يف ترك العمل , اجلماعات املصرية تعارضها يف بعض األحيان
كثري من الناس ال يعرفون أن الشيخ من أثر يف أجندة اجلماعات املصرية ونصحها , ألمريكان والصهاينةالداخلي واإلجتاه ل

ولكن من يعرف حنكة الشيخ أسامة بن الدن فسوف يصدق , للعدول يف املواجهة مع احلكومات والتفرغ للصهيونية العاملية
ية تعترب القاعدة وليدة جديدة وتظن أن القاعدة ستنتهي هناك مجاعات اسالم, وسوف خنوض يف هذا املوضوع الحقا, كالمي

بعد أفغانستان الا ليست بالدرجة القوية يف التنظيم ويسهل اختراقها وكانت هناك أفكار كثرية تدور حول استمرارية 
ومجاعة التكفري , وكما كانت الفتنة جارية يف أفغانستان فإن ساحة بيشاور أيضا كانت مولعة بالفنت, القاعدة بعد أفغانستان

وهو األخ , ومن ضمنهم أخ لييب وصاحيب وتدرب معي يف معسكر أبو الشهيد, اجتهدت يف صيد الشباب الضعيف شرعيا
كانت اجلماعة تكفر , أبو خلود اللييب وأصبح تكفريي ومتعصب وثعبان للييب وقسورة قد وقعا أيضا يف فخ هذه اموعات

لمني تقريبا ومن ظرائف هذه الفكرة اخلبيثة يقال أن اثنني منهما ناقشا هل هناك مسلم على القاعدة وقادة األفغان وكل املس
وكان لدى القاعدة , ن قد كفرااألرض وحىت مها اإلثنا وجه األرض اليوم؟ فوصال لنتيجة أنه مل يعد هناك مسلم على وجه

ل تكفريية ولكن بسبب أم حتت ضغط اإلدارة شباب من تونس وليبيا واملغرب ومصر وبعض هؤالء الشباب كان لديهم ميو
كانت أفكارهم تواجه بشدة وحزم ألن التكفري كان كالسرطان يف ساحة بيشاور وكان حديث الناس دائما هو أن فالنا 

فعال و, وكأننا خلقنا هلذا, كافر فالنا زنديق و فالن منافق وهل احلكومة الفالنية كافرة أم ال؟ وكأن مشاكل األمة توقفت هنا
ماذا تقول فيمن يسب العلماء ألم مل يكفروا احلكومات؟ , قد أساءت كل اجلماعات عندما شجعوا هذه األفكار اخلطرية

فالشيخ األلباين مل يكن يساوي شيئا لدى تلك اجلماعات وكذلك علماء بالد احلرمني أما علماء مصر فقد صنفوا من ضمن 
وأنا أقول هذا ألن بعض اجلماعات مل تكن ترى أن هناك قاض شرعي واحد , ميةجنود فرعون وهذا واهللا ظلم لألمة اإلسال
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ماذا يقولون عن قضاة , يف الدنيا ألم كلهم يعملون يف وزارات األوقاف التابعة لالنظمة وهذا الكالم ليس صحيح وخطري
وضع احلاكم والقاضي والعامل واآلمر الدول الغري إسالمية الذين يقومون بفض الرتاعات بني املسلمني؟ عندما تضع نفسك م

واليوم أمريكا تنهج ذلك النهج , هذا واهللا هذا حصل يف بعض اجلماعات االسالمية, والناهي فأنت لن تسمع نصيحة أحد
صحيح أن األمور بدأت , وحنن كحركة إسالمية جيب أن نقول احلق ألننا اآلن ندفع مثن جهلنا لسنوات, التفوقي التعصيب

لكن من املهم قول احلقيقة للقارئ ليعرف ما كان يدور يف بيشاور وأنا هنا أقول , ب وحدة العمل ضد األمريكانتتصلح بسب
إن تكفري العلماء وعدم تقديرهم كان خطأ جسيم للحركة اجلهادية يف املرحلة األويل , ما أعتقده فال تزر وازرة وزر أخرى
وأصبح كل , العلماء هم الذين خيالطون العوام ويقنعوم يف أمور دينهم ودنياهمونسينا أن , فقد عملنا سدا فاصال بيننا وبينهم

واهللا إن بعض الشباب مل يكن يفقه مسائل اجلهاد , من قرأ العمدة يف إعداد العدة وغريها من كتب احلاكمية فقيها وعاملا
رد عليك بسرعة كافر أم مسلم أم مرتد وغري ولكنه عندما تسأله عن حكم أي أحد يف العامل فهو ي, الفقهية أو دقة الطهارة

ونسينا أن األصل يف املسلم حسن الظن وبأن أهلينا يف , كانت ساحة بيشاور مليئة باألفكار السلبية اجتاه عوام املسلمني, ذلك
رأي وأهم شيئ تقبل , وأن هناك خالفات كبرية ومعقدة خبصوص القاء الكفر على الناس, بالدنا هم من عوام املسلمني

هذا ليس من العدل ألننا ممكن أن خنتلف , لكن أنين ال أكفر الشخص الفالين فيقوم الطالب العلم الفالين يف تكفريي, اآلخر
ي اآلخر ريده احترام رأوهذا كل ما ن, ن يف حق تارك الصالةلقد اختلف اإلماما, اتل أعداءنايف مسئلة ونبقى إخوانا ونق

واهللا مث اهللا إنه لظلم عظيم أن يقوم , النار ألن هذا األمر خطري جدا خملد يفأي فهو كافر الر وعدم تصور أن كل من خالفنا
كنت وال زلت مقتنعا بأن لقد , ألنه ليس من ج الصحابة والتابعني, بعضنا يف تكفري علماءنا والشيخ أسامة مل يكفر أي عامل

والشامزي , وابن العثيمني والشيخ األلباين والشيخ عبد اهللا عزامالشيخ يوسف القرضاوي والعالمة املرحوم الشعراوي وابن باز 
أريد أن أقول أن كلما , وكذلك علماء الباكستان واهلند, هم علماء األمة فكيف نرمي م يف عرض احلائط, ويونس خالص

العلماء حبجة أن الشباب  واحلكومات اآلن حتاول من جانبها فصل الشباب عن, ساندنا العلماء كلما كانت قضيتنا هلا مربرات
وهذا معىن كالم الشيخ أسامة عندما نادى بالعلماء والتجار واحلكماء , ونسأل اهللا أن جيمع شباب األمة بعلماءها, تكفرييني

فهو يعترف بالعلماء ويقدرهم وهو مل يفيت بشيئ بل يراجع العلماء سواء , من املسلمني لشرح قضايا املسلمني يف العامل الغريب
كان الوضع  .ألنه رجل يعلم حق العلماء, شيئا اخلليج أو يف الباكستان أو يف اهلند وأفغانستان وغريها عندما يريد أن يقرر يف

كانت املعارك ساخنة بني اإلحتاد اإلسالمي بقيادة سياف ومجاعة شيعية , صعبا بعد استيالء ااهدين على احلكم يف كابل
واحلمدهللا أن القاعدة مل , الويات فقد ذهبوا إىل كابل ملساندة الشيخ سياف ضد الشيعةوألن بعض الشباب ال يقدرون األو

فقد كانت االمارة تعاملهم معاملة عادلة فهم مسلمون لدى , تتدخل يف هذه املعارك وإال فكيف نفسر تعامل طالبان بالشيعة
, ني هو الشيخ ابن تيمية وهو ال يكفر عموم الشيعةوأهم مرجع للسلفي, وأقول الشيعة وليست الرافضة, مجيع املذاهب السنية

ومن حرف القرآن وألّه األئمة دون جهل يكفر ولو كان سنيا فهناك , أما من تعاون مع العدو فهو عدو ولو كان سنيا
يكفرون بعد وهؤالء وغريهم إن كانوا شيعة أو سنة , اتمعات السنية الكثرية اليت تعمل البدع وتصل إىل درجة تأليه الناس

سريتفع راية احلق؟ أم  ماذا جنين من االقتتال؟ هل, هل نقاتلهم بعد ذلك؟ هذا األمر يرجع إىل فقه املأالت, إقامة احلجة عليهم
كما مساهم ) الرافضة(املهم أن الشيخ سياف رفع شعار القتال ضد , ة بلة؟ ويرجع األمر للعلماء يف تقدير ذلكنيسرتيد الط

وليس كل , فهو من أطلق عليهم هذا االسم ألم رفضوا احلق بعد أن شرح هلم,  املسمى بزين العابديناإلمام ولد احلسني
ولكن هذا االمام اجلليل مل , فهذا االسم ليس جبديد, بل الذين رفضوا احلق بعد التبيان, عموم الشيعة يسمون ذه املسميات

وهذه هي , لى قتال الشيعة وشجعوا صدام إلرضاء السلطاتبعض علماء اخلليج هم من شجعوا الشباب ع, يفت بقتلهم
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وأخرجوا أنفسهم من املشكلة وتركوا , الطامة الكربى القاء الفتاوي إلرضاء السلطان مث اليوم يتهمون الشباب أم تكفرييون
تتحملون وزر هؤالء  أنتم يا علماءنا يف اخلليج ملاذا كفرمت عموم الشيعة يف مرحلة من املراحل؟ فأنتم, الشباب لوحدهم

وهذا دليل أن الشيخ أسامة بريئ مما جيري يف العراق من تفجري املساجد الشيعية وقتل األبرياء من عموم , الشاب اجلاهل بدينه
  .أبناء الشيعة

وسقط فيها كثري من ااهدين بني احلزب اإلسالمي وعدوه اللدود مجاعة أمحد , كانت هناك معارك أخرى وخطرية
وازدادت املشاكل , مث مت انتخاب املال برهان الدين رباين, ود الذي كان مبثابة وزير الدفاع حلكومة صبغة اهللا جمدديشاه مسع

ية ت اخلسائر يف احلرب الطائفوانسحب حكمتيار من احلكومة ونصب املدافع حول كابل وبدأ يقصفها يوما بعد يوم وقدر
وأيضا دارت معارك دامية كثرية يف الشمال ضد اجلنرال دوستم وكذلك ضد  ,مثليها يف العشرة سنوات السوفيتيةمن بأكثر 

كانت هناك معارك بني البوشتو والطاجيك وبني الطاجيك واألزبك أما التركمن ألم أقلية فكانت يف , أمحد شاه مسعود
أن أفغانستان تسري لألجتاه  حينها عرفنا, وبدأت أصوات تنادي بالعنصرية القومية واجلاهلية النتنة, الوسط وهم الضحية

ية قتل الكثري من األهايل وخرب الكثري وانتهكت احلرمات وكثر السرقات ومل يكن كس واحلقيقة يقال ففي احلرب الطائفاملعا
أما اللصوص وقطاع الطرق فحدث وال حرج فقد كان االنتقال من والية , هناك حكومة مركزية حقيقية يف أفغانستان

أمريكا وحلفاءها األوروبيون يتفرجون على كانت ويف كل هذا , ة حيث ممكن أن تتعرض القافلة لألذىألخرى مصيبة كبري
ويف كابل كان جنيب اهللا هو الذي يتحكم باالقتصاد من مبىن األمم املتحدة فقد حتكم يف البنك الوطين وكل األموال , املوقف

وهكذا انقسم أفغانستان , رى أعداء األمس يقاتلون بعضهم بعضاوهكذا كان يضحك من وراء الكواليس عندما ي, توقع بامسه
إىل مشال وجنوب وشرق وغرب فالقادة األفغان استولوا على املناطق فكانت نصيب حكمتيار أكرب إال أنه مل يرضى بسبب أن 

وأيضا كان , ن الطاجيكالعاصمة مع اجلمعية اإلسالمية بقيادة برهان الدين رباين وقائده امليداين أمحد شاه مسعود وهم م
أما الشيخ سياف فكان يف بغالن وبغمان وكابل وكذلك جالل آباد وبعض املناطق يف الشمال وأما , لديهم تواجد يف الشمال

وكذلك الشيخ ااهد جالل الدين , وجزاه اهللا خريا, الشيخ يونس خالص فقد كان يف جالل آباد ومنعزل عن احلرب متاما
وكنا , هناك شباب من مشال أفريقيا وبالد احلرمني التحقوا باحلزب للحرب ضد أمحد شاه مسعود وكان, كان يف بكتيا

وبعضهم ساندو , ألننا رفضنا االشتراك يف أي قتال بني ااهدين, ومل يكونوا أعضاء يف القاعدة أبدا" شباب احلزب"نسميهم 
حلركات اإلسالمية تنشط يف آسيا الوسطى خصوصا يف الدول ومع تأزم األمور يف أفغانستان بدأت ا, املال تاج ضد الشيعة
وأما الشباب العريب فمنهم من رجع إىل بالدهم ليستقبلوا كارمني وقبض على الكثري منهم وسجن , ااورة ألفغانستان

لشباب بقسوة وعدم اآلخرين إىل يومنا هذا وهذا هو جزاء محاية املنطقة حيث جاءت أوامر من أمريكا بالتعامل مع هؤالء ا
, سأل هذه احلكومات هل جزاء االحسان إال االحسان؟إننا ن, ت ردة فعل شبايب غري متوقعةاالعتراف م ومضايقتهم فحصل

ملاذ , وبدأ العنف املضاد يف مصر واألردن وما نشهده اليوم يف بالد احلرمني رد فعل لبعض تصرفات األنظمة اجتاه الشباب
, فقد رجع شبام وتفهمت احلكومات ملواقفهم وفتحوا هلم جمال العمل يف احلياة, طر أم اإلماراتهؤالء ال حيذون حذو ق

واجته أبو محزة الغامدي ومعه األخ , فإن مل جتده يف بلدك فال ختترعه بالقوة, فأقول للشباب بأن اجلهاد ماض إيل يوم القيامة
وهذه احلركة بقيادة عبداهللا نوري هلا عالقة , اإلسالمية الوليدةابن خطاب لطاجيكستان ومعهم قادة طاجيكيني من احلركة 

وقد ساندهم املال تاج وهو قائد ميداين لإلحتاد اإلسالمي , ففتحوا جبهة ضد القوات الروسية يف احلدود, باإلخوان املسلمني
م للمصاحلة الوطنية وانقسمت ومل يستمر األمر كثريا حىت أعلنت احلركة اإلنضما, بقيادة الشيخ عبد الرب الرسول سياف

ومن , احلركة بني مؤيد ألمريها الذي نزل لدوشامىب للدعوة ومن اختار اخليار األصعب وهو محل السالح على وجه احلكومة
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ودوستم كان يساند اموعات األزبكية ألنه , وكان أمحد شاه مسعود يساند اموعات الطاجيكية. قادم األخ جاحيون
, وقد مت الغدر ذه اموعات األزبكية والطاجيكية من قبل القادة األفغان, موعات كانت بقيادة طاهر جانأزبكي وهذه ا
وازدادت األمور صعوبة حني اندلعت احلرب بني أزربيجان وأرمينيا حيث سارع ااهدون العرب إىل , حيث استغلوها

يف العمق ودخلوا روسية نية يقتربون شيئا فشيئا من أرض ية األفغااالنتباه للمشلكة األزرية وهكذا بدأت اموعات العرب
حيث من املفروض الوصول إىل تركمنستان مث , فالوصول إىل أزربيجان صعب ألا بعيدة عن أفغانستان, الروسي بال ختطيط
للمجاهدين إىل أن السلطة يف ورغم أن تركمنستان أقرب , أو اللجوء إىل إيران ومنها مباشرة إىل أزربيجان, قطع حبر القوقاز

وكلنا نعرف أن سلطة , عشقآباد كانت قوية وال تريد التدخالت يف داخل أراضيها فالتواجد العريب كانت حمدودة جدا
ولكن مل مينع ذلك بظهور جمموعات , فالرئيس هناك شبه معبود بالقوة, عشقاآباد هي من أكثر السلطات االستبدادية يف العامل

وقد أرادت هذه اموعة حتدي احلكومة البوذية املاركسية , تركستان الشرقية احملتلة من قبل البوذيني الصينينيتركمانية من 
وهناك أعمال وحشية وجمازر حتصل يف هذه املقاطعة , وهذه اجلماعة كانت بقيادة األخ أبو حممد الصيين, املركزية يف بيكني

وطبعا األخ , ة أرضها وامتالكها النصيب األكرب من النفط والتكتم اإلعالمياإلسالمية احملتلة من قبل الصني بسبب خصوب
وكانت هذه اموعات تتحرك يف العمق األفغاين بكل ثقة واجم , األمري هو املطلوب األول لدى السلطات يف بيكني

تان قلقة جدا لتطور األوضاع وأصبحت الدول ااورة ألفغانس, القوات الصينية يف الداخل إذا ساحنت هلا الفرصة بذلك
أما دولة باكستان فقد انشغلت يف ب تاريخ أفغانستان واقتطعت احلدود املشتركة ودعم , بسرعة وكذلك روسيا وأمريكا

أما اهلند فقد كانت تدعم الفرس وهم , وسرقت املتاحف يف كابل بكثرة يف عهد أمحد شاه مسعود, اموعات البوشتوية
وكانت هناك حروب خفية يف , بقيادة أمحد شاه مسعود ودوستم ضد البوشتو أنصار حكمتيار وسيافالطاجيك واألزبك 

, كشمري, طجيكستان, أزبكبستان, جتارة املخدرات من قبل األمم املتحدة والباكستان والدول احلدودية وهي تركمانستان
يل فباكستان وبسبب استراتيجية موقع أفغانستان أما اجلنوب الغريب فإيران واجلنوب الشرقي والشما, والصني من الشمال

وامتالكها الطريق املسى بالطريق احلرير الذهيب وقرا من دول آسيا الوسطى املليئة بالنفط وحساسيتها يف املنطقة كل هذه 
لك وكذ, ية بال رمحة حيث كل الدول ااورة تسعى لنيل شيء ما فيهاط جعلت من أفغانستان مسرح حرب طائفالنقا

  .القوى العظمى اليت تدخلت بشكل مباشر باسم األمم املتحدة يف الشئون الداخلية ألفغانستان
ووجدت حكومات آسيا الوسطى نفسها يف , أما إيران فأصبحت معربا رئيسيا للمجاهدين املتوجهني إىل أزربيجان

عات اإلسالمية ااهدة بكل شىت مذاهبها وهكذا خترجت امو, متاهات مل تكن يف احلسبان قبل سقوط اإلحتاد السوفييت
خترجوا من أفغانستان لينشروا خربام القتالية يف آسيا , واين ومسميات ال يعلمها إال اهللاوانتماءها التشددي واالعتديل واإلخ

هة هناك الوسطى ويف كشمري وجلأ أخونا األسري آزمراي إىل بورما ومعه خالد الشيخ وبعض شباب مركز غُالي وفتحوا جب
مث حتركت نفس هذه اموعة إىل شرق آسيا حيث الفلبني وإندونسيا , ضد احلكومة البوذية اليت تستعبد األقلية املسلمة

أما يف القارة األفريقية فقد تصاعدت عمليات اجلماعات املصرية , وماليزيا بقيادة آزمراي وخالد الشيخ واألخ يوسف الرمزي
قسمت اجلبهة اإلسالمية إىل عدة جمموعات منها من رأى خيار املسلح ومنها من ثبت على خيار ويف اجلزائر ان, ضد احلكومة

وقد شاهد مجيع العامل أن اإلسالميني يستطيعون الوصول إىل احلكم بدون قتال ال كما , السلم واملصاحلة رغم املتاعب
رنسا الضوء األخضر للجنراالت ببدأ اازر وعمل ت فة بالقوة وبعد أن شعروا بقوة اإلسالم أعطيزعمون بأننا نريد السلط

ية اجلزائرية كما أمسيها أنا ألن كل األطراف املشتركة وهنا بدأت احلرب الطائف, يني السلطةاملستحيل ألن ال يستلم اإلسالم
لدفاع عن وا, ية ولكن هناك ظامل ومظلومهي حرب طائف, لكن هذا ما وصلت إليهورمبا خيتلف معي البعض , كانت مسلمة
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ألن القيادة امليدانية كانت من مدارس , النفس كان البد منها وبدأت األمور تسري بشكل منظم وفعال يف السنتني األولني
وقد أفيت بعض العلماء اخلليجيني بأن ما يدور يف اجلزائر هو جهاد لرد احلقوق , أفغانستان وفهموا آداب اجلهاد والنضال

وبدأت مصطلح اإلرهاب واإلرهابيني , ندت احلكومة املركزية اجلزائرية بكل وسائل املتاحة لديهاأما فرنسا فقد سا, املغتصبة
  .تتصدر الصحف العاملية من مصر إىل اجلزائر إىل الدول اآلسيوية

بدأت هناك مشكلة أخرى وهي التطهري العرقي يف أوروبا وبالتحديد يف البوسنة واهلرسك حيث قامت حكومة بليغراد 
فقد , وقامت بأعمال وحشية ال يستطيع اإلنسان أن يتحملها, ميليسوفيتش مبساندة اموعات الصربية الصليبية املتعصبة بقيادة

وعاثوا يف , شقوا بطون األرامل وقتلوا األطفال أمام أعني أمهام واغتصبوا الزوجات واألخوات واألمهات أمام حمارمهن
ل امرأة وشردوا كل من بقي وقسموا البالد ومل تكن اإلجرام الصريب يطيل األرض فسادا وقتلوا كل رجل واغتصبوا ك

ياخيل اهللا "وبدأ مهندسو أفغانستان بالتحرك إىل أوروبا , بل كان يطيل إخوام املسحيني من الكوروات, املسلمني فقط
إىل , وبال تنسيق من احلكوماتفتحرك الشباب العرب األفغان بكل سرعة وبدون خجل , "واه معتصما"ولبوا النداء " اركيب

فقد استطاعوا وبفضل اهللا ويف مدة وجيزة من تنظيم صفوف مسلمو البوسنة وعملوا , مناصرة إخوام يف البوسنة واهلرسك
كنا نريد مثل هذا أن , تنسيقا بني احلكومة وااهدين األجانب حيث أن الرئيس على عزت ديغوفيتش رمحه اهللا اعترف م

انظر إىل العجم األوروبيني أمثال علي عزت فقد عرف قدر ااهدين وتعاون معهم واحلمد اهللا وأعطى , عربحيصل من ال
العرب الكثري للشعب البوسنوي وملا اقترب النصر بدأت احلكومات األوروبية تشعر بأن هلؤالء العرب تأثريا معنويا وعمليا 

وما أدري أين , يطان الصهونية اخلفية وبدأوا يتدخلون باسم اإلنسانيةعلى مسلمي البوسنة واهلرسك فلجأوا إىل خمططات الش
وقد شاركت تركيا يف عملية تشجيع املسلمون األروبيون , كانوا عندما ذبح ودفن الشعب البوسين يف املقابر اجلماعية؟

تخرجوا من أفغانستان كما وظهر جيل حيمل فكر اجلهاد يف أوروبا إن هؤالء مل ي, بالدخول ومساعدة إخوام يف البوسنة
واألمر واضح إن أوروبا مل تكن ولن تقبل برؤية دولة إسالمية داخل , بل خترجوا من أوروبا من البوسنة, يظنه البعض

ولألسف الشديد فإن بعض الناس يصورون املسلمني بأم وحوش ومصاصو دماء ونسيوا أن , األراضي اإلحتاد األورويب أبدا
قوما من منازهلم أبدا بل إذا فتحوا أرضا عاشوا مع أهلها أما الصليبيني املتطرفني فهم يطردون كل من  املسلمني مل يشردوا

وعندما طرد اليهود واملسلمني منها كانت الدولة املسلمة يف املغرب هي اليت , ليس من ديانتهم فقد رأينا ما فعلوه يف األندلس
للبوسنة  وأعود. يعيثون يف األرض فسادا يف فلسطنيعرفون اجلميل وهاهم اليوم هؤالء الصهاينة الذين ال ي, استقبلت بين يهود

فقد شكل ااهدون كتيبة قوية وفعالة كانت تقاتل الصرب بكل جدارة وهذه هي نتائج الدراسة يف أفغانستان فقد كانت 
رجال حكيما , الشهيد أنور املصري رمحه اهللا وكان أمري الكتيبة األخ الشيخ, القادة امليدانيني يف البوسنة من مدرسة أفغانستان

يف صف واحد وجتنب تكرار أخطاء أفغانستان وقد برز هناك تطاع أن جيمع مشل العرب والعجم واملهاجرين بشكل عام اس
وكانت حكومات , مشايخ والدعاة مثل األخ الناطق الرمسي باسم القاعدة اليوم أخونا الكوييت الشيخ  بو غيث حفظه اهللا

وكان هناك استنفار حقيقي , عربية تشجع الذهاب للبوسنة وتسهل األمور للمجاهدين أما العلماء فقد أفتوا باجلهاد هناكال
كل ما نريده أن تشجعونا  ,!وال أدري ملاذا ال يفعل ذلك للشعب الفلسطيين ,لألمة اإلسالمية من أجل نصرة مسلمو البوسنة

أما إيران , افتحوا احلدود فقط واتركونا وشأننا, و أقوى من الروس وال من أمريكاونعرب احلدود وندمر بين صهيون فهم ليس
لتيار كعادته فهو من أكرب املترددين واملتشككني عندما تكون ن من البوسنيني أما القذايف فكان ضد ايفقد ساعدت املهاجر
وقد فقدنا خري شبابنا يف أوروبا أمثال , بوسوف يشهد التاريخ على ما أقول وبالعكس فقد ساعد الصر, هناك أزمات لألمة

الشهيد البطل أبو العباس املدين والزبري املدين وكانا من أصحابنا يف مركز الفتح بأفغانستان وقد فرحنا شديدا بأن هناك شباب 
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ونصرة مسلمون ال يبالون ألصوهلم بل يبالون لدينهم فقد متكن هؤالء الشباب من ردع الصلييب الفاسد وردهم وصدهم 
وال خيفى أن الفاتيكان والصليبيني , ومقابر هؤالء شاهدا على اجلهاد يف البوسنة, إخوام املظلومني يف البوسنة واهلرسك

ولكن أثبتنا من جديد أننا املشروع احلقيقي يف مقاومة كل من يريد العبث بأمتنا ولوال , احلاقدين كانوا مع إخوام الصرب
فقد توزع الفرق اإلسالمية املكونة من شباب خليجيني , ألبيد الشعب البوسين بأكمله, ب االسالميةفضل اهللا مث تدخل الكتائ

ومصريني وليبيني وجزائريني وبوسنيني وأتراك وكوسوفيني ومينيني يف شىت البوسنة واهلرسك من سالبارنيتشا إىل سارايفو 
  .الشرعية برئاسة األخ علي عزت رمحه اهللا وساندهم يف ذلك احلكومة البوسنوية, وتوزال وغريها من املدن

جراح األمة اإلسالمية من فلسطني لكشمري فالبوسنة وتوزع الشعب البوسنوي يف عدة دول إسالمية وغريها يف  توسع
ئني أما حكومة تريانا يف ألبانيا فلم تقصر مع الالج, أوروبا اليت قامت بدورها بتنصري األوالد الذين جلأوا إليها بدون أمهات

  .رغم قلة إمكانياا وتفشى الفساد اإلداري فيها
فالنصارى واليهود , حنن لسنا عدوانيني كما يتصور اجلميع, يا إخواين ويا أخوايت ويا من تسمعين عرب هذه الصفحات

ن تبعهم من هذا هو ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وم, ميكنهم أن يعيشوا مع املسلمني بسالم ويف دولة واحدة
هكذا توزعت اموعات اإلسالمية يف شىت العامل من شرق أوروبا إىل العمق الروسي . لفتوحات وخالفاء األمة املسلمةأمراء ا

وهكذا وبعد دراسات , فأين نصيب اجلنوب األفريقي وبالذات القرن األفريقي, مرورا بشمال أفريقيا وإىل آسيا الوسطى
وبعد دخول , بأن هناك التزامات جديدة وجيب أن تتصرف بسرعة اجتاه القرن األفريقي مطولة أدركت إدارة القاعدة
م 1992ففي أوائل , يف أموال األمة اإلسالمية أصبحت أمريكا أكثر عدوانية وطامعة, لعراقاألمريكان الكويت وديد ا

تدخل القاعدة أبدا مل ي, ية اليت خصصت لناكنا يف جهادوال نتابع الربامج اإلدار, الصومال ية إىلجمموعات استطالع أرسلت
ومل يشجع , ية بني املسلمنيخ أسامة ال يتدخل يف احلروب الطائفوهذا دليل قاطع بأن الشي, ية اجلزائريةيف احلرب الطائف
د اجلزائري أما اموعات املنشقة اإلسالمية فقد كانت متتلك قرارها ودعمنا الشيخ الوسطي املعتدل سعي, التكفري يف اجلزائر

ومل يكن للشيخ أسامة أي سلطة على اجلماعة اإلسالمية وكذلك مجاعة اجلهاد والدعوة التابعة , وقد قتلته اموعة التكفريية
هل مسع أحد بأن األخ عبد ايد اجلزائري اشترك , أما احلطاب فقد كان يف أفغانستان كغريه من شباب مشال أفريقيا, حلطاب

فقد نزل إىل اجلزائر يف بداية األزمة ورجع , وهو كان قائد من القاعدة! زائر؟ أبدا مل يسمع أحد ذلكيف العلميات يف اجل
وهو مل يكن يشجع املقاومة املسلحة بل كان يدعو إىل االخنرط يف العمل , وقابلناه وقد أعطانا بعض املعلومات عن الوضع

اسأل نفسك يا أخي قبل فتح أي جبهة داخلية مطولة وغري حازمة , يةبل أسرد حقائق واقع, أنا ال أتكلم بعاطفة هنا, السلمي
هل تعلم أن ضحايا من املسلمني؟ وما هي النتيجة؟ فأنت لست يف تل أبيب أو يف , ضد أي نظام يف الدول اإلسالمية

, ز األمة االسالميةوهي مراك, البيتاغون أنت يف مكة املكرمة ويف القاهرة ويف الرباط ويف كل هذه الدول يسكنها مسلمون
ألن هؤالء دخلوا مبوجب عقد , أما خبصوص طرد األجانب املفسدين يف الدول اإلسالمية فيجب أن يكون حبكمة شديدة

أما األجانب العسكريني , فأمان املسلم جيب أن ينفذ, شيخا أو شابا, حاكما أو حمكوما رجال أو امرأة, أمان من أي مسلم
حنن سوف نضرم يف كل مكان ألننا أعلنا حربا واضحا ضدهم وهم يستهدفوننا يف كل , املساملني اقصد احلربيني األعداء غري

إن حرب أفغانستان , فال ضرر وال ضرار, ولكن دون القاء الضرر على املسلمني, مكان وكذلك ليس من العدل أن نسكت
األوىل من احلرب يف اجلزائر حيث الدفاع عن شرعية وكذلك البوسنة وفلسطني والعراق والشيشان وكشمري وكذلك املرحلة 

وكذلك الفليبني هناك جهاد , وملاذا كانت شرعية ألن هناك إمجاع من علماء املسلمني بذلك فاألمر بسيط جدا, النفس
فوجود , ما أعتقده هو ما يعتقده كل مسلم سليم الفهم. وكذلك يف األوجادين وجبهة أرترييا, شرعي معترف به من علماءنا
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خري من , ويقوم الدعاة بنشر دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم, كومة ظاملة وفاسقة ولكنها توفر األمن واالستقرار للمسلمنيح
وهذا ما حصل واهللا يف أفغانستان , أن يسود الفوضى الدول اإلسالمية وتنتشر السرقات والنهب والسلب وقطاع الطرق

, وأصبح الناس يترمحون على حكومة جنيب اهللا, عوا أن يوفروا األمن للشعبفعندما استوىل األحزاب على احلكم مل يستطي
فإن مل تستطع فعل ذلك , وأساس التغري هو توفري األمن للمواطن يف الدولة اإلسالمية سواء كان ذالك املواطن كافرا أو مسلما

ء من كال الطرفني مث يف النهاية دمافليس هناك جدوى أن تفتح جبهة مسلحة وتفجر هنا وهناك ويقتل الكثريون ويسفك ال
  .؟ماذا سنقول لربنا بشأن ما قد قدمنا وفعلنا, "أما اآلن فنريد املفاوضات لقد أخطأنا"قول للناس ن

وقد جاءت مرحلة أرادت إدارة القاعدة الذهاب , يف جهادوال وتابعت أحداث األمة االسالمية وهي تتسارع مكثت
واكتفينا , لتدريب والتواجد الفعلي على األرض ولكن األحداث كانت أسرع من ذلكومناصرة الشباب يف طاجيكستان با

فقد كنا , وهكذا نشطت التدريبات خبصوص اإلخوة الكشمريين, بعمل تدريبات واسعة لشباب أوزباكستان وطاجيكستان
لقد , كل مسلم يغار من دينه وعملية هدم املسجد البابري ترك أثر عظيم يف, نشهد أعمال اجرامية خطرية يف حق املسلمني

ولكن مل نسمع مؤمتر من حكام املسلمني , شهدنا كيف تعامل اهلندوس املشركني باملسجد كما فعل اليهود باملسجد األقصى
, وال أدري ما فعالية هذه املنظمات السورية اليت تزيد الطينة بلة, وال غريهم وال أي صوت يساند املسلمني يف حقهم املشروع

العمل من أجل حقوقنا فنحن وامهون فقد مات امللك فيصل رمحه اهللا الذي كان مون إذا كنا ننتظر من حكام دولنا ا مسلي
يف زمننا أن هناك حاكما شغل باله من أجل أمته البسيط مل أعلم بقدر علمي , يهمه أمر املسلمني وال نزكي على اهللا أحدا
  .احلكم إال من رحم اهللام فهمهم األول اليو كما فعل امللك فيصل رمحه اهللا أما حكام

بدأت القاعدة جتمع أسلحتها من خمازا يف مجيع أحناء أفغانستان وبدأنا بشبه مرحلة انتشار عسكري وكانت 
د فق أما حنن, ن يف كهوف جهادوال وجاورلتخز, الشاحنات تأيت باألسلحة والذخائر من جاجي وباقي املناطق إىل خوست

دة حيث اختارين األخ الصيىن مسؤول القطاع بأن أدخل دورة طباعة على الكومبيوتر ألن لديهم الكثري من رحلة جديبدأنا مب
, وبسرعة وافقت بدون جدال على األمر ألنين كنت أحب أن أنظم نفسي وأن أعلم ما أقوم به, املعلومات اليت جيب أن تطبع

د كان كثري من الشباب يأتيهم امللل من شدة اجللسة واحلراسة فق, وهكذا بدأت مشواري اجلديد يف االحتراف بالكومبيوتر
ومنهم من ذهب إىل , وكثري من الشباب رجعوا إىل أوطام ومعظمهم من اخلليجيني, ومل يكن هناك جبهة حىت نذهب إليها
فأكثر من القيادة اقتربت أكثر . نفسه بعد ان انفصل عن القاعدة وأصبح ميلك قرار, البوسنة وطاجيكستان وبورما وكشمري

وهذه املذكرات , فقد كنت أطبع املناهج العسكرية العربية واملترمجة, من اللجنة العسكرية ألتعلم فأصبحت عمليا وتنظيميا
وكانت هناك محلة سرية للصومال وكنت قد عرفت ذلك حىت قبل أن يعرفها بعض , منتشرة اآلن يف املواقع االليكترونية

فقد استنفر , وكانت هناك ثورة يف تطوير املناهج العسكرية, نين كنت أطبع بعض املعلومات عن ذلكالقياديني يف القاعدة أل
كل من األخ أبو زياد املوصلي أستاذ املساحات العسكرية واألخ أبوعبد الرمحن املهاجر والشيخ أبو عمران وكذلك املدربني 

وتوليت عملية إدخال تلك املعلومات يف , خدامها يف عدة دوللعمل مناهج تدريبية جديدة ومتقنة الست, يف معسكر الفاروق
نت وبعد مرور ثالثة أشهر أصبحت املكتبة كلها حتت سيطريت متاما وكانت عبارة عن غرفة جديدة مبنية باالمس, احلاسوب

, هوفالك املوجودة داخلبل أحسن من إدارة جهادوال , أحسن الغرف يف جهادوالفيها مروحة يف الوسط وكانت من 
بتهمة حماولة اغتيال الشيخ أبو عبيدة والشيخ أبو  سجنا, فقد سجن فيها شابني من التكفري, وفيها خمازن استخدمت للحبس

ألال يقول الناس , من حكمة قيادة القاعدة وهذه اخلطوة, يا عنهما  بشرط أن حيفظا القرآنوقد عف, حفص يف مدينة مريانشاه
, ولكن ال جيوز قتلهم أو تعذيبهم مبجرد فكرهم, وصحيح أم تكفرييون وفكرهم هادم, ضابأن ااهدين يقتلون بعضهم بع
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أما لو اعتقل هؤالء حملاولة اغتيال أي شخصية من اجلماعات املصرية أو اجلماعات املقاتلة اليوم يف بعض البلدان لكانوا قد 
العبد الفقري بصفيت قريب جدا من القيادة وكنت أراجع إال , مل يكن أحدا يستطيع اإلقتراب من هذه املناطق. أعدموا فورا

, بعض ما كتبته مع األخ أبو إسالم املصري أو أبو حممد املصري أما األخ الصيين فقد ترك أفغانستان وسافر ملهمة الصومال
باب وهو اليوم املعروف أبو بكر السوداين هو املنسق للش, فقد نزل لنريويب حيث بدأت التحركات وكان األخ مجال الفضل
كنت أراقب عن قرب الدورات اليت كانت تأخذها القيادة يف , شاهد يف مكتب اإليف يب أي ضد املسلمني ونسأل اهللا العافية

اللغة الصومالية ومعرفة القبائل وكنت أعلم أن هناك شيء ما جيري ولكن مل نكن نستطيع اجلزم بذلك فاالمر كان سري 
عبيدة البنشريي يف جهادوال يف زيارة خاصة ومتكننا من عمل جلسة عمل مستقبلية وسألناه كل  وقد جاءنا األخ أبو, للغاية

فاللجنة العسكرية حتت قيادته , وأطلعنا على الربامج املخصصة لكل األفرع, األسئلة اليت كانت يف أدمغتنا وعن مستقبل العمل
الشرعية فقد جهزت جمموعة من الشباب للذهاب إىل  أما اللجنة, ونائبه أبو حفص سوف تستمر يف العمل يف جهادوال

لقد , وقد اختري موريتانيا ألن فيها العلم ولشباب الشيخ أوضاع جيدة فيها, موريتانيا للدراسات الشرعية والتعمق يف العلم
شيخ سعيد فقد بدأت  أما اللجنة اإلقتصادية بقيادة, كان لدى الشيخ عالقات جيدة بالعلماء املوريتانيني وبشباب احلركة هناك

أما يف الباكستان فقد كانت احلكومة , للجماعة الربامج املستقبليةاحلمدهللا متكنا من معرفة , جتهيز الكوادر إلرساهلم للسودان
بعد فتح , فقد كانت هناك أزمة حقيقة يف الباكستان, إلثبات والءها ألمريكا, متسك بالعرب وتعمل احلمالت الليلية ضدهم

  .كابل
, عت أعمايل يف جهادوال يف اإلدارة وكنت أعمل على احلاسوب وأطور نفسي شيئا فشيئا وأصرب على عملي ألتقنهتاب

كنت زميل اجلميع ويسمونين , القيادة وأمراء املراكز واملعسكرات, واحلمد هللا أثبت نفسي يف تلك املرحلة وقد أحبين اجلميع
وأصبحت جهادوال ساحة للتدريبات اخلاصة , حيترمونين ألنين أحترمهم القمري ورغم صغري سين فقد كان هؤالء األمراء

يف داخل القاعدة أنين مل أمتكن من التدرب  فقد علمت مسبقا, باجلماعات املسلحة أما حنن شباب القاعدة فكنا نتفرج فقط
حنن معروفون بالسمع والطاعة , دةتدريبات ختصصية قبل القدوم للقاعال وهلذا اجتهدت يف مجع أكرب عدد من, إال أن يشاء اهللا

  .شبااإنضباط أعين يف , سر جناح القاعدة وهذا, حساب أوقاتنا أو تعلمناولو على 
كانت هناك دورات ختصصية يف زرع ونزع األلغام يف معسكر خالد بن الوليد وكان املدرب من القاعدة أما املتدربني 

وقد شكلت إدارة , خ أبو عبداهللا املصري باخلطأ أثناء متشيط احلقل املزروعوقد قتل األ, فهم جمموعة سرية من مجاعة اجلهاد
وكانت اجلماعة , القاعدة جلنة حتقيقية وقد استنتجت أن األخ قتل خطأ وليس عمدا وهكذا صام األخ املدرب شهرين طبعا

والتعامل مع الوثائق وطباعة , والغطس واإلغتياالت, هلا دورات خاصة سرية يف العمليات اخلاصة يف الطريان بالشراع
قد ظهرت هذه , اجلوازات وكانت متقدمة عن القاعدة يف هذه ااالت ولكننا كنا منتلك مهارات مميزة وغري مستثمرة

فالقاعدة كانت متتلك شباب مهندسون , املهارات بعد فتح أفغانستان عندما بدأت اإلدارة بالتفكري يف العمل اخلارجي والعاملي
  .وأذكياء

فقد كان لدينا يف الصف الثاين األخ سيف العدل وأبو حممد املصري وأبو إسالم املصري وأبو زيد التونسي وأبو زياد 
ية ستقبلالنواة املكل هؤالء شكلوا  ,املتفوقني جدا اللييب وأنس اللييب وشباب اخلليجاملوصلي وعبدالرمحن املهاجر وأبو الفرج 

وقد بدأت القاعدة ببناء أول , فغانستان األويل حني تدربوا بشدة يف جاور وصدا وغريهالقاعدة ومعظمهم كانوا من مدرسة أل
وقد شارك يف ذلك األخ أبو زيد التونسي وأبو حفص , طائرة هلا يف جهادوال مبحركات من السيارة األملانية الفولغس واغن

جنح املشروع حيث أجنزت املهمة وبنيت تلك  وقد, ومهندس مصري متخرج من أمريكا يف جمال اهلندسة) أبو دعاء(املصري 
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وهذه , ولكن عندما تكون العزمية قوية فممكن أن تبين كل شيء, الطائرة يف منطقة نائية وال يتوفر فيها الطاقة الالزمة
اقي وقد فعلت ذلك لتوضح لب, املعلومات أقوهلا ليعرف اجلميع أن القاعدة هلا خمططات بناء وتنمية قدرات الشباب املسلم
ونشكر اهللا أننا كنا من أوائل , الدول اليت متتلك اإلمكانيات أن بامكاا صناعة الطائرات واألقمار الصناعية بفضل اهللا

إننا ال نساند من قبل حكومة وال التجار املسلمني ولو فعلوا ذلك لرأوا , احلركات االسالمية اليت حتاول التحلق يف اجلو جبدارة
أما حنن اإلداريون فكنا يف الصف الثالث حيث املعسكرات والتدريبات ومل نكن منلك أي قرار إال . ةالعجائب من شباب األم
هو ) حيدرة(م وقد حصل هناك مفاجأت عندما وصل األخ املدرب املصري 1992وكنا يف اية سنة , قرارات مكاتبنا فقط

د عمل يف مجع معلومات عن بعض اجلماعات وقد كلف بأعمال يف عدة دول فق, جندي سابق يف املخابرات املاريرت
وثانية , فأوال هو مسلم أراد أن يفيد إخوانه, وأنا ال أخجل من قول هذا, االسالمية يف الدول العربية مث طرد من اخلدمة

ال  احلكمة ضالة املسلم أينما وجدها آخذها حىت لو جاءنا كافرا ويريد أن يفيد األمة فنحن نفتح له أبواب ذلك املهم أن
أما ما يقال بأن هناك ضباط أمريكان دربونا وهم أعضاء يف السي , فكيف بأخينا املسلم ال يهمنا أنه كان من املاريرت, يؤذينا

وقد متكن , وأنا أجزم ذلك وشهد كثري من ضباط السي أي إي بذلك األمر, أي إي فهذا من اخليال ومل حيصل مثل هذا أبدا
يد وكانت الدورة األوىل عن احلراسة جلماعة اجلهاد يف جهادوال يف معسكر خالد بن الولحيدرة من إعطاء دوارات ناجحة 

واألخ ) حممد عودة(واألخ أبو معاذ الفلسطيين ) أبو جهاد النويب(وهم عبد الوكيل فيها ثالثة من إخواننا وقد اشترك , اللصيقة
نت جيدا جدا وهكذا مت االتفاق بعد ذلك مع األخ حيدرة يف وقد أثبتوا جدارم يف الدورة ونتائجهم كا, أبو قتيبة املغريب

فهو كان رجل غامض وسري , وكانت إدارة القاعدة تعرف جيدا من هو الضابط حممد علي, عمل دورة خاصة للقاعدة فقط
ت عنا فقد طُرد للغاية وال خيرب أحد عن نفسه ولكن مل يكن عدوانيا أو له مصلحة مع األمريكان يف اختراقنا أو مجع املعلوما

من اخلدمة وبدأ يرسم لنفسه منحا جديد بعيدا عن احلكومة األمريكية وقد استفدنا منه كثريا وهو من أدخل يف قيادة القاعدة 
  .روح العمل املتقن وموضوع التخصصات وإتقان العمل بدال من العمل العشوائي

قد سررت كثريا هلذه الرسالة وما أدهشين أن والديت مرت األيام وفجأة وصلتين رسالة مسجلة لصوت والديت احلبيبة و
كانت حتكي وكأا جالسة معي يف جهادوال ألا كانت تنصحين وحتاول أن تقنعين بأن أرجع إىل الدراسة أو حىت السفر إىل 

وأخربتين , وكنت أمسع حنينها وهي تبكي, وقد شاركتها أخيت يف هذه اخلطة وكانت ترسل يل بعض االموال, فرنسا ألخيت
وبعد مساع , لرسالةيف احلقيقة تأثرت كثريا بتلك ا, ا قريبعن أخي عمر بأنه يف القاهرة وأنه سوف يكمل دراسته عم

وقابلت أخونا األمري الشيخ أبو حفص املصري وأخربته بأنين أريد إجازة , الشريط ذهبت لإلدراة املوجودة داخل الكهف
أعطاين بعض املعلومات املهمة عن سري أجلسين ونصحين يف بر الوالدين ويف نفس ف, مهنية مهمة ألمتكن من رؤية والديت

 ةهودنا وبأن هناك مشاريع مهموبعد اهللا مرتبط جبفقد أخربين بأن مستقبل العمل , العمل إلقناعي عن العدول من هذا القرار
تب الكومبيوتر والترمجة تعمالن بشكل جيد بسبب وقد رفع معناويايت عندما أخربين بأن مك, جدا حتتاج إىل أمثالنا يف إجنازها

واقتنعت بكالم األخ , "بعد اجناز العمل اجلديد ترتل لرؤيتها إن شاء اهللا: "وقال يل, واحلمد اهللا, نقوم ا التنظيم واجلهود اليت
وهكذا استمرينا , أزورها وإن شاء اهللا إن كان يف العمر بقية سوف, األمري ألن مصلحة العمل اإلسالمي فوق زياريت للوالدة

واهللا إننا عملنا أعمال ال , ملكتيب يةوكانت مكتبة الترمجة حماذ, يف إدخال املعلومات يف احلاسوب وتنسيق املذكرات اجلديدة
ألننا نؤمن بأن الترمجة تقرب وجهات النظر يف كل , تتستطيع بعض الدول أن تنجزها فقد كان لدينا قسم خاص بالترمجة

لنا نعلم أن هناك مئات اآلالف من التقارير التارخيية العثمانية اليت تتكلم عن الدين والعرب والسياسة ومل تترجم إىل وك, العلوم
وقد فرحت جدا عندما ساند التجار املسلمني نادي صناع احلياة املخصصة للترمجة ويتزعمها امرأة , يومنا هذا وهذا ما يؤسفنا
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وهكذا كان لدينا مكتبة خاصة للترمجة ويقوم األخ الشيخ أبو بكر , ال املهمانضمام لذلك غيورة بدينها ودفعها إمياا لال
وهو شيخ مسن قد ترك مصر وعاش يف إيطاليا , املصري بترمجة الكتب العسكرية الغربية املتعلقة باملشاه والتكتيكات امليدانية

كانت , كانت هناك نشاطات كثرية يف جهادوال, اإليطاليةوجييد اإلجنليزية و, لعدة سنوات قبل أن يأيت إىل أفغانستان
) زكريا(كنا جندد معسكر جهادوال وكان األخ الفاضل الشهيد أبو عبداهللا تونسي , املعسكرات تعمل بقوة وبسرعة شديدة

حيث أضيف وتغريت خارطة معسكر جهادوال , له الفضل يف ذلك فقد حول مباين جهادوال الطينية إىل مباين امسنتية قوية
وقام الشيخ بتصليح تلك االرضي بنفسه وله صور مسجلة وهو يقود البلدوزار , بيت للشيخ أسامة داخل معسكر جهادوال

ن جهادوال باخلنادق وحص, ووسع املسجد وبين محامات أخرى كثرية ومرحية, )أبو عمر املغريب(وعلى جانبه عبداهللا تبارك 
ففي الصديق كانت هناك دورة ختصصية شاملة عن املتفجرات لكل , ت فقد كثرتأما الدورا, اإلرتباطية والربميلية

أما املدرب فهو , فقد أرسلت كل مجاعة يف الساحة شخصا ليتخصص يف املتفجرات ألننا كنا رواد يف هذا اال, اجلماعات
كانت هناك حركة , اإلجرامية األمريكية األخ أبو عبدالرمحن املهاجر وهو أخ من القاعدة ومن املطلوبيني األوائل لدى القائمة

ودمرت كابل من قبل , وساحة أفغانستان كما قلت قد خربت متاما, سريعة جدا يف املنطقة وكأننا نتسابق مع األحداث
وقد متكن , أما يف معسكر خالد بن الوليد كانت الدورات التخصصية مستمرة, ااهدين واشتد القتال بني مسعود وحكمتيار

واجتهد األخوة , سعيد اجلزائري باكمال دورم بإشراف من القاعدةة اجلزائريني من أنصار الشيخ الوسطي امليسر واإلخ
وكانت هناك عالقة مباشرة , الباكستانيني والكشمرييني يف معسكر سلمان الفارسي أيضا يف رفع مستوى التدريبات

  .ملتفجرات وغريها وكأننا بدأنا يف مرحلة من النمووانتشرت املناورات العسكرية والتجارب يف ا, باملعسكرين
يف ليل من الليايل كنت يف جهادوال وأثناء حراسيت الليلية  مسعت األخ سيف العدل عرب املوجات العامة اليت تربط 
املعسكرات يتحدث مع األخ أبو إسالم املصري وأبو زيد التونسي والشيخ أبو حفص بأن هناك عمل مهم سوف يبدأ يف 

وكلمت الشيخ أبو , فتدخلت, وقلت يف نفسى هذه فرصىت ألن أدردش مع املسؤولني وإخبارهم عن رغبىت, لصباح الباكرا
, ولكن بسبب السرية مل أتلفظ به, وصارحته بأنين أريد أن أشارك يف هذا العمل املهم وكنت أعلم سابقا ماهو, حفص

ن رجل حاسوب وإن مل تثبت نفسك بنفسك فلن يعرف أحد من وكنت أرغب أن أثبت لإلدارة أن طاقيت أكرب من أن أكو
كانت قدرايت التدريبية أكثر من بعض املدربني الذين دربوا يف الفاروق ألم مل يتخصصوا يف أي , املسؤولني عن قدراتك

اإلمتحانات  فقلت للشيخ أبو حفص أنا سأثبت نفسى يف, جمرد دورة تأسيسية وأصبحوا مدربني واحترفوا يف التدريب, شيئ
واإلدراة مل تضعين يف احلسبان بأنين , ولكنين كنت راغبا يف أن أثبت جداريت, وإذا فشلت فأنا سأنسحب متاما ولن أزعج أحد

وأخريا أخربين الشيخ , وقد أصريت كثريا, بل اكتفوا بأن أعمل يف اإلدارة املعلوماتية, ممكن أن أكون كادرا عسكريا ناجحا
فاملدربني يف , وقد فرحت كثريا ذا القرار ألنين سوف أترك املكتب وأنضم إىل النخبة, شاء اهللا بأنين سوف أشترك إن

ليس كاللجنة الشرعية أو , واللجنة العسكرية هي من أقوى اللجان وميزانيتها مفتوحة, القاعدة هم النخبة بدون منازع
  .ا سعيد جدا وقد استغرب كثري من الشباب من تصرفايتبدأت أرتب نفسي وأن, وبعد صالة الفجر يوم التايل, اإلقتصادية
  ماذا دهاك يا أبا الفضل؟  - 
  هل هناك أخبار؟, وملاذا أنت مسرور هلذه الدرجة - 
  "أنا مبسوط لطلوع فجر جديد! ال" - 
  ".وإن شاء اهللا بعد قليل سوف تعرفون كل شيء" - 
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  دورة النخبة
تجه جلهادوال واجتمع كل مدريب القاعدة من الصف الثالث وأيضا بعد صالة الفجر بربع ساعة بدأت السيارات ت

وكل هذه الطاقات اجلبارة , الشيخ أبو زيد التونسي وأبو إسالم املصري وسيف العدل, وصل القادة من الصف الثاين
وكان , يف التدريبات وهنا فاجأت اجلميع بأنين سوف ألتحق ؤالء القادة للمشاركة, اجتمعت يف جهادوال للترتيبات النهائية

أما اآلن فقد عرفت بأن األخ زكريا , هناك إخوة من جهادوال أيضا انضموا إلينا وكان كل واحد منا خيفي السر عن الثاين
وكل املدربني يف , التونسي سيكون معنا وكذلك الشيخ أبو إسالم املصري مسؤول جهادوال وكذلك األخ أبو زيد التونسي

وأبو ) مصطفى فاضل(وأبو خالد احلبيب وأبو جهاد النويب , و عمري الباكستاين وهو مدريب يف التأسيسيمن بداية أب, الفاروق
وثالثة , فك اهللا أسره) حممد عودة(عبد اهللا الفلسطيين وأبو معاذ األردين , وصالح الدين اإليراين, إسالم الصغري الصعيدي

وأبو رافع , وأبو األسود اللييب, وأبو زياد املوصلي, حيان البنغالديشيواألخ أبو ر, إخوة من بالد احلرمني وأخني من املغرب
وقد استاء كثري من الشباب الذين مل يشتركوا يف هذه التدريبات املهمة لبناء ) الدكتور محدي(وأبو عبيدة املصري , اللييب

أتدرب مع هؤالء القادة واملدربني وكانت وهكذا قدر اهللا يل بأن , كوادر جديدة للقاعدة ملواجهة املرحلة ما بعد أفغانستان
ولكن , ألن كل شيء فيها بالتخصص واالتقان, الدورة تسمى بدورة التنفيذ وهي من أقوى دورات ااهدين على اإلطالق

, وهكذا حتركنا بسيارتني الجتاه وادي جاور احلدودي مع الباكستان, ليس األمر مؤكد فيجب أن أجنح يف اإلمتحانات العملية
وكان الشيخ أبو حفص يراقب هذه العملية بنفسه وكذلك األخ سيف العدل الذي كان مشرفا على الدورة من بدايتها 

وفور وصولنا تعرفنا على األخ املدرب الذي سيشاركنا يف هذه الفترة وهو األخ األسري الضابط املصري حممد على , لنهايتها
وبسبب حبه لشباب , ت أبدا وعنده برنامج حقيقى وموثق عما سيفعلهوهو أخ جاد وال حيب اامال, املعروف حبيدرة

, وبدأت اإلمتحانات يف جاور, وكان شديد جدا فيما يتعلق بالتدريب, القاعدة فقد أخلص نيته حملاولة رفع مستوى الكوادر
مث بعد ذلك مائة , مائة مترحيث تسابقنا ملسافة , بدأنا وكأننا يف ألعاب أوليمبية صغرية, وكان لديه سجل خاص لكل مدرب

ويف كل هذه اإلمتحانات البدنية كان املدرب يسجل , كم 5مث ركضنا ملسافة , وبعدها الزحفات بشىت أنواعها, متر قفز
وأشكر اهللا أنين كنت مع تلك اموعة ألن هذه , جنحت واحلمد اهللا ومت قبويل, النقاط لكل واحد وبعد أن أجنزنا اإلختبار

  .ت املوازين لدى القاعدة كجماعة تريد أن تكون على مستوى عاملي وتقف أمام القوى اجلبارة اليت ستواجهناالدورات غري
وكل الدورات التخصصية تقام فيه , رجعنا إىل جهادوال وقمنا بترتيب أغراضنا واجتهنا فورا ملعسكر خالد بن الوليد

اليمين كان يعمل مع األفغان يف بناءه وقد قتلوه غدرا ألم  إلكرام األخ الذي أشرف على بناءه وهو أخ ميين إمسه عبده
وهناك مقابر للعرب املهاجرين يف منطقة جهادوال سواء الذين قتلوا يف معارك خوست أو الذين , طمعوا يف سالحه ورمحه اهللا

 املعسكر وقد بقينا هناك وصلنا إىل, م1998ماتوا أثناء التدريب يف جهادوال أو شهداء الغزو األمريكي على املعسكر سنة 
  :وكانت التدريبات كاآليت, لفترة شهرين

وكل خلية حتمل اسم , وكانت لدى كل خلية أمريها, أوال انقسمنا إال عدة خاليا صغرية عبارة عن أربعة أشخاص
أبدا وكنا نعمل بروح  وعلى اخللية أن تتحمل خطأ أفرادها فال ميكن ترك فرد أثناء املهمة, من أمساء العشرة املبشرين باجلنة

  . احملبة والوحدة
  :وقد تدربنا على
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  )قوات تدخل يف املهمات السرية(حرب العصابات  - 
نظام عمل أطقم اخلاليا سواء جمموعة القيادة واملعلومات والتجهيز والتنفيذ يف املدن وفك (عمل اخلاليا يف املدن  - 
حيث يتم , اسيس وفك الرهائن املسلمني يف الغرف املظلمةوالتخطيط ألعمال خطف اجلو, ورسم الكروكيات, الشفرات

وكذلك فك الرهائن يف الطائرات واملباين العادية , ويتم دخول الغرف بصوت التفجريات, وضع شواخص لألعداء ولألصدقاء
  )والعمارات والسيارات والتسلق املباين باحلبال واإلشتباك يف أصعب الظروف وغريها

, التعامل بالسالح يف السيارات واملوترسكالت, ختصصنا من جديد على املسدسات( سات دورة خاصة عن املسد - 
  )القفز من على السيارات

قراءة اخلرائط وكيفية توزيع . (يف كيفية إدارة املعارك الضخمة بدأ من فصيلة واحدة إىل لواء, دورة جنراالت حرب - 
وتنظيم اجراءات املعركة وتنظيم الكتائب , ز العسكرية الشرقية والغربيةومعرفة الرمو, القوات املسلحة على اخلرائط العسكرية

  ).والسرايا والفصائل واجلماعات
وكيف ينظم ااهد وقته ألن كل شيء حىت , فقد متكنا من معرفة العمل اجلماعي, وقد عرفنا الكثري أثناء العمل

وقد تغري لدينا , ساعة 20كنا نعمل , اعة لألكل مث العملوربع س, ثالثة دقائق لالستحمام والتسوك, االستحمام كان بوقت
ومل نكن نشغل بالنا لشيء , فكنا مرحتني من ناحية الغذاء وجادين من ناحية التدريب, الكثري من املفاهيم حول التدريبات

أبو زيد  فقد كان األخ ميزق بعض مشاريع كبار القادة أمثال, وكانت هناك ضغوطات نفسية لنا, سوى التدريب فقط
واألمر , قيادة اخلليةيأيت دوري لبعض األحيان و, كنت يف وضع حرج ألنين أصغر سنا من اجلميعوالتونسي للضغط عليه 

فقد استفدت كثريا من أما العبد الفقري , اء األداء وعدم التواصلكانت هناك مشاكل داخلية بني الشباب أثن, كان حيرجين
, نين وأخريا مع النخبة يف دورة كبرية مثلهاودون رياء ألوكنت فخورا بنفسي , قيالدورة ومل يسجل علي أي خطأ أخال

وهو من اإلخوة األوائل يف اجلهاد األفغاين ومشهور بشجاعته , وكان األخ الشهيد أبو محزة السوداين يتوىل الشؤن اإلدارية
فكان ينشد لنا قبل أن يوقظنا , كت والنشيدوهذا األخ حيب الن, وكان حيمل سالح البيكا دائما يف معارك خوست وغريها

كنت أرتاح عندما أمسعه , وينشدها باللحن السوداين اجلميل" فإن الشجرة واملدرة ال تنام, قم كم تنام, يا حبييب قم"للفطور 
انستان وهذا األخ قد قتل شهيدا يف معارك رمضان عندما اجتاحت القوات الصهيونية األمريكية أفغ, ينشدها وأكررها معه

  .السقاط السلطة الشرعية
فبعد هذه الدورة تستطيع القاعدة اإلعتماد على هؤالء , كانت قيادة القاعدة قريبا جدا من الدورة ألا مهمة جدا

حتملنا املتاعب ومل ينسحب أحد منا من الدورة إال األخ أبو زياد املوصلي فقد أصيب بشظايا الظرف , الرجال يف كل شيء
وأيضا كنا خنترق املعسكرات األخرى يف مجع , وكنا نستعمل الرصاص احلي والفشنك, بعض التدريبات الفارغ أثناء

, املعلومات عن املعسكر وبدون سابق إنذار وكان هناك خماطر ممكن تؤدي إىل قتل بعض الشباب يف مثل هذه املهمات
يب وغريه فعندما يرى أحدا يزحف بالليل ليدخل فاإلخوة اجلدد يف معسكرات التأسيسية مثل الفاروق مل مييزوا بني تدر

, سوف يقاومه وهناك خلية وقعت يف الفاروق وكانت فضيحة كبرية للدورة, املعسكر حملاولة اقتحام اإلدارة وسرق املالفات
مريكية وكنا أول دفعدة من شباب القاعدة يتلقى مثل هذه التدريبات العالية فهي يف مستوى تدريبات القوات املاريرت األ

وخرجنا من أجل الشهادة وهدفنا , ولكن طبعا حنن أفضل منهم ألننا لدينا هدف, وقوات مكافحة اإلرهاب واإليف يب أي
وقبل انتهاء الدورة بأسبوع أخربين الشيخ أبو حفص بأنين جيب أن , واضح القتال للدفاع عن حقوقنا إما النصر أو الشهادة

وأخربين أن هناك أعمال تنتظرين ولكنين فهمت أن اإلدارة تعترب , األخرية حيث اللواءأنسحب من الدورة وكانت يف املرحلة 
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فقد متكنت من الوصول إىل درجة ما قبل اجلنرال يف كيفية إسقاط القوات وإدارة , مستوى الدورة أكرب مين بسبب عمري
نستطيع إدارة حكومات فيها جيوش رور الزمن وبعد مواحلمد هللا أننا , املعارك ومل أنزعج هلذا ألن معظم ذلك يكون النظري

ا أصبح لدى القاعدة وهكذ, بعد أسبوع من بلوغ درجة لواء ومتكن الشباب, وتنظيم دول واحلمدهللا أوال وأخرياوألوية 
نزلت إىل بيشاور وكان هناك حماضرات كثرية . ممكن اإلعتماد عليهم يف نقل اخلربات إىل ساحات أخرىجنراالت كثر 

وقد حضرها معظم الشباب من , بو حفص يشرح الوضع يف البوسنة واهلرسك وكانت اإلجتماعات يف بيت السالمللشيخ أ
وشرح فيها أوضاع املعارك واموعات اليت تعمل والتنسيقات مع احلكومة البوسنوية واازر واإلضطهادات , القاعدة

نا بأن هناك طلب رمسي من قبل الشيخ أنور يطلب من القاعدة وقد فوجئ, واإلبادات اليت يتعرض هلا اجلالية املسلمة هناك
ويتم السفر إىل تركيا أو إيطاليا يف ميالنو مث يتم الترتيبات النهائية لدخول املدربني ومل , على نفقته, إرسال مدربني متخصصني

ل والقرن اإلفريقي ألن احلرب ولكن الواضح أن القاعدة كانت مشغولة مبوضوع الصوما, يرد إدارة القاعدة باجياب أم سلب
  .يف البلقان أشغل اجلميع ألا يف أوروبا أما أفريقيا فال بواكي هلا

إمنا , يف القاعدة وال يف جلنة الشرعيةمسجال أبو قتادة األردين ومل يكن عضوا الشيخ كانت هناك دورات شرعية لألخ 
قدم لدرجة املاجستري على ما يبدوا أثناء وجوده يف وقد ت, وجمتهد يف طلبهوهو طالب علم , كان ضيف شرف هلا فقط

كان هو ضيفي , وسابقت أن قابلته يف جهادوال وقد نزل يف غرفة الكومبيوتر, يف املسائل العقدية وقد ختصص, الباكستان
ومبا , فيه خري اإلجيايبولكن أنا أختلف مع الشيخ أبو قتادة يف بعض املسائل واخلالف , وأحببته ألنه مسلم حيب اهللا ورسوله

هذا , أن بيشاور كانت ساحة لألفكار اجلديدة بدأ الشيخ أبو قتادة أيضا بنشر أفكاره وكان يركز على اإلمام الغزايل رمحه اهللا
وأنا أعلم بعض الشباب , ما فهمته من دروسه فقد كان يهاجم كل أفكار هذا اإلمام العظيم وركّز على كتاب إحياء العلوم

وأنا كشاب مبتدأ يف العلم أنصح إخواين بأن , لندن يتجرأون على علماء بالد احلرمني لألسف الشديد املتحمسني له يف
واملقدس هو كالم اهللا , كالم العلماء فيمكنهم أن خيطأوا ومذهيب عدم تقديس, يأخذوا دينهم من الذين يقبلون اختلف اآلراء

ن السلف إىل يومنا هذا ميكنهم أن خيطأوا يف استنتاجام كل العلماء مو, فنأخذ ونردأما سوى ذلك , وكالم الرسول
ألن هذا القرآن إعجاز وصاحل لكل , وينبغي أن يترك كل علماء زمن معني أن جيتهدوا فيما يرونه مناسبا لزمنهم, الشخصية

ولكن , النقد السليمع ومع أيب قتادة يف موضوحنن ,  زمنه ال يصلح يف زمن آخرورمبا فتوى واستنتاج عامل يف, مكان وزمان
كيف لطلبة علم عصرنا أن يتجرأوا على  لقد تعجبت, اهلجوم الشخصي والتركيز على زالت العلماء ليس هو احلل يف زمننا

فلو كان مثل هذه الدروس موجهة لعوام الناس , رغم أن اخلطاب موجه لنا وحنن وأيب قتادة عقيدتنا واحدة, !أئمتنا السابقني
ولكن هذا ما قلته سابقا أن بعض طالب العلم ركزوا على , الغزايل يف املسائل العقدية لكان األمر أفضل الذين جيلهون زالت

الشباب وأعطوهم ايديولوجية الكراهية حبجة الوالء والرباء ونفخوا فيهم وأومهوهم أم فقط هم الفرقة الناجية ونصبوا 
وحنن , فأنا شخصيا مل أمسعه حيرض على مسلم, يخ الفاضل أبا قتادةوهذا الكالم ال أعين فيه الش ,أنفسهم قضاة على الناس

هذا " ,ونسمع منهم, إنين أقصد أولئك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على األمة, وإن أخطأ فمن البشر وكلنا خنطأ, حنبه يف اهللا
وهو ال يعرف , األحكام اخلطريةوما إىل ذلك من , مسلم وهذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا سيدخل النار وهذا منافق

فسوف يرتكب ما ارتكبه قاتلو إمام وأمري  م دينه عن ضيق وبزاوية واحدة فقطوعندما يتعلم املسل, أحكام غسل امليت
فقد أفسدوا , وقد تومهوا يف ذلك, فهؤالء ظنوا أم على احلق ويعملون يف سبيل اهللا, املؤمنني عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه

ومن ايديولوجية الكراهية أن يبعدوا الشباب من مصادر العلم الصحيح والعلماء , رض بقتل اإلمام املبشر باجلنةيف األ
ألال أكفر مسلما يف يوم من األيام أو , كنت أبتعد منذ فترة عن هذه األفكار, وتوهيمهم بأم مؤهلني لكل شيئ يف الدين
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ما فهمته من الوالء والرباء عكس ما فهمه كثري من إخواننا الذين , وجه حقأقتل بريئا مسلما كان أو كافرا دون حجة وال 
فقد ترمجوا الوالء والرباء على أا كراهية كل من يعارض آراءهم وعسكروا تلك املفاهيم وهذا , يدعون اتباع السلف الصاحل

على ذلك أن إبراهيم عليه وعلى نبينا  الكفار والدليليتربأ من والصحيح أن يتربأ املسلم من أفعال العصاة و, ليس صحيح
إذًا التربأ من أفعاهلم شيئ وكراهيتهم شيئ , أفضل الصالة تربأ من أفعال الكفار من قومه ولكنه كان يرب والده وال يكرهه أبدا

ين بل والرسول الكرمي أحب عمه ومن قام معه وسانده من بين هاشم وكانوا كفار وال يعين ذلك أنه واالهم يف الد, آخر
املسلمون , وال نتوهم مبوضوع احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ونظن أنه نصب العداوة لكل مسلم عاص أو كافر مسامل, أبرهم

وما ذهب إليه بعض الشباب هذا عكس ج رسول , درجات عصاة ومقتصدون وسابقون يف اخلريات وجيب حمبتهم مجيعا هللا
أما شخص اإلنسان نفسه فيجب أن حنترمه كما كرمه اهللا عز , أفعاهلم ونكره بعضها إننا حنب بعض, اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولكن وكما , أما بالنسبة لشباب بيشاور فقد كان أبو قتادة حفظه اهللا يضرب له األمثال, }ولقد كرمنا بين آدم{, وجل
قد جيد وكل طالب علم جيتهد يف مسئلة , مقلت فإن ساحة بيشاور كانت تفتقد إىل املشايخ الكبار بعد الشيخ عبداهللا عزا

إننا حنترم طلبة العلم يف أوروبا , لساحة قد تسبب املشاكل فيما بعدوانتشر مذاهب وأفكار كثرية وجديدة يف ا, أتباع ألفكاره
د وهم ضيوف وق, وافقهم الرأي يف بعض فتاواهم مثل حتريض الشباب يف أوروبا على احلكومات اليت استضافتهمولكن ال ن

أيضا , فهم قد جلأوا إىل تلك الديار بعد أن طردوا من أوطام, واملسلم ال يغدر, ويعيشون بأمن وآمان, دخلوا البالد مبواثيق
أختلف معهم يف قضية اجلزائر فقد أفتوا ببعض الفتاوى الغري معقولة يف حق الشعب اجلزائري واحلق يقال وقد مسعنا أنه تربأ 

 وأختلف معهم, وسوف نتطرق يف هذا املوضوع الحقا, ية يف اجلزائر وتراجع عن فتواه واهللا أعلممن عصابات القتل االجرام
أخوف ما أخافه يف ديين هو الغرور والكرب والتعايل , ن النجاة وحدهم ويكفرون بالعيانومع غريهم من الشباب الذين يدعو
إننا حباجة إىل أن , قاتنا وأحبتنا يف الدين وال بأس باختالفناوأيب قتادة وغريهم هم من ث, على اآلخرين والعجب واليعاذ باهللا

إننا يف نعمة فاهللا هو الذي خلقنا مسلمني , نرحم املسلمني والناس وال نتعاىل عليهم بسبب أننا نرفع لواء اجلهاد يف زمن الذل
هللا ما اهتدينا وال التزمنا بالدين وال ألن لو ال ا, فيجب أن نشكره وال نتكرب على الناس, مث جعلنا من ااهدين يف سبيله

حممد رسول اهللا والذين معه {, )كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم فتبينوا(, بالسنة ونسأل اهللا أن جيعلنا ممن قال فيهم
ب وطبعا أشداء على الكفار يف مواطن الشدة واجلهاد وليس مبعىن كراهية كل كافر بسب }أشداء على الكفار رمحاء بينهم

أذلة على املسلمني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة {وأسأل اهللا أن جيعلنا ممن قال فيهم , إنسانيته
  .}الئم

الشيخ أبو حفص ومل آخذ األمر جبدية فقد عرفت أنين اخلاص املعقد يف بيت السالم من قبل مل أهتم  لإلجتماع 
وأثناء وجودي يف بيشاور متكنت من إخراج جواز سفر , نين لن يتم توظيفي يف هذا االوعلمت أ, تدربت وانتهى التدريب
وكان عمي ملحق يف , حيث أرسلت شهادة ميالدية للقنصلية القمرية يف جدة, عبد اهللا حممد فاضل, جديد بامسي احلقيقي

وهكذا رضيت بنصييب من العمل . نات يف بيشاوروتركتها يف األما, وبعد أسبوعني تقريبا وصلتين األوراق, القنصلية القمرية
وأثناء وجودي يف جهادوال كانت هناك حتركات سريعة للقاعدة , ورجعت إىل جهادوال وتابعت أعمايل اإلدارية يف مكتيب

يع أما السودان فقد متكن الشباب من اللجنة اإلقتصادية من الرتول وبدأ مشار, يف بيشاور ومشروع الصومال على وشك البدأ
وكل هذه املعلومات كانت سرية للغاية ولكن كنت أعرفها من دردشة , والشيخ كان قد هاجر فعال هلناك, إدارية وإقتصادية

ومن , لقد قرر الشيخ أسامة أن يذهب ويكرس حياته يف مساندة شعب مسلم منسيا من قبل أبناء أمتهم, اإلدارة يف جهادوال
إن الرجل وضع كل أمواله يف سبيل اهللا ليطور , وهذه سياسة مقصودة, مية السودانالظلم عدم ربط تاريخ الشيخ أسامة بتن
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وهكذا أثبتنا للمتكلمني أننا نعرف البناء، كثري من الناس يظنون أننا مقاتلني فقط فلريجعوا إىل تاريخ القاعدة , بلد مسلم فقري
طوير الشركات الكبرية وبناء الطرق وزراعة م حيث التنمية والتقدم وبناء اجلسور وت1996م إىل سنة 1990من سنة 

املساحات الشاسعة املنسية من أراض السودان وال نسمع أحد حىت من املسلمني الذين يعارضوننا بأن يتكلموا عن تلك الفترة 
فكل شيئ , إم متاما كالغرب الذين حاصروا تاريخ أفغانستان كلها يف أربعة سنوات هي فترة حكم اإلمارة اإلسالمية, أبدا

يا أخواننا تكلموا باحلقيقة إن الشيخ أسامة قدم ألمته الكثري , وكأن يف رؤوسهم محى امسها طالبان, يرجعونه إىل عهد طالبان
وعندما , وهكذا مت تسليم املعسكر وإدارة جهادوال بكاملها لألخ أبو زيد التونسي. والكثري مثل جتربة السودان التجارية

لتقسيم اجلديد؟ فسأقول لك بأنين صنفت مع اموعة اليت ستبقى يف أفغانستان ملتابعة املعسكرات تسألين أين موقعي من ا
ولكن كنت , ورضيت مبا قسم يل ريب سبحانه وتعاىل, فهناك جمموعات كثرية طاجيكية وأزبكية تريد التدريب, والتدريبات

إلخوة ال ينتبهون ملثل هذه األمور عندما يرسلون بعثات أستغرب ألنين من جنوب القارة اإلفريقية ومن جزر القمر فكيف ا
املهم مل أشغل بايل كثريا وكنت أحيانا أشغل نفسي يف أعمال البناء مع أخي زكريا التونسي الذي صنف أيضا مع , ألفريقيا

نصف القرآن يف ومتكنت من , وكذلك اجتهدت يف حفظ القرآن ألنين كنت أجد الفراغ لذلك, الباقني يف جمموعة أفغانستان
  .تلك الفترة

مت تقسيم اموعات فهناك اللجنة اإلقتصادية بقيادة الشيخ سعيد املصري حتركت بشباا إىل السودان واللجنة الشرعية 
بقيادة األخ الشيخ أبو حفص املوريتاين وأتباعه من املشايخ يف اللجنة أمثال الشيخ أبو إبراهيم املصري والشيخ أبو ياسر 

وأرسل بعض الشباب إىل موريتانيا ملتابعة الدراسات العليا الشرعية ومنهم االخ أبو سهل اللييب وعبد احلميد اللييب املصري 
جمموعة ستتجه إىل القرن اإلفريقي , وابن مسعود تشادي وغريهم من الشباب أما اللجنة العسكرية فانقسمت إىل قسمني

وفعال أرسلت بعثة أولية إىل مشال الصومال واشترك فيها األخ أبو , زيد التونسيوجمموعة ستبقى يف أفغانستان بقيادة األخ أبو 
, وكذلك األخ أبو أمحد الراجحي احلضرمي, وأبو هريرة الصومايل وأبو يوسف الصومايل وأبو طلحة السوداين, تراب الكيين

ت بني كل هذه اموعات وبني وكانت هناك تنسقيا, وكل هؤالء دخلوا عن طريق جيبويت, وكذلك أبو خدجية النجدي
أما شباب اليمن اجلنويب احلضارمة فقد نزلوا بكل ثقلهم وأرادوا فتح جبهة قتال ضد احلكومة يف , اخلرطوم حيث القيادة العليا

ولكن بالتدخل من الشيخ أسامة الذي ال حيب , وكانت هذه اموعات جاهزة لتحويل األوضاع يف اليمن اجلنويب, اجلنوب
وسوف نرى أن هؤالء الشباب كانوا من , اليمن أو منطقة اخلليج حبروب داخلية مت توقيف العمل ألجل غري مسمى تشعيل

ويف نفس الوقت مت التخطيط لضرب القوات األمريكية اليت سترتل يف فنادق عدن فقد قام أخونا طارق , الذين وحدوا اليمن
أما السفريات كانت مقسمة فاألولويات كانت لصاحل الشباب , همالفضلي حفظه اهللا بضرم بالصواريخ أثناء استراحت

وهناك إخوة ال ميتلكون جوازات سفر أصال فقد , حلماية العائالت ألن احلكومة الباكستانية كانت جادة يف محلتها, املتزوج
ل إىل أن يتم ترتيب فهؤالء بقوا يف جهادوا, مزقوها مبجرد الدخول ألفغانستان ألول مرة وبعضها قد انتهت صالحيتها

أما الشباب الذين اشتركوا معي يف الدورة فقد نزلوا كلهم لبيشاور وكانت هناك دورات ختصصية يف حياة آباد . أوضاعهم
منفذ (يقيمها األخ حيدرة وهي دورة جاسوسية معلوماتية وشارك فيها أبو طالل املغريب وأبو أنس اللييب وأبو مدين املصري 

  ).حةعملية مسرحية الدو
, كانت ساحات جهادوال ساخنة فقد نظم األخ أبو زيد التونسى مناورة كبرية وضخمة اشترك فيها كل الطاقات

, وكان األخ عبدالرمحن املهاجر هو مسؤول عن الدورة, وكانت مبناسبة خترج دفعة جديدة من طاقم املهندسني العسكريني
وعبد ) ومنفذ عملية دار السالم, اشترك يف عمليات أديس أبابا(, ملاينواشترك فيها كثري من قيادات اجلماعات منهم أمحد األ
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طلبت من أيب عطاء واملهاجر بأن أشترك ألن اجللوس يف املكتب لفترات طويلة أمر قد وبالنسبة يل ف, اهلادي العراقي وغريهم
لكومبيتر فاشتركت يف املناورة وقتها كنت مشغوال يف أعمايل اإلدارية يف قسم او, وقد اشتركت تشريفا للدورة, متعب

وكانت دوري تغطية , وكنت مع اإلسناد على القمةبشكل أوتوماتيكي  وهي قاذفة للقنابلواستلمت سالح النارينجاك 
وقد اشترك األخ أمحد عبداهللا األملاين وهو أخ مصري من اجلماعة اإلسالمية , اموعة اخلاصة اليت ستفجر اجلسر اخلشيب

  . العملية بأكملها تحبمد اهللا وصور وقد مت األمر, ليات شرق أفريقيا فيما بعدوسيكون منفذ عم
  

  السجن يف الباكستان
  

أثناء متابعيت أعمايل يف جهادوال جاءين األخ زكريا التونسي وأخربين بأنه ذاهب إىل مريانشاه وهي العاصمة احلدودية 
وهكذا وبدون , حلجارة لبناء مسجد يف احدى قرى خوستوكان عليه إحضار بعض ا, الصغرية يف وزيراستان الشمالية

ت ومررنا باحلدود بدون أي مشكلة ألن شاحنتنا كان, ترتيب أخذت مسدسي وركبت الشاحنة اللوري الياباين وحتركت معه
ل بتعرض ة من القبائوعندما اقتربنا من مريانشاه قامت جمموع, كنا على موعد مع القضاء والقدرمعروفة لدى شرطة احلدود و

ألخذ احلجارة من بأننا مساملون وأننا نرتل دائما  وأخربناها, ىل مركز الشرطة املركزية يف املدينةإ على الذهابنا طريقنا وأجربت
وهكذا , "بعدها ستغادرونللمركز و واجيب أن نذهباتباعها جيب وجديد ن هناك روتني معني إ: "قائدهانا فقال ل, مريانشاه
وازدادت األمور صعوبة عندما متكنوا من رؤية , نا هناك مت اعتقالنا وتصدير الشاحنة وفتح قضية ضدنانا فعندما وصلخدعت

وهكذا مت إيقايف أنا , فأسرعوا إىل أخذ املسدس مين واامونا بأننا خمربني, حزام جعبة املسدس الروسي يت يت الذي أمحله
نا يف جهادوال ويف وسط النهار كنا يف السجن املركزي يف وسبحان اهللا حمول األحوال ففي الصباح ك, واألخ زكريا

ومل نتمكن من إحضار أي حمام لنا ألننا حجزنا بشكل غري طبيعي وقد مت إدخالنا يف زنزانة مجاعية وقبيحة جدا مع , مريانشاه
م السجن مع اخلمارين ومل نكن مرتعجني لذلك فقد أدخل نيب اهللا يوسف عليه السال, ارمني ومهاريب املخدرات والقتلة

وقد , دئني جدا وكان األخ زكريا يعلم بأمور السجوناوكنا ه, وقام بدعوم إىل دين اهللا سبحانه وتعايل, والقتلى وارمني
ويف املساء وصل اإلخوة من , استطعنا وبسرعة تأليف قصة عن تواجدنا مع بعض والسبب الرئيسي لتواجدنا يف الباكستان

وكان األخ املسؤول عن املضافة سوداين وقد زارنا وحاول بكل جهد أن خيرجنا مقابل املال ولكن رجال مضافة مريانشاه 
وبدأو برفع قيمة املبلغ ليصل إىل , الشرطة كانوا قد تورطوا يف قضيتنا فقد انتقل اخلرب إىل األمن واملخابرات العسكرية

األخ زكريا من إعطاء أخونا مسدسه من دون أي يراه أحد ومتكن , دوالر 1200روبية مقابل تركنا أي حوايل  60.000
وهكذا بدأت هناك معركة حقيقية بني إدارة القاعدة يف بيشاور وبني هذه القبائل اليت حجزتنا وتلقينا معلومات بأن , يف ذلك

ء للحكومة الفدرالية يف فهي بتوقيفنا تريد أن تثبت الوال, هذه القبائل قد وقعت إتفاقات أمنية جديدة مع حكومة نواز شريف 
فبدأت الصحف تتصدر أخبارنا يف الصفحات األوىل , ولكن بدأت األمور تسوء مع األسبوع األول يف السجن, إسالم آباد

أما يف بيشاور فقد كان األخ أبو حفص املصري يتابع أخبارنا وكذلك األخ سيف العدل كان , واستغل اإلعالم هذه القضية
أما التحقيقات فكانت يف يوم واحد فقط وقد وصل ضابط إستخبارات باملالبس املدين وأدخلين يف , قلقا جدا من املوضوع

  .غرفة جماورة وهي إدارة السجن وبدأ يسألين
  ما إمسك؟ - 
  "حممد" - 
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  جنسيتك؟ - 
  " من اململكة العربية السعودية" - 
  أي مدينة؟ - 
  " جدة" - 
  ماذا تفعل يف أفغانستان؟ - 
  "ترميم املساجد" - 
  مع من تعمل؟ - 
  "مع هيئة اغاثية" - 
  أين مركزها؟ - 
  "يف بيشاور" - 
  وماذا تعمل يف األراضي الباكستانية؟ - 
  "جئت بشاحنيت لشراء حجارة لبناء مسجد" - 
  من كان معك؟ - 
  )األخ زكريا انتحل شخصية فرنسيا ألنه كان أشقر وشعره ذهيب" ( صاحيب زكريا الفرنسي" - 
  هل تعرفون أحد هنا؟ - 
  "ال" - 
  من أين تأكلون؟ - 
  "من طعام السجن" - 
  أنتم جمرمون؟ - 
  "حنن فاعلوا خري, ال" - 
  وماذا تقول عن املسدس الذي وجد معك؟ - 
  "وهذه املناطق القبلية ال متنع أحد من محل السالح الشخصي, إنه سالحي الشخصي للحماية" - 
  أنت عسكري؟ - 
  "أنا إغاثي فقط, ال" - 
  لقد قوامت االعتقال؟ - 
  "مث نغادر وبعدها غدروا بنا واعتقلونا, إىل هنا لتسجيل الشاحنة املسؤول أننا سننقلليس صحيحا فقد أخربنا " - 
  أين جواز سفرك؟ - 
  "مع إدارة اهليئة يف بيشاور" - 
  .سيتم إيقافكم إىل أن نتحقق من املعلومات - 

صية سعودية ألم حيترمون الشباب وقد انتحلت شخ, كان الضابط يسجل كل احلوار الذي جيري بيين وبينه
حيث كنت أستخدم كنية أخرى يف بعض , السعودي وكذلك خيافون من األجانب وطبعا كنت أجيد اللهجة اجلداوية

ألننا من , وهكذا انتحل زكريا الشخصية الفرنسية وكنا فعال نتواصل بيين وبينه بالفرنسية, األحيان وهي أبو الوالء األنصاري
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وبعد التحقيقات مت إعطاءنا مبلغ من املال ومل أفهم املقصد من هذا إال أن األخ زكريا أخربين بأن املال يعين أننا , الفرانكوفوين
ألم مل يتحققوا من عالقتنا بالشباب يف مريانشاه وهم كانو يزودوننا بأخبارنا , سنتأخر يف السجن واملبالغ لالستخدام اليومي

أما داخل , فواكه تصلنا وكذلك كل ما نطلبه من الطعام فقد تصاحبنا مع إدارة السجنوبأحسن املأكوالت فقد كانت ال
وكذلك تصاحبنا مع بعض رجال القبائل الذين , السجن متكنا من عمل دورة تزكية لبعض الشباب املدمنني على املخدرات

من التبول يف كل مكان وإقامة الصالة يف وقد متكنا من تنظيف احلمامات ومنع الناس , سجنوا بتهمة جتارة املخدرات وغريها
وكانت , الزنزانة وقد احترمنا اجلميع بدون استثناء فقد ملكنا قلوم وأيضا أظهرنا قوتنا ألن ال يطمعوا فينا لكوننا أجانب

ألخذ قسطا  يف العصر يتم فتح البوابات. شخص وحنن الغرباء فيما بينهم 15داخلها أكثر من الزنزانة أربعة متر يف أربعة وب
وكانت هذه هي جتربيت األوىل يف احلجز ومل يكن قد تدربت على الدوارات اليت ختص , من الراحة والتدريبات الرياضية

وبعد مرور عشرة أيام من اإلعتقال مت نقلنا إىل مركز بانو ااور للتحقيق أيضا ويف هذه األثناء رافقنا األخ , االعتقاالت
س ويف نف, وقد حاول كثريا مع السلطات لتركنا ولكن دون جدوى ورجعنا من جديد ملريانشاه, نوالسوداين بسيارته إىل با

وقد فرحنا هلذا النبأ , قضيتنا يف بيشاور ومت نقل القضية لبيشاور العاصمة اإلقليمية إلقليم سرحداليوم انتصر احملامي املكلف ب
ويف هذه الفترة حتولنا أنا واألخ زكريا إىل أبطال شعبيني , مة مدنيةويف حمك, ألننا سنتمكن من الدفاع عن أنفسنا أمام حمام

لدى العرب يف بيشاور وكانت إدارة القاعدة تتابع عن قرب أخبارنا عرب الصحف وكانت تتصل باجلهات املسؤولة يف بيشاور 
وركبناها وحتركنا يف بداية , وجاءت سيارة تويوتا هيلكس, لبسنا ألبسة جديدة, يوما من احلجز 11وبعد , إلخالء سبيلنا

النهار وكنا ثالث يف اخللف حيث احلارس وحيمل سالح كالشنكوف وأنا واألخ زكريا ويف األمام كان السائق وهو أيضا 
وقد رافقنا األخ السوداين بسيارة أخرى إىل أن اطمئن , عسكري والشيخ القبلي واملسؤول عن النقطة اليت ألقت القبض علينا

ويف الطريق كنت مرتاح وكنا نقرأ القرآن ونرفض أكل الطعام معهم , متجهني إىل بيشاور مث رجع إىل مريانشاهبأننا فعال 
وصلنا يف بيشاور بعد املغرب ومت نقلنا إىل فندق مخس جنوم يف سدار بزار , كوسيلة إلجبارهم بأن يفكونا ويتركونا يف حالنا

تكفر مثل هؤالء الذين يعملون مع األنظمة وأنا لست كذلك كنت أصلي  طبعا كثري من العقليات اجلهادية, وسط املدينة
ومن الطرائف أن , أما زكريا رمحه اهللا فكان غضبان منهم, معهم وأعرف أم مسلمون وال ينبغي بسبب اعتقالنا أن نكفرهم

سجنت من قبل سلطات آل  إنين"احلارس كان شديد الغضب ألننا كنا نلعب معه وخنربه أنه سيسجن بدال منا ويرد قائال 
وهذا الشاب صدق القصة بأنين سعودي , "وبدون ذنب إال أنين مل أكن أمتلك اإلقامة, سعود عندما كنت أطلب الرزق هناك

ومل نكن نبايل به , خصوصا األفغان والباكستانيني, فهو يريد أن ينتقم مين ألن األمن السعودي فعال يتعب اآلسيويني كثريا
متكنا من وبعد عدة ساعات من وصولنا , تاح الغرفة فكان يف يدهره يف النوم أو اإلتصال وغري ذلك أما مففكنا نرفض أوام

أخ قدمي وصل - , أبو ياسر اجلزائري فك اهللا أسره أُرسل األخ سيف العدل ومعه األخ حتقيق إتصال ببيت السالم ومن جانبهم
فقة الشيخ قارئ سعيد اجلزئري بوثائق من األمم املتحدة ومتكن سنة وقد هاجر من اجلزائر بر 16م وكان عمره 1987يف 

وكان ناشطا يف جمال اإلداري يف القاعدة ألنه كان لديه , تزوج ببنجابية من الهور, من عبور الصحراء مث السفر إىل باكستان
اعتقل سابقا ملدة سنة , نيةعالقات كثرية مع السلطات الباكستانية وكذلك جييد اللغة األردوية وحيمل اجلنسية الباكستا

وحاليا هو معتقل لدى األمريكان يف مكان جمهول ويبدوا أنه يف معسرك غوانتينامو , ونصف يف تشاد ونيجر مث مت اإلفراج عنه
وعندما , - وحدث وال حرج فهناك معسكرات جهنمية كثرية يف املنطقة, اجلهنمي أو بغرام أو األردن أو مصر أو املغرب

وجلسا معنا وطلبوا طعاما جيدا لنا , عهما جوالة نقالة ومل تكن اخلدمة للهواتف النقالة قد دخلت يف الباكستانوصال محال م
وكيفية التصرف يف احملكمة وقد , وتكلمنا معهما لفترة طويلة حيث رتبنا لليوم التايل, والكباب, حيث أكلنا الدجاج املشوي
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وودعنا الشباب ومننا يف فندق سدر , ومعه أوراقنا اإلثباتية بأننا عمال لدى اهليئةأفادنا األخ أبو ياسر أن هناك حمام سيحضر 
مل أكن يف , بازار مث يف اليوم التايل وبعد الساعة الثامنة أخذتنا السيارة احلكومية للمحكمة وفعال كانت سيارة اإلخوة موجودة

وملا , اخل قاعة احملكمة ألنين مل أكن على ما يرامحالة جيدة فقد ضربت مبوجة الربد وكنت أعطس كثريا وتعبت ومنت د
دقائق مت املوضوع وأعطونا براءة  10وبعد , وهكذا شاهدت املرافعة وأنا مضطجع, دخل القاضي مل أستطع على الوقوف

لنا  قيل, وأنا عندئذ طلبت من القاضي أن يأخذ حقي من الرجل القبلي الذي أحضرنا للمحكمة وملاذا حجزنا بدون أي مة
وهذا كان آخر عهد يب , وقد أعيد لنا شاحنتنا وكذلك األسلحة سلمت إلخواننا يف مريانشاه, أم سوف ينظرون يف القضية
وبعد احملكمة جاءتنا سيارة , والغريب أنين أترك اجلبهات بشكل فجائي مثل جالل آباد متاما, ملنطقة خوست إىل يومنا هذا

ومكثت يف بيت السالم حلوايل ثالثة أيام , وقد متكنت من الذهاب إىل املستشفى للعالج, مونقلتنا من احملكمة إىل بيت السال
فعرفت فعال كيف لقدر اهللا أن يرتب أمورك وأنت , حىت جاءين األخ سيف العدل وأخربين أنين سوف ألتحق بالرفاق املدربني

ألنه  }ال رب السجن أحب إىلّ مما يدعونين إليهق{فكان السجن خري يل  }فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم{, ال تعلم
وقد تركت أغراضي يف خوست , السبب لوصويل لبيشاور بل النضمامي إىل جمموعة شرق أفريقيا وهم النخب  لدى القاعدة

وهي , طومأما األمانات األخرى يف بيشاور فقد سلمتها إلدارة بيت السالم ليتم تشحينها إىل اخلر, وال أدري ما حل ا ليومنا
وهذا األخ , وهكذا افترقنا, أما األخ زكريا فقد رجع إىل خوست ليباشر عمله, عبارة عن بعض املالبس وكتب وغريها

ورغم صغر سين إال أنه , التونسي كان يعاملين كاألخ الصغري فقد كانت عالقتنا قوية جدا وكان خيرب الناس بأنين سوف أرثه
ولكن كنت دائما أنصحه وأحاول إبعاده عن هذه الشبهات اليت بدأت , ميول تكفريية وكان لديه, حيترمين ويسمع نصائحي
وأكرر بأن الشيخ أسامة ال يدعو إىل تكفري الشعوب وال إىل قتاهلم وأمريي أبو حممد املصري أكرب , كرد فعل يف سجون مصر

  .سند يل يف ذلك فهو رجل متسامح مع احلق
ختلف معها يف الطرح تكفر احلكومات فبذلك قد وضعت نفسها كالبديل هلا إن بعض اجلماعات اإلسالمية اليت أ

ننظر , أليس كذلك؟ فأين مساحة اإلسالم؟ القبطي يف الشريعة اإلسالمية هو ذمي يصان دمه وماله وعرضه كغريه من املواطنني
فقد أسساها بالفكر وعدم االكراه , سلمإىل تاريخ االسالم إىل دولة املدينة األوىل عندما أسسها رسول اهللا صلى اهللا عليه و

كانت املعارضة الكفرية , الفكر يوجه بالفكر, وبالدعوة وكانت املعارضة موجودة وليست مقموعة ال استبداد وال ديكتاتورية
ل من إننا حباجة إىل أن نقيم أنفسنا ونقب, موجودة وكلها تعايشت - املنافقني- اليهودية موجودة وكانت املعارضة االسالمية
نستطيع أن نؤسس دولنا ونعيد االسالم إليها بدون قتال أبدا كما بىن رسول اهللا , اجلميع واملبدأ واضح لكم دينكم ويل دين

ال ينبغي لكوين من احلركة اإلسالمية , واألهم من ذلك أن نقبل النقد ونكتب التاريخ كما جيب, املدينة يف املرحلة األوىل
ألننا لو فعلنا ذلك فسنكون كاحلكومات اليت تكتب , ال, ها وأسكت عن العيوبكل فضائل هادية أو القاعدة فأكتباجل

فلو سألت أحدا من العوام من هو اخلليفة يف عهد , وكل هؤالء ينسون يف املستقبل, التاريخ املزيف لتمجد فالن أو عالن
كن هل هناك مسلم من املليار ال يعرف اإلمام ول, مل يذكره أبدا, اإلمام الشافعي أو يف عهد اإلمام عبد القادر جيالين

فتخلد أمساء الذين قدموا أرواحهم وأوقام وأقالمهم وأفكارهم , إننا حباجة إىل سلطة دعوية ثقافية توحد األمة, الشافعي؟
قفي هو أنا هنا ال أجامل أحد فمو, إن الشعوب اإلسالمية يذكرون سيد قطب أكثر من قاتله وهذه حقيقة, للدين وللشعوب

إن اجلبهات القتالية الداخلية هي ليست يف صاحلنا وليست من استراتيجية الشيخ أسامة وقد جربت يف مصر , لن يتغري
وفشلت وقد جربت يف اجلزائر وفشلت وها هي اليوم بدأت يف بالد احلرمني وإذا مل يتدارك الشباب حجم هذا العمل فسوف 

وأكرب دليل على ما أقوله هو أن قادة اجلماعة اإلسالمية , يت هي أساس كل العمليفشلون وسوف يفقدون القاعدة الشعبية ال
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نوجه ضرباتنا للعدو الصهيوين واحملتلني , بدال من اقتتال الداخلي, املؤسسني تراجعوا عن أخطاءهم ورصوا صفوفهم من جديد
وإذا تطلب , ذلك يكسبنا الوقت والشعبية يف العراق والشيشان وكشمري والفلبني واألوجادين وكل بقعة مسلمة حمتلة ألن

, وبعيدا عن عوام املسلمني ومساكنهم ومصاحلهم, ضرب العدو يف دولنا فيكون ذلك بكل دقة وخنتار املصاحل املرتبطة به
  .وهذه استراتيجية الشيخ أسامة بن الدن

نا قد ثبت على مبدأه وقاتل النظام ليس من الضروري أن تكفر الناس لتخرج عليهم فهذا عبد اهللا بن الزبري وهو قدوت
وقاتل جيش احلجاج وليس هناك عاملا واحدا يقول وإىل يومنا هذا بأن عبداهللا بن الزبري رضي اهللا عنه خارجي ومل يكفر عبد 

كم من واحلجاج رغم أفعاله الشنيعة اليت مل يرتكبها حا, اهللا بن الزبري األمري مروان بن عبد امللك ولكن قاتله من أجل احلق
وفصل رأسه ومثّل جبثته يف وسط الكعبة ومت مضايقة والدته وهي , حكام املسلمني اليوم وهو قاتل الصحايب املشهود له باجلنة

فإذا جيب علينا , كل هذه األفعال اخلبيثة مل جيعل من احلجاج كافرا, الطاهرة أمساء بنت أبو بكر أخت عائشة أم املؤمنني
, فأنت عندما تكفر الضابط يف الشرطة, بالتكفري الشعوب ألال در دماء املسلمني وحنل أعراضهمالثريث عندما يكون األمر 

فهل زوجته تكون سبية لك؟ واهللا إننا جيب أن نكون حذرين بشأن , فقد يكون زوج ألختك أو لبنت عمك أو من أقاربك
تبت فهذا ما أعتقده ويعتقده أمريي الشيخ أسامة بن وأنا ال أبايل أن بعض اجلماعات سوف يعارضونين فيما ك, دماء املسلمني
  .حممد بن الدن

  البيت السري والتجهيزات
  

وقد , بالشباب املدربني كلهم يف الداخلفوجئت عندما دخلت يف املضافة السرية صلت سيارة وأخذتين حلياة آباد وو
وقد التقيت باألخ حيدرة , للسفر إىل شرق أفريقيا الترتيبات واملراجعات واالستعدادات النهائية, خصصت للتجهيزات النهائية

وأبو حفص املصري وسيف العدل أما األخ أبو عبيدة البنشريي فقد كان يف نريويب يرتب موضوع سفريات اخلاليا اجلديدة 
 وهكذا رفع الستار عين وقد التحقت بأحسن, إىل شرق أفريقا ويساعده يف ذلك األخ الصيين وبعض الشباب اخلليجيني

شباب القاعدة من دون ترتيب ولكن القدر كان يف صاحلي يف كل األوقات فقد متكنت من التدرب على اإلداريات 
وأصبحت حمترفا يف الكومبيوتر مث بعد ذلك أصبحت كادرا الشتراكي يف دورة خالد بن الوليد مث اآلن اخترت لالشتراك يف 

وال يهمنا املناصب , وجند من جنود اإلسالم, فأنا يف خدمة اإلسالم خلية شرق أفريقيا وقد شكرت اهللا أنه مل خييب آمايل
أو يعرفين الناس , واملراكز ومل يكن يراودين هذه األفكار أن أكون قائدا عامليا يشار إليه بالبنان وغري ذلك من األمور الثانوية

ب وأنا أعلم أن أول الثالث الذين سوف يسعر فماذا سأقول لرب العاملني يوم احلسا, حاش هللا, أو يشار إيلّ بأنين كذا وكذا
فأسأل اهللا أن يتقبل كل ما عملناه من أجله وأن يتجاوز , وقد قيل, م النار فيهم رجل جاهد بنفسه رياءا وليقال بأنه شجاع

وليجد , مةعنا أخطاءنا الكثرية وجيعل ما نكتبه حقا ومن أجل حفظ تاريخ ااهدين يف زمننا ولتجربة أحد أبناء هذه األ
  .وأسأله أن يبصرنا بديننا ويفقهنا فيما اختلفنا فيه إنه على كل شيء قدير, أحفادنا احلقائق ليقرأوها

وراجعنا املناهج اليت سوف ندرسها يف شرق أفريقيا , عندما وصلت يف البيت السري شغلت نفسي يف مراجعة القرآن
وخالل أسبوع مت رسم الطريق بوضوح فقد بدأنا نرتل , متزوجني بعد وقد كنا جمموعة كبرية يف البيت وكلنا عزابة مل نكن
اشترينا اجليكيتات اجللدية الغالية واألحذية الرياضية القوية األصلية , للسوق لشراء املالبس الفرجنية وجتهيز أنفسنا للسفر

ولكن تقبلوا األمر , فرجنية من قبل هناك بعض الشباب اخلليجني مل يلبسوا مالبس, وسراويل اجلرت الفاخر ومالبس الرياضية
فقد تعودنا على اجلبهات املفتوحة وتبادل املدافع والنريان يف , ألننا كلنا نتحول إىل عامل آخر وإىل عمل غري مألوف من قبلنا
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 أفغانستان أما اآلن فنحن سوف نواجه عدو أخطر ومتخف يصل إليك قبل أن تنفذ مهمتك فيجب أن نتاعمل مع الواقع ويف
ولكن , وقد قدر يل اهللا أن أكون أول من يتحرك إىل إسالم آباد ألخذ تأشرية كينيا, نفس الوقت حنافظ على إمياننا وديننا

ومع , كانت املعلومات كلها تشري بأن األجانب يدخلون كينيا مبجرد تأشرية سياحية من املطار وملدة أسبوع ومقابلة للتمديد
وفعال سافرت بسيارتنا مع األخ النووي وهو أخ طيار مصري , رة الكينية يف إسالم آبادذلك طُلب مىن أن أذهب إىل السفا

وفور وصولنا إىل السفارة الكينية قدمت جواز سفري القمري الذي سافرت به من األول وفيه االسم املستعار وليس , أمريكي
را ألننا سواحليني وكان رجل من قبائل أفريقيا وقابلت القنصل وحاولت أن أتكلم ببعض اللغة السواحلية نظ, امسي احلقيقي

وهكذا حاولت وقد جنحت يف أخذ التأشرية وزادين , فهي ليست أيضا لغته األم, حيث يتعلمون السواحلية يف املدارس الكينية
مبا فعلت ومت واحلمد هللا أجنزت املهمة ورجعت إىل بيشاور بسالم وقد فرحت اإلدارة , علما بأنه من املمكن أخذها يف املطار

واألخ أبو قتيبة املغريب من , إرسايل أيضا مع جمموعة أخرى ملساعدا يف أخذ التأشريات وقد متكن األخ أبو جهاد النويب
وكنت أعرف كيف أتصرف يف املطارات , ومت تقسيم اموعات فوضع من يتلكم اإلجنليزية مع من ال جييدها متاما, أخذها

, فأنا أجيدها بطالق, ويف نفس الوقت لغيت الدراسية هي الفرنسية, وهذا قبل أن أحترف فيها, يةوالفنادق باللغة اإلجنليز
فكانت  الرحلة من , وحجزت لنا التذاكر, وهكذا وزعت مع األخ أبو خالد احلبيب ومع أمري اخللية أخونا أبو إسالم املصري

ن احلكومة املصرية ال تفرق بني شباب اجلماعة اإلسالمية ومعظم الشباب املصري تردد جدا أل, نريويب, أبو ظيب, بيشاور
وبني هؤالء الذين معنا يف القاعدة وليس لديهم أي عالقة مبا جيري يف مصر وفعال هذه كانت محاقة من السلطات , واجلهاد

صرين الذين شاركوا يف فقد صنفت احلكومة املصرية كل امل, املصرية فلماذا ال متيز بني شباا وهذه احلكومات متتلك ملفام
ووصل األمر إىل أن تتعدى احلكومة املصرية حدودها وبدأت تعتقل كل أخ كان يف , اجلهاد الشرعي يف أفغانستان بأم أعداء

أفغانستان ولو مل يكن مصريا وهكذا فتحت جبهة جديدة ضد احلركة اإلسالمية وأصبحت هي الدولة اليت تضرب هلا املثل يف 
ص التعذيب يف السجون واحملاكمات العسكرية اجلائرة وأصبحت مسعة مصر سيئة للغاية وبالذات يف سجلها الغرب فيما خي

, يا حكام املسلمني اتركوا الناس وشأم وبأفكارهم عندئذ ستكون ضمائركم طيبة أما غري ذلك, اخلاص حبقوق اإلنسان
اة احلقيقية هي يف اآلخرة وليست يف هذه الدنيا الفانية فاتقوا فاحلي, فهناك فراعنة قد ماتوا وهم كانوا أشد قوة وبطشا منكم

وبسبب العنف والعنف املضاد , أما سلطات مصر فقد كانت تتباهى يف العامل أا تواجه اإلرهاب الدويل, اهللا قبل موتكم
ا فسالت دماء بعض فاجلماعات املصرية كانت قد كفرت النظام ومن سانده, أصبح هناك حقوق تنتهك وجرائم ترتكب فيها

واحلكومة ردت بأفعال شنيعة من اعتقاالت اهلمجية وتعذيب الناس يف السجون وهكذا , األبرياء يف مصر حبجة التترس
وصل األمر يف مصر وإىل يومنا هذا أن يعتقل , أصبحت هناك مواجهة دامية بني احلكومة واجلماعات اجلهادية املصرية املسلحة

, واألمهات ينتظرن بفارغ الصرب, حيفظ القرآن فقط ويبقى يف السجن ملدة مفتوحة دون حماكمات الشاب املصري رد أنه
من يرجع هلؤالء حقوقهم غرينا يا مسلمني؟ إىل مىت سنظل ساكتني عن الظلم؟ فلنقم مجيعا لتغيري هذه األنظمة باملستطاع 

  .وبالكلمة الطيبة وال نستسلم و دون تكفري الشعوب
, وكنا اخللية األوىل اليت تتجه إىل شرق أفريقيا, حالة قلق ولكن مع ذلك توكال على اهللا حبجز التذاكر كان اإلخوة يف

وكل خلية عبارة عن أخني أو , وهناك دفعات ستتبعنا وهي دفعة دكتور محدي وأخونا أبو عمر املغريب وأبوجهاد النويب
وكانت رحلة ممتعة ومتكنا من , ن بيشاور وتوجهنا إىل أبو ظيبوأقلعت طائرتنا من رحلة اليب أي إي الباكستانية م, ثالث

وقد صدمت عندما رأيت اخلطوط اجلوية القمرية يف أبو ظيب , املكوث يف أبو ظيب لفترة ساعتني وتوجهت إىل السوق احلرة
ة الدول العربية فقد تركت البلد لفترة طويلة وكنت أعلم بأن الشركة قد فلست متاما ولكن ومع دخول جزر القمر جلامع
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متكنت من اإلقتراب من األشقاء العرب وقد أحرجت فرنسا ذا القرار وبدأت تعامل حكومة , بدعم مصري وميين وعماين
واحلقيقة بأن , ألا كانت تريد دائما أن تستعبد جزر القمر وأن يفقد شعبها اهلوية اإلسالمية والعربية, سيد حممد جوهر بريبة

وقد متكنت حكومة سيد حممد جوهر بعقد صفقة مع اإلمارات , حلاكمة يف جزر القمر كانت عربية بال شكالعائلة امللكية ا
يتم فيها تشغيل بعض الطائرات اإلماراتية باسم اخلطوط القمرية لفترة مث بعد ذلك تستلم احلكومة تلك الطائرات ولكن أين 

أتدري أن احلكومة القمرية مل , سدة وتأكل رأس مال كل مشروعن تتم وفرنسا احلاقدة باملرصاد واحلكومة نفسها فالك ألذ
وقد قابلت أخونا أبو املثىن القمري يف صاالت التبضع , تزد أي مبىن جديدة يف وسط العاصمة من بعد اإلستقالل املزعوم

, لك سأنزل للبلدوقد استغرب وسألين عن وجهيت وأجبته بأنين مسافر لنريويب مث بعد ذ, حيث مكثت هناك ألكثر من ساعة
, وأنا ممن ال أحب أن أقحم اآلخرين يف مشاكلي اخلاص, ومل يكن باستطاعيت اخباره عن احلقيقة ألن األمر سري للغاية

وهم على حق , فهؤالء الشباب قد اختاروا طريق الدعوة والتعامل مع احلكومة رمسيا وأنا ال ألومهم على ذلك فأنا أشجعهم
وبعد ساعتني من االستراحة راجعت إىل الطائرة ومل , وأنا يف جمايل ويف األخري نبقى أحبة يف اهللا مإن شاء اهللا فهم يف جماهل

ألن احلكومة املصرية جندت , يتمكن أصداقائي املصريني من الرتول منها ألن األمر حساس لكل مصري تواجد يف بيشاور
اتبعت , تفكري وبدون أي مشاكل داخلية مع ااهدين وهكذا اتبعت كثري من الدول وبدون, احلكومات األخرى ضد شعبها

, والشباب من طرفهم فقدوا األمل فليس هناك من يسمعه, خطوات مصر وخصصت السجون للشباب العائد من أفغانستان
ن ومل يك, فمن املغرب لليبيا للجزائر وتونس كل هذه الدول العربية واإلسالمية بدأت بتعاون مشترك ضد الشباب ااهد

وماذا تريد أن يكون رد , هلؤالء الشباب أي ذنب سوى أم كانوا يف أفغانستان فسجن وعذّب الكثري منهم بدون سبب
واهللا كل هؤالء الشباب الذين يرفعون السالح ضد األنظمة فهم يواجهون من باب الرد , الفعل؟ هو الدفاع عن النفس

لو كنت سارقا " ,وأنا أسأل من يعارض هؤالء الشباب املظلومني, دليل كأعداء بدون أي والدفاع عن النفس بعد أن صنفوا
وعملت ذه األفعال اليت ال يستطيع املرء حتمله هل كنت لتسلم نفسك للشرطة؟ فما بالك باألخ ااهد وهو يشهد عرضه 

وهل , يف السجون العربيةتنتهك فقد احضرت زوجات إخوة وهددن بالفاحشة يف تونس وقد نجس كثري من الشباب ااهد 
ماذا تقول لشاب يفعل مبثل , مسعت بأن احلكومة اجلزائرية كانت جتمع اإلخوة واألخوات يف زنزانة واحدة وهم عراة مجيعا

فمن {, عن أصل اإلسالم بأن العفو والصفح أوىل إنين أحتدث" هذه األفاعيل؟ هل يكفي جمرد نصحه وإجباره على الصرب؟
كل ما أريد قوله هو , }وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين} {على اهللاعفا وأصلح فأجره 

فال تواجهه على , أن الشرطي الذي اغتصب أختا أو جنس أخ أو عذبه هو ليس بكافر أبدا فنحن أهل السنة ال نكفر بالكبائر
قد حصل هناك رد فعل حقيقي وغري متوقع , دون عرضه فهو شهيدأساس أنه كافر أما من باب الدفاع عن النفس فمن مات 

من الشباب وظهرت جتمعات مسلحة تريد إبدال األنظمة ولو على سبيل احلرب الداخلية وتضررت الشعوب وهذا أمر 
لقد , ذلكعلى والصومال والعراق أكرب دليل , ألن هؤالء احلكام اخلونة مستعدون إلبادة الشعب كله يف سبيل السلطة, خطري

كنا نريد من صدام أن يسلم السلطة للمسلمني ااهدين ويبعد البعثيني لننظر هل كانت ألمريكا أن تسول نفسها لتدخل يف 
  .أرضنا ولتنشر الفساد والقتل؟

ينتشر الزىن والفساد وسرقات وكل احملذورات وأفغانستان يف عهد األحزاب أكرب دليل  "األهلية"الطائفية يف احلروب 
وحنن نسعى إىل النهي عن , جيب أن نتعلم من أخطاء التاريخ وال نندفع دون استراجتيات واضحة توصلنا إىل مرادنا, لى ذلكع

يا شباب أنظروا إىل اجلزائر إن اجلماعة اإلسالمية اليت أنشأت مع أحداث اإلنتخابات , املنكر فال يترتب على ينا منكرا أكرب
ات اليت كانت هلا صلة باملخابرات اجلزائرية قد ارتكبت جمازر وانتهكت حرمات األخوات يف اجلزائر وغريها من اجلماع
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واحلجة يف ذلك أم يريدون إقامة دولة اإلسالم فهل اتقينا اهللا وأصلحنا , اجلزائريات وأحلت كل دم جزائري ال يرى برأيهم
اإلسالم فينا قبل إقامتها يف اتمع؟ كما فعل الرسول  هل أقمنا أخالق, أنفسنا وأخالقنا قبل أن نتوجه للشعوب اإلسالمية؟

أنا واهللا ال أدافع عن أي حكومة عربية يف املنطقة والكل يعرفين أنين أمني سر , صلى اهللا عليه وسلم واهللا إن خلقه كان القرآن
, فر من خالفين الرأيعلى رأسي ولكن لست متشددا ومنفعال ألك$ ميلون  25القاعدة واملطلوب رقم واحد وهناك مبلغ 

ويوافقين كثري من الشباب يف ذلك بالذات اللجنة الشرعية للقاعدة , نشارك اتمع ونقيم احلق كما أقامه الرسول باملدينة
وهناك كثري من الشباب املغريب واملصري الذين عارضوه وال يساون ظفر , بإمارة الشيخ أبو حفص املوريتاين وهو رجل معتدل

ض الشباب قد كفروا بعض املشايخ الذين شاركونا يف أفغانستان رد أم خالفوهم يف بعض املواقف راحوا فبع, يف علمه
يسبوم ويقولون بأم علماء السالطني وليكن كذلك هل عامل السلطان يكفر؟ ال ينبغي أن نضع أنفسنا معيار خلطأ اآلخرين 

, ولو سجلنا أخطاءنا لعرفنا أننا حنتاج إىل أفكار غرينا للنجاح, خرينأو صوام فهذا ليس صحيحا إن أخطاءنا أكثر من اآل
واهللا لقد وقعنا يف مأزق خبصوص التكفري واهللا إنين أقول بأا الطامة الكربى ألنه ال يفرق بني كافر أصلي حريب وغري حريب 

بل , ال يفرقون, حكم احلكام الظلمة توبني مسلم منافق وبني مسلم مكره وبني مسلم يعيش مع الكفار وبني مسلم يعيش حت
وأصبح الشباب ااهد بعيدا عن مصادر العلم الشرعي احلقيقي , وكأم وحدهم هم املسلمون, يضعون الكل يف خانة واحدة

وقلَّ إحترام كل العلماء الذين يعملون يف وزارات األوقاف الدول اإلسالمية هل تتخيل أن تكون أنت الشيخ والقاضي 
أو مل حيفظ نصف جزأ عم فيناقش الشيخ القرضاوي وكأنه أيب , ؟ أو أن تسمع من ال يعرف إعراب قل هو اهللا أحدواحلاكم

حنفيفة النعماين؟ أنا وبال ريب أؤمن بديين وبقياديت املتمثلة يف الشيخ أسامة بن حممد بن الدن واألخ أبو عبيدة والشيخ أبو 
مل امسع احدا منهم يف يوم من األيام يف أي جملس يهتم بتكفري العلماء , بالبتحفص ومل يكونوا مهتمني مبثل هذه األمور 

وماذا تقول لقرار الشيخ أسامة بالذهاب إىل السودان واعتبار احلكومة السودانية حكومة مسلمة شرعية , والشعوب أبدا أبدا
, عى للدولة االسالمية وحنن جيب أن حنسن الظنإننا جيب أن حنسن الظن باملسلمني لقد أعلن الترايب أنه يس, وجيب مساندا؟

اهلدي الظاهر لإلسالم السوداين وإسالم بالد , والرسول كان واسع الصدر مع أعداءه فكيف باملسلمني؟ أنا أسأل سؤال واحد
وأبناء فكيف يكون الشعب السوداين مسلم وجيب محايته وعدم إيذاءه , بال شك بالد احلرمني, احلرمني أيهما أقرب للسنة؟

أنا ال أوافق أحدا يف هذا األمر وأنا لست مطالبا وجمربا , بالد احلرمني كفار وجيب فتح النار عليهم هذا من املتناقضات طبعا
ال أقول هذا جماملة فأنا أعلم أن األنظمة اخلليجية أكرب ركيزة لألمريكان والصهاينة يف املنطقة ولو أمسكت , على آراء أحد

ىل األمريكان ولكن هذا ليس مربرا أن أكفر جملس الشورى السعودي أو الكوييت أو اإلمارايت وغريها يب سوف يسلمونين إ
ألن هذا األمر , ألم يشكلون النظام فسوف أكفر ابن باز والعلماء وتصور أخي سوف تكفر عائلتك باحلرف الواحد

وحنن يف زمن آخر جيب أن نتعامل معه وفقا رؤيتنا  انتهى تلك احلقبة, فاليوم ال يوجد حاكما حيكم لوحده ظاهرا, متشابك
أما اليوم فالسلطة يف يد , حنن ليس وفق رؤية ابن تيمية والنووي وغريهم الذين عاشروا فترة سلطة واحدة يف يد رجل واحد

اليوم هناك , هللاكثري من املؤسسات ولو مل تكن ذلك واضحا يف بالدنا وال نستطيع أن نقول أنه لوحده من مل حيكم مبا أنزل ا
مؤسسات نظامية فيجب أن تكفر النظام كله وكل من يعمل يف النظام وبعد ذلك تقرر مقاتلهم وهذا أمر فيه مالبسات 

فكيف أن , عظيمة جدا جدا وال يسعين أن يكون استراتيجييت هو قتل رجال األمن الذين حيفظون أمن عائاليت قبل عائالم؟
د حبجة أم يوالون النظام أو يعذبون الشباب يف السجون هل من يوايل النظام يكفر؟ هل نقتل رجل شرطي خارج من املسج

ألنين ال أقول بأنين لن أدافع عن نفسي , من عذب أحدا يكفر؟  ويكون ذريعا لقتله؟ دون الدفاع عن النفس؟ هذا هو السؤال
أنا جماهد أقاتل اليهود واحملتلني لبالد املسلمني سواء يف فأنا لست جمرما وال إرهابيا وإمنا , إذا هامجتين أي شرطة يف العامل
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والتغيري , والقتال, وتكفري اتمع, أنا أريد أن أفرق بني الدفاع عن النفس, روسيا أو يف اخلليج أو يف فلسطني وأفغانستان
  .ذا السبيلومنهج التكفري مل ينجح أبدا حىت الذين أمنوا به يف اجلماعات املصرية قد تركوا ه, السلمي

كانت فترة نشطة بالنسبة للجماعات املصرية , أثناء تواجد ااهدين يف السودانم 1996م إىل 1990فترة ورغم أن 
فقد شهدت مصر مناوشات من قبل مجاعة اجلهاد وكانت هناك عمليات كثرية قصدت الشرطة ورجال األمن واملثقفني 

اقات تظهر يف صفوف اجلماعات اإلسالمية املصرية سواء اجلهاد أو إال أن احلق يقال بدأت اإلنشق, والرئيس شخصيا
, ا اجلماعة مث أمريها الدكتور فضلوأول انشقاق كان يف قادا الشرعيني الذين تركو, بأسباب مل تكن يف احلسبان, اإلسالمية

ري املسلم بالعيان إال بضوابط الذي ألف بعده كتاب العلم الشريف وعارض مبادئ اجلماعة وأكد فيه عدم تكف, إمام الشريف
ومل يكن هذه املناوشات , وردت عليه اجلماعة بأقوى من ذلك وكان هناك بعض الشتائم, شرعية كثرية وذكرها يف كتابه

فعندما تعترب نفسك قدوة والناس يقرأون كل يوم النشرات اليت تسب وتلعن من خالفك فهذا أمر غري , ختدم ااهدين بالبت
, الشيخ ياسر السري صاحب املرصد االسالمي يف لندن, ذلك بدأ الشباب بترك اجلماعات بسبب اخلالفات وبعد, حممود
  .كل هؤالء تركوا اجلماعات, الشيخ أبو حذيفة, الشيخ خالد الضابط, الشيخ أبو الفرج, وهاين

مية مل تؤيد فكرة الشيخ وللمعلومة ولكوين أمني سر يف القاعدة فقد كان لدى معلومات بأن بعض اجلماعات اإلسال
وهلم جر فقد كانت , ألن السودان يف ايديولوجيات هذه اجلماعات دولة كافرة وحكومة مرتدة, للذهاب إىل السودان أوال

ولكن قيادة القاعدة كانت , وكانت هذه اجلماعات تريد من الشيخ أن يتفرغ  لقضيتها, بيشاور ساحة التكفري واألفكار
ه األمة بأمجع وكانت ترى بأن املواجهة جيب أن تكون ضد اليهود واحملتلني يف مجيع العامل وبعيدا عن املنطقة لديها براجمها اجتا

ولكن مالبثت قيادة تلك اجلماعات أن هاجرت إىل السودان وتلك اجلماعات مل تكن ترى بأن , اإلسالمية ألن األمر حساس
عمليات ضد من يعارضها وعلى رأس هؤالء ن قبلها وخيطط الوالسودان كانت أرض تستغل م, القضاء السوداين شرعي
لذا تلجأ , "دولة اسالمية كبرية"كانت هذه اجلماعات لديها عقلية التفوقية وتصور نفسها أا , السلطات املصرية الظاملة

ا أن حنترم مواثيق الكفار أمرن, وهذا واهللا ال ينفع اآلن جيب أن نتعاون مبن استضفونا ونثق م كما وثقوا بنا, للعمل وحدها
فكيف باملسلم الذي استضافك؟ أريد أن أقول بأن ااهدين الذين خترجوا من أفغانستان سواء من القاعدة واجلماعات 

وإذا مل يكن هناك , األخرى قد تفننوا يف السالح فقط أما األمور اإلجتماعية فلم ينجحوا بل أصبح هم ااهد أين اجلهاد؟
فمثال يف , وكأن اإلسالم حماصر يف اجلهاد فقط وأنا جماهد وأعي ما أقوله متاما فأنا واحد منهم, الختراعه جهادا اجتهد

االجتماعيات فإذا رأي نصراين يف أي مكان يقشعر جسمه وال يريد أن يسلم عليه وال يريد أن يأكل من طعامه وال يريد وال 
أين , وأما الذين خيطأون ويعصون إمنا هم كالشياطني أمامه, أا كافرةوإذا رأي مسملة غري حمجبة نفر منها وك, !!!يريد

أين كل هذه املبادئ احملمدية؟ ونسينا أن اهللا يقول لنا  }ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك{الرمحة والدعوة؟ 
هم من , ين واليهودي وغريهمونسينا وبسبب حبنا للجهاد والقتال بأن النصرا, }وطعام الذين أتو الكتاب حل لكم{ بأن

وأكل طعام أهل الكتاب , أبناء آدام وجيب احترامهم ومد يد العون هلم كما فعل الرسول مبواطين املدينة ماداموا مل يؤذوك
والرسول كان له خادم يهودي والذي بشر أهل املدينة بقدوم النيب , جائز وكانوا جريان للصحابة والتابعني يف عهد اخللفاء

هذه حقيقة جيب , وهذه ليست من الدين يف شيئ, وأصبحنا لدينا ايديولوجية القتال والكراهية فقط,  هو رجل يهوديالكرمي
لقد قتل أناس ال ناقة هلم وال  }ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين{أن نكتبها ألكون حمايدا فيما أكتبه واهللا يقول 

ذنب نساء وأطفال اجلزائر؟ وما ذنب نساء ومساجد العراق؟ واهللا حىت عالقاتنا مع ما, مجل يف ما يعتقده بعض الشباب
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ألننا مازلنا يف امليدان , وكان جيب على قيادات اجلهادية النظر يف مثل هذه األمور, األفغان والباكستانيني كانت فاشلة متاما
  .وهذا أكرب خطأ, األن ال تككر مثل هذه األخطاء وااهدون هم ال حياسبون أنفسهم أبد

قد جنح الشيخ أسامة يف جعل الشباب يعيش احلياة الطبعية خارج ساحة اجلهاد ففي اخلرطوم تزوج الكثري منهم 
ومتكنوا من االنسجام مع العامل اآلخر وأتقنوا التجارة وأصبح هناك عالقات بني الشعب السوداين وااهدين سواء يف املساجد 

واألمة فيها , وهنا جيب على اجلميع أن يفهموا بأننا نريد أن نقود األمة, ومسي العريب باحلليب, غريهاأو ااورة واملصاهرة و
! مسيحي ويهودي ومسلم ومن ليس له دين ومسلم ضعيف اإلميان ومنافق وكل هؤالء كانوا يف عهد الرسول وعاش معهم

ال جيب أن , سلم ألنه ليربايل علماين ضعيف اإلميانوحنقد على امل, فكيف سنتصرف وحنن ال نعطي حق اجلار ألنه مسيحي
إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم علمنا كيف حنترم اجلميع وكيف نعيش مع , فاملسلم ليس حقودا, ننطلق من منطلق احلقد

سرية واليوم عندما ترى جنازة يهودي ونقف من أجلها فقد حنارب من قبل بعض الشباب املتشدد بسبب عدم معرفة , اجلميع
  .حنن ال نقاتل الكفار رد القتل بل لنشر احلق ورد الظاملني, النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ومساحته

صحيح أننا قد تعرفنا على الدولة , طارت الطائرة من مطار أبوظيب واجتهنا إىل عامل اهول وعامل جديد جدا علينا
يعرف بأن كينيا بلد يكثر فيها السرقات واللصوص املنظمني والفساد ولكن معظمنا كان , الكينية وبعض املعلومات عنها

وصلنا يف منتصف الليل يف مطار جومو كيناتا الدولية , ودولة سياحية يكثر فيها الغابات االستوائية والوحوش, اإلداري
ومساندم يف مقاومة  ,وهكذا بدأت احلركة اإلسالمية مرحلة جديدة يف خدمة اإلسالم حيث تدريب إخواننا يف الصومال

  .وحنن جزأ ال يتجزأ عن األمة اإلسالمية كما قال الشيخ أسامة بن حممد بن الدن, االحتالل
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  خاليا شرق أفريقيا

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                        War against Islam                                               139 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             139 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

 الوصول إىل نريويب
م وكانت  1993 مطار نريويب يف الشهر فرباير سنة سأتكلم عن جتربيت العملية يف شرق أفريقيا بدًء من وصولنا يف

واتبع كل واحد منا سبيله إىل دار , ليلة أحد وعرفت حينها أنين يف دولة كافرة فرائحة اخلمور ومظاهر اخلالعة واضحة جدا
ك كانت لدى وكذل, مل أجد أي صعوبات ألن لدي تأشرية لعشرة أيام, اتفقنا أن نفترق مث جنتمع يف خارج املطار, اهلجرة

, وبعد أن فتشوا حقائبنا بدأنا باخلروج للخارج, وكذلك األخني أبو إسالم وخالد, البطاقة الصحية املخصصة للمالريا
لكنين رفضت وأخربته أنين رمسي وجيب تنفيذ ما يريده أمام , وكالعادة جاء رجل سكران من أمن املطار وطلب مين أن أتبعه

كنت على علم بأن األمن الكيين ينتشر فيه الفساد وأخذ الرشوة وخلق األكاذيب وقد , ن آخراجلميع من دون أن أتابعه ملكا
أما يف اخلارج كان هناك أخ من شباب التجهيز ومن كوادر ااهدين , فتركين يف حايل, أصريت وكنت أصرخ يف وجهه

وقد أجر لنا تاكسي لندن , ت لترتيب األموركان من اموعة األوىل اليت وصل, اإلدارين رجل من عمان وجييد اإلجنليزية
وحتركت إىل وسط املدينة , وركبناها يف حالة سرور, ويستخدمها السياح يف كينيا, وهي سيارة أجرة مشهورة يف بريطانيا

ويف نفس هذا الطريق توجد السفارة , كم  حيث قصدنا فندقا بثالث جنوم يف شارع الرئيس موي13وكانت املسافة حوايل 
وهكذا ومن دون تأخري خلدنا إىل النوم وقد مت تسجيل , وكنا فعال متعبني جدا) السفري(نزلنا يف فندق األمبسادير , مريكيةاأل

ويف , وهذه املعلومات ليست لدى العدو األمريكى ولكن سيذهبون للتحقق بعد قراءة هذا الكتاب, أمساءنا يف االستقبال
حنن كمن كان يف كهف , وكانت األمور كلها بالنسبة لنا جديدة, ملقدم من قبل الفندقالصباح نزلنا وأكلنا الفطور ااين ا

ولكن مع ذلك , فالعادات والتقاليد وكل شيء خيتلف متاما, فقد حتركنا من بالد إسالمية إىل بالد غري إسالمية, وخرج منه
يف سويسرا يف تلك الفترة أما سفره إىل السودان وحسب معلومايت القليلة فقد كان الشيخ أمين الظواهري , طلب منا االنسجام

والشيخ ,  مصرومل يكن لدينا أي عالقة عمل جبماعة اجلهاد اليت تتبىن فكرة فتح جبهات يف, كان عن طريق نريويب كمرور
  .الطرح أسامة مل يوافق لذلك

كالسياح األجانب وحقائبنا فوق بعد الفطور جاءنا األخ املنسق العماين وأخرجنا من الفندق وكنا نتجول يف نريويب 
وبقيت أنا واألخ , وهو األمباسي قريبا من اجلامع الكبري, وقد تركنا األمبسادوير ونزلنا يف فندق أصغر وأقل كلفة, ظهورنا

 يسكنه هو واألخ أبو تراب الكيين, خالد أما أخونا أبوإسالم قد غادر مع األخ العماين ملقابلة الشيخ أبو عبيدة يف بيت آخر
وهو من أوائل الشباب الذين ذهبوا لالستطالع عن أوضاع الصومال يف , أخ حضرمي من مدينة ممباسا الساحلية- , رمحه اهللا

وقد أحضر زوجته وهي أخت فاضلة وصابرة ومتخرجة من املعهد اإلسالمي , وتزوج من أقاربه اليمنيني, م1992سنة 
وكان  - بخ واألمور املرتلية للشيخ أبو عبيدة واألخ الصيين والقادة اآلخرينكانت هي اليت تتوىل شؤون الط, للبنات يف نريويب

أما أنا واألخ خالد كنا كاملمثلني يف األفالم حيث نعيش يف الدور ومنثل دور , البيت يف منطقة دبلوماسية يف ضواحي نريويب
ونزلت هذه , ان وهي دفعة أبو عبيدة املصريوبعد يومني وصلت دفعة أبو جهاد النويب مث تالها بعد يومني رحلة عم, السياح

وبعد هذه الدفعات الثالثة قررت اإلدارة أن جتتمع باألطقم لنناقش املرحلة اليت , الدفعة يف فندق آخر قريب من مطعم السفري
بيت اخلاص وهكذا جاءنا األخ العماين واصطحبنا إىل ال, حنن فيها وتوزيع املهامات ومعرفة كل أخ بدوره يف العمل اجلديد

اليت يتواجد فيها مكاتب األمم املتحدة اليت حنن بصدد إعالن حرب ضد بعض قواا احملتلة يف ) غريي غريي(بالقيادة يف منطقة 
  .الصومال

يف اإلجتماع حتدث األخ أبو عبيدة البنشريي عن املرحلة اجلديدة وضرورة التواجد يف الصومال ألمهيتها االستراتيجية 
وحملاولة تكوين , األمريكية لتقسيم البلد وب الثروات الكثرية املوجودة فيها من بترول ومعادن اليورانيوم وغريهاوعن املؤامرة 
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حنن نعلم جيدا بأن أمريكا قد سرقت من قبل بعض املتشديدين من , نواة ملعارضة كل املخططات االمربيالية اجلديدة
إن الغرب الكافر قد لفق قصصا كثرية , ة ويسيسون شعبها ضد اآلخريناجلمهوريني الذين استولوا على املؤسسة العسكري

وكاذبة بدًء من نيكاراغوا وفيتنام والكونغو والتشيلي ويوغسالفيا وأما يف دولنا فكان كذبة ايران عندما عارضهم خبصوص 
جعوا صدام حسني وسلحوه مث انقلبوا مث نصبوا الشاه ويف النهاية خسروا مث ش, النفط فاموا الدولة أا شيوعية وأطاحوا ا

مث أعلنا , "حبيبة أمريكا"ويعارض الكيان الصهيوين , عليه النه يهدد باالستيالء على منابع النفط يف بالد احلرمني والكويت
أكلمه قرروا بأن يبيدوا شعبا ب, وبدال أن حياربوننا حنن كجماعة اسالمية منفصلة عن األنظمة, احلرب رمسيا على األمريكان

مث مل نلبث حىت رأينا حربا مسيسا وظاملا على الشعب العراقي حبجة أسلحة دمار شامل , فدمروا أفغانستان باسم االرهاب
حنن من هامجهم وليس صدام حسني الذي خنتلف , وعالقة السلطة بعمليات احلادية عشر من اسبتمر وكل هذا من الكذب

فأمريكا جاهزة بأن تدمر وتزيل , هم السياسة امسها االستعمار االقتصاديهناك استعمار جديد ملن يف, معه يف كل شيئ
حنن ال نعادي , حىت يتركوننا لنعيش حبريتنا ومبعتقدنا, ولكننا سوف نكون هلم باملرصاد, حكومات من أجل مصلحتها

نا على ترك ديننا وجيوع شعوبنا إننا نعادي من قاتلنا وحاربنا ومن جيرب, األمريكان حقدا وال نعادي أي شعب يف العامل أبدا
  .ويقتل املاليني من أطفالنا

وقد علمنا بعد ذلك أن , أثناء تواجدنا يف نريويب مسعنا يف األخبار عن اهلجوم على املركز التجارة العاملية يف نيورك
وكان مركزهم يف , هوكانت اخللية بقيادة األخ آزمري فك اهللا أسر, خلية األخ يوسف رمزي هي اليت نفذت تلك العمليات

صحيح أن خالد الشيخ كان يف , ومل يكن للخلية أي عالقة عمل عسكري مع القاعدة وأنا مسؤول عما أقول, شرق آسيا
ولكنهم , وولدوا يف اخلليج وعاشوا ودرسوا هناك, وهم من الشباب البلوشي العرب, أفغانستان وكذلك يوسف الزمري

الباكستانية اليت تتخذ ) جيش الصحابة(كان منظم يف جيش سيباي صحابة  وأنا أعلم أن يوسف رمزي, باكستانيون
مث بعد ذلك ترك اجلماعة وبدأ يعمل مع ابن خاله خالد الشيخ , استراتيجية قتال الشيعة حبجة أم رافضة ويسبون الصحابة

, 8اجلي , ل الثمانية الكربىولكن مبدأهم كان ضرب األمريكان والدو, وكانت خليتهم منفصلة متاما عن أي مجاعة, حممد
وجلأوا إىل القنابل املوقوتة ألن عددهم , ويتعامل مع االلكترونيات بشكل جيد, واألخ يوسف كان يصنع املتفجرات بنفسه

وهذه , وقد وضعوا قنبلة مؤقتة ذات مرة يف طائرة يبانية وانفجرت وقتل يف احلادث رجل واحد ومل تسقط الطائرة, صغري
أما الذي حصل يف نيويورك , صممة على استخدام الطائرات كأسلحة وسوف نرى يف املستقبل ماذا سيحدثاخللية كانت م

مث سافرا , تعاونا يف تركيب املواد البدائية وصمموا قنبلة داخل سيارة وكانت مؤقتة, فإن يوسف رمزي ومعه أخ عراقي
ومبا أن املواد كانت مصنعة حملية مل تكن هناك خسائر وخرجا من أمريكا وعندما كانت الطائرة يف اجلو انفجرت السيارة 

أما األخ العراقي فقد اعتقل الحقا يف العراق من قبل سلطات صدام واختفى , ووصال األخني يف بر األمان واحلمد هللا, كبرية
على أألراضي  عن العامل وهناك تقارير جديدة تتحدث بأن صدام حذّر األمريكان بأن هناك ضربة قوية وكيميائية ستنفذ

األمريكية وهذا قبل غزوه للكويت ورمبا علمت املخابرات العراقية من جواسيسها بأن هذا األخ صاحب يوسف رمزي وكلنا 
أول مطلوب علين من ولكن بعد ذلك أصبح أخونا يوسف رمزي , م ومل تكن كيميائية طبعا93نعلم بأن الضربة جاءت يف 

ومل نسمع بعمليات , أمريكا بسبب أا تقتل أطفال العراق يف احلصار اجلائرويوسف رمزي هاجم , قبل األيف يب آي
وهكذا أصبح بطل من أبطال املسلمني واشتهر يف العامل , واهلدف مل يتغري, 11/9عشوائية تستهدف املسلمني مثل ما بعد 

رف هذا ألنين كنت أقرب الناس إىل وأنا أع, ومل يكن له عالقة بالقاعدة ال من قريب وال من بعيد, ألنه حتدى األمريكان
وأيضا اطلعت على ملفات أعضاء القاعدة يف , خالد الشيخ يف فترة من الفترات وكنا نتكلم كثريا عن خليتهم يف شرق آسيا
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وألقي القبض على األخ , وقد جنا يوسف رمزي و متكن من اهلرب يف بانكوك عندما عرفت السلطات مبخبأ اخللية, كل العامل
والذي حصل أن الشباب , وقد سلّم لالمريكان, هو طيار باكستاين بالوتشى كان ينوى مهامجة أمريكا بالطائراتندمي و

استأجروا بيتا واستخدموه يف جتميع املواد املتفجرة وتصنيعها وذات مرة تركوا خلطة حتت املفعول وخرجوا للسوق وعندما 
وهكذا دخلت الشرطة للشقة , لناس مشغولون يف اطفاء النريان يف شقتهمرأو الشرطة واجلريان وا, رجعوا واقتربوا من البيت

والشرطة ال تعلم من , ومرت األيام, وأرادت أن تعرف أصحاا ولكن الشباب مل يظهروا أبدا وتركوا الشقة مبا فيها
وأثناء , ومات هامةألنه حيتوي على معل, واجتهد األخ ندمي ورجع للبيت ليحاول أخذ الكومبيوتر الالب توب, صاحبها

ولكن مل يستطيعوا ال هم وال األيف يب أي من , مسكرعت عناصر سرية يف املنطقة وكشف فالوصول كانت الشرطة قد ز
ورجع خالد إىل اخلليج وبقي , وكان يوسف رمزي هو من يعرف الشفرة وقد طار إىل الباكستان, فتح الكومبيوتر املشفرة

مث , أن خادمتهم النصرانية أسلمت بسبب حسن املعاملة ولكن مل تكن تعلم من هم هؤالء ومن حماسنهم, زمراي يف الفليبني
وهكذا , ومل تغضب منهم أبدا بل كانت تراسلهم يف اخلليج وختربهم بأا تعلم أم على احلق, بعد احلادث عرفت بذلك

ينة هم الذين خططوا هلذه العميلة ولكن لو ومل يقل أحد أن الصها, م باهلجوم على مبىن التجارة العاملية1993بدأت سنة 
فنحن قد شربنا من كأس الذل وعدم االعتراف بكفآت الشباب , سقططت تلك املباين لنسب تلك العملية البطولية إليهم

حنن حنترم كل آراء املشايخ ولكننا يف , األمة االسالمية وحبجة مسعة االسالم وحناول تلفيق األكاذيب واهلروب من الواقع
  !.هل الصهاينة من جييدون التخطيط اجليد والعمل املتقن؟ يا للعجب, صراع خطري مع الكفر العاملي

حترك الشيخ عمر عبدالرمحن زعيم اجلماعة االسالمية مبصر إىل السودان اليت كانت وقتها ترفع راية االسالم وتدعو 
ارات الدينية وحتركت معظم احلركات االسالمية لنصرة كل املسلمني إىل الوقوف جبانبها من أجل حترير اجلنوب وكثرت الشع

, وأصبحت السودان هي الساحة اجلديدة للحركة اإلسالمية اجلهادية وهذا من لطف اهللا فكلما تقفل ساحة, الدولة اجلديدة
خذها فكانت اجلماعات املصرية تت, وكانت لكل مجاعة نظرا خبصوص تواجدها يف السودان, جيد لنا ربنا ساحة أخرى

وكانت هناك , بالذات مجاعة اجلهاد, ونشطت اجلماعات املصرية, كنقطة انطالق لعملياا يف مصر وكانت األمر أسهل
نسأل اهللا أن يرمحه ويغفر , الذي اشترك فيه األخ أنس هريرة, عمليات ضد رؤوس النظام يف مصر مثل عملية عاطف صدقي

  .له ذنوبه ويبصرنا بديننا
هم , ية ختطأ جدا عندما تقتل وتعدم أبطال األمة حبجة اإلرهاب وهل هناك إرهابيون أكثر منهم؟إن األنظمة العرب

, الذين سلبوا حريات اآلخرين ومنعوهم من نشر الدعوة السليمة يف اتمعات وزيادة على ذلك ال تقبل املنافسة من قبل أحد
هذه هي احلقيقة , صهيوين والشيطان لالجهاز على أمة حممدوحتالفت مع العدو ال, ويف األخري هي قد خانت األمة بأكملها

وحتركت أيضا اجلماعات املصرية وأسست , ولكن ليس هناك مربرا لفتح جبهات داخلية يف البالد االسالمية, وكلنا نعلم ذلك
  .خاليا يف اليمن وكانت نشطة هناك كالسودان متاما

وأصبحنا نتجول ونتسوق ألغراض املعسكرات , عنا إىل الفندقيف ضواحي نريويب رج, وبعد اجللسة يف البيت السري
وبعد , وكذلك السكاكني السويسرية اليت تستخدم لعدة أغراض, من دفاتر وأقالم واحلاجيات الضرورية للمجاهد أثناء السفر

ي املصري كانا األخ أبو خالد املقدس, قصة ظريفة هلما توقد حصل, أسبوع وصلت آخر دفعة ولكن جاءت من السودان
وملا وصال إىل املطار كلف املقدسي أخونا الصعيدي بالترمجة وهو كان من , وأخونا عبد الصبور الصعيدي ال جييدان اإلجنليزية

وقد متكنا عن طريق اإلشارات من الدخول والرتول يف فندق قريب منا ولكن مل يعرف أحد عنهما , خرجي الزراعة يف مصر
  .ومل يكن خدمة اجلولة متوفرة يف نريويب وقتها, السودانوهكذا قلق القيادة يف , شيء
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له ولكن املشكلة كان من املفترض أن يذهبا إىل املطار الستقبا, أخ جديد سيصل من السودان بعدمها لقد كلفا بانتظار
جل اإلستقبال ن من أخذ سيارة والذهاب إىل املطار من سيترجم هلما ما يريدان؟ فرتل عبدالصبور عند ركيف سيتمكنا, هنا

وبدأ يرفع يده ويرتله فوق وحتت والرجل يظن أن أخانا عبدالصبور , فبدأ يشرح له أما يريدان املطار, وأخونا املقدسي وراءه
وتكرر , وعبدالصبور يهز رأسه بال يف كل جواب منه, فبدا االستغراب يف وجه عامل االستقبال, مريض أو مصاب يف يده
وبعد إشارات وأصوات سيارات وطائرات من فم عبدالصبور أدرك العامل ما , صبور على االنتصارهذا املشهد وأصر عبد ال

أيروبوت ", "أيوا املطار املطار املطار" "يا قرة عيين"فرد عليه , باللغة اإلجنليزية!" املطار"فقال له بصوت فيه تعجب , يريدان
وقد فرح بشدة ألنه انتصر هذه املرة , "قرة عيين"ح بكلمة كان عبد الصبور رجل فكاهي وحيب املزا" أيروبوت أيروبوت

كنا ن على نفس الشارع فوالعجيب أن فندقنا وفندقهما كانتا تطال, ومتكنا من الذهاب ولكن مل جيدا األخ عبد اهللا الفلسطيين
صبور من فندقه بسيف العدل اتصل عبد المتكنا باللف الطويل فقد , ؟اماكنهموكيف متكنا من معرفة , جرياما دون أن نعلم

مث مت إرسال األخ أبو قتيبة املغريب إليهما ومت تفرقتهما لينضما , وأخونا سيف العدل اتصل بنريويب باألخ الصيين, يف الباكستان
من "كما يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم , وموضوع إتقان اللغات أمر مهم جدا, إىل اموعات اليت جتيد اللغة االجنليزية

أما ,  بعض األحيانومثل هذه األمور الصغرية ممكن أن تؤدي إىل فشل اخللية واستدعاء الشرطة يف, "علم لغة قوم أمن شرهم
ومتكنت من جتديد , وكنت أكسر السواحلية قليال قليال, نا أبو خالد احلبيبكنت املترجم ألخي, حنن فلم جند أي صعوبات
  .التأشرية ملدة شهر إيضايف

مت تقسيم العمل , ل كل اموعات مت عمل جلسة ثانية وتقسيم األطقم وتغيري الكىن القدمية إىل كىن جديدةمع اكتما
وكذلك كانت هناك جمموعات يف الصومال تريد العمل ضد قوات , إىل جبهتني بعد انفصال األوجادينيني عن االحتاد األم

  .التحالف واألمم املتحدة احملتليني
 جبهة األوجادين

 الكنية اجلديدة املهمة والتخصص حظاتمال
تزوج يف الشيشان/قيادي من الكوادر

ماجستري يف , وموجود هناك حاليا
 ,التاريخ االسالمي

 
 أمري البعثة, مدرب

 
 سيف اإلسالم

 أبو إسالم املصري

مدرب العمل اجلماعي , ك/ق
يف الشيشان حاليا , والطبوغرافيا
 كلية العلوم/ ومصاب

  
 مرينائب األ, مدرب

  
 أمحد املغريب

 ابو قتيبة املغريب

شيف يف,يف أفغانستان حاليا, ك/ق
 جنوم 5مطاعم 

 خالداحلبيب  خالد املصري األسلحة اخلفيفة/مدرب

 خالد املقدسي سليمان املصري االسلحة اخلفيفة/مدرب يف أفغانستان حاليا, قيادي/ إداري
,1996استشهد يف الشيشان يف 

 ديبلوم زراعة
 عبدالصبور املصري عبد الصبور مدافع اهلاون/بمدر

من البعثة األوىل لشمال , تاجر
 ,الصومال

 أبو أمحد الراجحي عبد السالم اليمين مدافع/مدرب
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طبيب بيطري استشهد يف الشيشان
1996 

  متفجرات/مدرب
 دكتور محدي

 أبو عبيدة املصري

, 1996يف اجلزيرة ويتابع حياته من 
 طالب علم شرعي

ختصص /ربمد
 مسدسات

  
 موحد

 عبدالقادراجلزائري

مطلوب ,سنة 21عمري وقتها , ك/ق
, كومبيوتر/دراسةشرعية/عامة/ث,عاملي

 اتقان لغات أجنبية

أر يب , قناصة/مدرب
 جي

  
 صاحل اليمين

  
 أبوالفضل القمري

  
كانت تعتقل الناس مبجرد الكنية  ألن املخابرات العربية وقتها" أبو"أنظر أننا غرينا استراتيجية الكىن حيث حذفنا كلمة 

أما جبهة الصومال كانت حتت مسؤولية أخونا محد , وكأننا أحدثنا بدعة فاملسلمون ينادون بعضهم بكناهم منذ الفجر األول
املكىن بغازي وهو ناشط سياسي يف القاعدة وقد تسلم مناصب كثرية يف القاعدة آخرها مسؤول املكتب السياسي يف لندن 

ومعروف باسم خالد الفواز وهو املمثل السياسي للشيخ وقد مت اعتقاله بدون أي ذنب , بة جلنة اإلصالح والنصيحةومدير مكت
  :أما الشباب الذين معه فكاآليت, نسأل اهللا أن يفك أسره, إال أنه معارض للعائلة احلاكمة يف اجلزيرة

  
 املالحظات املهمة والتخصص اجلديدة الكنية

,عبدالوكيل,تارخم أبوجهاد النويب
, خالد,مصطفى
 .أبو أنس

شهادة , إمسه فاضل عبده ويعرف مبصطفى,ك/ق تكتيكات,مدرب
استشهد يف احلرب ضد , جامعية عني الشمس

تزوج من كينيا , يف أفغانستان 2001األمريكان يف 
 وترك وراءه أربعة يتامى

   أبومثامة العسريي
 مثامة

 مفتجرات,مدرب
 تكتيكات/

رجع للملكة من فترة , حممد العثيمني من طلبة,ك/ق
 طويلة وترك القاعدة

,معاذ الفلسطيىن نورالدين الفلسطيين
, أبو ياسر, مروان

 .حممد عودة

 متفجرات,مدرب
 اسعافات/طبوفرافيا/

أسر , حممد عودة كان عضو يف منظمة التحريرك\ق
درس هندسة املعمارية يف , م1998يف كراتشى 

حكم عليه مبؤبد يف , ه ولدينتزوج بكينية ول, مانيال
 فك اهللا أسره, أمريكا

أبو,علي,شعيب أبو إسالم الصغري
 فاطمة

أسلحة,مدرب
 تكتيكات/خفيفة

ديبلوم , حافظ, يف أفغانستان حاليا, أمحد,ك/ق
 مطلوب عاملي, تزوج بكينية, زراعة

أسلحة , مدرب عبداهللا محزة الفلسطيين
 خفيفة

 م1996اره من رجع إىل طول كرم وانقطع أخب

أسلحة,مدرب أبو احلسن,عبداهللا أبو النور املصري
 خفيفة

 زراعة \يف أفغانستان/ أمري جبهاتك\ق
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هم جيل القاعدة ورجال القاعدة الذين سوف يقلبون العامل رأسا , هؤالء الشباب وغريهم هم كوادر القاعدة اجلدد
ومعظم املوجود يف اجلدول أحرار وهذا عكس ما يقوله األمريكان  وكما ترون يف اجلدول فهم متعلمون ومثقفون, على عقب

وهؤالء الرجال , إن األمريكان ال يفهمون متاما حقيقة ما بنيت عليها القاعدة, من قيادات القاعدة قتل أو أسر% 80أن 
  .سوف حيملون عبأ العمل املستقبلي

بكل إخالص , املقبلة كيف أدوا عملهم كانت جتربة الصومال أول عمل خارجي هلم وسوف نرى يف الصفحات
وعني أبو بكر السوداين كضابط اتصال وكان دوره أن ينتظر دائما يف مطعم يف وسط , ورمست خطة للقاء الشباب, وإتقان

كانت , كأس من القهوة وكتاب موضوع بشكل معني وحيدد الطاولة ومكاا قبل التحرك األخ, نريويب ويضع عالمة مميزة
وقد , ولألسف الشديد فُقد مين اجلواز اجلديد الذي استخرجته من جدة, جتري على ما يرام يف فنادق نريويب االجتماعات

أما يف . كان بامسي احلقيقي ومل يكن قد استعمل من قبل, انزعج األخ الصيين مىن ولكىن اكدت له أنه سرق يف الفندق
از شريف متسك بالعرب وترحلهم إىل بلدام فقد مسك شباب من الطرف الثاين من العامل أعين الباكستان فكانت حكومة نو

أما مصطفى محزة فقد رجع إىل بريطانيا , اجلماعات املصرية واجلزائر وليبيا وتونس وسلموا لبلدام أو اجربوا على السفر
وأخونا , ور بعبد القادراملشه, اعة خلفا للشيخ الدكتور فضلوتوىل الشيخ أمين الظواهري قيادة اجلم, بأفكاره اليت ختصه

وبدأت مجاعة اجلهاد وبدون علم من أحد بالتخطيط لضرب , الشهيد أبو عبد الرمحن الكندي واصل عمله اخلريي يف بيشاور
, بأن ال ينهج الشباب ج الثأر الشخصي وأرجو, تقاالت يف مصر كما يزعمونانتقاما لالع, هدف مصري يف اسالم آباد
وقد رجع كثري من قيادات القاعدة اخلليجيني إىل بالدها , ة فقد سافروا إىل السودان أو افغانستانوأما معظم شباب القاعد
فقد تغلغلوا يف شرق آسيا ورفعوا راية ضرب , وأخونا خالد الشيخأما آزمراي ويوسف رمزي , ملتابعة حيام الشخصية
لدى القاعدة حيث أسلحة كيمائية وقد أقفل هذا امللف وقد اجتهوا لبورما اليت كانت لديها ملف مهم , مصاحل الغرب هناك
وكان أخونا آزمراي هو املسؤول , ومن هناك ذهبوا إىل الفليبني وماليزيا وأسسوا خلية فعالة جدا, البورمي الغامض متاما
يف ماليزيا وقد متكن خالد الشيخ من عمل عالقات مميزة مع اموعات االسالمية يف شرق آسيا سواء , وليس يوسف رمزي

, وكذلك كانت األوضاع يف أوروبا تزداد سوءا يوما بعد يوم, وسنغافورا وتايلند والفليبني حيث كتائب األخ أبو سياف
أما حنن فقد اخترنا , فالبوسنة واهلرسك كانت مولعة وسافر إليها كثري من شباب اجلزيرة واليمن وشباب أفغانستان للمشاركة

, اليمن, أما مجاعات اإلسالمية من مشال أفريقيا وكذلك املصرية فقد توزعت يف أوروبا, يدالقرن اإلفريقي للعمل اجلد
  .أفغانستان والسودان

إن كينيا وإثيوبيا مها دولتان جماوراتان للصومال وهلما عضوية , ومبا أننا يف شرق أفريقيا فمن املهم معرفة بعض دوهلا
ط قوية للدولتني لتضعيف االسالم يف البلدين رغم أن املسلمني يشكلون نسبة وهناك خط, دائمة لدى الس الكنائس العاملي

ولكن احلكومة الكينية , وهناك الكاثوليك مث الربوتستان مث الوثنيني وهم أكثر, %30ففي كينيا يشكل املسلمني , كبرية فيها
سلمني أكرب من النصارى رغم ذلك كذلك إثيوبيا املتشددة فإن نسبة امل, تضع كل من هو ليس مبسلم يف صف النصراين

أما ترتنيا فحدث وال حرج فهي يف ذات يوم كانت حتت سلطنة , تعرف بأا دولة نصرانية متشددة مبذهبها األرتوذوسكي
وأرترييا فهي , ولكن النصارى هم من ميسك بزمام األمور يف هذه الدول, ويكفي أن عاصمتها تسمى دار السالم, عمان

أما , ويضطهد فيها املسلمون العرب وال أحد يقول بشيئ ال أمم املتحدة وال غريها, م خالفاما السياسيةأخت إثيوبيا رغ
وأما , الرتاع الداخلي العادي بني املسلمني يف دارفور فقد جعلوها خالفات عرقية وساقونا إىل خمططام لتقسيم السودان

ومبا أننا يف كينيا فمن , سيني متاما كجزر القمر الىت ال متلك قرارهاجيبويت فهي دولة إسالمية شبه مستعمرة من قبل الفرن
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, فقد كانت الدولة تتحول سياسيا من نظام احلزب الواحد إىل تعددية احلزبية, الضروري معرفة حاهلا عندما وصلنا إليها
مقابل  30لكيين تساوي وبدأت مؤشرات االقتصاد بالتراجع بسبب تفشى الفساد اإلداري وعندما وصلنا كانت الشلن ا

  .الدوالر األمريكي
أيضا شكل املسلمون يف ممباسا حزبا سياسيا خاص م ومسوها احلركة اإلسالمية الكينية بقيادة خالد بالعلى وهو 

فقد , ولكن احلكومة الكينية مل متنح هلذا التجمع السياسي اجلديد أي فرصة لتعرب عن نفسها, شاب من خرجي املدينة املنورة
صحتها املخابرات األمريكية والفرنسية بأا سوف تواجه مشاكل عندما تتقبل مثل هذه األحزاب اليت ستكون هلا تأثري قوي ن

, خصوصا يف مدينة ممباسا اليت تشكل املنبع الرئيسي لالقتصاد الكيين لكوا متتلك أقوى املواينء يف أفريقيا, يف املستقبل
وهي أن تبقى , سلمت اجلزيرة للربيطانيني بعقد مميز, مع زجنيبار وعندما سقطت السلطنة وممباسا كانت حتت احلكم العماين

سنوات فقط مث بعد ذلك يتم عمل استفتاء لسكان اجلزيرة للنظر إن أرادوا البقاء لوحدهم أو املضي  10ممباسا مع كينيا لفترة 
يد فتح هذه امللفات يتم استهدافه من قبل احلكومة النصرانية فكل من ير, قدما مع كينيا ولكن إيل يومنا هذا مل جتر االستفتاء

وممباسا هي مدينة عربية إسالمية حيث يسكنها العمانيني أصحاب , وهكذا بدأت عداوات بني احلكومة واملسلمني يف الساحل
والغرياما والديغو الذين , ربيةوالباجون الذين هم من أصول ع, اجلزيرة واليمنيني الذين هاجروا فرارا من ااعة يف األربعينات

, أما اآلن فهناك خمطط عاملي وأفريقي لدمج األفارقة يف املنطقة وحماولة بناء الكنائس بكثرة لطمس احلقيقة, هم أصل املنطقة
 ولكن كانت هناك عالقات غري منظمة مع, ومل تتدخل القاعدة يف دعم شباب احلركة االسالمية الكينية, ولكن اهللا باملرصاد

  .الشباب من تلك احلركة
وأتذكر أنين خرجت لوحدي ذات مرة لالسترخاء , وعودا إىل خليتنا فقد جهزنا أنفسنا للرحيل إىل األوجادين

وسألتهما باالجنليزية ولكن بلكنة فرنسية ماذا تريدان؟ كنت أعلم , ومل أبتعد كثريا عن الفندق فإذا بالشرطة توقفين, والتفكر
هذه أوراقي ولدى تأشرية سارية "فأخرجت جواز سفري وصرخت عليهما , وهذا شأم, يف األموال مسبقا أما يطمعان

ويف احلقيقة فإن نريويب بلدة استواءية مجيلة جدا وجوها ساحر ولكن , فنظرا لبعضهما وذهبا" املفعول ماذا تريدان مين؟
وقد كان هناك أخني من األوجادين مها , من قبل السراقشرطتها خبيثة وال يسلم اي أجنيب من املضايقة من قبل الشرطة أو 

  .حممد حسن وعلى جاز تكفال لترتيب رحلتنا إىل الصومال أوال مث منها إىل األوجادين
أما األخ الصيين فقد رجع إىل السودان ومنها إىل , اجتمعنا مع األخ أبو عبيدة البنشريي رمحه اهللا ألخذ آخر التعليمات

االحتاد وعلى رأسهم زعماء , وفد من علماء الصومال للخرطوم ملقابلة الشيخ أسامة بن حممد بن الدنوقد سافر , جيبويت
وبعد هذه اللقاءات قررت إدارة القاعدة جعل الصومال هي , وحسن تركي وأمراء األوجادين الشيخ حسن طاهر, السابقني

ويسهل فيها إقامة معسكرات وكذلك الوصول , الرتاعأولويتها للمرحلة القادمة حيث أا بلد اسالمي وقريب من منطقة 
وكانت القاعدة قد اختذت استراتيجية مواجهة قوى الشر العاملي واألمم املتحدة يف , إليها أسهل سواء من اليمن أو اخلليج

وجود  واتفق جملس الشورى أنه السبيل الوحيد لتفهيم األمة االسالمية ملخاطر, م1991سنة , جلسات سرية يف بيشاور
ومهندس هذه االستراتيجية هو الصحفي املشهور وشيخ , هؤالء الكفار يف بالدنا وخطر اهليمنة األمربيالية اجلائرة على أمتنا

كانت بعض التنظيمات اإلسالمية تعارض تلك االستراتيجية ورأت أن ذلك , ااهدين أخونا وجدنا وعمنا أبو الوليد املصري
وكانت اجلماعات املعارضة تريد أن تستمر يف سياساا حول اجلبهات , أمضت قدما يف ما خططتعدم خربة إال أن القاعدة 

ويف احلقيقة فإن الشيخ أبو الوليد , الداخلية يف الدول االسالمية وتريد أن تكون هلا النصيب األكرب من دعم الشيخ أسامة هلا
اليت تسترت باألمم املتحدة يف عملياا , الواليات املتحدة األمريكيةله الفضل الكبري يف اقناع قيادة القاعدة ملواجهة , املصري
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, هم شجعوا على ختريب البلد واآلن يدعون إعادة األمل, فسوف خنرجهم إن شاء اهللا من دون أمل, "إعادة األمل"املسمى 
ن شهدت انضمام بعض قيادات مجاعة وطبعا مرحلة السودا, "جئناكم باحلرية والدميوقراطية", متاما كما يفعلون اليوم بالعراق

وأمثال هؤالء الشيخ خالد الضابط الذي انضم لربنامج الصومال , عنها وكانت هذه القيادات شبه منفصلة, اجلهاد إىل القاعدة
, وبدأت القاعدة تنشط بسرعة يف القرن األفريقي وبشكل سري, وكذلك الشيخ أبو الفرج اليمين وهو كان من جلنة الشرعية

وأصبحت الصومال هي أفغانستان , ل جمموعات كبرية من الشباب جليبويت ليتمكنوا من االنضمام إىل دفعة الصومالوأرس
  .اجلديدة والسودان هي الباكستان

فقد كان يريد حتويل استثمارات القاعدة إىل كينيا , أما استراجتية أبو عبيدة البنشريي فقد كانت أبعد مما تصورناها
وكذلك تواجد اخللية يف املنطقة لزعزعت مشاريع اليهود يف اثيوبيا , دراسات جدوية لشراء مناجم يف املنطقة وترتانيا ومت عمل

أما العمل السري فكانت على أعلى مستواا فقد متكن خلية املعلومات اليت جهزها من مجع , وكينيا واوغندا وترتانيا وغريها
وقد ,  جيبويت وكذلك التواجد األمريكي يف اخلليج واليمن وشرق أفريقيامعلومات كثرية عن التواجد الفرنسي العسكري يف

هذه , متكن ااهدون كما قلت سابقا من ضرب فندق يف عدن وكان بداخله القوات األمريكية اخلاصة املعروفة باملاريرت
كانت هذه احلادثة يف أواخر و, القوات كانت تأخذ استراحة حمارب عندما باغتتهم ااهدون وكانت وجهتها هي الصومال

 .م1992
  

  السفر إىل الصومال
  

طارت , إىل احلدود الكينية الصومالية بطائرة حملية, فك اهللا أسره) محد(سافرت دفعة الصومال بقيادة أخونا غازي 
على احلدود الغربية وقصدت مدينة صومالية كينية , الطائرة من مطار ويلسن الداخلية املوجودة يف املنطقة اجلنوبية من نريويب

ومتكن الشباب من الدخول بعد أن اقتنع , واستقبلهم أخ صومايل وكان لديه نفوذ يف بلد حوا ااورة ملنديرا, وتسمي مانديرا
فقد عملنا جلسات مع بعضنا البعض لترتيب قصة , أما دفعتنا فقد كانت أكثر تنظيما, املخابرات الكينية أم إغاثة أجنبية

, وكانت هناك محلة أمنية يف كينيا بسبب توطر األوضاع األمنية يف ممباسا, ومال لنتفادى أي خلل أمين يف املطارتوجهنا للص
وبدأت سيارات , وأيضا كانت خليتنا مشكّلة من جنسيات كثرية فلو مل تضبط القصة فسيكون هناك عواقب غري جيدة

صباحا مت أخذ جوازاتنا  9ويف الساعة , أخني واجتمعنا يف املطاروبداخل كل تاكسي أخ أو , األجرة تتجه إىل مطار ويلسن
ورغم أن الشباب الصوماليني دفعوا أموال للمخابرات لتسهيل السفر إال أم استجوبوا كل , من قبل إدارة اهلجرة الكينية

ويف احلقيقة حنن , "محر الدويلبأننا من الصليب األ", واحد منا ملعرفة السبب الرئيسي لذهابنا إىل الصومال وكان الرد جاهز
وهكذا صدقت املخابرات , كانت املنظمة الصليبية لديها رحالت أسبوعيا إىل نفس البلدة اليت نقصدها, "جماهدون بال حدود"

فقد متكنا من ادخاهلا معنا رغم , أما الدات العسكرية, القصة بسبب أننا أحضرنا بعض صناديق األدوية وكتب ودفاتر
للرحلة اليت بدأت من $ 3000ودفعت , أما وسيلة النقل فكانت طائرة مستأجرة, ومل تفتح الصناديق بشكل عام, املخاطر

البلدة اليت تقع يف والية جيدو وهي بلدة الرئيس السابق سياد بري وال تبعد " لوق"ويلسن لترتل مباشرة إىل الصومال يف مطار 
  .كثري عن إثيوبيا

أما يف اجلهة املقابلة فقد استقبلتنا جمموعة صومالية , وبعدها طارت الطائرة لتعود إىل نريويب نزلنا يف مطار ترايب قدمي
وهكذا بدأنا مرحلة جديدة , من األوجادينيني كانت تنتظرنا بسيارة بيكاسو إيطالية وفوقها سالح الزوكياك املضاد للطريان
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حتت سيطرة االحتاد اإلسالمي وتقام فيها الشريعة االسالمية وهي  ومررنا مبدينة لوق اليت كانت, وحتركت الشاحنة, من احلياة
وكانت أيضا هناك تواجد عاملي حيث الصليب األمحر , بلدة مجيلة وصغرية ومير من خالهلا ر جوبا ويكثر فيها األشجار

فقد كانت , هلا يف املنطقة واألمم املتحدة اليت كانت تعمل بسرية تامة يف مجع املعلومات عن االحتاد والنشاطات العسكرية
ألن الشباب األوجادينني اختذوا منها عمقا لوجيسيت , قوات األمم املتحدة تريد احتالل لوق بسبب أا تسبب املتاعب إلثيوبيا

  .لعمليام العسكرية ضد احلكومة اإلثيوبية
قد نزلنا يف منطقة صحراوية بعيدا أما حنن ف, ألنه مسؤول جبهة الصومال, بعد وصولنا مت اخبار أخونا محد بقدومنا

واستقبلنا املسؤول العسكري لألوجادينيني , عن مدينة لوق وكانت تستخدم من قبل قوات سياد بري سابقا يف التدريبات
ومت إعطاءنا معلومات عامة عن احلرب وعن زعمائها ووضعية احلركة االسالمية يف املرحلة , األخ عبد اهللا رايب رمحه اهللا

  .احلالية

  
  قصة الصومال

  
ولكن اتفقت القوى املستعمرة لتقسيمها كما فعلوا , الصومال كانت حمتلة من قبل عدة دول وكانت دولة كبرية جدا

بكردستان متاما ألا تشكل مصدر قلق على الدول ااورة يف منطقة شرق أفريقيا وإن مل تقسم فسوف يكون بينها وبني 
وكلنا نعرف أن هذه الرتاعات كلها تصب يف مصلحة االجنليز , طري جدا ملستقبل املنطقةالسودان حدودا مباشر وهذا أمر خ

وهكذا قسمت الصومال إىل مخسة مناطق , فهم الذين خططوا وقسموا الدول ملصلحتهم والشعار نار الفنت يف حني آلخر
الصومال اإلثيويب , )جيبويت(فرنسي الصومال ال, )صومال لند وبوت لند(الصومال اإلجنليزي , حسب سايكس بيكو العمياء

وأخريا الصومال اإليطايل وهي دولة مجهورية الصومال وعاصمتها مقديشو ) مشال شرق كينيا(الصومال الكيين , )األوجادين(
درجة على  90وتتحكم بشكل , متتلك موارد طبيعية كثرية وأيضا املواشي, نسمة 11.000.000وسكاا ال يتجاوز 

وجياورها يف , الف كم مربع من احلدود الساحلية وبذلك تكون دولة استراتيجية مهمة 72فلديها أكثر من احمليط اهلندي 
فهي , اجلنوب كينيا ويف الغرب إثيوبيا ويف الشمال الغريب جيبويت ويف الشمال حبر العرب وباب املندب ودولة اليمن مباشرة

نالت اإلستقالل من إيطاليا يف السيتينات وقد توىل احلكم الرئيس األول , ومن الشرق احمليط اهلندي, قريبا من الدول العربية
مث حصل انقالب عسكري وقاده سياد بري وهو رجل من قبيلة , "بوساسو"وعاصمتها , من مناطق بوت لند, وهو جمرتيين

السلطة  وصل سياد بري إىل, "ريغرا"صمتها املرحيان اليت تسكن املنطقة الغربية احلدودية مع كينيا واملسمى مبنطقة جيدو عا
ألنه , وظل هو الرئيس الواحد وباحلزب الواحد إىل أن أطيح به من قبل قبائل اهلوية اليت مل تستطع السيطرة على الوضع بعده

م مع إثيوبيا اختلف 1977سنة وقد شجع القبلية والعصبية وتبين املاركسية مث بعد حرب  20كان ديكتاتوريا وحكم البالد 
الروس واجته للمعسكر الغريب الرأمسايل ومع ازدياد الضغوطات من قبل أمريكا والترويج للحرب الداخلية من قبل قوى  مع

لية طاحنة وهلا أكثر ودانية مت إدخال البالد يف حرب قبكما يفعلون اليوم يف منطقة دارفور الس, خفية شريرة الطامعني للمنطقة
  . سنة 14من 
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 القبيلة نطقة واملدينةامل الزعيم السياسي
,موسى سويب, علي مهدي حممد

 االحتاد
 )هوية( األبقال مقديشو,الوسط

 )هوية(هرب غدر  مقديشو,الوسط االحتاد,عثمان عطو, فرح عديد
مشال,كيسمايو,اجلنوب االحتاد,عبداهللا يوسف, مورغن

 بوساسو,شرق
 )داروت(ماجرتني 

جوبا لند,كيسمايو,اجلنوب االحتاد, عمر جاس
 كينيا, اثيوبيا

 )داروت(أوجادين 

أحزاب , الرئيس سياد بري
 االحتاد, علمانية

 )داروت(مارحيان  جوبالند, الغرب اجلنويب

 )منفصلني(اإلسحاقيني  هارغيسا,صومال لند,مشال غرب الرئيس  ومن ينوب عنه
   

تني رئيسيتني اهلوية والداروت ويتفرع فيها كل هناك قبيلتني كبري, هذا اجلدول يشرح التقسيم القبلي يف الصومال
والقتال القبلي يف الصومال مقدس ومقدم على القتال الديين والشرعي , وهناك قبائل كثرية وأفخاذ كثرية أيضا, قبائل الصومال

وليس من , اليةويتكلم لغة واحدة وهي الصوم, إن الشعب الصومايل يدين بدين واحد, وهذه مشكلة سائدة يف القارة السمراء
وعقيدته من أحسن ما يكون وأصوله العريب املميز جيعل , الغريب أن يشتت اإلجنليز مشل هذا الشعب النه جبار ونشيط وقوي

والتقدم احلايل يف كينيا وإثيوبيا الدولتني اجلارتني هي على حساب , األعداء من اجلريان يعملون هلذا الشعب ألف حساب
, ومت إطالعنا على آخر األخبار احلركة اإلسالمية يف الصومال املتمثلة يف اإلحتاد اإلسالمي, الميةتفكك دولة الصومال اإلس

, إن هذه احلركة استطاعت جتميع كل طاقات القبائل وأبناءها يف صف واحد, وكما ترى يف اجلدول فهي يف كل مكان
ة هذه التطورات السريعة ومل تكن اإلحتاد اإلسالمي نياوترتانيا وقد خاف الكفار والصه وانتشرت دعوا يف كينيا وإثيوبيا

فحملوا السالح , واحملتلني, حركة مسلحة بل هي حركة سلفية دعوية ولكن مع تغري األحداث استفزت من قبل عديد
الديكتاتور وتقاتل , وبالذات يف والية شيبيلي السفلى يف مدينة ماركا الساحلية, وكانت تقاتل اجلنرال عديد يف اجلنوب دفاعا

ودارت املعارك يف , يف بوت لند بالقوة" بري"وكان هذا اجلنرال حيكم مناطق , الرئيس املزعوم احلايل, عبداهللا يوسف
وانتشرت الدعوة , واستطاعت االحتاد اإلسالمي أن تفرض نفسها يف الساحة الصومالية بفضل اهللا مث باحتاد شباا" بوساسو"

وانتشر احلجاب وأصبحت إىل يومنا هذا هو شعار كل األمهات واألخوات والبنات  واختفت مظاهر الفساد العلين
رغم أا كانت دولة ماركسية وكانت املرأة خترج كما تشاء قبل , الصوماليات فلن جتد امرأة يف الصومال غري متحجبة

حل حمل احلكومة ألا جتمع كل ومبا أن احلرب يف الصومال قبلية فقد كانت حزب االحتاد هي املرشحة لت, سقوط النظام
ولكن وبعدم خربة تدخل زعيم من زعماءها وخرب كل خمططات الشباب وأجربهم , القبائل يف إطار الدين وأخوة اإلسالم

وقد تأثر هذا الرجل ببعض أفكار الذين ال يرون , على دفن السالح وقال هلم بأم يف مرحلة جديدة مسوها بالفترة املكية
حنن ال نؤمن مبرحلة بعد أن , ومسوها مرحلة الدعوة, الذين يريدون أن يعيدونا إىل غار حراء, أي حال من األحوالاملقاومة يف 

لقد أكمل حممد املشوار  }اليوم أكملت لكم دينكم وأتتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا{استكمل الدين 
إما دعوة يف الدول االسالمية ونشر االسالم يف الدول , ويات فقطما بقي منا هو قياس األول, وتركنا على احملجة البيضاء



                                        War against Islam                                               149 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             149 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

ميكننا أن نعمل بأعمال , أما تقسيم االسالم إىل فترات من جديد هذا غري صحيح, وإما جهاد يف رد الظاملني احملتلني, الكافرة
فهناك , الل األجنيب أمر مدروسوظهور هذه األفكار يف وقت االحت, الرسول يف تلك الفترات دون تقسيم العمل إىل مراحل

من يخطئ محاس واجلهاد االسالمي ألم رفعوا السالح ضد احملتل وهؤالء يدعون أم املسلمون حقا وينتظرون كما حنن 
أمر , ولكن كيف ربطوا عودة اخلالفة بالدفاع عن األعراض؟ ال أعرف اسأهلم فاجلواب عندهم, أيضا ننتظر اخلالفة الراشدة

, ملاذا ال يقدم املسلمني على دفع الزكاة؟ اجلواب لعدم وجود اخلالفة, تربط كل عبادات املسلمني بعودة اخلالفةغريب أن 
, وهذا ليس صحيح ففي عهد اخلالفة الراشدة صام املسلمون بعدة أهلة, ملاذا ال يصومون هلالل واحد؟ اجلواب كذلك

, ار كانوا يتصرفون لوحدهم والزكاة تدفع بوجود خالفة وبعدمهاوكانت اخلالفة االسالمية يف بغداد ولكن أمراء األمص
وممكن , وكذلك دفع العدو احملتل ال يتوقف بوجود خالفة راشدة, واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يتوقفا بوجود خالفة

, والكو املاغويل إىل بغدادوقد شهدنا ذلك عندما دخل ه, أن تتواجد اخلالفة الراشدة وال تقدر على عمل أي شيئ للمسلمني
نسأل اهللا أن يعيد لنا , وكيف أا تركت األراضي املقدسة بسبب ضعفها, لقد رأينا ضعفها يف املرحلة األخرية يف استنبول
كنت أسأل الذين , وحلني حصول ذلك ال جيب أن نوقف التاريخ والتقدم, دولة االسالم واخلالفة الراشدة لتوحدنا يف أهدافنا

كم ستكون فترتكم املكية؟ واجلواب أا فترة مفتوحة وهذا عكس فترة الرسول صلى اهللا عليه , هذه األفكار الفتراوية حيملون
صبح هناك انشقاقات داخلية يف أ. واننا فهي امتدت إىل ما ال ايةسنة أما فترة إخ 13وسلم كلنا نعلم أن الفترة املكية كانت 
بسبب عدم , وتغريت األمور إىل قبلية بدال أن تكون إسالمية, بين قبيلته واحتمى ا الصف اإلسالمي وكل مسؤول رجع إىل

وسقطت مدينة الس عنود والس قوري يف , املسؤولية فعدم تقدير األولويات أدت إىل شق صفوف اإلخوة بدال من توحيدهم
هو , مي متكن الشباب من خالهلا من أسرهبعد حروب طاحنة مع جيش اإلحتاد اإلسال, يد عبد اهللا يوسف الزعيم املاجرتيين

, وضباطه وعندما حان وقت احملاسبة تدخل شباب قبيلته لفكه وغضب اإلخوة األوجادينيني الذين مل يعجبهم هذا التصرف
وانسحبوا من اإلحتاد األم وأسسوا حزب , ألم تواجدوا يف مشال الصومال لنصرة الدين وإخوام وتوحيد صفوف املسلمني

ومتكن عبد اهللا يوسف بعدها من طرد ااهدين من عاصمة بوت لندن بوساسوا مبساندة من , حتاد اإلسالمي األوجادييناإل
واحنل حزب االحتاد األم وأصبح هناك عدة جتمعات , وخسر ااهدون املعارك يف الشمال بسبب اإلختالفات القبلية, قبيلته

فأنا مع االسالم يف كل , واحلمدهللا الذي مل جيعلين حزبيا يف يوم من األيام, بيف الشمال واجلنوب والوسط والغر, إسالمية
إخواين إن , فأنا جهادي إن كان احلق مع ااهدين, بل أتعصب لالسالم فقط ال غري, مكان ولن أتعصب حلزب دون آخر

ء مسلمون وينبغي للمسلم أن كان معهم احلق وحتريري إن كان الصواب معهم وسلفي وتبلغي ودعوي واحلمدهللا كل هؤال
  .حيسن الظن جبميع طوائف املسلمة العاملة باخالص من أجل دين اهللا

أما على صعيد الدويل فقد متكنت االمم املتحدة بقيادة األمريكان من السيطرة على وسط العاصمة فقط أما باقي 
ريخ الصومال بشكل عام وعرفنا كيف كانت فترة حكم ويف هذه اجللسة األولية تعرفنا على تا, املناطق فقد كانت بيد القبائل

ألنه من املهم معرفة البداية وإال فكيف وأين سنبدأ؟ واملعلومات تقول بأن القبائل , وكيف بدأت األزمة, اجلنرال سياد بري
ت هذه الصفحام وأجربت احلكومة على االستقالة ومن يومها إىل يوم كتابة 1991اهلوية اليت تسكن العاصمة ثارت يف سنة 

أدارا وخطط  وكل هذه احلروب, إىل حني وصول الشباب واحملاكم اإلسالمية إىل السطلةة والصومال يف دوامة احلرب القبلي
ضد سياد بري وبعد , فهؤالء األمريكان الصهاينة دعموا حممد فرح عديد, هلا القوى اخلفية اليت ال تريد أي استقرارا للمنقطة

مث اليوم يدعون بوجود القاعدة يف الصومال والتاريخ يعيد نفسه يف ,  يستطيعوا السطرة عليها انقلبوا عليهأن خربوا البلد ومل
واهللا لو هؤالء الزعماء أعطوا أنفسهم ساعة واحدة فقط مع املفكر العظيم حممد , العراق أينكم يا من تفهمون يف السياسة؟



                                        War against Islam                                               150 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             150 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

, نا أعلم أم يقرأون كل شيء ولكن حب الكراسي من اإلميان كما يقولونحسنني هيكل لعرفوا حقيقة ما حيصل ملنطقتنا وأ
أنظر إىل األمريكان يف العراق فقد جاءوا بأمحد الشليب وغريه إىل العراق وخلعوا حكومة صدام حسني مث انقلبوا عليه وسوف 

ناك عقبة واحدة تواجههم يف ختطيتهم وهم دائما خيططون جيدا ولكن ه, يهزمون قريبا ويتركون هؤالء لنحاسبهم إن شاء اهللا
أال وهي قوة اهللا ودعوة املظلومني ومقاومة ااهدين هلم وإصرار احلركة اإلسالمية العاملية بقيادة القاعدة على مواجهتهم مهما 

غالب إن ينصركم اهللا فال , {مل نلق أسلحتناوسنة متتالية  20أخي يف اهللا حنن يف الكهوف وحنارب من  ,كانت الظروف
ألننا لسنا يف أفالم هوليوود وال يصلح فلسفة , وحنن على يقني بنصرة ربنا لنا إن شاء اهللا وسوف يفشل األمريكان} لكم

وهو يف ذلك يعارض بصراحة قرار احتاد العاملي لعلماء , رغم أن هناك من ظهر ويفيت بعدم جواز اجلهاد, رعاة البقر يف العراق
وحنن ال خنتلف مع ذلك الشيخ الذي أفىت بعدم اجلواز حبجة , القرضاوي الذي أفىت جبواز ذلك املسلمني بقيادة الشيخ يوسف

وكل دولة فيها حاكمها والشريعة مطبقة فيها كما يزعم وحنن خنالفه , ولكل دولة إمام, أن االنظمة هي دوليات فهي كذلك
ومتنع الناس من إقامة اجلماعات يف املساجد , االسالم يف املنطقةفهناك دول كثرية واهللا مث واهللا مث واهللا ال تطبق شريعة , يف هذا

أعلم أنين ال أساوي أرد على هذا الشيخ و, ا يزعموالوصول إليها يف الفجر وكل عاقل يعرف ذلك وهو سيسأل أمام اهللا مب
, مد صلى اهللا عليه وسلمطالب علم وال أساوي ظفر من علمه ولكن احلق أحق أن يقال إننا ال نقبل بسياسة جتزأة أمة حم

هل , وإذا فقد فممكن أن جيتمع املسلمون على أمراء منتخبون من أهل الرأي والصالح, وشريعة حممد تقوم على إمام واحد
على حساب دماء املسلمني تقام هذه الدويالت؟ وهل نسي الشيخ الفاضل بأن دماء املسلمني أشد من حرمة الكعبة؟ ولتسقط 

, مادامت مل تسطع أن ترجع لنا القدس وال محاية شعب فلسطني أو العراق وأفغانستان والشيشان مجيع تلك الدويالت
, تخبوا من أهل الرأي والصالحومل تستطع أن جتمع كلمة املسلمني على إمام عادل ويف نفس الوقت مل ين, وكشمري وغريها

وهو , عود والتفرج على حرمات املسلمني وهي تنتهكأننا حنترم علماءنا ولكن ال وألف ال لن نتفق معهم بشأن القبأقول 
وملاذا يريد أن يلغي فريضة " اجلهاد ماض إىل يوم القيامة"ونسي أن يف الطحاوية أيضا قاعدة مشهورة , استدل بالطحاوية

حبجة  وفرضوا خطة الطوارئ الكاذب, اجلهاد يف العراق؟ حكام املنطقة قد تركوا الشعب الفلسطيين يواجه العدو لوحده
وهذا كله لقمع الشعوب ملاذا ال يرسلون جنودهم وطائرام وخمابرام لتحرير فلسطني؟ وننهي حالة , الكيان الصهيوين

الطوارئ املزيف؟ واليوم يريدون أيضا ترك الشعب العراقي يواجه مصريه لوحده وليجدوا مربرا آخر يف متديد حاالت 
مل يكن هناك مشاكل يف , يها ارهابيني حنن نعرف متاما ماذا يفكر هؤالء الساسةالطوارئ حبجة االرهاب وحبجة أن العراق ف

أين كانت القاعدة قبل , العراق قبل احتالله وهذا حجة قوية لألمريكان الذين يقولون بأم ذهبوا للعراق ملواجهة القاعدة
وما , رة املسلمني يف العراق بعد االحتاللوبعد ذلك حتركت لنص, جميئهم؟ كانت تعمل حتت ظل دولة اسالمية يف أفغانستان

املسلم أخ املسلم "ينهجه بعض العلماء الرضاء السلطان عكس املبدأ الذي أتى به حممد صلى اهللا عليه وسلم من رب العاملني 
كذلك , كما أن مناصرة إخواننا يف فلسطني واجب, }وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر{, "ال خيذله وال يسلمه

, باملال بالدماء بالدعاء بالتشجيع على املقاومة وباجلهاد واملشاركة وكل ميسر ملا خلق له, جيب ذلك يف العراق ويف كل مكان
والعجيب أن هؤالء احلكام حتكموا يف , كل مبا يستطيع املهم أن يشعر العدو الغاشم املتغطرس أن املسلمني تكاتفوا مع بعض

أن جيرب أئمة املساجد بأن ال يدعو لفالن أو للجبهة الفالنية أو , ن أعجب ما مسعته يف التاريخوهذا م, الشعوب حىت يف الدعاء
, أوصل األمر أن يستأذن احلاكم يف الدعاء للمسلمني؟, يا مسلمون انظروا بانصاف, للفئة الفالنية علنيا إال باذن من احلاكم

فلن تسمع من أئمة املقدسات بأن , مث يأيت من مينعنا من تبينه, البيان وقد خلقنا اهللا وعلمنا, هل وصلنا ملرحلة ختريس األفواه
وعندما كان , يدعوا جبملة اللهم انصر ااهدين يف العراق إال باذن احلاكم ألال يصنفوا بأم يشجعون االرهاب يف العراق
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أما عندما اعترض , اجلهاد الشيشاين وكذلك يف مرحلة من مراحل, اجلهاد يهمهم يف أفغانستان والبوسنة كان األمر منتشر
ليس هناك , غضب أمريكاان األمريكان فال يدعى هلم ألال توعندما قاوم الطالب, فألغيت الشيشان من الدعاء العلين, الروس

ة شك أن الشيخ والطالبان يقاتلون األمريكان ملاذا ال يدعى هلم باالسم؟ ال شك أن الزرقاوي ومن معه من اجلماعات العراقي
وغدا عندما ستطبع كل الدول مع , جياهدون الصهاينة يف العراق ملاذا ال يدعى هلم باالسم؟ السبب أن أمريكا ال تريد ذلك

ولكن إذا أنعمت السمع ستسمع يف بعض األئمة يف املقدسات يدعون , العدو ال عجب يف أن تلغى فليسطني من مجلة الدعاء
, وغريها, شيشان, هم ال يستطيعون أن يتلفظو بكلمة العراق كشمري" كل مكاناللهم انصر ااهدين يف فلسطني ويف "

وجزاهم اهللا خريا على , "يف كل مكان"بسبب عبارم , ولكنهم مقتنعون متاما أن يف تلك البلدان جهاد شرعي وفرض عني
  .ذلك

هل يعلم , ئلة مهمة يف فقه اجلهادأريد أن أنري إخواين ااهدين من الشباب املخلصني يف بالد احلرمني وغريها مبس
األول الدفاع عن النفس ورد الظاملني ونصرة املظلوم , ال ثالث هلما, الشباب ملاذا شرع اجلهاد؟ إن اجلهاد شرع ألمرين فقط

فكل هذه , وكذلك القضية األساسية وهي فلسطني, والفلبني واألوجادين وغريها, مثل الشيشان وكشمري وأفغانستان والعراق
ونستهدف األمريكان والروس واهلندوس وغريهم من الغربيني الكافرين العدوانيني احملتلني , لبالد حمتلة وهناك جهاد الدفعا

واالستهداف يكون فيها ويف كل بقاع األرض ليس ضروريا أن نقاتلهم داخل أمريكا أو بريطانيا أو , لتلك البالد وغريها
وهذا ما جيب أن تفعلوه يف اخلليج أن , ا مادمنا يف حرب معلن بني الطرفنيروعا لنبل مصاحلهم أهدافا مش, ندروسيا أو اهل

مث يقال لنا قاتلوهم فقط يف , هم يبيدوننا يف أفغانستان والعراق ويف كل مكان, تطردوهم من أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم
وقاتلوا يف {ة حىت لو كانت يف داخل اجلزيرة ال يا أخي سنقاتلهم يف كل قواعدهم العسكري, العراق وأفغانستان وفلسطني

إذا عجز , وهذا ما ننهجه حنن ااهدون حيث نصرة املظلوم }سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين
فاقية اجتاه فنحن حنارب الصهاينة األمريكان لسياستها الن, فنحاول أن ننصر إخواننا برد الظاملني, عن الدفاع عن نفسه

وحنن مل حندد موقع للحرب فكل مكان يتواجدون , ليس كذلك أبدا, وليس أن بيننا وبني الشعب األمريكي عدواة, املسلمني
اقتصادية تابعة هلم وليس , ماداموا أهدافا مشروعا أقصد عسكرية سياسية, كما يفعلون ذلك بنا, فيه فسوف نستهدفهم

واألمر الثاين يف أحقية اجلهاد هو لنشر , واحلرب سجال, غري حربية فأنا ال أوافق على ذلكأما املدنية وال, للمسلم فيه سهم
مثل بالد , وقد بشرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفتوحات وكانت كلها باجلهاد, دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

واهللا لو قام املسلمون بنشر الدين باجلهاد , لنشر احلقوغريها فاجلهاد هو سبيل , والقستنطينية وبقية روما إن شاء اهللا, فارس
كما فعله الصحابة والتابعني والرسول حممد من قبلهم ملا كان لدينا أي بطالة وال مشكلة اقتصادية فكل شباب سوف جييدون 

علينا بدولة قوية لتعيد  ونسأل اهللا أن ينعم, وهذا غري وارد اآلن, وهذا هو ما يسمى جبهاد الطلب, ما يشغلهم يف كل ااالت
بالطرق السلمية , وقبل ذلك جيب إزالة كل هذه الفربكة والدويالت اليت فضحتنا وخذلتنا مجيعا, تلك السنة النبوية إن شاء اهللا

  .وعدم تكفري الناس, وبالدعوة وليس باالقتتال الداخلي
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  قضية األوجادين
هو الذي شرح لنا حقيقة األوضاع يف الصومال , عبد اهللا سهلكان معنا شيخ حبوب من قبيلة عديد ويسمى الشيخ 

فقد توزعوا يف مشال أثيوبيا إىل جنوا مث يف , وأخربنا بأن األوجادينيني من أكرب قبائل الصومال, فقد أخربنا بآخر التطورات
رب هو إمساعيل جربيت من وجدهم األك, مشال شرق كينيا مث يف جنوب الصومال وكلهم أبناء عم ويشتركون يف نفس اهلموم

فقد جلب معه جيشه من , وقص لنا قصة الرئيس سياد بري عندما هرب من مقديشو, إذًا القبيلة هي عربية أصال, اليمن طبعا
وأثناء هروبه كان جيشه يدمر , قبيلته املرحيان الذين يسكنون يف منطقة جيدو وأشهر مدا لوق وبلدحوا وغراري وبارديري

اجلنرال عديد فقد استغل فرصة هروب خصمه وطارده إىل أن هرب سياد بري وجلأ إىل لوق مث بلد حوا مث  أما, كل شيء
دانيال , بعدها مدينة مانديرا الكينية احلدودية ومن هناك سافر إىل نريويب ألنه كان له عالقات مميزة بالرئيس الكيين األسبق

وهي قبيلة معادية وبعيدة , ة ولكن مبا أنه من اهلوية ومن قبيلة اهلرب غدروحاول اجلنرال عديد السيطرة على املنطق, أرب موي
عن منطقتها مت مقاومته من قبل شباب االحتاد االسالمي يف املنطقة وانسحب إىل مدينة بيداو ومت جتميع كل شباب االحتاد 

ومتكن عديد من طرد , ال الصومالاالسالمي حملاربة جنراالت احلرب ودارات معارك يف مدينة مركا ويف كيسمايو ويف مش
وكل , وهرب الزعيم اريتيين مورغن جبيشه إىل داخل كينيا ووصلت املطاردة يف اجلنوب إىل والية المو الكينية, كل منافسيه

مث , بدأت احلركة االسالمية تنافس عديد يف الصومال 1992هذه كانت يف السنة األوىل من سقوط احلكومة أما يف سنة 
ولكن , ورجع كل واحد منهم إىل منطقته, هناك االنشقاقات يف صف االسالمني واختلف مشايخ االحتاد فيما بينهمحصلت 

م كانت منطقة جيدو احلدودية 1993أما مع قدومنا يف سنة , ضعفت احلركة االسالمية ودفنت االسلحة كما سبقت وقلت
وأمريها األخ الشيخ حممد حاج يوسف ونائبه , ية يف الصومالمع كينيا وعاصمتها غراري هي آخر معاقل احلركة االسالم

وأما بقية املشايخ ففضلوا النضمام إىل إخوام األوجادينيني حملاربة العدو األرثوذسكي احملتل ألرضهم يف , الشيخ حممود
وقد سرد لنا , صهيوين األمريكيوحتويل القتال بني الصوماليني إىل قتال احملتل ال, وحنن من جانبنا حاولنا مجع الصف, اثيوبيا

مث متكن امللك هيال سيالسي من احتالل , الشيخ عبد اهللا سهل تاريخ األوجادين بدأ من  االمام حيىي الذي حارب اإليطاليني
األوجادين عندما ضعف دولة الصومال وانفردت فرنسا جبيبويت وانفردت كينيا بقطعة كبرية من الصومال املسمى بشمال 

وقد متكنت حكومة سياد بري من جتنيد , وقد استغل األوجادينيني من قبل السياسيني سواء يف الصومال أو إثيوبيا, شرق كينيا
م عندما أرادت الصومال 1977األعداد الكبرية يف صفوف اجليش الصومايل وكذلك حاربوا بكل اخالص يف معارك 

ت حكومة سياد بري تساند املعارضة املسلحة املتمثلة يف وكان, استرجاع األوجادين واسقاط حكومة منغيستوا هيل مرمي
وبعد سقوط , الذي عاش يف مقديشو يف تلك الفترة وهو من قبيلة التيجري, رئيس الوزاراء االثيويب احلايل ميالس زيناوي

كان األخ عبد السالم حملاربة احلكومة يف أديس أبابا و, النظام الصومايل انضم كثري من ضباط االوجادينيني لصفوف ااهدين
واعتربه قيادة االحتاد االسالمي األم اهلش يف الصومال بأنه متمردا على قرارات , هو قائد حركة االحتاد االسالمي االوجاديين

يف الوقت الذي ينهب الصومال ويقتل أبناءها من قبل , احلركة اليت تقضي بدفن االسلحة واالخنراط يف العمل الدعوي
  .ألن هذا األخ كما قلت هو يف الفترة املكية وآيات اجلهاد والقتال مل ترتل بعد, حالفهم األمريكان ومن

قبيلة األوجادين تسكن يف جنوب الصومال من كيسمايو إىل بلدة كيامبوين وتسكن يف مشال شرق كينيا وكذلك 
يف الصومال وال يف إثيوبيا أما يف وهي قبيلة كبرية جدا ولكن ليس لديها وضع سياسي متميز ال , جنوب والوسط االثيويب

وقد أكد لنا الشيخ , كينيا فهم منخرطني يف الربملان كأتباع لألحزاب السياسية النصرانية الكينية ليست لديهم أي كيان خاص
ومال وقد مت تشكيل جمموعة مسلحة تنطلق من الص, عبد اهللا سهل بأنه من قبيلة عديد ولكنه هنا ملناصرة إخوانه االوجادينيني
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واحلكومة , ويف الرحلة األويل متكنت القوات اإلثيوبية من التعرض للمجاهدين وهم يعربون احلدود الصومالية, إىل الداخل
االثيوبية ال تبايل حبدود الصومال الدولية بسبب عدم وجود حكومة مركزية تستطيع أن تدافع عن أراضيها ولكن كان دائما 

ويف الرحلة األوىل متكن القليل من الشباب من الوصول إىل عمق األوجادين وفيهم , اء الصومالتواجه املقاومني األبطال من أبن
ورجع كثري من الشباب ملدينة لوق وهكذا انتظرونا على أحر من مجر يف الطرف الثاين من ر جوبا الذي يصب يف , األمري

وقوا الزراعية حيث أن هذه املنطقة مميزة جد بسبب أا  ومنطقة جوبا معروفة خبصوبتها, احمليط اهلندي واملمتد من إثيوبيا
  .وهكذا تسمى املنطقة مثلث الدلتا الزراعية, حمصورة بني رين ر جوبا ور وادي شبيلي وكلها تأيت من أثيوبيا

السالمي يف لوق لقد وافق االحتاد ا, وقد اطلعنا على آخر األخبار لديه, بعد يوم من وصولنا جاءنا أخونا محد لزيارتنا
وكان هناك خالفات , وقد هنأناهم لذلك, من فتح معسكر للتدريب أما القتال ضد القوات املتحالفة فلم حيسم األمر بعد

وقد كنا حنن يف وضع أحسن , ومل جيربوا على ذلك, واضحة لشباب لوق حول املشاركة يف القتال ضد القوات املتحالفة
وكنا أول دفعة من شباب األمة اإلسالمية يتجهون ملناصرة , هزين لقتال من حيتلهممنهم ألننا نذهب لتدريب شباب جا

ويف الوادي كنا نراجع املناهج ونتبادل , "جماهدون بال حدود"أعين تستطيع أن تقول بأننا منظمة تسمى , إخوام يف إثيوبيا
خ عبد اهللا سهل بإعطاءنا دورة سريعة يف اللغة وقد بدأ الشي, األفكار وقد جمع أكرب عدد ممكن من الشباب ليتحركو معنا
وعملنا اجتماع بيننا وبني القيادة امليدانية للمجاهدين وتكلم , الصومالية وكيفية التعامل مع املواقف الضرورية أثناء السفر

والغريب أن , نطقةوحماولة ترتيب صفوفهم وتفعيل قضية األوجادين يف امل, أخونا سيف االسالم وشرح هلم أهدافنا التدريبية
مل يكن لديهم أدىن فكرة عن , وتساءلوا ملاذا حيلقون اللحى, بعض الشباب األوجادين مل يكونوا يصدقون أننا جماهدون

اجلماعات االسالمية والعمل اجلهادي يف أي مكان يف العامل وال يرون أي مربر حللق اللحية وكأن اللحية من أركان اإلسالم 
كنت أبدوا صغريا يف , ومتكنوا من قبول األمر, وتبادلنا احلوار, رور األيام يف النهر تغري أشكال الشبابولكن مع م, واإلميان

  .من العمر 21نظر بعضهم لسبب أنين مل ينبت شواريب بعد وكنت يف 
  

  الرحلة اهولة
  

تشكل حتديا واضحة لنا  وبدون أن نكون على علم باملنطقة كانت, السفر إىل جبال األوجادين يف أوضاع غري أمنية
, ة مدربني عربويف أول يوم من رمضان حتركنا بشاحنة وعددنا مثاني, وهذا من  أصعب ما واجهناه يف عملنا يف شرق أفريقيا

, وكان العدد اإلمجايل للمجاهدين أكثر من ستني فرد, معه ألنه حيتاجه يف الصومال فقد طلب محد من أخينا موحد البقاء
وبدأنا نربط أمتعتنا على ظهور اجلمال واكتفى كل , كم عن مدينة لوق 70ويبعد نقطة التجمع , طقة احلدودوحتركنا إىل من

ومل يتمكن الشيخ عبداهللا سهل من , واحد منا بسالحه الشخصي والزمزمية واجلعبة اليت حتتوي على ثالثة خمازن وقنبلتني
أصعب شيء أن  تتجه إىل منطقة ليس لك , صدقين يا أخي, اهولة وتوكلنا على اهللا وبدأنا الرحلة, السفر معنا لكرب سنه

كم واضطررنا طبعا إىل  500كل ما كنا نعرفه أننا نريد الوصول إىل قلب األوجادين واملسافة تقدر بـ, أدىن فكرة عنها
 بالذات الصرب والتحمل وكانت رحلة طويلة وشاقة وموفقة واحلمد اهللا وتعلمنا فيها الكثري والكثري, الفطور أثناء السفر

, فقد ظنوا أننا لن نصمد يوم واحد غرباء وكان لدى الشباب الصومايل انطباع خاطئ عنا لكوننا, والتعرف على اآلخرين
, والسر يف ذلك أم رعاة املواشي, كم يف أسبوعني فقط1000ألننا لسنا بدو وهم نشأوا يف البادية فبعضهم يتمشى 

ولكننا أثبتنا هلم أننا كوادر وكنا نعلم ما سنواجهه من املتاعب يف هذه الرحلة , منطقة واحدة فيتجولون وال يسكنون يف
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الوصول ألسباب أمنية فقد اضطررنا إىل عمل لفات طويلة وترك الطريق املألوف وطولنا املسافة لذلك تأخرنا يف  ,الشاقة
ىل كنا منشى طوال النهار فإذا زالت الشمس وضعنا أغراضنا ويف العشرة األو, لنتجنب الوقوع يف كمائن القوات التيجراوية

مل نكن منلك غري , وكنا ننحر اجلمال يف بعض األحيان أو نذبح األغنام, وكان الطعام األساسي هو حليب النوق, واسترحنا
سبب أن املنطقة يف بعض األحيان كنا منشي اليوم كله ب, وأصعب شيء واجهناه يف السفر كان نقص املياه, اللنب واللحم
وأيضا محلنا معنا خرائط تساعدنا على معرفة , حسب املنطقة, وكان معنا أكثر من دليل يتناوبون فيما بينهم, خالية من املياه

, ولكن الطبيعة غري اخلرائط اليت كانت قدمية وبعض األحيان كنا نصل إىل البئر لنجده قد اختفى متاما وال أثر له, اآلبار
كم يف اليوم  40وميكن القول أننا كنا نقطع , رك بعد صالة الفجر مباشرة وال نستريح إال مع صالة الظهروهكذا كنا نتح

أهي صحراوية أم غابات استوائية من السافانا أم هي من غابات الشوك , الواحد وأحيانا أقل من ذلك حسب ظروف املنطقة
م والغريب هي تلك اخلطوط الطويلة اليت ال اية هلا وهي خطوط املنتشرة يف شرق أفريقيا؟ كنا منشى وال نقابل أي بين آد

جيولوجيا مستقيمة بشكل منظم وتتجه مشاال وهذه اخلطوط رمست من قبل شركات غربية أثناء حبثها عن املعادن يف األراضي 
, نا نستغرب من هؤالءوك, وأحيانا نفاجأ بأعرايب ميشى لوحده وليس معه سوى خنجره وبراد الشاي أو احلليب, الصومالية

فاملنطقة كلها خطرية فهي غابات للحيوانات املتوحشة ومل نكن ننام الليل إىل أن نولع النريان لطرد األسود والفهود والنمور 
وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه , كانت الرحلة سياحية ولكن من الدرجة األوىل, والذئاب اليت كانت تتعقبنا يف كل الرحلة

فأصيد الغزالن , أما متعة الرحلة فكانت يف الصيد وكنت أتوىل الصيد بسبب أنين قناص, "سياحة أمىت اجلهاد"قال وسلم حني 
وكان االخ سيف اإلسالم وهو األمري قد أعطاين اإلذن الكامل , كانت كثرية جدا, فهي ثروة ال تقدر بثمن, اليت متأل الغابات

دقيقة  15املفرزة االستطالعية والعيون العارفني باملنطقة فكنا نصل إىل األبار بـ يف احلركة فالزمت الشباب يف املقدمة وهم 
وفور وصولنا ألي نقطة استراحة يتم استطالعها بسرعة وأخذ أحسن املواقع الدفاعية وجتهيز , قبل وصول باقية اموعة

وليس االشتباك مع , إىل قلب األوجادين وكنا نتناوب يف عملية تأمني اموعة ألن هدفنا الرئيسي الوصول, احلراسات
وأحيانا كنا جنلس يومني يف نقطة واحدة ال نتحرك بسبب تواجد دوريات , وهكذا كنا حذرين جدا, القوات التيجراوية

أما يف األيام األخرية من الرحلة كنا نستيقظ يف منتصف الليل , وكنا ننتظر اإلشارات من العيون لنتحرك من جديد, عسكرية
فكلما اقتربنا , مث نكمن ونستريح يف النهار وبعد العشاء نبدأ بالسري من جديد لتفادي عيون األعداء, دأ بالسري إىل الفجرونب

هناك , إن إثيوبيا دولة كبرية جدا ولن تستطيع احلكومة يف يوم من األيام التحكم فيها, من العمق كلما كثر التواجد احلكومي
ذات أن اجليش اجلديد ال يعرف عادات وتقاليد الناس يف األوجادين وهم استولو على السلطة وبال, فجوات والثغرات واسعة

وكان أمري اموعة الصومالية هو األخ عبد الواحد وهو ضابط استطالع سابق يف اجليش , قريبا ويسيسون البلد بشكل قبلي
يف التحرك أما هو وباقي الداللني استخدموا األشجار  كنا نستخدم البوصالت واخلرائط, الصومايل ويعرف املنطقة حق املعرفة

يف احلركة يف الليايل الغري مقمرة ألما  بيب وسليمان وجدا بعض الصعوباتأما خالد احل, والعالمات الطبيعية يف احلركة
املاء ومرض بعض ويف العموم مل جند صعوبات أمنية أثناء السفر أما املشاكل األخرى مثل فقدان , يضعان النظرات الطبية

وللمعلومة فإن الشاي أهم شيء عند الرجل الصومايل , كانت كلها تتكرر فترة لفترة, السكر مناوالشباب وانقطاع احلليب 
فممكن أن ينقطع عنا كل شيء ولكن الشاي والسكر سوف نتمكن من شراءها , وال يهمه غري الشاي والسكر فقط, املسافر

  .شجرةيف أي مقهى وإن كانت حتت جذع 
ومل يكن حظنا جيدا يف كل , كنا نضع السكر يف املاء ونستخدمه عند احلاجة, ولتنجب ضرب الشمس واجلفاف
فنشرب ونغتسل ومنلئ اجلراكني اليت معنا وأحيانا كنا نقع يف مياه شبه ماحلة أو ا , األوقات فأحيانا جند مياه حايل ونظيف



                                        War against Islam                                               155 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             155 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

ها رائحة كريهة ولكن ليس لدينا خيار فكنا نشرا ونطبخ ا لنتجب املوت يف مادة الكربيت فتكون املياه سوداء ويفوح من
أما , حيث نشرب من نفس العني أو املستنقع املستخدم من قبل القرود والسباع, وكنا نزاحم القرود يف املياه, الصحراء

ود وهي تقترب وكذلك الذئاب فكنا جند أثار الفيلة ونسمع أصوات األس, األسود والوحوش فقد رافقتنا طوال السفر
وهن من خملوقات اهللا , ومل نكن نبايل ا ألن كل واحد منا يف مهمته فاحليوانات هلا مهمتها يف التواجد وحنن كذلك, الشرسة

ومسي بيوم عبد , ومر علينا يوم من أصعب األيام يف السفر كله, مل تكن هذه احليوانات لتؤذي ااهدين أبدا, وحنن كذلك
فقد حتركنا من بعد صالة الفجر على أمل أن جند املياه يف املوعد احملدد وهي الساعة العاشرة صباحا ولكننا , ور الصعيديالصب

عندما وصلنا يف الوادي مل نتمكن من إجياد العني فقد اختفى بسبب السيول ووجدنا الوادي جاف متاما وكان من عادتنا إذا 
وهكذا مل , وبعد أن شربنا تبني لنا أنه ال أثر للماء يف املنطقة, ا من االحتياط يف الزمزمياتاقتربنا من االبار أن نشرب ما عندن

وزالت الشمس , بل تقدمنا لألمام على أمل أن جند بئر آخر قريب, أعين مل نرتل األغراض من على اجلمال, نرح الراحلة
ومل نكن منلك سوى مياه العالج , ا أي أثر للحياةوبدأنا نشعر بالضعف والتعب فقد كنا يف صحراء كاحلة ال يوجد فيه

ومل جند أي أثر , واستمرينا يف الرحلة حىت غربت الشمس عنا ومل نصل إىل أي بئر, وبعض املياه على اجلمال) اجللوكوز(
لفكاهة وكما تعلمون فإن الشباب املصري جييد ا, وبدأنا ننكت على بعضنا ونصرب أنفسنا بأحالم وقصص من اخليال, للماء

أفر "فكلما سئل عن البئر جييب بكلمة , كان معنا أخ دليل إمسه علي, وبدأوا ينكتون, وال تفوته الفرص حىت يف الشدائد
وهكذا كنا نفرح ألننا يف , يعين بعد أربعة ساعات ويشري بأصبع السبابة لألمام ليجعلك تصدق أن البئر قريب جدا" ساعة

, ال أربع ساعات وال أي منطقة قريبة, ن من الصباح إىل بعد صالة العشاء وحنن منشىولك, خالل أربع ساعات سنجد املاء
وفعال لقد تعبنا , "أفر ساعة"مث جييبون أنفسهم عن السؤال " يا علي أين البئر؟"والشباب يسألونه , فكنا نضحك كثريا وننكت

لى اهللا عليه وسلم قطع الصحراء إىل وكنت أستغرب كيف استطاع صحابة حممد ص, ذلك اليوم ولكن كان يوم النكت
وقد استشهد رمحه " علي أفر ساعة"وهذا األخ الصومايل مسي بعد الرحلة , احلبشة مث قطعها إىل املدينة املنورة بأحلك الظروف

عبد  األخ وفجأة وقع, أثر للماءليال وأثناء السري يف الظالم وبال وجود وبعد الساعة التاسعة , اهللا وتقبله من الشهداء آمني
وال أخفي أننا حزننا لوقوعه ولكننا يف نفس الوقت وجدنا سببا لالستراحة , وهكذا مسي بيوم عبدالصبور, الصبور الصعيدي

وأذكر بأن الدكتور محدي , فقد كنا منهكني ومل نكن مستعدين للمشي من جديد وهكذا متت االستراحة وبدون فك اجلمال
أوال يأخذ أحدنا نفس عميق وعميق جدا مث نشرب قليل , وختيل يا أخي كيف شربناه ,أحضر لنا جالون ماء من ثالث لتر
ختيل ذلك يا أخي وكنا نتذكر صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أثناء رحلة تبوك , من املاء قدر غطاء اجلالون فقط

  .وكذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم أثناء هجرته وليس هناك جهاد بدون جهد وتعب
وسرنا إىل أن دخل وقت صالة الفجر وأثناء , مننا قليال مث بدأنا بالرحلة يف الساعة الثالثة صباحا قبل الفجر بفترة

غفوت وشعرت بالنعاس ويف هذه اللحظات القصرية العجيبة أكرمين اهللا فقد رأيت يف املنام , االستراحة والتجهيز للصالة
هم وبدأت أشرب حىت رويت مث فقت من نومي ألجد بطين ممتلئة فعال ويذهب وجوها طيبا تقدم يل مياه كثرية وأخذت من

وقمت نشيطا وبعد الصالة , فقد استبشر كثريا وأخربين بأنه رزق سيق إيلّ, عين الظمأ ومل اخرب أحد مبا رأيته إال األخ األمري
واجتهدنا يف السري ويف , ن هناك واستبشرناحتركنا إىل البئر املزعوم وقال لنا األخ علي كعادته أنه بعد أربع ساعات سنكو

واحلمد هللا فقد وجدنا , الساعة العاشرة متاما كنا قد وصلنا إىل الوادي اجلديد وبدأنا نبحث عن أي أثر للبئر والعني اجلديد
عنا راحلتنا واستبشرنا ونظفنا البئر ووض, عني واحد فقط واحلمدهللا وبالكاد أن خنرج منه قدر كأس من املاء كل بضع دقائق

وكان يوم مشهود ومل , ومتكنا من االستراحة ليوم واحد حيث مننا هناك إىل اليوم الثاين, وحنرنا مجال الرجاع بعض السوائل



                                        War against Islam                                               156 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             156 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

والعجيب أن الصوماليني يفضلون أكل حلومها , نكن متعودين على أكل حلم اإلبل ولكن الطبيعة والظروف علمتنا كل شيئ
فأخونا عبدالسالم الراحلي كان ينكت مع , بة يف املضغ ويكثر هنا النكت من قبل الشبابوهي نصف ناضج وكنا جند صعو

فهو ال يريد أن , وكنا منوت من الضحك, يقصد قطعة اللحم" أعطيين قليال ألتأكد هل جاهزة أم ال؟"ويقول هلم , املصرين
  .يتأكد بل يريد أكلها

القرية األوىل تسمى , عن عشش من القش وال أثر ألي متدن بالبتوهي عبارة , أثناء الرحلة مل نرى سوى قريتني فقط
وملا وصلنا للوادي ألول مرة فرحنا جدا ألن املياه جذبتنا بقوة جرياا وبياضها مث تبني " غود عسبو"قرية امللح يف وادي امللح 

ن ال حبر فيها ولكن اهللا يفعل ما من املعروف أن األوجادي, سبحان خالق السموات واألرض, لنا أا ماحلة أشد من البحر
إن يف خلق السموات واألرض آليات ألويل {, وسط الصحراء مياه ماحلة جتري كاألار إنه من معجزات اهللا يف اخللق, يشاء

وعندما اقتربنا من القرية كانت هناك سيارة الند روفر للجيش وملا , أما اصحاب الوادي يستغلونه لتصنيع امللح, }األلباب
أما , ألن البدو كانو ينقلون األخبار بسرعة الربق وهم يف نقل األخبار أسرع من األنترنت, عوا بقدومنا هربت من القريةمس

والقرية الصغرية تقع بني مدينة إميي , اليت حتاذي وادي شبيلى من أشهر األار يف الصومال" آباقرو"القرية الثانية فهي قرية 
وعندما وصلنا القرية متكنت , ن من الواجب أن نقطع النهر يف األوقات اليت تنخفض املياهوكا, وعاصمة األوجادين غُودي

واشترينا يف سوقها بعض السكر واملعكرونة , من دخوهلا لوحدي دون الشباب العرب بسبب بشريت وقريب للون الصومايل
وكنت أشعر , تريت بسكويت أبو ولد اليمينوبعض اخلضروات مثل البندورة الصغرية واش, وهي الطعام األساسي للصوماليني

واشترينا , وال يوجد يف السوق شيئ سوى ما ذكرت, بأنين دخلت إىل متجر مخسة جنوم رغم أن السوق عبارة عن عشش
ومل , ألن التيار قوي جدا, وعربنا عن طريق حبل قوي مربوط بشجرة من كال طريف النهر, من ضفة النهر بعض السمك احللو

كم  90وتبعد قرية آباقرو , التيجراوي متواجد يف القرية فهم يتمركزون يف املدن فقط ولديهم دوريات منتظمة يكن اجليش
وقد مرت علينا أربع وعشرين يوما من رمضان , وبعد يومني وصلنا إىل املعسكر, عن املعسكر اهول يف منطقة كاَرِيشيغوت

  .املبارك
أمري األوجادينيني ومعه جمموعة كبرية من الشباب يف منطقة سهلة وقريبا من عندما وصلنا وجدنا الشيخ عبدالسالم 

وليس هناك أي , سوى بعض أشجار الشوك, ومل تكن اختيار تلك املنطقة اختيارا عسكريا فلم تكن حممية من أي شيئ, البئر
 جمال إال الصرب والتحمل املطر أما لو أمطرت فال, بناء غري املسجد الذي بين من جذوع أشجار الشوك ووضع األفرع كسقف

  .وقبلنا بالوضع الراهن وصمنا الستة الباقية من رمضان املبارك, فليس هناك ملجأ وال منجا إال من اهللا
  

  معسكر كاريشيغوت والتدريبات
  

ا وبدأ أخون, بعد العيد بدأنا باحلركة من مرحلة صفر وكان من الواجب علينا إجياد مكان مناسب للمعسكر اجلديد
, حيث يرعي اجلوانب األمنية والطبيعية, سيف اإلسالم بالتجول حول املنطقة الجياد منطقة تستحق وحتمل مواصفات املعسكر

ومت , م وهي عبارة عن جبل بشكل هالل1500واحلمد هللا فقد وفقهم اهللا بأن وجدوا منطقة جبلية تبعد عن الوادي حبوايل 
وكان , ومت توزيع الشباب حسب أعمارهم, دأنا بالتوزيع وكان عددنا مثانية مدربنيجتميع كل الشباب يف املعسكر القدمي وب

عبد , وتوزعت اموعات بني الدكتور محدي, سنة 25شاب مبختلف أعمارهم ولكن مل يتجاوزوا  30من نصيىب أكثر من 
إال أما تفردا بتنظيم القيادة , جمموعات بدون, وبقي أخونا األمري ونائبه, عبد السالم اليمين, سليمان, خالد احلبيب, الصبور
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عثمان بن , عمر الفاروق, جمموعة أبوبكر الصديق, كاآليت, مت إعطاء األمساء لكل جمموعة, وبعد توزيع اموعات, إداريا
والعشرة , أبو عبيدة بن اجلراح وخالد بن الوليد رضي اهللا عنهم أمجعني تكرميا للخالفاء الراشدين, علي بن ايب طالب, عفان

  .املبشرين باجلنة
فتحركنا للجبل ومت عمل خمطط سريع للعشش حتت سفحه وهناك مساحات واسعة , بدأنا العمل ببناء املعسكر اجلديد

ومل نكن منلك سوى فأس واحد نتناوب عليه يف قطع , فقد متكنت كل جمموعة من بناء عشتها من أفرع األشجر, أسفله
وامتلكنا خيمتني فقط وهكذا خصصت واحدة للمدربني ألال , يئة بالغابات الشوكية االستوائيةاألشجار ألن املنطقة كانت مل

واألخرى للقيادة الصومالية اليت كانت متتلك أجهزة , تبتل الكتب واملذكرات العسكرية عندما تنهمر األمطار الغزيرة املومسية
وفرشناه , املسجد حبجم كبري ليتسع مجيع أفراد املعسكر بين, ومت جتهيز املعسكر يف يومني فقط, اإلتصاالت الالسلكية

ومت تنظيف ساحات الرياضية وجتهيز اموعات اإلدارية , أسس املطبخ ومت البناء كله بأفرع األشجار, باألعشاب اجلافة
, فكانت كاآليت أما نظام الدورة, كاآليت جمموعة تم بشؤون الطبخ وجمموعتني ألف وباء فوق اجلبل حترسنا طوال الدورة

مث بعد ذلك تليها , يوما بالتمام 45ومدا, يتدرب فيها الشباب على خمتلف املهارات بشكل تأسيسي, مرحلة أوىل تأسيسية
يوما وبعدها نفرز األصوات لنوزع الشباب على ختصصام مث نبدأ مبرحلة التجميع وتشكل  15مرحلة التخصصات ملدة 

بالصومالية وكانت " كاري شي غوت"قة اليت شيدت فيها املعسكر تسمى منطقة الكهف اجلبلي كانت املنط, الفصائل املقاتلة
, ويكثر يف هذه املنطقة األمطار املومسية, وقد انطلق اإلمام حيى وجاهد ضد االيطاليني من هناك, يف اهلضبة اإلثيوبية الطويلة

  .وحىت الطعام مل يكن آمنا, سبب كثراوبعد املطر تنتشر الديدان يف كل مكان فلم نكن نستطع النوم ب
ألن كل شيئ كان جديد لدى الشباب ومسئلة الترمجة كانت , وعودا للتدريبات فقد كانت شاقة يف املرحلة األوىل
حيث املدرب العريب يشرح واألخ الصومايل يترجم وقد سلّم لكل , أيضا مهمة صعبة وقد خصص لكل جمموعة أخ مترجم

ألننا حنتاج إىل وقت , كنا ندرس يف العشش مل يكن هناك أي سبورات وكانت الوضع أشبه باجلنونمتدرب دفتر وقلم و
إذًا عملنا كمدرسني عادين نساعد يف قمع األمية ومدربني , أطول اليصال املعلومة هلؤالء الشباب وبعضهم مل ميسك القلم أبدا

, املستوايات يف كل املواد سواء األسلحة اخلفيفةوكنا منلك ملف دراسي لكل أخ لتقييم , عسكرين يف نفس الوقت
وكذلك , والرياضة وال ننسى االنضباط ألا مادة مهمة يف مرحلة التأسيسية, األريب جي, البيكا واأليش كي, املتفجرات

 وكانت جمموعيت بشهادة اإلدارة من أنشط اموعات بسبب ضغر سنهم وعزابني, التقييم الشرعي واألخالقي لكل شاب
  .وكان هناك احترام متبادل بيننا وكنت أشعر أنين بني أهلي عندما أكون مع جمموعيت, مثلي

 150منهم يتدربون و 150شخص  300كان اموع الكامل يف املعسكر من متدربنب وشؤون إدارية أكثر من 
, يف املطبخ ليتم إبداهلم فيما بعد والبعض كانوا, اآلخر يقومون باحلراسة من على قمم اهلالل حيث شكلت ثالث نقاط دفاعية

نأخذ استراحة يومني لنفرز التقريرات اخلاصة بالشباب ويتم توزيعهم على التخصصات حسب , وبعد انتهاء املرحلة التأسيسية
, القناصة واألريب جي, وكانت دورة التخصصية تشمل األسلحة اخلفيفة, قدرام كما هو مبني يف امللف الشخصي

وبعد فرز األصوات , الطبوغرافيا واالستطالع, اهلاون, االسعافات األولية, املتفجرات واهلندسة العسكرية, قيلةالرشاشات الث
فقد عمد , ومبا أننا لدينا نظام عسكري جديد حلرب العصابات, يبدأ كل مدرب بتسجيل أمساء الشباب املتخصصني اجلدد

  :األخ سيف االسالم إىل عمل فصائل دعم كاآليت
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وبعد الفطور يتم عمل اجلمع العسكري , املرحلة الثانية بالتدريبات التخصصية حيث الرياضة الشاقة واملركزةتبدأ 
وجيب على , تنتقل كل جمموعة مع مدرا إىل ساحات العمليات التدريبية, الكبري والتأكد من اموعات وأخذ التمامات

وذلك العطاءهم الثقة أثناء املواجهة واالعتماد على , عليه التخصصاملراد املدرب أن يعلّم الشباب كل شيء خيص السالح 
, وقد مت عمل كل ما يف املستطاع من جعل الدورة األويل منوذجا طيبا وناجحا ملستقبل احلركة اإلسالمية يف اثيوبيا, أنفسهم

األر يب (ضادات للمدراعات القناصة وامل, شابا على ختصصني 12أما أنا فكان علي تدريب , واجتهد كل مدرب يف ختصصه
 4وطورت منهج التدريب املخصص للقناص لتشمل , وكنت أوزع أوقايت بني اموعتني يف الصباح واملساء) 2و 7جي 

وكذلك السالح الروسي ذوي  3أسلحة رئيسية هي القناصة الروسية املشهورة الدراكانوف والسالح األملاين الفعال اجلي 
وكان من واجيب أن , والسبب هو أننا ال منتلك غري هذه األسلحة, واإليف إن فال البلجيكي, ينوفالسبطانة الطويلة السيم

وكان برنامج التدريب عال جدا فقد علمتهم النظري أوال بدًء من الفك والتركيب الكامل , أتعامل مع الواقع ومل منلك درابني
 مث الفك والتركيب بسرعة ومعرفة عيوب السالح وكيفية مبا فيه جمموعات الزناد احلساسة وأخريا يتم تعصيب العينني

والعيوب واملميزات وكيفية , قد متكنوا من فهم احلركة امليكانيكية لألسلحة 6والـتأكد من أن كل الشباب الـ, التصليح
فية اختيار املواقع وبعد ذلك نبدأ بالتدريبات العملية اليت تتركز على حساب املسافات بالطرق التقليدية وكي, تصليح السالح

وكيفية معرفة الشخصيات املهمة بالرتب , يف املدن والغابات واملناطق املفتوحة واجلبال والتعامل مع املنظار بالنظري
تغري األجواء سواء يف دول صحراوية أو غابات , وحتمل الظروف الطبيعة, ف القناصوكيفية التمويه حبيث ال يكش, يةالعسكر

مث بعد ذلك يتم ركلجة سالح القناص , واللون املختار للتمويه, كيف ميوه نفسه حسب املنطقة, الثلوجأو دول يكثر فيها 
وقد متكنا أيضا , متر بدون منظار 400م إىل أن تصل إىل 20وبعد ذلك نبدأ بالرمايات املكثفة على عدة مسافات بدأ من 
وأيضا يتم الرماية باألوضاع , وكيف يتعامل مع هذا االحنراف من دراسة احنراف كل عني قناص والتأكد من أنه يعلم احنرافه

كلها واقفا وجالسا ومنبطحا ولكن يف كل األحوال جيب أن يسند القناص سالحه ويربط يده بسالحه ويركّز يف انتظار 
جنحنا فيه  يف احلقيقة كان عمل شاق ولكن, ظهور اهلدف ويتم تعليمه كيف يصرب وينتظر لساعات طويلة حىت يظهر اهلدف

وكان لدى كل جمموعة , فاألخ سيف اإلسالم قد أعجب بنظام التدريب الذي ابتكرته رغم قلة االمكانيات, بشهادة اإلدارة
ختصصية ساحة للرمايات وكانت ساحاتنا هي األطول وكذلك مت تعليم الشباب كيفية التعامل مع األهداف املتحركة وقياس 

ومتكنا أيضا من تدريب القناصيني على , ف العالية واملنخفضة بقياس درجات احلرارة والرياحمسافة السبق والتعامل مع األهدا

 عدد االفراد املدرب خصصالت
 30 خالد احلبيب أسلحة خفيفة

 30 عبد السالم اليمين =
 30 سليمان =

 12 عبدالصبور وعبد السالم هاون ورشاش خفيفق
 اسعافات 3ع و/ست م 9 دكتور محدي متفجرات واسعافات
 6 أبو قتيبة املغريب طبوغرافيا واستطالع

 12 صاحل اليمين د/قناصة و م
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والشيء املميز أن القناص , وكنت أحتفظ بنتائج رمايات اإلخوة مبختلف املسافات, كيفية التعامل مع األهداف أثناء الليل
ألم قد حفظوا , حه الشخصي وهذا أمر مهمحيث يصبح سالح التدريب هو سال, سوف يتخرج بسالحه ولن يتركه أبدا

فقد ابتكرنا مشاريع حقيقية يتعامل القناص مع , أما الشيء املمتع يف ختصصات القناصة هو الصيد, كل تفاصيل أسلحتهم
أهداف حي وبزمن حمدد وكنت أكلف الشباب باحضار الغزالن للمعسكر ملدة معينة وبرصاصة واحدة فقط ويعاقب كل 

فعدم الرماية أوىل من أن , فقد متكنوا من تعلم كيفية التأكد بأن اهلدف داخل يف مرماه, يرمي وال يصيبقناص عندما 
وأثناء ختصصات , فكان بعضهم يرجع فارغ اليدين ولكن معاىف من العقاب, يكشف القناص مكانه وهو مل يصب اهلدف
دورة بيوم نعمل مشروع حقيقي لكل قناص ويتركز االمتحان وقبل انتهاء ال, القنص يكثر حلم الغزالن يف املعسكر واحلمد هللا

, متر بدون منظار 300على كيفية اختيار املواقع والتمويه والتأكد من اهلدف والصرب يف االنتظار والرماية على بعد أكثر من 
كامل طبعا ويكون الشاخص , مث أكتب على كل شاخص اسم قناص, ويتم كاآليت أمجع شباب القناصة وأريهم األهداف

أعين أنه جيب أن يكون , اجتاه اليسار حيث القلب أو الرقبة, ولكن جيب إصابة اهلدف يف األماكن القاتلة مثل الرأس أو الصدر
وعندما يبدأ التمرين خيتفي كل قناص مبفرده وخيتار موقعه وحيصنه وميوه نفسه , ولكل قناص ثالث طلقات فقط, اإلصابة قاتلة

ونبدأ التمرينات يف , دقائق فقط من ظهوره 5ظهور الشاخص اخلاص به ويتم انزال الشاخص بعد  وينظف سالحه وينتظر
وبعد ذلك يتم تكليفهم باملشاريع احلقيقية يف صيادة الغزالن الزدياد ثقتهم , الصباح وتنتهي بالليل حيث الرمايات الليلية
  .وليتمكنوا من معرفة أسلحتهم أكثر فأكثر

فقد كانت التدريبات النظرية مهمة جدا ليتمكنوا من معرفة كيفية ضبط وركلجة املنظار مع  أما شباب األريب جي
وأيضا كنا نركز على نقاط , القاذف وحساب مسافة السبق والتمكن من معرفة اسرار منظار األريب جي يف قياس املسافات

أما الدبابات القدمية فمازال , لروسية احلديثةضعيفا أمام الدبابت ا 7وللمعلومة فقد أصبح األريب جي , الضعف الدبابات
جمموعة (وقد جنحنا يف التدريبات النظرية حيث الفك والتركيب للقاذف , كان الشباب متحمس كثريا, األريب جي فعال

نظرية بدًء من احلشوة الدافعة إىل الصاعق املتفجر املوجود يف مقدمة الصاروخ ومتكنا من تفهيم الشباب , والقذيفة) الزناد
قذيفة األريب جي املعقد وكيف تنفجر القذيفة إذا اصطدمت باهلدف وكيف تنفجر يف اهلواء عند انتهاء زمنها وعدم 

وهناك تعقيدات حيث الصاعق األول والصاعق الثاين والصاعق التأخريي وما إىل ذلك من ألغاز سالح االريب جي , االصطدام
افات السبق وحتديد مسافة اهلدف بعد االنتهاء من التدريبات النظرية يف الكتب بعد ذلك يتم دراسة املنظار وقياس مس,  7

وكيفية التنسيق مع سالح , ننتقل إىل ساحات الرماية حيث نركز على التمارين البدنية ومحل السالح والتنقل به والركض به
ومبا أننا ال منلك , عامل مع الفرد املساعد لهاالسناد البيكا واأليش كي وكيف يتمكن الرامي من اسناد جمموعة االقتحام والت

وبعد كل , الكثري فكنا نصنع أشكال مباين أو دبابات باخلشب مث نزينها بالشواالت ليتمكن الرامي من رؤية اهلدف من بعيد
  .ملعاركهذه اهودات البدنية املستمرة يتم الرماية على األهداف وخيصص لكل أخ قذيفتني وهذا أكثر مما سريميه يف ا

وهذه املرة تكون , جنتمع يف اإلدارة من جديد لفرز األصوات, بعد اسبوعني إىل ثالثة أسابيع من التدريبات التخصصية
ومتكنا يف الدورة األويل من تشكيل ثالث فصائل دعم ويوجد يف كل فصيلة , الفرز حسب التخصص ويتم تشكيل الفصيلة

 2ممرضان للفصيلة و و, املشاه وخبريين من اهلندسة العسكرية من املتفجرات شاب كومندوز من األسلحة اخلفيفة وهم 30
من  الرشاش الثقيلة حيث االسناد وأخانمن  رافيا وقائد الفصيلة ونائبه وأخانمن االستطالع والطبوغة وأخان من القناص

أخ   45الكامل للفصيلة املدعمة  وهناك أخ من االتصاالت وهكذا يكون اموع, )األر يب جي(سالح املضادات للمدرعات 
ليكون مدربا يف  اشاب فإن ختصص القناصة واألربيجي أخرجنافمثال , ويسحب يف كل دورة أخ متخصص لكي يصبح مدرب
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فبعد التخصصات والعمل اجلماعي , هذا اال وكذلك هناك مدربني من األسلحة اخلفيفة وكذلك البيكا واهلاون واملتفجرات
  .مدربني جدد من الصومالني 6ا يصبح لدينا أيض

أما تدريبات التجميعية يتوالها األمري سيف االسالم واألخ النائب أبو قتيبة ونقوم حنن مبباشرة العمليات التكتيكية 
ويتدرب كل قائد فصيلة مبهمته ويركز على اعطاء األوامر وكيفية , امليدانية مثل الكمائن والغارات واالنسحابات والتسلالت

 10اخلرائط واملعلومات اليت ارسلت إليه من قبل االستطالع والتعامل مع أمراء اموعات حيث كل جمموعة فيها  دراسة
, أفراد من املشاه وكيف يتم استخدام سالح الدعم إن كان متفجرات أو اسعافات أو اسناد باهلاون او بالبيكا أثناء املعارك

أيام تقريبا حىت نتأكد من انسجام  10غرق هذه املناورات العسكرية لفترة ويست, ومىت يستخدم األريب جي ورجال القناص
واحلمد هللا , ويتدربون على املهارات والتكتيكات وكيفية التنسيق بني الفصائل الثالث, الفصيلة مع بعضها وقبول أمر الواقع

ية ونائبه وقد متكن األخ سيف خترجت السرية األوىل من شباب األوجادين مكونة من ثالث فصائل مدعمة وقائد السر
كما نعلم فإن القبيلة يف الصومال تلعب دور رئيس , حبكمته من مراعاة الناحية القبلية يف اختيار قادة الفصائل والسرايا

فقد رأينا يف كل غزوات النيب صلى اهللا , وال مانع شرعي يف تقسيم اموعات على رايات قبلية, واملوضوع شديد احلساسية
وهكذا كانت قادة السرايا من األوجادينيني وبعض قادة الفصائل من , أن الرايات كانت ختصص لقبائل معينة, وسلمعليه 

ومت عمل حفل التخرج بعد عيد األضحى املبارك وقد انتشر اخلرب يف أحناء املدن األوجادينية , شباب مقديشو من قبيلة عديد
وقد حتركت هذه السرية يف مهامها اجلديدة وهي قتال القوات , ر وديرداوامن عاصمتها غودي إىل إميي إىل جيجيكا ودقحبو

التيجراوية وكنا نسمع بأخبارها السارة فكانت املعارك تدور بشكل جيد وأخرجت القوات من بعض القرى بفعل الغارات 
بقتل سائقي الشاحنات , باملعارك تبدءانفهي اليت , قناصة بطوالت كثريةاملباغتة والكمائن وكان لرجال اهلندسة العسكرية وال

, وكنا جند أخبارهم أول بأول عرب الالسلكي, إما بالقنص أو بتفجريها عن بعد مث بعد ذلك يتم مهامجة القافلة, احململة باملدافع
  .مث بعد ذلك مت استدعاء السرية للمعسكر حلراستنا حيث ستبدأ الدورة الثانية

وحتديدا أثناء , أنه حصل حادث أليم أثناء ختصصات املضادات للدباباتمل يكن هناك أي خلل يف التدريب إال 
شعرنا , وكيف حيددان املسافات, كنا يف الساحة وأثناء انشغايل بأخني لتفهيمهما على أوضاع الرماية الرئيسية, الرمايات

يطري بقوة االنفجار ويسقط أرضا وقد  بانفجار قوي جبانبنا وقد انبطح اجلميع وإذا بأخ من اإلخوة املتدربني امسه عبد الغفور
ألنين , وجرح جراحا بالغا وظهرت الدماء يف كل بقعة من جسمه وقد تأثرت هلذا املشهد, خلعت قوة االنفجار مالبسه متاما

وقد ارتبك الشباب ولكن وبفضل اهللا رفعناه وأدخلناه إىل مستوصف املعسكر يف العشة صغرية , املدرب املشرف على الدورة
ام األخ الدكتور محدي مبعاجلته وتنظيفه وقد حتققنا من عدم وجود أي كسور ولكن لألسف الشديد دخل احلصى يف وق

وقد متكن من الشفاء باستخدام اليومي للعسل على اجلراح وكانت احلصوات تقع واحدة تلو األخرى , اخلصيتني أكرمكم اهللا
ألن اإلدارة تريد معرفة مالبسات احلادث وقد شكل األخ سيف  وفورا فتحت اإلدارة ملفا للتحقيق حول احلادث. منه

وعندما سئلت , وكانت تضم الدكتور محدي واألخ املصاب وبعض الشباب املتدربني الشهود, االسالم جلنة لتقصى احلقائق
أقرأ عليهم إجراءات أجبت بأنين مل أترك أي وسيلة لتضمني سالمة املتدربني فقد كنت , عن اجراءات السالمة أثناء الرماية

مث قلت , وأجربهم على أن ال يضع أحدا قذيفته يف السالح سوى الذي أناديه للرماية وبعد أمري, أمان السالح قبل كل رماية
مث جيب أن يكون املطرقة , هلم بأن أمان السالح جيب أن يكون مقفوال يف أي حال من األحوال ما دام األخ يف االنتظار

وملا سئل الشهود عن هذه االجراءات , م بأن ال يضع أحد أصبع على الزناد وإن كان السالح فارغلألعلى كذلك قلت هل
والذي حصل ان األخ عبدالغفور كان سرحان عندما وضع قذيفته يف سالحه ووضع السالح بشكل , أجابو بأنين حمق
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املطرقة مث بعد ذلك فتح األمان مث بعد عمودي بني فخذيه حيث أصبح الفواهة اخللفية للسالح على سطح األرض مث أنزل 
ذلك وضع يده على الزناد ويف كل هذا هو سرحان مث انطلقت القذيفة وصار ما صار وقد تعلمت كثريا يف هذا احلادث 

  .وكيف أن املدرب مسؤول عن كل شيء أثناء التدريب
وقبل بدأ , وناب عنه األخ الشيخ الطيبغادر األخ عبد السالم أمري جبهة األوجادين يف رحلة سياسية لليمن وجيبويت 

وهذا الفيلق اشترك يف , الدورة الثانية حترك فيلق الشمال بقيادة عبداهللا رايب املسؤول العسكري يف االحتاد واجته ملعسكرنا
ما وقد تكلمت سابقا عن هذا األخ عند, وكان معهم األخ أبو خدجية النجدي, املعارك يف الشمال ضد قوات عبداهللا يوسف

وقبل أفغانستان , ومن املتحمسني للدورات اليت فيها شدة, كان يدرب يف بدر الكربى ومعسكر الفاروق, كان يف أفغانستان
فقد , قد اشغلنا أخبار حتركام إليناو, ومال يف مهمة دراسة الوضع هناكوقد أرسل إىل الص, كان يف احلرس الوطين السعودي

إن التنقل بقوة كبرية وبسيارات عسكرية وشاحنات ومدافع , ء اختراق احلدود االثيوبيةاصطدموا مع القوات احلكومية أثنا
ولكن وبفضل اهللا جنح الشباب يف اختراق جكجيكا وقتل فيها جنود وأصيب بعض , كبرية من بلد آلخر أمر صعب جدا

املواجهة ومتكن الشباب من قطع أكثر  ورغم معرفة احلكومة االثيوبية بتحركات ااهدين يف الداخل فقد خافوا من, الشباب
وبالذات , كم من العمق االثيويب بدًء من أرض الصومال حيث عاصمتها هارجيسا مث الدخول يف األراضي اإلثيوبية 600من 

ومتكن األخ أبو , وكل هذه املدن تقع يف قلب األوجادين, مدينة جيجكا مث نزلوا إىل دغحبور مث شقوا طريقهم إلينا ساملني
واالرتباط يف , حنن نعلم مهمتنا, ومل يشجعه أحد فيما فعل ومل يستشري أحد, دجية من الزواج بأخت صومالية من دغحبورخ

على كل حال وصل الشباب يف املوعد ألننا مل نكن لنبدأ الدورة بدون أن يتمكن , هذه املرحلة سيترك حساسيات كثرية
ن انتصار واضح للقضية ومتكن معظم الشعب األوجاديين من معرفة وحضور شباب جبهة الشمال كا, اجلميع من احلضور

, وظهور ااهدين يف هذه املرحلة أقلقت بشدة احلكومة املركزية وقوات التحالف بقيادة أمريكا يف الصومال, الوضع اجلديد
اجلبال ويقلّ فيها التواجد منطقة مميزة وعايل وحياصرها , وهكذا وصلت أول سيارة يف تاريخ األوجادين ملنطقة كاريشيغوت

وكما , كم من اجلنوب على ضفة النهر 90كم وآباقرو  70من الغرب تبعد حبوايل ) غريسلي(السكاين وأقرب قرية لنا هي 
وغريه من الشباب الذين سيصلون مع , قلت فإن الدورة الثانية اختلفت عن األوىل بزيادة املدربني العرب فقد وصل أبو خدجية

  .اد الشهيد أبو حفص املصري رمحه اهللالشيخ اه

  املصري يف األوجادين أبو حفص
لقد وصلتنا املعلومات عرب الالسلكي بأن الشيخ أبو فاطمة املصري سوف يصل وهكذا عرفنا أن الشيخ أبو حفص 

ا حتركت باحدى كم أرسلىن األخ سيف الستقباهلم وهكذ120وملا اقتربوا من املعسكر حبوايل , الكوماندان سيزورنا قريبا
وكان معه يف هذه السفرية األخ الصحفي أبو هاين املصري ومعروف أنه , الشاحنات العسكرية اليت جاءت من الشمال

إنه صحفي من جريدة , وقد تعب كثريا أثناء السري وجلأ إىل ركوب اجلمل ومساه غرغر, فكاهي ويضحك اجلميع بنكته
وكان من الشباب العرب الذين اشتركوا , ن قبل اإلخوة من اجلماعة االسالميةاملرابطون اليت كانت تصدر يف بيشاور وم
وقد أحضره الشيخ أبو حفص لألوجادين ليطلع على الوضع ويرجع ليكتب عن , ووقفوا مع اخوام يف البوسنة واهلرسك

ي وأخي وحبييب ورفيق وأيضا جاء معهم األخ زياد املوصل, وكانت رحلتهم شاقة فعال نظرا لعمرهم, قضية األوجادين
وقد فرح الشيخ أبوحفص كثريا لرؤييت وارتفع معناويات أبو هاين الذي كان متعبا , السجن يف الباكستان زكريا التونسي

وبعد , وكذلك أبو زياد املوصلي أما زكريا فقد كان بعز قوته فهو كادر من املدربني الذين يعتمد عليهم عند الشدائد, جدا
, ركبوا السيارات وبدال من أن يستغرق السفر يومني باملشي اقتصر اىل عدة ساعات فقط,  قرية آباقروأن عربوا النهر يف
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وفكرة وجود السيارة يف املنطقة شبه مستحيل عند البدو الذين فروا بأبقارهم ومواشيهم رد مشاهدا فهناك من مل يشهد 
ن املواشي كانت ختاف جدا لسماع صوت السيارة وقد وصل وبعضهم ظنوها أسد من النوع الكبري أل, سيارة يف حياته

رغم أن أخونا الصيين كان يتابع أمرنا من , الشيخ أبو حفص يف التوقيت املناسب فقد كنا يف حالة غري جيدة من الناحية املادية
وكانت كنيته يف الصومال لقد فرح اإلدارة الصومالية ملا عرفوا بأن الشيخ أبو حفص هو نائب أبو عبيدة البنشريي , جيبويت

وأخربنا , فقد تيقنوا بأن الشيخ أسامة يتابع أخبار التطورات يف األوجادين بنفسه, أبو فاطمة وهو الرجل الثالث يف القاعدة
فبقدر اهللا وعندما كان يف نريويب عرفت الشرطة القريبة من , الشيخ بقصة عجيبة كادت أن تؤدي به إىل السجن واالعتقال

وكعادة شرطة كينيا فهي حتب , حي غريي غريي اليت يتواجد فيها مكاتب األمم املتحدة بأن البيت يسكنها أجانب املرتل يف
وعندما خرج الشيخ أبو حفص من البيت وكان يقصد املدينة ومعه شنطة مليئة بأموال , ازعاج االجانب وحماولة سرقتهم

وبدال من أن , أرادو أن يتخلصو منه ويسرقوها, رة فلما رأوا األموالجاءه الشرطيان وأمسكا به واعتقاله يف سيا, التدريبات
ومن هنا فَهِم أبو حفص أما خياوفانه فقط ولن يتجرءا من الذهاب به , يتجهوا لشرطة غريي غريي القريبة نزلوا لوسط البلد

أنا موظف كبري يف , مم املتحدةأنا سأرفع شكوى ضدكم وأنتم ضد مبادئ األ"من هنا بدأ يصرخ يف وجوههما , إىل أي قسم
وهكذا خافت الشرطة ووأقفا السيارة وأنزلته بسرعة وستر اهللا معه رمحه اهللا وتقبله , "وسوف وسوف وسوف, األمم املتحدة

من الشهداء وكان الشهيد الشيخ أبو حفص قد زار مقديشو قبل مواجهات أكتوبر واتفق مع الشيخ حسن حرسى وعبد اهللا 
  . املواجهة ومل جيد شيخ أبو حفص اي صعوبات فقد سافر بالطائرة من جيبويت إىل مقديشو بغطاء إغاثي سهل على ضرورة

وقد استدعي من قبل , يف أمريكا) حبيدرة(أما يف الطرف الثاين من العامل فقد كان الضابط املصري حممد على املعروف 
اركته يف عملية تفجري مبىن التجارة العاملية وخرج بعد ذلك األيف يب آي حملاولة استجوابه حول انشطته يف افغانستان ومش

ساعدم مثل ما كنتم تساعدون زعماء األفغان ومتدوم باالسلحة "أما خبصوص التدريب فقد قال هلم , وكان بريئا متاما
أثناء , "اركسي يف كابلاملتطورة فقد كانت السياسة األمريكية هي غض الطرف مادام املتضرر هي القوات الروسية والنظام امل

وجودي يف األوجادين كانت السلطات القمرية قد وضعت قدمها يف اجلامعة العربية وهكذا بدأت فرنسا من جديد باستفزاز 
وحصلت هناك حالة مترد فقد خطط بعض العساكر االطاحة حبكومة سيد حممد جوهر ولكن فشلوا يف ذلك , االستقرار هناك

  .ومسكوا وأعدموا
وبدأت الدورة الثانية ليتم خترج , ومت توزيع اموعات اجلديدة, برناجمنا التدريبية وبوجود املدربني اجلددواصلنا 

, السرية الثانية وكان هدفنا األساسي هو استخراج كتيبة أوجادينية مدعمة تستطيع أن تواصل النضال واجلهاد لفترة طويلة
وقد فرح الشيخ أبو حفص بالنتائج األولية ومل يتوقع أن يرى ما أجنزناه يف  ,مدربا صوماليا أثناء هذه الفترة 18واستخراج 

وقد وصل الشيخ أبو حفص وشارك يف املرحلة التأسيسية من الدورة الثانية اليت اشترك فيها الشباب الذين , خالل ثالثة أشهر
معسكر يف منطقة هانغي القريبة من وأسس , وقد وزعت هذه القوات إىل قسمني بسبب أن العدد كبري, جاءوا من الشمال

  .قرية غريسلي للمنتظرين بعيدا عن معسكر التدريب
عن , وقد شرح لنا الشيخ أبو حفص, عملنا جلسة إدارية مع الشيخ أبو حفص ملعرفة مستقبل وجودنا يف األوجادين

وبأن هناك ترتيبات مع شباب  خطة القاعدة يف الصراع القبلي وأخربنا بأن هناك مشايخ يريدون مقاومة قوات التحالف
ترتيبات مع األوجادينيني من و, طاهر أويس من قبيلة العايراالحتاد االسالمي فرع مقديشو بزاعامة الشيخ حسن حرسى 

أما خبصوصي فقد أخربين شخصيا بأم سيحتاجونين يف مقديشو بعد , منطقة جنوب الصومال بزعامة الشيخ حسن تركي
وقد متكن مجيع الشباب من , قعا جديدا لدى اللجنة العسكرية يف اخلرطوم ألقوده بعد الصومالوقد جهز مو, األوجادين
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ور تسري بشكل جيد كما فقد كانت االم, مصارحة الشيخ عن خمططام بعد األوجادين وبعد أن استقر األمور يف السودان
وقد عرف الشيخ أبو , وهذا من حقهم, ن الراحةبعض الشباب أرادوا الرتول إىل السودان والزواج وأخذ قسطا مو, خطط له

حفص بزواج أخينا أبو خدجية باألخت األوجادينية وقد نصحه بأن يتحمل املسؤولية ألن الزواج ليس مبزاح وكان لدينا 
حدس بأن األخ النجدي تزوج بنية الطالق وهذا أمر كان يصعب علينا تفهمه فاملزاح بالفروج أمر خطري بالذات عندما 

أما حنن فقد منعنا الشيخ سيف , نصحناه ألن األخت كانت أرملة وهلا بنت يتيمة صغرية, ن الطرف الثاين مستضعفيكو
ويف احلقيقة مل يكن لدى أدين فكرة بالزواج , االسالم من الزواج إال بعد انتهاء الدورة ومن يتزوج يتحمل مسؤولية عائلته

  .رسائل من أهالنا يف األوطانوكنت أركز على التدريب فقط ومل نتمكن من أي 
وهم مستغربون من , أما األخ أبو هاين أصبح لديه شعبيا كبريا يف املعسكر فكان الشباب جيتمعون حوله وميزحون معه

يعين ما امسك؟ وكان " مغاعا"لون بشرته فهو أشقر اللون مثل الرجل السويدي متاما ومل يكن يعرف غري كلمة واحدة فقط 
و متكنا , عندما عرف أن غرغر اجلمل الذي كان يركبه أثناء السفر قد ذبح اكراما هلم وللشيخ أبو حفصمبسوطا وقد حزن 

كانت هناك التحركات سريعة وسرية من قبل األخ الصيين يف جيبويت وكثر . أثناء وجودنا يف املعسكر من التعلم على النحر
كانت , األوجادين ولكن الطريق إليها كان أصعب مما يتصوره أحدعدد املدربني يف الصومال والكل كان حيلم بأن يأيت إىل 

األموال تأتينا بشكل منتظم من جيبويت حيث يتم إرسال إخوة صوماليني إىل هناك ليقابلوا املسؤولني العرب ويستلموا 
بل , ماديةهناك مشكلة كن ومل ت, ترة تدريبية أي ثالثة أشهرلكل ف$ ألف  50إىل  40وكانت امليزانية تترواح من , األموال

فقد أرسلت احدى أخوات الشيخ أسامة مباليني الرياالت يف الفترة األخرية وقد خصصها للصومال , !إليناكيفية إيصاهلا 
وعندما جاءنا الشيخ أبو حفص ورأى أحوالنا االجتماعية املتردية حيث الطعام غري مغذي ومل نكن , والسودان يف أعمال اخلري

وكانت هناك انشقاقات على الشفائف وجلأنا إىل أكل بعض أشجار األعشاب املاحلة لتغطية , ح ألسابيعنتذوق طعم املل
كان الطعام املتوفر القليل من احلنطة والزيت فقط وبعض اللحوم إذا , النقص وكانت االسابيع متر وال نأكل األرز أبدا

كنا ننام على , من الطعام ومات أحدهم بذلك أما الوضع الصحي فحدث وال حرج فقد تسمم بعض الشباب, اصطدنا
وأما القمل والرباغيث فقد وجدت مالجئ هلا حيث مالبسنا الداخلية , األرض طوال الفترة اليت تواجدنا فيها يف املعسكر

ام متر لالستحمام ونغسل مالبسنا باستخد 1500ورغم أن كل يوم نرتل إىل البئر الذي يبعد , الفلينات والسراويل وغريها
كنا , إال أن وضعنا الصحي كان يرثى هلا ولكننا نعلم أننا يف سبيل اهللا وكلما تعبنا كلما زاد األجر, صابون حملي من األشجار

أما عندما ميطر فيكون هناك دمار , نستخدم عاج البالستيك كمالعق لألكل وأما الصحون فكانت من اجلالونات الفارغة
ىل تغطية الكتب أوراق النيلون البالستيكية وهم يفرشون األرض ويلتحفون السماء كبري لعشش الشباب الذين يلجأون إ

وبعض األحيان يلجأ مجيع أفراد اإلدارة الصومالية خليمتنا ونتكاتف يف اخليمة ويبلغ عدد االشخاص , فليس هناك مفر, املمطر
نكون قدوة ألصحاب األرض الذين يقاتلون لقد أجهدنا أنفسنا على الصرب ل, شخص يف خيمة تسعى لثماين فقط 20أحيانا 

وعندما حيل الربيع ينتشر الديدان الصفر يف كل مكان حىت يف الفرش وأيضا هناك ذبابة سامة وقاتلة , من أجل حريتهم ودينهم
ة الذين كانت مياه البئر ملوثة وكنا نستخدمه مع بدو املنطق. ومل نكن منلك الدواء الكايف, وتؤذينا طبعا, تؤذي املواشي

ولكن تعودنا على كل شيء مع مرور الوقت وعملنا املستحيل لتنظيف البئر وتعميقه ووضعنا , يلجأون إىل اسقاء مواشيهم
أما جرياننا فماذا تتوقع أن يكونو؟ , بل يتم رفع املاء ويتم االسقاء بعيدا عنه, حاجز حوله ألال يقترب املواشي من البئر

صوت ن الغزالن كانت حتتمي بنا بعد اهللا مث بفعل ترب من املعسكر يوما بعد يوم بسبب أالوحوش واألسود اليت كانت تق
  .لرصاص اليت تبعد الوحوش عنااملدافع وبارود ا
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كنت يف رحلة صيد ورجعت متأخرا بعد املغرب ووضعت سالحي , أذكر حادث كاد أن يؤدي حبياة املدرب سليمان
رجعت إىل , لصباح عندما ذهبنا إىل اجلمع العسكري ومت توزيع اموعات لعملهمويف ا, من دون أن أعمل إجراءات األمان

أن يراه االدارة ألخذ شيء ما فوضعت سالحي يف مدخل اخليمة وأخذه األخ الصغري الذي كان خيدمنا يف اخليمة وبدون 
ال يدري أن السالح يف وضعية  وهو, ه وفتح األمان ونشن على العريش الذي يدرس فيه سليمانوضع السالح على كتف, أحد
وأدخل أصبوعه على الزناد وضغط ليخرج الرصاص مباشرة اجتاه , فقد نسيت أن أعمل إجراءات األمان كما قلت, اجلاهز

وقد فوجئت وأنا بداخل اخليمة بصوت الرصاص وبدأت أجري وحصل هناك , جمموعة سليمان وأصابت أحد أركان العريش
, وعندما رأيت الشاب وجدته مرتبك ورمى نفسه على األرض ويصرخ ويقول بطين بطين, فوضى لدى جمموعة سليمان

, ومن شدة اخلوف كانت معدته تؤمله, سألته ماذا حصل قال بطين يؤملين فعرفت أنه من عبث بالسالح وأطلق النار منه
  .حد أن يلمس سالح غريه أبدافال ينبغي أل, واحلمد هللا مل يقتل أحد ولكن مثل هذه األخطاء حتصل أثناء التدريبات

فقد , متكنا من معرفة عادات البدو الصوماليني ورجولتهم وحمبتهم للجمل وقد عشنا احدى بطوالت البدو ضد األسد
وعرف البدو خبربم أن األسد سيعود بالليل ألكل , ومل يتحمل اجلمل فقد مات, متكن ملك الغابة من مهامجة قافلة بدوية

متر وسقفوها  20وفعال شرعوا باخلطة فقد حفروا حفرة مربعة بعيدا عن اجلثة بـ, لى قتله ثأرا على مجلهمواتفقوا ع, فريسته
باخلشب القوي وموهوها وتركوا فتحات صغرية للبنادق وعندما حل الظالم وصل األسد وبدأ يأكل الفريسة فأطلقا النار علي 

وراح يهاجم اخلندق بقوة وخاف الرجلني ولكن بعد قليل ابتعد رأسه ولكن ردة فعله كان سريعا فقد عرف مصدر البارود 
وقد عرفنا اخلرب يف الصباح وذهب أخونا خالد احلبيب لينظر , األسد املصاب يف رأسه وراح يسقط بعيدا عن اجلمل بأمتار

جال من البدو وأشد من ذلك مواجهة ست ر, ومثل هذه القصص تكثر يف اتمع البدوي, املشهد وقد رجع بأنياب االسد
لو أعطيت خمزنا "وأذكر بأن األخ أبو قتيبة قال لنا , أسدا بالسكاكني وقتل مخس منهم وجنى واحد ولكن متكنوا من قتله

  .ةوفعال إن ملك الغابة حيوان شرس ال أحد يقدر عليه باملواجهة املباشر" كامال ألواجه األسد لن أفعل أبدا
رة فقد عملنا خطة متواصلة لتشغيل القوات اإلثيوبية يف املناطق البعيدة عن أما الوضع األمين فقد كان حتت السيط

وكذلك حفرنا كهفا يف اجلبل لالحتماء إن كانت هناك , املعسكر ولكن مع ذلك حفرنا خنادق برميلية حول كل خيمة
تالية وال متلك طيارين عسكريني إن اثيوبيا ال متلك مرواحيات ق: "فقالوا لنا, استغرب الشباب كثرياوقد , غارات بالطائرات

و , وكانت هناك دوريات متواصلة فوق اجلبل, ففهمناهم أن الدولة ستتطور وأمريكا ستساعدها يف ذلك, ..."ماهرين
وكانت هناك خطة دفاعية تطبق كل شهر ملعرفة قدرة املعسكر , املدربون العرب هم من يتناوبون على عملية االشراف األمين

وكل جمموعة حراسة كانت لديها اشاراا اليت , واستخدمنا الكلمات السرية يف كل ليلة, الغارات املضادة على التعامل مع
ومتكنا يف الفترة الثانية من الدورة من تأسيس , تفيد بأا وصلت ملوقعها فكنا نستخدم أصوات األسود والذئاب والغربان

بعض الشيء بسبب أن السيارات بامكاا الوصول ألقرب نقطة للمعسكر وقد قلقنا ل, موقع أمامي للحراسة بعيدا عن املعسكر
  .بعد أن فتحنا طرقا للسياراتنا
وكان لدي كل مدرب فصيلة مسلحة جتوب املنطقة وتقابل مشايخ القبائل , بتشكيالت مروحية, كنا خنرج جمموعات

وقد كشفنا , واألهايل معنا فقد استقبلونا بترحيب ومل يقصر البدو, وتشرح هلم عملية ااهدين وقضية األوجادين السياسية
وعندما تكون منطقة املعسكر جافة , أسرار كثرية يف منطقة اهلضبة واملرتفاعات العجيبة اليت تذكرنا بصنع اهللا سبحانه وتعايل

هذه الرحالت ويف أثناء , وكذلك حيي اهللا األرض بعد موا, فسوف تالحظ بأن املرتفعات رطبة ويكثر فيها االخضرار
كم بشكل مروحة حيث نغطى كل االجتاهات ونتأكد بأن  50نبتعد عن املعسكر بـ, األمنية اليت تستغرق أسبوعا كامل
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حيث الوديان والتباب واجلبال واآلبار , وكل جمموعة تم بدراسة املنطقة من الناحية اجلوغرافية, القوات االثيوبية ليست قريبة
ط ميدانية للمسرية وتقترج مناطق للكمائن وعندما تردنا املعلومات بوجود عسكري يف منطقة ما لتقوم برسم خرائ, وغريها

وهذه األحذية , وكان لدى ااهدين أحذية صينية رياضية تنفع كثريا يف لعب الكرة, عندئذ تتحرك السرية املكلفة ملهامجتها
جود اإلخوة يف منطقة ما وات التيجراوية املعادية تعرف بووكانت ق, كانت تترك عالمات نقطية على األرض مثل آثار املعز

والسبب هو أن , أما البدو فقد نشروا االشاعات بأن هناك رجال بيض جاءوا ملساندة األوجادينيني, تلك اآلثارإذا رءت 
أثناء هذه و!" أغا"وأهم كلمة تعلمناها لدى الشباب هي كلمة التعجب , بعض إخواننا شقر مثل زكريا والدكتور محدي

الدوريات األمنية متكن بعض الشباب من اجياد مياه غري طبيعية يف احدى املناطق والرتل الواحد من هذا املاء يكون ببضع 
والذي عرفناه أثناء تواجدنا يف املنطقة , وقد عرفنا فيما بعد بأن اإلبل فقط هو من يتحمل شرا, ارتال من املاء العادي لثقلها

باملعادن الطبيعية وكذلك االحجار الكرمية ويكفي أن أكرب بئر للنفط يف العامل موجود يف منطقة شيالبو يف أن أرضها مليئة 
فأكرب قبيلة يف أثيوبيا هي , وسط األوجادين وال يستفيد أهايل املنطقة من خرياا فهي من أفقر القبائل األربعة الرئيسية

مث األمهارة اليت حكمت البالد بدأ , لمون يشكلون النسبة الكبرية فيهاواملس, مليون 20األورومو وعدد سكاا يتجاوز 
مليون  12وال يتجاوز عدد سكاا , وتستخدم لغتها رمسية للبالد, بامللكية حيث هيالسي السي وأخريا الديكتاتور ماجنيستو

مليون نسمة وكلهم مسلمون  7مث يأيت بعد ذلك األوجادين و يصل عدد سكاا , وهناك نسبة ال بأس ا من املسلمني
وتتواجد , صوماليون مث يف األخري القبيلة التيجراوية وتنحدر من ساللة امللك العادل النجاشي احلبشي الذي كان يف أرترييا

مليون يف اثيوبيا ولكنها هي اليت  5وال تتجاوز عدد سكاا , فهم أيضا حاربو منجيستو لالستقالل, القبيلة بكثرة يف أرترييا
ونسبة , تسيطر على زمام األمور بدعم أمريكي واضح فقد ساندا ضد ماجنيستو مث بعد ذلك ساندوا ارترييا لتنال االستقالل

وقد متكنت هذه القبيلة الصغرية من تضعيف املعارضة , املسلمني يف اثيوبيا أكرب من املسيحني ولكن ال أحد يبايل ذا
الدولة وملا بدأت املقاومة االسالمية يف االوجادين بعملياا العسكرية ضد النظام االورومية واألمهارية وغريها بارهاب 

والتيجري معروفون بصالبتهم أثناء اللقاء وهم من , تشجعت احلركة االورومية سياسيا وتطورت أيضا إىل مقاومة مسلحة
قُتل الرجال وبقيت جمندة وملا اقترب االخوة  وال يستسلمون يف املعارك ففي احدى املعارك, األورثوذسك املتعصبني املتشددين
إن , وبدأت باهلرب وقد تركوها االخوة ومل يقتلوها تكرميا لشرفها وهذا من مساحة اإلسالم, ألسرها خلعت مجيع مالبسها

تصلهم عن  فقد كانت املعلومات, القوات التيجراوية مل تكن تتوقع بأن شباب ااهدين البدو سيقاوموم بشدة وخبربة كبرية
وكنا نستخدم أمساء مدن مينية يف االتصاالت فقد كانت دفعة الصومال هي , التدريبات وعن حتركام السريعة يف املنطقة

وتعمدنا لذلك ألننا نعلم بأن القوات االثيوبية تتصنت , صنعاء واألوجادين عدن وكانت هناك يف مشال مكال وحديدة
وملا وصل األخ , صنعاء بالقرب منا فكانت احلكومة تظنها بأا مكاملات من اجليش اليمينللمكاملات الالسلكية ومبا أن عدن و

  .ابو حفص مت حتقيق اتصال السلكي بالسودان من األوجادين وتكلم الشيخ أبو حفص مع مسؤول الزراعة يف مدينة كسال
خصي إىل وادي شبيلى حيث تقع وكُلفت مبرافقته كحارس ش, حان موعد رحيل الشيخ ابو حفص وقد رأى ما نعانيه

وهكذا حتركنا بالسيارة , كم وكانت مهمىت أن أتكد بأم حتركوا مث أرجع إىل املعسكر 90قرية آباقرو اليت تبعد حبوايل 
العسكرية وبلغنا الوادي وملا وصلنا كانت هناك سيارة شاحنة من جتار اجللود وقد وافقوا على نقل الشيخ أبو حفص وأبو 

خ الدليل عبد الرزاق اريتيين بسعر ألف دوالر ولكن عندما درسنا الطريق عرفنا أم سيمرون يف مناطق حكومية هاين واأل
والنظام اإلثيويب هي من أتعس األنظمة يف حقوق , ومن األرجح أن يدخلوا يف مدينة غودي وغريها وطبعا ممكن أن يأسروا

الشيخ أبو حفص عن رأيه وفضل املشي بدال من السيارة وهكذا متكنوا من وتراجع , االنسان فهي ال حتترم البين آدم أبدا
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وبعد فترة واصلتنا دعم كبري من , ورجعت إىل املعسكر لنكمل املرحلة الثانية, الرحيل بسالم ومعهم حراسة من الدفعة األويل
وقد وصلين حذاء رياضي أصلي , تجيبويت من مالبس وصناديق البسكويت أبو ولد وبكيتات من عصري البودرة والفيتامينا

  .وسراويل جرت أصلية وفنيالت آخر موضة ومالبس رياضية وقد سررنا كثريا هلذه اهلدايا اليت جاءتنا من قبل األخ الصيين
بعد الدورة الثانية كانت هناك نشاطات عسكرية قوية يف جيجيكا وغريها واشترك يف هذه املعارك أخونا أبو خدجية 

 12ولدينا أيضا , وهكذا أصبحنا لدينا سريتان جاهزتان للعمل, بني فقد منعوا من االشتراك من قبل األخ سيفأما بقية املدر
وكانت , ويصبحون جاهزين بعد انتهاء الدورة الثالثة, آخرين يساعدوم 6جاهزين ليتولو التدريب و 6مدربا صوماليا 

اء وجودنا هناك بل بالعكس ارتفع مستويات األداء أثناء االشتباكات األمور متشي بالتمام مل يقتل أحد من شباب الكتيبة أثن
فالشباب وفروا رصاصام ومل حتصل رمايات عشوائية والقادة امليدانني سيطروا على املعارك ويف احداها رمى أحد شباب أقل 

ن مل يصب أحد فيقوم من نصف خمزن وهذا أمر مل يكن حيدث قبل التدريبات ألن الشباب كان يهمهم صوت الرصاص وإ
بتفريغ املخازن كلها ألال يظن اآلخرين أنه مل يشترك يف القتال وقد أبطلنا هذه النظرية ووضعنا األولوية على رؤية اهلدف 

وأسرعت القوات , والعجيب أن البدو نشروا االشاعات حول ااهدين وأرعبوا العدو يف كل القرى, والتأكد من إصابتها
اقرو واحتلوها وكان هذا أكرب خطأ عملناه ومل نشأ أن نفعل شيئا ألننا عندما أخربنا إخواننا االوجادينيني اإلثيوبية إىل آب

ردوا علينا بأن آباقرو قرية صغرية , بالذهاب للقرية والتواجد فيها وحماولة فرض سيطرتنا فيها قبل وصول القوات اإلثيوبية
وسلمنا ملبدأ , رفنا أا املعرب إىل الصومال وقرية استراجتية مهمة بالنسبة للمجاهدينأما حنن فع, والقوات االثيوبية لن تتلفت هلا

وبعد ذلك أرسل االخ سيف االسالم جمموعة من , أهل مكة أدرى بشعاا ولكن بعد فترة دخلتها القوات االثيوبية واحتلتها
وبدأ األخ سيف يدرس هذه , مع املعلومات الالزمةوبفضل اهللا ج, االستطالع جلمع املعلومات عن معسكر العدو يف القرية

أكثر شيئ كان يقلقنا يف حالة وقوع أي هجوم علينا هي العائالت اليت تسكن يف املعسكر فقد خصصنا منطقة . امللفات جبدية
  .وكانت عائلة أخونا أبو خدجية وعبد السالم تعيش معنا يف املعسكر, للعائالت ومسيناها قرية األمل

م انفجرت األوضاع يف الصومال بعد هدوء نسىب فقد بدأت القوات األمريكية حبملة شرسة على 93ر سنة يف أكتوب
وقد صنفت اإلدارة األمريكية عديد بأنه متمرد , الزعيم الصومايل حممد فرح عديد يف الضواحي اجلنوبية من مدينة مقديشو

وبدأت توزع االقاويل واألكاذيب حوله , بيت األبيض بعدمل يكن مصطلح إرهايب جاهز يف قاموس ال, على األمم املتحدة
وهكذا يضحكون على الشعوب باسم احلرية وهم املسفدون يف األرض وبال , ليقنعوا العامل بأن تواجدهم يف الصومال شرعي

أمل ترى إىل , ئلفهم أخرب بتلك املسا, هل تريد يا أخي أن تعلم احلرية والدميوقراطية األمريكة؟ اسأل أهل الفلوجة, منازع
اسأل أهل , اسأل أهل الكرابلة, اسأل أطفال العراق يف الدورة, اسأل أهل القائم يف العراق, بيوا وإىل سكاا املشردين؟
والعجيب أن تسرع إدارة األمريكان إىل , فلديهم اجلواب الكايف الشايف, اسأل أهل قرى قندهار, قرى خوست يف أفغانستان

وهم يف نفس الوقت ,  اندونسيا بعد طوفان التسونامي ليحسنوا صورم املشوهة لدى العامل اإلسالميمساعدة املسلمني يف
أما العراق فاألمريكان , وحكمتهبإراته على األقل التسونامي من قدر اهللا سبحانه وتعاىل و, يدمرون شعب بأكمله يف العراق

. هناك ظلم واضح ولكن ال حياة ملن تنادي, وعدالة يف هذه الدنيالسيت هناك موازنة حقيقية , هم من يشرد ويقتل األبرياء
كلنا نعلم بأن أمريكا دائما هلا عمالئها يف كل قضية فقد كان علي مهدي رفيقهم املفضل ووجدت القوات األمريكية األمان 

لعادة فإن أمريكا ال وكا, وبدأت املطاردات وعمليات تشويه صورة عديد, يف مشال مقديشو يف منطقة كاران وما حوهلا
لكن القوى العظمى دائما , وااليطاليون نصحوهم بعدم الدخول يف مناوشات مع القبائل يف العاصمة, تسمع لنصيحة أحد
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حتسب نفسها على صواب فلم تسمع أمريكا حىت بنصيحة أمها اململكة املتحدة عندما نصحتها بعدم التدخل العسكري يف 
  .الصومال

لنسبة للقاعدة ارض خصبة ملواجهة القطب األوحد وكانت هي الساحة الوحيدة اليت سيتم فيها إن الصومال كانت با
تطبيق كل ما تعلمناه يف أفغانستان ولكن ال تنسى أن املواجهة ستكون بني القوى العظمى بالنظام العاملي اجلديد بقيادة 

وقد أصاب الشيخ أبو الوليد , رخيصة هللا سبحانه وتعاىلليقدموها , وبني شباب ال ميتلكون غري أنفسهم, الصهاينة األمريكان
عرف من , املصري عندما أقنع قيادة القاعدة بالتركيز على الواليات املتحدة ألا رأس الفتنة يف كل ما جيري للعامل االسالمي

, قع الواضح أمام أعينناحنن نعيش الوا, وليس هناك نظريات مؤمراة واستخدام ااهدين وال غريها, فهم وجهل من مل يفهم
ومن جهتنا يلزمنا نقل خرباتنا القتالية للعامل االسالمي ولنذكر األمة أن هؤالء الشباب هم الذين أجربوا الروس على 
االنسحاب من افغانستان وتالها بعد ذلك اسقاط االحتاد السوفييت وحصلت كثري من الدول االسالمية يف آسيا الوسطى على 

يا شباب االسالم حنن قد صنعنا تاريخ يف مرحلة من , وهي تنتظر من يوحدها حتت راية االسالم إن شاء اهللا ,حقوقها املبدئي
وجيب على كل املؤرخني أن يكتبوا احلقيقة وأدعو كل القادة وكل األسرى يف السجون إىل كتابة جتارم حلفظ , املراحل

هذه الصفحات ليتعرفوا علينا متاما كما تعرفنا على أجدادنا الصحابة  التاريخ فبعد ألف سنة سيلجأ أحفاد أوالدنا إىل قراءة
وماذا صنع حكام العرب وحكام املسلمني لشعوم؟ , واحلمدهللا, إننا نصنع التاريخ املعاصر, والتابعني بعد ألف وأربعمائة سنة

وسوف ينساهم , واملشاكل اليت ال تنتهي! االعتقاالت! السجون! عدم احلرية! االستبداد! الكرب! التنازالت! اهلوان! الذل
أما الذين خانوا أمتهم , إن التاريخ االسالمي والغريب سيذكر الشيخ أسامة, وقهرهم لشعوم, التاريخ بسبب خيانتهم ألمتهم

ن كل سجون هؤالء احلكام بدًء من األردن واملغرب ومصر واجلزيرة واليم, فقد نسيهم التاريخ القريب فما بالك بالبعيد
املناضلون واالصالحيون وعوام املسلمني , واجلزائر وتونس وليبيا وموريتانيا كلها كانت مليئة بأآلالف من اإلخوة االسالمني

وبدال أن يكافأ , وأرادوا العدل واحلرية و الرجوع إىل أصل الدين, الرافضني للظلم والذين مل يكن ذنبهم إال أن يقولوا ربنا اهللا
وهل جزاء االحسان إال االحسان؟ فقد حررنا دول كانت حتت سيطرة , بتهمة االرهاب وعدم حب الوطنأبناء األمة سجنوا 

هل بعد كل هذا نوضع يف حانة االرهابيني , مثرة غري متوقعة للدول االسالمية يف آسيا الوسطى فاجلهاد األفغاين أمثر ,العدو
بالطريقة الصهيونية ولكننا كما وصفنا اهللا حيث جنهز أنفسنا بسبب ارضاء أمريكا؟ ولكن واحلمد هللا حنن لسنا ارهابيني 

و نتربأ منها إن كان عن , لترهيب أعداءنا املعتدين واهللا حسيبنا فنحن يف حرب ونقر أن هناك بعض التجاوزات يف احلروب
ء بنا يف احلروب أكثر مما نفعله وال خيفى على أحد أننا حنترم عدونا أكثر مما هو حيترمنا فما يفعله األعدا, قصد أو تأويل فاسد

مدين صومايل وال أحد من علماء االسالم ألّف كتابا ذا وملاذا كل هذه الضجة  13.000األمريكان قتلوا أكثر من , حنن
ألف فقط؟ هل حنن من قصف املدنيني العزل بالقنابل العنقودية؟ فقد  3000خبصوص احلادي عشر من سبتمرب؟ ألسبب 

هل حنن من رمى بالقنابل الكيماوية ألطفال الشيشان؟ هل حنن من , لقنابل يف أفغانستان مبرآى من اجلميعرمت الروس تلك ا
رمى بالقنابل املسمارية احملظورة ألطفال ونساء ورجال فلسطني احملتلة؟ هل حنن الذين قتلوا املئات يف محاه؟ هل حنن من يقتل 

نع القذائق اليت حتتوي على اليورانيوم واليت استخدمت يف حرب اخلليج الرؤساء بسبب اخلالفات الدنيوية؟ هل حنن من ص
الثاين يف العراق؟ وهل حنن من جوع أطفال العراق وقتل املاليني؟ وهل حنن من يدمر األعراس ويقتحم املقدسات ويروع 

وهل حنن من خيطط , م أبو حنيفة؟اآلمنني يف العراق؟ وهل حنن من حاول تدمري مقربة اإلمام علي رضي اهللا عنه ومسجد اإلما
ميليون شاب عريب ومسلم باملخدرات؟ وهل حنن من يسرق خريات  6لنسف املسجد األقصى؟ وهل حنن من مسم أكثر من 

أمة حممد؟ وهل حنن من يعذّب شباب أمة حممد بالطرق الوحشية يف السجون السرية؟ وهل حنن من رمى بالقنبلة النووية لتقتل 
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يون شخص؟ وهل حنن من قام باحتالل بلد اسالمي بناءا على معلومات كاذبة؟ هل حنن من فتح بالد أكثر من نصف مل
املسلمني للكفار ليستخدموها يف مهامجة أمة حممد؟ اجلواب واضح أن األمريكان والصهاينة والروس ومن عاوم هم من 

وال يتحسسون مبا يفعله األعداء؟ لقد قتل باسم , فقط إذًا ملاذا يتحسس الناس على عمليات ااهدين املقاومني, يعمل ذلك
ال نقول بأن ااهدين ال خيطأون فنحن , شخص يف العراق خالل سنتني 150.000مكافحة االرهاب املزعومة أكثر من 
الدول واجلميع يعلم أننا نواجه أكرب قوة يف العامل ومدعومة لألسف الشديد من حكام , لسنا مالئكة بل بشر نصيب وخنطأ

فجنود الكفار ينتشرون يف بالدنا يأكلون ويشربون ويلعبون بنساء املسلمات باسم السياحة مث ينطلقون إىل العراق , االسالمية
ويعلم اهللا أن الدعم املقدم , األمريكانمن عمليات الشباب األبطال املقاومني يف العراق تصيب % 80و, وأفغانستان لتدمريها

واليوم تريد أمريكا أن تنسحب , أكثر لبالدنايطمعون األمريكان وحلف الناتو دولنا ما جعل هؤالء  لألمريكان من قبل حكام
  .وال حول وال قوة إال باهللا, من العراق وتورط العرب فيها

  وسقوط البالك هوك معارك مقديشو
وااهدين كما قلت  م وقد شهدت مقديشو تصعيدا يف عمليات القبائل املسلمة1993دخلنا يف منتصف أكتوبر سنة 

, وقد ازددنا تنظيما وقوة ومتكن الشيخ ابو عبد اهللا أسامة بن حممد بن الدن من احلضور إىل الصومال فقد طار بطائرته, سابقا
أما على الصعيد التقدمي العلمي فقد بدأت القاعدة , وكانت رحلة ناجحة جدا, يف نريويب, وهبطت يف مطار كيناتا الدولية

وعلي إهاب , فقد كُلف أخني مها حسني خريشتو املغريب املعروف بأيب طالل, درها ورفع مستوى العلمي لديهابتدريب كوا
  .وهكذا بدأ أبو طالل املغريب بالدراسة على الطريان يف نريويب, من التعلم على الطريان, املعروف بالنووي

نة عندما علمته قبيلته من مستشفى وسط املدي للمعارك يف عاصمة الصومال فقد متكن عديد من الفرار واهلربإعود 
والقبيلة حصلت على املعلومة من مصادر إيطالية ومت ريبه بواسطة جنازة واخراجه من املستشفى  ,بأنه مطلوب اهلرب غدر

, وهنا أعلنت القبيلة احلرب على األمريكان فقط, وعندما وصلت القوات األمريكية وحاصرت املستشفى وفتشوه مل جيدوه
وحصلت هناك معارك بني الباكستانيني , وكانت القوات الباكستانية واملغربية بصفتها مسلمة هي الىت تكون دائما يف املواجهة

عسكري باكستاين وكثري من اجلرحى وهكذا بدأت القوات األمريكية حبملة عسكرية 11ورجال عديد وقتل فيها أكثر من 
فقد , ن كل ما جيري يف العراق اآلن هي صورة طبق لألصل ملا جرى يف الصومالواحلقيقة أ, واسعة النقاط العتقال عديد

كان عديد يف األول حليفا هلم مث انقلبوا عليه مث بدأوا بنشر املنشورات واللجوء إىل احليل اخلبيثة بوضع األموال على كل رأس 
احلديثة حتلق مبسافات قريبة الرهاب السكان  ورميها من على أسطح املنازل وكانت الطائرات الكوبرا والبالك هوك, مطلوب

وكذلك , وتذاع باملكربات الصوتية املركبة على الكوبرا, ومن خبثهم أم وضعوا أشرطة املوسيقى الفاسدة وأصوات اخلالعة
قوا إال للتمتع وكأم مل خيل, والصور اخلليعة لتخدير ونشر احلرية الفاسدة يف الشعب الصومايل, وزعوا أشرطة األفالم اخلليعة

اجلنس واخلالعة وفساد األخالق والزواج املثلي وسب , وهذه هي احلرية اليت يبشر ا رؤساء واشنطن لشعوب, باجلنس فقط
مث خيوفون العامل بأن االسالمني لو استولوا على احلكم فستهمش املرأة وستظهر , النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم دون حماسبة

إننا , واحلقيقة أن ظهور االمرباطورية األمريكية هي اليت جلبت للعامل احلروب املتواصلة, ل الناس عشوائياحروب متواصلة وقت
ولرياجع هؤالء األمريكان كتب , بل أمريكا هي اليت تدخلت يف شؤوا, رأينا دولة طالبان كانت مساملة ومل اجم أحدا
أما القول بأننا نريد إقامة خالفة من األندلس إىل اندونوسيا , مريكا وال بشؤواالتاريخ لينظروا أن اخلالفة العثمانية مل تم بأ

وحنن ظلمنا وطردنا منها وإعادة الدولة االسالمية اليت , فهذا حقنا فكل هذه البقاع هي اسالمية وليست أمريكية الصليبية
إذًا أمريكا هي خائفة , فهذا ما ال نقبله, ار الغربأما ابقاء الدوليات اليت صنعتها بريطانيا وكف, توحد أمة حممد أمر شرعي
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إم يعدوننا , على مصاحلها فقط وليس على مصاحل املسلمني ولو كانت جادة فيما تنشرها لتركت الشعوب للتغيري كما تشاء
منون باهللا وال يا حكام أمريكا حنن مسلمون وأنتم كفار ال تؤ, }وما يعدهم الشيطان إال غرورا{, باحلرية واجلنس واخلراب

فقولوا ماشئتم فما يهمنا هو رضى اهللا سبحانه , وإن كان ذلك إرهابا, برسوله فإننا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهللا
  .واحلرية, ولقد كشفناكم يف الصومال عندما دمرمت البلد باسم التغيري, وتعاىل والعامل قد كشف أكاذيبكم

أعين أقوى وأسرع قوات تدخل يف أمريكا وكانت مدعومة , من املاريرتوهي " الديلتا فورس"حتركت القوات 
واجتهوا ملنطقة سوق بكارا حيث السوق العمومي وقصدوا عمارة األوليمبيك , باملدرعات ومروحيات الكوبرا والبالك هوك

 اجتماع طارئ يف كان لدى السي أي إي أخبار بأن زعماء اهلربغدر يف, اليت تستخدم اليوم من قبل شركات االتصاالت
إن اجلندي األمريكي , ويف احلقيقة أم ال يتحركون إىل أي هدف إال بعد التأكد بأن جنودهم سوف يرجعون ساملني, املبىن

والسبب بسيط هو أم يستخدمون اجليش لرفع , ولكنه من أجنب اجلنود على وجه األرض, من أقوى اجلنود تدريبا يف العامل
الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون {, فهم حيبون احلياة كما حنن حنب املوت, مستوى معيشتهم فقط
وحتركت املدراعات املكتوبة , وطبعا نسقت هذه القوات مع القوات الباكستانية لتدعمها عند احلاجة, }يف سبيل لطاغوت

إن األمم املتحدة هي مؤسسة صهيونية , املوت الذي يفرون منهوظنوا أم ذا االسم سينجون من , عليها اسم األمم املتحدة
وهي دائما نشطا فيما توافق عليه اسيادها , ال تقوى على شيئ وقد أسست لتضعيف الضعيف واحترام القوي ال شيء آخر

مة العمياء ال ترى ما وانظر اليها اليوم ماذا تفعل يف دارفور يف السودان؟ ملاذا دارفور بالذات؟ هل هذه املنظ, من الصهاينة
تفعله الكيان الصهيوين بالفلسطينيني؟ وماذا تفعل أمريكا يف النجف والفلوجة ومسراء؟ خرب اهللا بيت األمم املتحدة كما 

مث يتهمنا من يتكلم بلغتنا ويدين بديننا بأننا رجعيني وال نفهم يف السياسة العاملية وليس لدينا استراجتية , خربت بيوت املسلمني
أين استراتيجيتهم هؤالء املنهزمني الذين ال يفهمون يف السياسة غري التقليد وتنفيذ أوامر أسيادهم من الصهاينة , اضحةو

وباستراتيجيتنا نالت آسيا , يا إخواين استراتيجيتنا واضحة هي العدالة التامة على الشعوب والرجوع إىل الدين, واألمريكان
, ربت القوات األمريكية باالنساحب من الصومال وبالد احلرمني واالختباء يف الربع اخلايلالوسطى حريتها وباستراتيجيتنا اج

وباستراتيجيتنا ال تقوى أمريكا اآلن من اختاذ أي قرار , وما معىن استراتيجية الذل واهلوان واالستسالم للعدو خلمسني سنة؟
 ون هلا باملرصاد أم ال؟ واهللا إن مل يقاوم الشبابالمية ستكهل ااهدون واملقاومة االس, من دون أن تتريث وتنظر للمسئلة

ولكنها ترى أن أمريكا ضعيفة وهي , برناجمها النوويالغزو األمريكي يف العراق لكانت إيران اليوم قد استسلمت فيما خيص 
ي مؤمترات دولية تقام يف أي وليست هناك أ, لألمة زم يف العراق وهذه فرصة إيران لتثبت للعامل اإلسالمي أا تريد اخلري

وهم يقصدون يف ذلك املقاومة ) باالرهاب(وأيضا نوقش مشكلة ما يسمى , والعسكري, مكان إال نوقش الوضع االقتصادي
واحلمد اهللا الذي ألقى يف قلوم الرعب فهم ال ينامون بالليل إال وكلمة ارهاب وارهابيني يف , ضد املتغطرسني يف كل العامل

وحنن العرب , استراتيجيتنا هي ان نقول للعامل أنه ليس هناك سامية اليهود وغري اليهود فالبين آدام كلهم سواسيا, ألسنتهم
إن الدين االسالمي يهاجم  }إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم{, ساميني كذلك ولكن ال نستخدم القبلية للغظرسة والظلم والقمع

ومن يتكلم فيكون بإذن األمريكان ويبدأ بإلقاء اللوم على من يقاوم , د يتكلميف كل مكان يف العامل حبجة االرهاب وال أح
أما لو سب الصهيوين فإن الدنيا ستقف ومنهم املسلمون الضعفاء يف دينهم ويناصروم باسم االنسانية وباسم أن , الصهاينة

ني أصال بأن استراتيجيتنا تسقط أنظمة وتأيت بأخرى أنا أقول هلؤالء املنهزم, واهللا إن هذا لنفاق, الدين االسالمي دين احملبة
وبوجودنا يف هذا العامل أصبح هناك توازن يف سياسات الدولية فقانون الغابة اليت تنتهجها الدول ارمة اليت سلبت الشعوب 

ولو ال دفع اهللا الناس { ,هذا القانون ال يعمل اآلن, حرياا يف املاضي وتريد أن تظهر اليوم بأا حتافظ على حقوق االنسان
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هل نسي هوالء املنهزميني ما فعلته بريطانيا , فإذا هامجت فسوف تقاوم بكل قوة} بعضهم ببعض لفسدت األرض
بالفلسطينيني عندما سلموا وطنهم لليهود؟ أيريد هؤالء أن ننسى أو نتناسى أن بيننا وبني بريطانيا ثأر بسبب فعلتها تلك؟ واهللا 

واهللا إن جيوش األمة االسالمية والشعوب االسالمية جاهزة متاما لسحق بين صهيون واجبارها , لقى اهللالن نساحمهم حىت ن
 لكن باستراتيجية اخلونة من حكام دولناو, على اخلروج من فلسطني كلها أو العيش فيها كمواطنني حتت راية دولة االسالم

هي االعتراف بالكيان  ,؟ما توصل إليه السلطة الفلسطينيةانظر إىل , فسوف نعيش يف الذل واهلوان خلمسني سنة أخرى
, ال وجود السرائيل هذا ما نعتقده, وهذا واهللا كالم خطري يف حق الشعب املسلم الفلسطيين احملتل) اسرائيل(الصهيوين باسم 

ن نصفق هلم ونعمل هناك يهود ميكنهم أن يعيشوا معنا كما سبق ذلك يف املدينة واألندلس وغريها ولكن أن حيتلونا وحن
ما معين تقوية اجليوش , واهللا إن هذا ملهزلة كبرية وسوف حياسب اهللا من يشجع على ذلك املخطط اخلبيث, املواثيق معهم
هي فقط ملواجهة الشعوب ولالسف الشديد ومما ال خيفى على أحد أن مستوى الشرطة يف الدول العربية واألمن , ؟االسالمية

وأعود , وإنا هللا وإنا إليه راجعون, أقوى من مستوى اجليش وكل هذه اإلجراءات ملواجهة الشعوب فقط الداخلي واملخابرايت
واملعارضة قد وجدت من عهد اخللفاء , ولكننا جماهدون ومعارضون ملا جيري يف دولنا, وأقول للشباب أننا لسنا تكفرييني

فالشباب مثال , أن نكفر اتمع وأظن أنا هذه املسئلة واضحةوبدون , وبعض األحيان كانت مسلحة, الراشدين إىل يومنا هذا
هذا أمر , يف بالد احلرمني جيب أن ال يؤذوا األبرياء وأن ال يكفروا اتمع أما املقاومة وحماولة تغيري هذا النظام والظلم القائم

وإذا تطور األمر إىل , املقاومة السلمية مشروع يف كل زمان ومكان بعد استشارة العلماء والنظر يف السبل السليمة لذلك وهي
  .مقاومة مسلحة وباستشارة من العلماء فال بأس بشرط أن ال يترتب مفسدة أكرب أو ضرر أكرب بسبب فتح تلك اجلبهات

وعودا ملعركة مقديشو فقد بدأت املعارك بعد الظهر تقريبا واجتاحت املاريرت سوق بكارا وبدأت االشتباكات ومل متر 
مث بعد ذلك مت تفجري املدرعات اليت حاولت الدخول  7ل حىت أسقطت البالك هوك األمريكي بواسطة األريب جي وقت طوي

, يف جنوب مقديشو" غيت جاعل"يف حي " مهروين"ملساندة الطيار وهذه املدراعات موجودة يف الطريق املؤدية إىل 
ما البالك هوك فقد اسقطت من قبل شباب عديد أ, وموا التقدمزرعوا األلغام وقا وااهدون من شبابنا أقصد االحتاد هم من

وحصل هناك تضامن بني كل اهلربغدر وتتكون هذه القبيلة من أربع أفخذ واحتد االسالمني مع رجال عديد رغم خالفام 
بيوت الشعبية وحاولوا وفر البعض اآلخر إىل ال, وقاوموا العدو ومت أسر الطيار وحصار جمموعة من اجلنود املاريرت يف املنطقة

, األبواب على وجوههم فقد جووا بالفؤوس وسكرت, هلم هذاأخذ النساء واألطفال كأسرى لضمان سالمتهم ولكن أىن 
وجاءت , من املاريرت 10وقتل خالهلا أكثر من , وعرفت هذه اموعة أا وقعت يف مأزق كبري وبدأت الذخرية تنفذ منها

وأنا أعرف , ولألسف الشديد فقد قتل كثري من األبرياء حبجة البحث عن عديد, لق فوق املنطقةاملروحيات وحبذر وبدأت حت
بأن " كما يقول"بسبب أن فانوس البيت كان مولع بالليل وظن طيار الكوبرا , عائالت يف املنطقة فقدت كل افراد األسرة

وقام ذلك اجلندي الطيار اجلبان بالعمل االجرامي , النور هو صاروخ أريب جي متجه إليه وطبعا هذا كله من اخلوف والرعب
وهناك تصرفات مشهورة , فهو قد قتل مدنيني أبرياء عن قصد واستهدف بيت مدين عن قصد, حسب التعريف األمريكي

تطيعون ميتلكون األجهزة وال يس, فعال هم جبناء, لدى القوات األمريكية أثناء املفاجاءات فهم يقتلون كل من مير أمام أعينهم
وحنن , يقتلون بأعصاب بادرة وهم يضحكون وال يعتذرون أبدا ألن هذا ال يناسب الدولة الكربى, حتديد العدو أو املدين

, ايضا بفضل اهللا لن نعتذر ألمريكا ألننا يف حرب وما حيصل يف كل أحناء العامل هي ردة فعل ملا يفعله األمريكان بالشعوب
وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم {, واملقاومة بالطرق املتاحة أمر مشروع, يل إال للحقفليعارضنا من يعارضنا وال نبا

وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما } {وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها} {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماعتدى عليكم{, }كافة
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حبجة أن املقاومة , وا دين حممد صلى اهللا عليه وسلموصدق اهللا العظيم وكذب اخلونة والذين يريدون أن يبدل} عوقبتم به
إن الرسول فهم هذه اآلية جيدا وهو من حاصر الطائف ونصب , واجلهاد يسيء إىل دين السالم ودين احملبة ودين اإلخوة

حدا أن اإلسالم هل أنكر أ, يوما ردا باملثل على ظلم تلك القبيلة اليت اعتدت على املسلمني من قبل 40عليها املنجنيق ملدة 
هو دين السالم عندما يريد العدو السالم ودين احلرب عندما اجم ودين احملبة عندما يبادلنا العدو ذلك ودين األخوة عندما 

ولكن الصهاينة واملتطرفني من الصليبني يف واشنطن هم ال يعترفون مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ومل يعتذروا , يقبلنا اآلخر؟
يف األندلس إىل يومنا هذا وقد شردوا كل أهل البالد من مسلمني ويهود وأخرجوهم من البالد رغم أننا ال  ازر احلروب

نشرد أحد من ديارهم فاليهود والنصارى ممكن أن يعيشوا معنا يف دولة واحدة ولكن حتت حكم عدل االسالم ألنه هو دين 
  .العدل احلقيقي

األمريكي إىل مكان جمهول ليتم استبداله بالزعيم القبلي عثمان عطو الذي  مت نقل الطيار, ولنبقى يف معارك مقديشو
إن الفن , "سقوط بالك هوك"واملضحك أن مؤسسة اهلوليوود قد أخرجت فيلم ومسي باسم , خطف من قبل األمريكان

وكاتب , ام ولألسف الشديداألمريكي يستغل املواقف لتقوية إدارا أما الفن التقليدي العريب فهو يدمر الشعوب ويقوي احلك
وكما هو مألوف من أفالم رامبو , الفيلم األمريكي يروي قصة الطيارين واجلنود الذين حصروا يف ذلك اليوم من أكتوبر

كما عملوا , وقد عملوا األفالم الكاذبة عن فيتنام لرفع املعنويات اجلنود, فإم ال يهزمون, وسوبر مان, وأرنولد شوارز نيغر
وتصوير املشاهد اليت جتعل من , أما يف البالك هوك مل يتكلمو عن األسري الطيار واكتفوا بلفق األكاذيب, رابوراأفالم تو

الصومايل رجل وحشي ألن األمريكان جاءوا ليساعدوهم وحتريرهم واخراجهم من جحيم الفقر وما إىل ذلك من األقاويل 
وهم , ان وطبعا يتعاطف املشاهد مع األمريكان ويتساءل ملاذا يهامجوننا؟واألكاذيب اليت تعودنا أن نسمعها من هؤالء األمريك

, واهللا حنن من يعلم نوايا األمريكان الشريرة, }كربت كلمة خترج من أفوامهم إن يقولون إال كذبا{! أهل خري وما إىل ذلك
أين تلك األسلحة؟ مل يعثر على أي , املأمل يومهوا العامل بأن صدام حسني يشكل خطرا على العامل بامتالكه أسلحة دمار الش

وطبعا ظهرت يف الفيلم بأن اموعة احملاصرة , أو يتركونا حنن لنواجه الغطرسة, فإما يستيقظ النائمون, كالم فارغ يف العراق
اكستانية استطاعت فك احلصار واهلرب وبدون دعم من أي قوات وجلأت إىل امللعب الكبري الباكستاين الذي بناه احلكومة الب

وامللعب يتواجد يف حي مهر جديد , والذي يعرف مقديشو يعلم بأن احلصار كان يف منطقة بكارا, يف عهد الرئيس سياد بري
وال يستطع أي أحد أن يتحرك فيها ألن الشباب , كم من منطقة املعركة وامللعب 10وهناك مسافات كبرية تزيد عن , البعيدة

 ,وما حصل يف احلقيقة أنه مت ارسال قوات باكستانية واندونوسية للنجدة, قاوم أي قوةوقبيلة اهلربغدر كانت جاهزة لت
وكذلك القوات االندونوسية لكوما من دول , واألمريكان دائما ال يعترفون باجلميل فالقوات الباكستانية واجهت الشباب

, طقة ومع املفاوضات واألخذ والرد مت فك احلصارومتكنت هذه القوات املدعومة من دخول املن, اسالمية مت ارساهلا للمنطقة
أما اليوم الثاين فكانت الفاجعة فقد متكن الشعب الصومايل يف منطقة بكارا من سحب اجلثة , واستمرت املعارك حىت الليل
وكان بعضهم , وحنن كمسلمني ال نؤيد تشويه أو متثيل جثث البين آدم مهما كان عقيدته ودينه, اجلندي أمام كامريات العامل
وأدركت إدارة الدميوقراطيني يف البيت األبيض , وهذه املشاهد أثرت على الرأي العام يف أمريكا, يأكل حلم اجلمال أمام اجلثة

ولن تتكرر استقبال رؤساء األمريكان يف الصومال كما مت ذلك يف حرب اخلليج , بأن الصومال سوف تسبب هلا املشاكل
هل هذه الدول متلك قرارا فعال؟ , احلرب بوش األب استقبال األبطال يف الكويت ولالسف الشديدالثاين عندما استقبل جمرم 

أين التعاون إذًا؟ وعندما طلب منهم ااهدون ترك األمر هلم باسم , جملس التعاون مل تستطع تشكيل قوة ملواجهة صدام حسني
فقد طمعوا , حنن نرى تبعات ترك العدو ليقترب من املقدسات وها, سخروا منه بل طردوه من البالد, الشيخ أسامة بن الدن
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أما انتظار االصالح , جيب علينا مقاومة الصهاينة والقوات الصليبية اليت امجنا يف كل مكان حلماية البالد وشرفنا, أكثر فأكثر
إننا مع , الم أكثر فأكثراملزعوم من قبل االمريكان فلن تكون اصالح من أجل االسالم بل إصالح من أجل تدمري االس

ما "حنتاج إىل النظر يف حديث الرسول , التجديد طبعا والتغري ولكن جتديد يرجعنا إىل ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم
واهللا لو رجعنا إىل الدين ألصلحنا أمر دنيانا وآخرتنا وجيب أن نصلح كل املفهوم الديين واخلطاب " أنا عليه وأصحايب

ونستثمر الزمن فنحن يف زمن , واحلدثية, واالقتصاد, والعلم, فنعيد قراءة معىن اجلهاد, حيث يربط كل شيئ بالدين, السياسي
ولسنا مع الذين يريدون أن جيددوا ثوب الكعبة ليحضروا لنا , غري زمن الرسول الكرمي وهذه مسئلة واضحة لكل سياسي

  .ثقافة الغابة من الغرب
فالرجال يعرفون باحلق وال , قاعدة تتواجد يف الصومال ألن القاعدة مل تكن تريد الظهور أبدامل يكن أحد يعلم بأن ال

يف هذه األثناء بدأنا بتجهيز . فقد كانت انشطتها سرية وكامتة وظهر اجلنرال عديد وقبيلته يف املواجهة, يعرف احلق بالرجال
وأخرى تبقى , قسيمنا إىل جمموعتني جمموعة تغادر للسودانأنفسنا للرحيل إىل الصومال فقد أكملنا مهمتنا بنجاح ومت ت

وعين أخونا أبو خدجية أمريا , لإلشراف على الدورة الثالثة حلني جتهيز الكتبية كما هو متفق سابقا مع القيادة األوجادينية
 أعلم أنه األخ مقرن من وأظنه واهللا, وأخ ميين جديد امسه أبو هاجر, جديدا للمعسكر وبقي معه كل من زكريا وعبد الصبور

مدربا  12ومعهم أيضا , وقد زكاه األخ زكريا كثريا فقد تواجد يف عهده, بالد احلرمني فقد تواجد يف األوجادين بعد رحيلنا
  .صوماليا ملساعدم

  موعد الرحيل
ه للمهمة حيث سنتحرك إىل الصومال ومنها سنتوزع مجيعا كل واحد سيتج, لقد حان موعد الرحيل من األوجادين

وأبوزياد , ومعنا خالد احلبيب وسليمان وعبدالسالم وابو قتيبة, حتركنا مجيعا بقيادة سيف االسالم, اجلديدة اليت سيكلف ا
حتركنا بتشكيالت عسكرية إىل وادي , وكذلك حتركت السرية اجلديدة معنا لتحمينا, وعبد السالم اليمين, ودكتور محدي

فقد , وفورا وصولنا للنهر كانت العملية األويل هي العبور, اليت احتلت من قبل قوات التيجري, شبيلى وقصدنا قرية آباقرو
وقد ابتكر األخ األمري فكرة ربط اجلراكني الستخدامها , ارتفع منصوب النهر ولدينا بعض الشباب الذين ال جييدون السباحة

واالصعب أننا يف منطقة , ر جار وبتيار قوي أمر صعبإن عبور , وقد استخدمه وكادت أن تؤدي به إىل القرية, كطوافات
ولكن خالل ساعة بعد الظهر متكنا من العبور سباحة وبأسلحتنا ومت ترتيب صفوفنا , حربية ويلزم محل السالح يف كل حركة
اول متابعتنا كنا نعلم أن القوات الصليبية ستح" احلرب خدعة"وجلأ سيف إىل خطة , وتوزيع السرية على املواقع احلساسة

وجتهيز كمائن ضدنا فهذه القوات تتحرك خبفة وهلا خربات يف حرب العصابات فقد كانت تقاتل حكومة ماجنيستو خالل 
وقد مت احلصار , ولذا قرر سيف االسالم حبكمته من حماصرة قرية آباقرو, بقيادة ميالس زيناوي وأسياس أفاروقي, سنة 30

وهو عسكري سابق يف اجليش , ادة قائد كتيبة األوجادين األخ عبد الرمحن ديبيشوأرسل رجال بقي, بشكل حمكم متاما
ومتكن سيف من ترقيته وتعليمه القيادة املركزية ومتكن من حضور كل , الصومايل وكان برتبة عقيد ولكننا هيئناه من جديد

رية ترك اجلنود ثكنام ونزلوا يف وسط وعندما عرف العدو أننا حناصر الق, وخترج وأصبح هو قائد الكتيبة كلها, الدورات
وقد بقينا يف النهر ملدة يوم وليلة نتفاوض , القرية واختذوا األهايل واألوالد كراهائن الجبارنا على أن نعدل عن خطة مهامجتهم

والرجال حفاظا على أرواح النساء واألطفال , واتفقنا على أن ال اجم القرية ولكن جيب ترك األهايل يف حاهلم, معهم
ويف منتصف الليل تركنا فصيلة واحدة لتحاصر القرية وتكمل املفاوضات وحتركنا بفصيلتني ومعنا األخ عبد , املستضعفني

وهكذا تركنا , كم وعملنا نقطة جتمع جديدة وبدأنا خنطط للرحيل30الرمحن ديبيش ومتكنا من االبتعاد عن القرية حبوايل 
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وأيضا واصل معنا , التجمع مت اختيار أحسن مجاعة من الفصيلتني ملرافقتنا يف مسرية العودةوعند نقطة , العدو مشغول يف حاله
األخ عبد الرمحن ديبيش املسرية ليتأكد من سالمتنا فهو مسؤول اجلبهة كلها من مشاهلا إىل جنوا وكانت السرايا األخري يف 

ثاين فقد تركنا فصيلة مدعمة ومجاعتني وقائدها األخ الشهيد أما يف نقطة التجمع ال, مناطق دغحبور وجيجيكا تواجه األعداء
وحتركنا , وكنا نضع احلفاظ يف املراكز األمامية ألم محاة العقيدة والدين, عبدالرمحن بدي وهو أخ صومايل حافظ لكتاب اهللا

ذا عكس الذهاب فقد قطعنا املسافة بسرعة واصلنا املشي ليال وارا فقد متكنا من قطع املسافة يف خالل عشرة أيام بالتمام وه
, والسبب أننا اختصرنا املسافات ومل نكن منلك إال محارين فقط والعدد كان أصغر وأيضا كنا نعلم أين نتجه, يوما 24يف 

ومل يتعب أحد إال أخونا أبو قتيبة املغريب الذي كان قد أصيب مبرض يف ركبته , وقد اختلف طريق العودة عن طريق الذهاب
املمرات "أي " أفر دود"وعندما اقتربنا من احلدود الصومالية االثيوبية ويف منطقة , به السري وكان يركب احلمار أحيانافأتع

م وقد 1977رأينا تلك العربات املدرعة املتناثرة هنا وهناك وهي آثار احلرب الصومالية اإلثيوبية اليت كانت يف , "األربعة
وهكذا , أت احلكومة االثيوبية إىل موسكو وكوبا للمساعدة وكال الدولتني كانت ماركسيةهزمت االثيوبيني هزمية نكراء وجل

ومن هنا قطع , استجابت القوات الكوبية وجاءت لتساند قوات ماجنيستو واضطرت القوات الصومالية لالنسحاب إىل احلدود
ومبا أننا نتكلم عن , وس الذين كانوا يف مقديشووطرد كل اخلرباء الر, سياد برى العالقة بينه وبني موسكو واجته لألمريكان

إننا نقول حلكام , وقد جرت سنة اهللا أن خيلغ بالطريقة الشنيعة كما فُعل بصدام حسني, سياد برى فهو كان ديكتاتور كبري
م ليذلوكم املسلمني والعرب أن سنة اهللا ال تتغري فعندما تفسدون وتظلمون وال تقبلون بشعوبكم يسلط اهللا عليكم أعداءك

أما , أي ذل وصلنا إليه؟ لكن ال حياة ملن تنادي, وأكرب دليل على ذلك هي حماكمة الرئيس صدام حسني من قبل أعداء الدين
وحارب كل من عارضه واتبع اسلوب ارهاب الدولة اليت كانت تسود معظم الدول , سياد بري فقد سلب حقوق العلماء

والسبب , شنيعة حرق العلماء وهم أحياء يف الساحات واجبارهم على الرقص أثناء احلرقومن أفاعيله ال, العربية واالسالمية
, أم عارضوه عندما أمر بعدم قراءة سورة النساء وقال بأن هذه السورة تظلم املرأة وأن حقها متساوية مع الرجل يف املرياث

بلده وأجرب على املوت يف املنفى يف نيجرييا وهذا شأن  وأعوذ باهللا مما فعل سياد بري فقد انتهى اية سوداء عندما طرد من
واحلقيقة أن املرأة والرجل يف االسالم حقهم واحد يف العبادات ويف سائر األمور فليس هناك أي تفضيل للرجل على , الطغاة

خصص سورة النساء فاهللا سبحانه وتعاىل , أما فيما خيص املرياث, املرأة يف شيئ آخر سوى النبوة واإلمامة العظمى فقط
وقد منع الرسول , ومسيت بالنساء اكراما هلن وقد بني سبحانه وتعاىل حقوق املرأة حسب البيئة والظروف وعدد أفراد األسرة

وأخربها , احدى زوجاته من الكالم يف هذا املوضوع عندما أخربته بأن الرجال يغزون ويف نفس الوقت يرثون حظ األنثيني
أما هي , وبالعقل فإن ديننا جيعل الرجل هو الذي ينفق ماله للمرأة }فضل اهللا به بعضكم على بعض وال تتمنو ما{الرسول 

فمن حكمته أن يعطي للرجل حظ االنثيني ألنه مسؤول عن أخته  ةفليست هلا أي مسؤوليات عائلية حىت لو كانت ميليونري
االسالم ومما قسمه اهللا للرجال وللنساء أنه العدل من فوق  ونرى يف, أما املرأة فليست لديها مسؤوليات, وأمه وزوجته وبناته

سبع مسوات أما أن ينفرد الرجل بالسلطة وعدم احترام املرأة حبجة أن الرجال قوامون على النساء فهذا من اكرب األخطاء الذي 
, اختاذ القرارات دون استشارافالقوامة ليست هنا السيطرة العسكرية يف البيت يف , وقع فيه كثري من رجال األمة االسالمية

إن املرأة يف االسالم , ولكن ال يفهه كثري من الناس, احترم املرأة أكثر من دين حممد صلى اهللا عليه وسلم واهللا ليس هناك دين
ة فهي املعلمة واملربية واألم واألخت وهل نسينا أا هدأت األمور يف صلح احلديبي, ليست هي جمرد امرأة بل هي كل شيء

فقد استفتيت النساء , وهل نسينا أن املرأة هلا احلق يف االنتخاب, وقد قادت حركة سياسية يف معركة اجلمل, بعقلها ودهائها
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, أما الدين اإلسالمي فليس كذلك, حنن الذين ال نريد للمرأة أن تكون هلا دور, يف البيوت أثناء اختيار أحد اخللفاء الراشدين
  . أظن أنين قد وفيت حبق املرأة يف هذه الصفحات, فال خطر هلا أبدا, ألوامر اهللامادام هي حمتشمة وطائعة 

  

  العمل يف الصومال
 

وعندما وصلنا , وصلنا إىل احلدود واستقبلتنا شاحنة إلـ جي عسكرية وأخذتنا إىل قرية بلد حوا احلدودية مع منديرا
, واختذت الكنية اجلديدة للصومال, نا استبدلت كنييتوفور وصول, استقبلنا األخ الشيخ أبو حفص وأبو خالد الضابط

مرحلة صاحل  توانتهى, هي اليت رسخت يف ذهن الكثري إىل يومنا هذا وحىت األعداء يستخدموا يف منشورامو" هارون"
  .اليمين متاما

خلية لدى شباب فوضى دا توظهر, مل تكن األمور على ما يرام فقد فشل محد مع الصومالني ومل ينجز أي عمل كبري
وأراد أخونا محد أن ينفرد بالشباب , فقد اختلفت القيادة مع الشباب خبصوص قتال القوات االجنبية, االحتاد من قبيلة املرحيان

وملا , ولكن األمور مل جتري على ما يرام فلجأت القيادة إىل سحب الشباب من املعسكر إىل لوق وأصبح هناك سوء تفاهم
األمور سوءا فقد شعر الصوماليون أن اإلخوة العرب يريدون التدخل يف  ادتداز, وحل مكان محد جاء االخ سيف العدل

فعندما وصلنا مل جند , قرارام وهذا مامل يتقبلوه وازدادت االختالفات واضطر الشيخ أبو حفص إىل التدخل وفض الرتاع
البعيدة عن لوق بستني كيلومترا وأيضا " عارمو"معسكر  اخللية األوىل ومل جند األخ سيف العدل ومل يكن هناك أي تدريب يف

واخللية اليت كانت مع محد يف السفرية األوىل حتركت إىل جنوب الصومال وقصدوا , تبعد نفس املسافات عن احلدود االثيوبية
أوجاديين وحيمل وقد مت عمل اتفاق مع احد مشايخ املنطقة اجلنوبية وهو الشيخ حسن تركي , املناطق احلدودية مع كينيا

فهو من مدينة دبلي الصومالية وايضا له عائلة يف مدينة جاريسا الكينية وهي عاصمة مقاطعة شرق مشال , اجلنسية الكينية
واخللية اليت معه من ) خمتار(ومتكن األخ أبو جهاد النويب , ومت االتفاق على مواجهة القوات املتواجدة يف اجلنوب, كينيا

وحتركت حول املنطقة وساندهم الشيخ حسن تركي يف تلك التحركات ووصلت إىل , من الصوماليني تشكيل جمموعة صغرية
احلدود الكينية يف آخر اجلنوب واستولوا على رأس كيامبوين االستراتيجية وهي نقطة حبرية مهمة وطردوا القوات البلجيكية 

ا على مسافات كبرية تساوي احدى دول يف املنطقة وهكذا استولين, اليت كانت حتتلها واختذوها نقطة انطالقة للجنوب
  .اخلليجية

وكانت جمموعة خمتار تتألف من عبد اهللا الفلسطيىن وأبو يوسف املغريب ومعاذ , بدأت األمور تتحسن يوما بعد يوم
ح وحتكم فيها وقد طردوا كل قطاع الطرق يف املنطقة وأعلنت منطقة كيامبوين منطقة مرتوعة السال, )حممد عودة(الفلسطيين 

طبعا , وأودو, وميناراين, وأبرز قرى الدولة اجلديدة هي العاصمة كيامبوين وبورغابو وبتاتا وكولبيو, بالشريعة االسالمية
وأي زائر جيب أن يسلم سالحه , وال يسمح ألحد بالدخول إىل املنطقة بسالح, منعت اخلمور وسجائر واملخدرات والقات

احلكومة الكينية بقدوم الشباب للمنطقة ألا كانت مالذ لقطاع الطرق الذين يشنون غارات  قبل دخول املنطقة وقد فرحت
وبدأ أهايل كيامبوين , على القرى املسلمة الواقعة داخل احلدود الكينية ويروعون اآلمنني من الباجون الساكنني يف املنطقة

وال , صبحت هناك حركة يف احلدود بني كينيا والصومالاملشردين من غري الصومالني بالرجوع إىل مناطقهم وترميمها وأ
وهناك تقارير سنوية من املخابرات الكيينة لتقييم أوضاع االمنية يف , خنفي أننا نطمع يف التوسع لتلك املنطقة يف املستقبل

وال يعين , للعمق الكيينفليس هناك أي تسلل من جانب دولتنا , احلدود وقد عرفنا أن منطقة كيامبوين جاءت يف املرتبة األوىل
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فهناك , ولكن مل حين الوقت بعد للتفرغ ملثل ذلك, ذلك أننا نعترف باحتالل الصليبني الكينيني للمناطق الساحلية االسالمية
  .مشاكل داخلية يف الدولة الوليدة جيب حسمها أوال وتقويتها وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وإن شاء اهللا نأجر بنياتنا

وحتاول أمريكا تشويه مسعة , كم االخوة من املنطقة بقيت حتت سيطرة االسالمني إىل يوم كتابة هذه األوراقبعد أن حت
تلك البقعة الطيبة لتربير مهامجتها ولكن إذا ساعدت احلكومة الكينية يف ذلك فستكون هي بداية الشرارة اليت لن تنطفئ إن 

طق يف الصومال على اإلطالق وهذه شهادة أننا ليس من أهدافنا زعزت األمن إن منطقة كيامبوين هي من أأمن املنا, شاء اهللا
  .فاملناطق ااورة لنا هي للمسلمني, يف بالد املسلمني

محزة مع بعض , وبعد ذلك حترك األخ سيف العدل ومعه األخ أبو جعفر األردين وأخوه, استقر الشباب بسالم
والسبب هو كما قلت سابقا أن مشايخ لوق وبلد , لنا مل جندهم يف منطقة عارموفعندما وص, الشباب الصومالني ليلتحقوا م
فتحرك بالشباب إىل اجلنوب ولكن الشيخ أبو حفص أخربنا مبا حصل وبأن هناك اتفاقني , حوا رفضوا خطة سيف العدل

وعندما وصلنا , مقديشو وعبد اهللا سهل يف لصومال والثاين مع الشيخ حسن طاهراألوىل مع الشيخ حسن تركي يف جنوب ا
وعندما جلست قيادم , عملنا جلسة سريعة مع املسؤولني وقد فرحوا بقدومنا وباالجنازات اليت حققناها يف األوجادين

توصلوا إىل اتفاق , العسكرية بزعامة موسى عامىب وتشاوروا مع الشيخ أبو حفص وسيف االسالم واألخ أبو خالد الضابط
ومل يكن لإلخوة , األخ سيف االسالم من االخوة الذين يستخدمون احلكمة يف املواقف احلرجة ويف احلقيقة فإن, جديد

فممكن تدريبهم وعندما يتقدم , مادام ال يريدون القتال فال بأس بذلك, اسباب كبرية جتعلهم يرفضون العمل مع الصوماليني
أنا , نفرد بالشباب دون القيادة واألمر بسيطولو رفضوا ذلك فسوف ن, العدو سيقاتلون بالغصب للدفاع عن أعراضهم

أعترف بأن بعض ااهدين لديهم أسلوب إما أبيض وإما أسود وهذا ال ينفع يف الرتاعات فيجب مراعات جلميع 
أما جماهدو , وقدوتنا يف ذلك سيد املرسلني وهو أعظم رجل عرف السياسة والتعامل مع الرجال ومع أعداءه, االطروحات
ستخدام ألن ا, الفوك يف شيء فسيكربون األمر وحياولون ربطه بالشريعة االسالمية ليخطأوك وهذه سياسة فاشلةزمننا لو خ

  .أمر خطري جدا الدين من أجل مترير مصاحل معينة
ويف احلقيقة هذه , مشايخ االحتاد أن القوات املتحالفة بعيدة عنهم ومل يقتربوا من لوق وبلد حوا ت وجهة نظروكان

وعملنا جلسة مع سيف االسالم وأخربنا بأنه مت االتفاق على إقامة دورة عسكرية ناجحة أخرى , البسيطة جيب تفهمهااألمور 
وقد اصاب , مدربني جدد وال نتدخل يف اختاذ أي قرار بشأن مهامجة القوات األجنبية البعيدة 6الخراج سرية صومالية و

يد ومل خنسر شيئا وبدأنا مرحلة جديدة من العالقات وحاولنا أن ننسيهم ما أخونا فقد فرح املشايخ الصوماليني بالقرار اجلد
واشترك يف العمل كل من أبو حممد املصرى وأبو , وحتركنا فورا إىل املعسكر, حصل بينهم وبني محد أو األخ سيف العدل

يين باالضافة إىل خلية االوجادين املتمثلة يف واألخ البحر, عمري الباكستاين وأمري الفتح وأبو عبيدة املوريتاين وابو النور املصري
وعملنا بنفس خطة األوجادين فقد متكنا يف , سيف االسالم والدكتور محدي والعبد الفقري وسليمان وخالد احلبيب وأبو قتيبة

رة مع وأثناء تواجدنا يف معسكر عارمو كانت هناك اتصاالت مباش, مدربني متمرسني 6خالل شهرين من استخراج السرية و
جنوب الصومال واالوجادين ومقديشو حيث اخللية السرية بقيادة األخ عبدالرمحن املهاجر وهو أخ متخصص يف املتفجرات 

وأيضا األخ موحد , وكان معه األخ  العسريي وهو مدريب يف الفاروق ومن الشباب الذين حضروا دورة حيدرة التخصصية
مث قرر الشيخ أبو حفص ارسال األخ أبو حممد املصري ليكون مسؤول عن , املصريواالخ أبو النور , )عبد القادر اجلزائري(

ولقد استفدنا كثريا من تواجدنا يف املعسكر فقد وصل إلينا أخ , وكانت هي خط النار األول يف الصومال, خلية مقديشو
وهذا , مل نرده رغم أنه كان غريبا عليناو, أمريكي وكنيته عبد الغفار وكان يف األربعني من عمره وأراد أن يشاركنا يف العمل
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فقد , وأراد أن يفيدنا مبا يعرف ففتحنا صدورنا له, األخ كان حماربا سابقا يف فيتنام وكان لديه جمموعة عسكرية من املاريرت
, وهي دورة عملية يف كيفية قتل األعداء يف صمت وتستخدم السكاكني والكوامت الصوتية واليد, علمنا القتل الصامت

متاما كما كان , فكنا نعمل تشريكات خداعية باجلذوع واألشجار, وكذلك دربنا على كيفية استخدام الطبيعة ضد العدو
وهذا األخ روى لنا قصصا كثريا عن اخلوف يف صفوف القوات األمريكية , الفييت كونغ يفعلون باجليش األمريكي يف فيتنام

كانت هناك , بعمل دورية يف املناطق احلساسة فتلجأ هذه اموعات إىل العصيانعندما تأمرهم , والتمرد على أوامر القيادة
  .حالة رعب يف صفوف اجلنود بشكل عام

طلب مىن أن أدربه على القنص واستأذنت الشيخ أبو حفص و, خ األمريكي يب لكوين قناصالقد أعجب هذا األ
أما حنن ومن أجل تدارك , وقد سافر إىل أمريكا بسالم, داوكان عالقته باهللا قوية ج, كان أخ عابدا زاهدا, وفعلت ذلك

فقد أمر الشيخ أبو حفص األخ أبو عمري الباكستاين من تسجيل خطبة باللغة األردوية وكتابتها لتوزيعها , األمور يف مقديشو
وكانت , ورات يف الصومالمل تكن الشبكة االليكترونية متوفرة وقتها فلجأنا إىل اإلعالم املقروء وتوزيع املنش, يف مقديشو

واالبتعاد , وعدم العمل مع األمم املتحدة ضد الصوماليني, اخلطبة تنصح القوات الباكستانية يف عدم مساندة القوات األمريكية
ووصل إىل العاصمة , وقد وزعت املنشورات يف مقديشو وأتت بنتائج ممتازة, منها ألا هدف مشروع للمقاومة الصومالية

إن استراتيجية القاعدة يف , وفد من علماء الدين الباكستانيني حملاولة ضبط الوضع بني الصوماليني والباكستانينيالصومالية 
فهي العدو وهي سند للكيان الصهيوين يف إبادة األمة الفلسطينية وهي , حرب الصومال هي عزل أمريكا عن القوات األخرى

ولكن , واهللا إننا يف مهزلة" إعادة األمل"قتل األالف مث تأيت للصومال لربنامج اليت تفرض احلصار اجلائر يف الشعب العراقي وت
, وكذلك هذه القوات كانت تتخذ من بالد حممد صلى اهللا عليه وسلم قواعد هلا يف عدواا على املسلمني, ال حياة ملن تنادي

أما العداوة العقدية فهي , ةأي عداوة حرب مباشر فلم يكن بيننا وبني الدول األخرى, فكما يقال تتغري الفتوى بتغري الزمان
ومل تكن حلف الناتو قد أعلنت , ولكن ال نقتله أو نسبه وما إىل ذلك, شرعية فنحن ال نرضى مبن يعبد غري رب العاملني

راقيني سوء يسومون يف إخواننا الع واألن األمريكان كان, فكنا نستهدف األمريكان فقط دون غريها من القوات, احلرب علينا
كانت القوات الفرنسية والبلجيكية , ولو وجدت وقتها الستهدفناها, ومل تتدخل القوات الربيطانية يف الصومال, العذاب

وال عيب يف ذلك , واألوروبية كلها متر أمام مرمى أسلحتنا ولكننا اتبعنا استراتيجية عدم مهامجتها والتركيز على األمريكان
وهذا رد لكل من يريد أن يصور أننا نقتل جمرد القتل وال نفكر أو , ن نقرر من اجم ومن ال اجمفنحن يف امليدان وحنن م

يف زمن ومكان أما العراق فزمن آخر ومكان آخر  تانفجبهة الصومال ك, تيجية أثناء املواجهةأننا ال حنمل أي أوراق استرا
م وحنن كذلك قد أعلنا 1998منظمة ارهابية جيب قتاهلا من سنة  فإن األمم املتحدة صنفت القاعدة أا, وقد اختلفت األمور

أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا {دفاعا عن أنفسنا وهذا حق مشروع إالهي , احلرب عليها سنالحقها يف كل مكان
حيكم بكتاب اهللا وسنة  أما الناتو فال خيفى على أحد أا اشتركت يف اسقاط النظام الشرعي الذي كان, }على نصرهم لقدير
ولكن ليعلم اجلميع أن املقاومة يف , ومن يهامجنا حنن امجه, وهكذا وضعت نفسها يف خط املواجهة, رسوله يف أفغانستان

وبذلك ال يستطيع أحد , الصومال كانت حتت السيطرة ليست مثل ما هي اليوم يف العراق فليس هناك قيادة واحدة للمقاومة
وال خيفى على أحد أن , عض اجلرائم احملرمة يف حق األبرياء العراقيني واملسلمني واملواطنني األبرياءمعرفة من يرتكب ب

املخابرات األمريكية هلا سياسة خبيثة يف زعزعت االستقرار وجتهيز اموعات التخريبية يف احلروب ولقد رأينا ذلك يف فيتنام 
وحنن ندين كل ذلك سواء كانت , وقتل املفكرين والصحافني والعلماءعندما أسست السي أي إي جهاز لالرهاب اإلجرامي 

ال تقتلوا أربعني , ونقول إلخواننا بأن ينتبهوا أثناء التترس, من قبل األمريكان وجواسيسهم أو من قبل بعض مجاعات ااهدين
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أما وضع , وليست سيارة مفخخة عراقيا مقابل جندي مير يف الشارع جيب أن تستخدم القنص لقتله أو قنبلة يدوية صغرية
ضد قتل كل من إننا , فسوف ينال جزاءه عند اهللا القنابل يف األماكن املأهولة فهذا ليس من عمل املقاومة ومن يعمل ذلك

ألن ديننا يأمرنا , ضد قتل النصارى املساملني واليهود املساملني كذلكوأ,  سواء كان شيعيا أو سنيايشهد بأن ال إله إال اهللا
حصلت , هذه جتربيت يف الصومال أحكيها لكل مسلم ليعلم أن القاعدة اهتمت بشؤون األمة لبناءها وليست هلدمها, ذلكب

أذكر أن الشيخ أبو حفص ناداين وأخربين بأن هناك مهمة صعبة ويريد أن , قصة عجيبة أثناء تواجدنا يف معسكر عارمو
  - :لتايل بني وبينهودار احلوار ا .فقلت له مسعا وطعا, يرسلىن إليها

  إن اإلخوة تعرضو لكمني - 
  "من هم اإلخوة؟" - 
  سيف العدل والشباب الذين معه - 
  "كيف حصل ذلك؟"  - 
  ملساندم, ولكن أريد أن تتحرك فورا ومعك جمموعة صومالية إىل اجلنوب, ليس هناك تفاصيل للحادثة - 
  "هل هم أقرب لنا أو ملنطقة دبلي" - 
  .وهناك قوات بلجيكية من األمم املتحدة مل تنسحب بعد من هناك, نو قريبني من دبليآخر أخبارهم أم كا - 

ب يف رحلة صعبة ألن املناطق اليت نسري واجتهنا للجنو, وأخذنا معنا خمابرة عسكرية أملانية, حتركنا بسيارة الندكروزر
وكان , كم دخلنا يف مناطق األوجادينية60بعد و, ليست تابعة لقبيلة مرحيان املتواجدة يف منطقة لوق وما حوهلا فيها كنا

وكنا نستريح وحنقق اتصال مع , وسرنا ليوم وليلة ومل نعثر على أي أثر يدل على الشباب, لدينا شباب من القبيلة حلمايتنا
ي سريع مسعنا صوت شاحنة تقترب منا وفورا عملنا انتشار عسكر, وأثناء استراحتنا يف اليوم الثاين, لوق ملعرفة اجلديد

وبدأنا نصرخ ونطلب من , وأخذنا مواقعنا لعمل كمني سريع وكان الظالم قد حل, وأخربنا الشباب أن ال يبدأو باطالق النار
, وقد خرجنا وبدأنا نكرب, الشاحنة التوقف عندئذ مسعت الشباب يتكلمون باللغة العربية أدركت أا جمموعة سيف العدل

فقد هجموا من قبل شابني من , وقد تعبوا جدا, تربوا شكرنا اهللا على سالمتهم ورحبنا موعندما اق, ليتمكنوا من معرفتنا
, وعندما اقترب السيارة منهما, ومل يعرفا أن هناك جمموعة مقاتلة فيها, قطاع طرق من قبيلة صومالية وكانا يطمعان يف املتاع

ف العدل الذي كان يف األمام وكذلك محزة األردين أما جعفر قنصا على السائق وأصباه مث بدأت الرماية العشوائية فأصيب سي
بإطالق  دني وبدأ سيف يسانده رغم جروحه ورأخ محزة فلم يصب وكان يف اخللف فقد فتح قنبلة ورماها يف اجتاه املهامج

والتحق م الشباب إىل , ةونزلوا من السيارة واشتبكوا مع قطاع الطرق وقد هربت اموعة املهامج, النار على اجتاه املهامجني
فاضطر الشباب من قطع الرحلة , ولكن أهل القرية تأسفوا وأكدوا هلم عدم تكرار ذلك وأنه حصل سوء تفاهم, القرية

وعندما التقيناهم وجدناهم يف حالة غري معقولة , والرجوع إلينا وهكذا مل يتمكن األخ سيف العدل من الذهاب إىل كيامبوين
ت خطرية بالذات إصابة محزة فلم يكن يستطيع أن حيرك رقبته املصابة بالطلقة املستقرة فيها وأصيب أيضا فقد كانت اإلصابا

ونقلنا محزة معنا بسيارة , واحلمد هللا أنه مل يقتل أحد, أما سيف العدل فأصيب يف يده بطلقة, هييف الظهر واحدى يد
ومبا أن األخ سيف العدل عنده , م الشيخ أبو حفص حزن شديداوعندما وصلنا للوق ورآه, الالندكروزار ونام طوال الطريق

خالفات مع القيادة الصومالية يف لوق طلب الشيخ أبو حفص من جمموعته الرتول إىل نريويب للمعاجلة وهكذا سافر سيف 
وألغي , البحر مث بعد ذلك متكن سيف العدل من الدخول إىل كيامبوين عن طريق, العدل ومحزة األردين ورجعوا إىل نريويب

وبدأت مرحلة جيدة من العمل يف , السفر إليها عن طريق احلدودي املؤدي إىل دبلي مث كيامبوين ألنه مليئ بقطاع الطرق
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أما احلكومة الكينية بدأت تقلق من الوضع , أما نريويب فلألعمال اإلدارية, وأصبحت ممباسا مركز جديدا للقاعدة, كيامبوين
لم أن هناك حتركات ولكن مل تكن تريد فتح مثل هذه امللفات بسبب األوضاع سياسية داخلية لدى يف احلدود فقد كانت تع

وإثيوبيا كانت قلقة باألوضاع , ولكن كانت لديها أخبار جتسسية بأن هناك عرب يدربون يف املنطقة, )كانو(احلزب احلاكم 
جلنوب هي فكرة الشيخ أبو عبيدة البنشريي وكان هدفه وفكرة نقل املعسكر إىل ا, يف الصومال وحتركات ااهدين يف لوق

االبتعاد قدر املستطاع من احلدود الصومالية االثيوبية ألال يلجأ القوات التيجراوية من ضرب املعسكرات وهكذا نقلت إىل 
  . اجلنوب وهي منطقة ذات أغلبية أوجادينية وحدودية وحبرية ومفتوحة للمحيط اهلندي

لتحق خبلية مقديشو للعمل على استرتاف القوات أت مهمة أخرى أصعب فقد طُلب مىن أن يف هذه األثناء وكل
, خ خالد الضابط املصريجلسة سرية مع الشيخ أبو حفص واأل وعملت, وقد رجع األخ موحد من هناك, األمريكية

ا هي اسقاط طائرات القوات وكانت املهمة اجلديدة اليت كلفت , وأعطياين آخر أخبار مقديشو واألهداف اليت جيب ضرا
دعم للخلية اليت كانت $ 10.000وسلم يل , وتكثيف العمليات بعد تراجع عديد عن العمل, األمريكة اليت حتمل اجلنود

فهناك , اهللا أكرب اهللا أكرب لقد فرحت كثريا الختياري ملثل هذه املهمات, متواجدة يف مقديشو بقيادة األخ أبو حممد املصري
, قبل التحرك إىل مقديشو وصلتنا املعلومات احملزنة من اخلرطوم. لشباب يتمنون ذلك ولكن كان ذلك من نصييبكثري من ا

فقد اقتحمت مجاعة تكفريية مساجد حبري وأم درمان وقتل كثري من املصلني وهذه اجلماعة يتزعمها شاب لييب يدعى اخلليفي 
وفعال وصلوا هناك , شيخ أسامة بن حممد بن الدن ومن معه من الشبابوبعد انتهاء من املصلني اجته حلي الرياض ليقتل ال

, واقتحمت اوعة التكفريية املبىن وبدأو باطالق النار, وكان قدر اهللا مقدورا بأن يتأخر الشيخ باخلروج من بيوت نسائه
اموعة تصيح على وجه وأصيب أخ من اليمن ووقع على األرض مث بدأت , وكان حراس الشيخ غري مستعدين متاما للرد

وهو من أقدم , ألن أخونا أبو خليل أخ مدين ولكن أصوله فولتا العليا يف أفريقيا" يا عبد ياعبد"أخونا أبو خليل الفيلتاوي 
ويعين أن هذه اجلماعة هي ال تعلم , حمبوب لدى اجلميع, ومن أعبد ااهدين وأحسنهم خلقا, الناس يف اجلهاد يف أفغانستان

وكان األخ رضا التونسي يف داخل املبىن وبدأ الشباب بالرد على , أمور الدين فقد منعنا من دعوى اجلاهلية النتتهبأبسط 
اليت تكفر املسلمني وهذا شأن اخلوارج والتكفرييني فإم يصلون إىل درجة بأم املسلمون فقط وغريهم , اموعة التكفريية

الذين ال يتعلمون اجلدد والصغار يف السن ااهدين  ا ما أخشاه خبصوص الشبابوهذ, كفار وهذا من تلبيس ابليس عليهم
شريعة  وهذه, فليس كل كافر حيل قتله, ميع أنه ليس ضروريا حىت لو كفرنا إنسانا أن حنل دمهوليعلم اجل, أسس الشريعة

امت األجهزة األمنية السودانية اليت كانت هلا مث انسحبت اموعة التكفريية وأثناء هروا ق, حممد الذي ندعي أننا من أتباعه
  .وسلم الشيخ أسامة من شرهم, بيت قريب بعمل كمني هلا وقتل اثنني منهم ومسك اخلليفي

الذين كفروا كل الشعب , أقول وأكرر أن من يتهمنا بالتكفري فلرياجع نفسه وينظر أننا أيضا ضحية التكفري األسود
ومبا أن الشيخ له مشاريع انسانية ملساندة الشعب السوداين اعتربوه كافرا أيضا وال , السودانالسوداين ومن يعمل يف حكومة 

كل شاب يدعى حبه هللا ورسوله ويريد اجلهاد احلقيقي بأن ال يلجأ إىل أساليب أدعو إخواين الشباب و, ول وال قوة إال باهللاح
أمل , وفكرة التكفري من أشد األفكار تفكيكا لألمة, ه لدى ااهدينالتكفريية فإنه سيتحول بعد فترة إىل جمرم عنيف ال مكان ل

غيروا املسار إىل عمل اجرامي ليس له أي صلة باجلهاد وأصبحوا يقتلون ل بعض اجلهال باجلهاد يف اجلزائر فقد يعرفوا ماذا فع
واهللا أن , ق وغريها من االنزالق يف احملذورأحذر إخواين يف اجلزيرة والعراو, حبجة أم كلهم كفاراألوالد والنساء واالقارب 

واهللا يا شباب إين ال أدافع عن أي نظام هنا ألن ذلك ينايف مبادئنا يف تبيني , أكون مظلوما خري عندي من أن أكون ظاملا
شباب  يا, وارشاد األخرين للصواب, ولكن ليس هذا سبابا  ليجعلين أسكت عن احلق وتوضيح أدبيات اجلهاد واألخوة, احلق
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وليعلم اجلميع أننا جناهد دفاعا , ألن املسلم مرآة أخيه, وإن كان هناك أخطاء جيب أن نتقبل أخطاءنا, حنن لسنا معصومون
كيف تقوم خلية تدعي اجلهاد تك األعراض وقتل مسلما ألنه عارضهم؟ , وال نقوم بقتل من عارض أفكارنا, عن األعراض

لقرضاوي وسلمان عودة والقرين وغريهم رد أم عارضوا عمليات احلادية عشرة من أتعين أنك جاهز لقتل الشيخ يوسف ا
فأمثال العويف ال يهامجون إال األعداء , استمرب؟ أي فقه هذا الذي نراه اليوم؟ واحلقيقة أن هناك أكثر من تيار يف بالد احلرمني

هل أصبح املسلم , وأسأل اهللا أن يهديهم للحق آمني, ههموهناك تيار آخر يكفر العساكر والشرطة ويواج, األصليني احلربيني
لدى من يعارض ف, لذلكمثال وأضرب ,  مأزق كبري وخلل وجهل مركبحالل الدم رد أن يعارض أخاه املسلم؟ فهذا واهللا

أنين أختذ مثل هل يعين , ألم ال يعرفون حقيقة ما أنا فيه ويسمعون االشاعات من العدو فقط, أفكاري من أفراد عائاليت
هؤالء أعداءا يل وأستبيح دماءهم؟ هل حنن نصبنا أنفسنا أوصياء على األمة وحنن من نقرر من ميوت ومن يعيش ومن هو 

بل , والرسول عاش مع أعداءه الذين اموه يف عرضه, من خيالفنا حنترمه ونقبل به, املسلم ومن هو الكافر؟ ال واهللا هذا حرام
وال جيب أن نغير مواقفنا السياسية والدينية فعندما ساندنا علماء بالد احلرمني يف اجلهاد األفغاين كنا , تنزل يف قربه عندما ما

إن دعوة , هذا الكالم باطل, واآلن جيب أن نعذرهم وال نتهمهم بأم خونة أو ترجعوا وسكتوا عن قول كلمة احلق, حنترمهم
إم يف الثغور وحياولون إزالة اجلهل واملنكر يف العامل , فال خنلط األمور, لكهؤالء املشايخ من أجنج الدعوات والعدو يعلم ذ

فنحن , ما نقوله لعلماءنا أننا يف حرب علين مع األمريكان, أمجع وهلم أتباع كثر من أمة حممد أكثر من عدد ااهدين كلهم
اننا يف فلسطني والشيشان وأفغانستان من باب الرد من يقرر أين نضرب العدو؟ لنرد باملثل ولنجعل العدو حيس مبا حيس به إخو

سواء يف بالد احلرمني أو يف , أقول بأن علماءنا فيهم اخلريو, بل حبا هللا واستجابة أمر اهللا باجلهاد, ليس حبا يف القتل, باملثل
  .أظن بينت ما فيه الكفاية, مصر أو يف سوريا أو يف الباكستان وغريها

  

  العمل السري يف مقديشو
  

كما يعلم اجلميع فإن للقاعدة لديها عمليات علنية كثرية ويعرفها كل الناس وبالذات شباب القاعدة كالتدريبات يف 
أما العمليات السرية فال أحد يقترب منها سوى , وبعض األعمال التجارية, املعسكرات واجلبهات املنتشرة يف كل مكان

ومن أهم , أوائل الذين اختريوا يف العمليات السرية التابعة للقاعدة يف العاملوكنت واحلمدهللا من , واملختارين لذلك, القيادة
وحىت , فلم يكن أحدا يعرف أن القاعدة اشتركت يف هذه العمليات, هذه العمليات ضرب القوات األمريكية يف مقديشو

م 1996إال يف أواخر سنة , ومالالسي أي إي مل تكن متأكدة من اموعات اليت تقف وراء ضرب القوات األمريكية يف الص
وكلفت رمسيا من قبل الشيخ , عندما أعلن الشيخ أسامة بأن ااهدين اشتركوا يف الصومال ضد التواجد العسكري األمريكي

وأصعب شيئ يف الصومال وإىل يومنا هذا هو االنتقال من نقطة إىل أخرى , أبو حفص بأن أسافر إىل مقديشو هلذا الغرض
والطريق إىل مقديشو , وال يتكلم لغة األهايل داد صعوبة عندما يكون املرأ غريبواملهمة تز, الطرق وعدم األمانلكثرة قطاع 

وال جيب علي محل أي سالح ألنه إذا اكتشف أحد الركاب أين مسلح فسأتعرض للمشاكل , حمفوف باملخاطر واملتاعب
وهكذا استخرت رب العاملني وحتركنا بسيارة تيوتا , طرق ولن يكون هناك أي فرصة للكالم مع أي جمموعة قطاع, أكثر
وكان يلزمين ويذكرين بأن , كان هناك أخ من مشال الصومال من قبيلة جمرتني يرافقين يف السفرية, ومعنا ركاب آخرين, أجرة

نا يف الصباح حترك, ولكن هذه املرة فيها موت, وتذكرت من جديد رحلة سرويب, ال أنطق بأي كلمة ألن ال يكتشف أمري
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وكما قلنا فهي تقع متاما على ضفة ر جوبا وتعترب من مدن , كم تقريبا 70من بلد حوا واجتهنا ملدينة لوق اليت تبعد حبوايل 
  .الزراعية" جيدو"

وباستخدامها استطعنا بفضل اهللا من , قبل الوصول إىل لوق انكسرت دعمات السيارة وكنت أمحل سكينىت السويسرية
مت التخلص , وعندما اقتربت السيارة أكثر ملدينة لوق, جرة وربطها بدال من الدعامة املنكسرة وحتركنا بفضل اهللاقطع جذع ش

وهي ممنوعة يف مدينة لوق , من اوراق القات وهي شجرة خمدرة تستخدم يف اليمن والصومال واثيوبيا وكينيا وترتانيا وجيبويت
, ومبا أنين واحد من الشعب فلم أتدخل بل اكتفيت بالسكوت والنظر, الكاملاليت كانت حتت سيطرة الشريعة االسالمية ب

ولتجنب اجلواسيس , كانت غاية يف الروعة واألوضاع, وكانت هادئة ودخلنا مدينة لوق, أكشف عن هوييتألنين ال أريد أن 
اإلخوة الذين دربناهم يف املعسكر  حتركت بسرعة إىل مركز املدينة ومعي األخ وقد تعرف علينا, االثيوبيني املنتشرين فيها

ألن حركيت يف املدينة خطرة ألن هناك كثري من الشباب , ومت نقلي إىل بيت آمن بعيدا عن أنظار اجلميع, واستقبلونا حبرارة
من كانت , وكانت هناك نشاطات انسانية يف املدينة, الذين يعرفونين وال نريد أن يكتشف أحد أن يل عالقة بإدارة مدينة لوق

وهي مؤسسة خريية دينية , وكانت هناك هيئات اسالمية مثل وكالة الرمحة العاملية, أهدأ املدن يف الصومال باعتراف اجلميع
ولكن لالسف الشديد فقد اجتهدت احلكومة االثيوبية على , تساعد املسلمني وغري املسلمني يف الصومال واثيوبيا وكينيا

كلمة "وركزت احلكومة االثيوبية يف كل تقاريرها على , جة أا تساند ااهدين يف لوقختريب مسعة هذه اهليئة االنسانية حب
كانت تتعامل , فإن مؤسسة الرمحة مل تكن لديها أي عالقة ال من قريب وال من بعيد بااهدين, وهذا كله كذب" ااهدين

ألن الصليب األمحر أيضا كانت , ذا خلط يف املفاهيممع النظام يف لوق والنظام واحلكومة يف لوق حتت سيطرة ااهدين وه
موجودة وكذلك اليونيسيف وملاذا التركيز على وكالة الرمحة بالذات؟ ألن إدارا دينية وناجحة فقد استطاعت أن تعمل 

درب األرامل واليتامى الكثري للشعب الصومايل يف شىت ااالت التعليمية واالجتماعية فقد فتحت املعاهد الدينية واملهنية اليت ت
وصحيح أن املشايخ الذين يديروا كانوا على , أما حنن القاعدة فلم يكن لدينا أي تدخل يف وكالة الرمحة, وما إىل ذلك

وأقول بأنه رغم أن سلطات آل سعود كانت وال , عالقة جيدة بالشيخ أسامة فهم من بالد احلرمني وفاعلوا خري مثله متاما
الشيخ أسامة إال أن معظم العلماء حيترمون هذا الشيخ العظيم وال نريد الشباب بأن يتصرفوا بتصرفات  زالت على خالف مع

  .جتعل من عوام املسلمني يكرهوننا
وبعد صالة الفجر حتركنا ملوقف , وكانت هناك شاحنة ستتحرك يف الصباح ملقديشو, مننا يف مدينة لوق لليوم الثاين

والكل , وبدأنا رحلة طويلة من مدينة لوق وبيننا نساء املسلمني واألطفال, يئة باملتاع والناسالسيارات وركبناها وكانت مل
ومل أبايل ألين وضعت رجلي يف الركب وأنا يف سبيل , خائف ألن الطريق معروف مسبقا بأنه خطري ويكثر فيه قطاع الطرق

ظهرا دخلنا قرية  12ويف الساعة , جتهت السيارة إىل برديليا, اهللا ومل أخرج إال إلعالء كلمة اهللا بنصرة إخواننا يف مقديشو
ايطالية ترافقنا وهي حممولة " يف آت"وكانت هناك شاحنة , صغرية على الطريق ونزلنا وأكلنا ما يلزمنا وليس هناك غري الباستا

شبان جيرون الجتاهنا باألطعمة وبعض النساء وقد تركتنا وسارت يف سبيلها مث حتركنا بعدها ولكن فجأة رأينا ثالث 
وبعضهم بدون قمصان وسرعان ما توقف السائق ومحلناهم معنا وبدأنا بالرجوع إىل الوراء فقد هومجت السيارة , ويصرخون

إن قطاع الطرق من , الفي آت وأنزل مجيع الركاب وأدخلت السيارة يف الغابة الشوكية وفتشت النساء وخلعت مالبسهن
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله {وهذا هو سبب أن اهللا جعل عقوبتهم أشد من غريهم , أشد الناس بغضا يف دين اهللا

فهم ال حيترمون  }ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفو من األرض
, شوا الناس وهم عراة وال يبالون بأحد أبداوالقتل عندهم بدم بارد ووصلت م الوحشية إىل أن يفت, حق الفرد أصال
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والرجال الذين ناجوا ركبوا معنا وكانوا مذعورين فقد أخذ منهم بعض أمواهلم ومالبسهم أما السائق وشاحنته فال أحد 
ا وتفاوض السائق مع أهل القرية ليعطينا رجال مسلحني ليحمون, رجعنا بسرعة للقرية اليت جئنا منها, يعرف بعد ما حل به

شباب مسلحني بسالح مع وركبنا السيارة من جديد وحتركنا , وهكذا اضطر الركاب إىل دفع بعض املال مقابل احلراس
وقطعنا شوطا جيدا وقبل العصر , وكنت أتفرج على األحداث فال حيق يل التدخل ألن ال أفضح نفسي, بلجيكيالرشاش ال

حب الرشاش وهو يف أعلى السيارة بالرماية وبدأ اجلميع يتساقط من وبشكل مفاجئ بدأ صا, بقليل اقتربنا من منطقة اخلطر
مث وقع صاحب الرشاش وكان , !وطبعا أنا مستغرب ملا حيصل, أعلى الشاحنة والصراخ هنا وهناك واجلميع جيري ميينا ويسارا

ماذا حيصل؟ ال , دخل الغابة وخرج اجلميع من السيارة وبعضنا, وفكرت أنه حيتضر" أنه يريد ماء"حاله خطري وبدأ يؤشر لنا 
وبعد تبادل اطالق النريان رجع الوضع إىل اهلدوء وتبني لنا أن اخلاطفني أقصد قطاع , هناك فوضى والنساء يصرخن, ندري

الطرق قد هربوا وتركوا الشاحنة الفي آت ورأينا السائق وقد أخذ منه فنيلته وبدا مالمح احلزن على وجهه ولكن املأكوالت 
  .ت موجودة فلم يسطع قطاع الطرق من سرقتها ونقلهاكلها كان

فما جيري يف الصومال يتكرر , عندما يسري أحدنا يف الصومال يعلم معىن أن وجود دولة ظاملة ولكن توفر األمن للناس
ال وهاهم لقد ترك األمريكان اهلمجيني الفوضى يف الصوم, يف العراق بسبب محاقة القوى الكربى اليت ال تراعي إال مصاحلها

إن الصهاينة واألمريكان اانني هم من يتحمل الفوضى وانعدام , وقبله أفغانستان, اآلن رجعوا وعملوا الفوضى يف العراق
وهل يفوق علماءنا , فهم من فكك اجليوش والشرطة واآلن بعد فوات اآلوان يريدون بناءها من جديد, االستقرار يف العامل

وملاذا ال تنعقد مؤمترات يف حماربة الفساد اإلداري واملخدرات , رات وال جييدون لنا أي مربر؟الذين جيدون لألمريكان املرب
بدال من االجنرار يف املؤامرات املخصصة ملكافحة االرهاب املزعومة؟ إن أكرب دولة , والزىن والفواحش وغياب دولة اخلالفة
ليت انعقدت بشأن ارهاب الكيان الصهيوين؟ كل ما نراه إصدار وأين املؤمترات ا, إرهابية يف العامل هي الكيان الصهيوين

واإليرانيني واألفغان مث يعني أناس من بين صهيون ليتابعوا عن قرب تطورات , قرارات دولية حبق السورين والعراقني واللبنانيني
وال يراجعها األمم املتحدة وال , تابعتهويف املقابل نرى أن القرارات اليت ختص الكيان الصهيوين ال يعني أحدا مل, تلك القرارات

إن هذه املنظمة الكفرية االجرامية , تنعقد جلسات من أجلها واهللا إننا نعيش يف الغابة الكبرية اليت أسست لتحمي بين صهيون
األمر أكرب  يا علماء االسالم إن, فال نريد أن خيذلنا العلماء, ولألسف الشديد فإن األنظمة ركعت هلا وخانت شعوا, تذلنا

إن من حيمل فكرة التكفري هم قليلون جدا يف األمة االسالمية فال يلصق التكفري بكل من جياهد ويناضل , من كلمة ارهاب
هل تركوا يف ممارسة حقهم يف دعوة , هذا واهللا ليس من العدل كلنا نعلم أن حزب التحرير ال يكفرون املسلمون أبدا

وسيأيت اليوم الذي سيندم بعض علماء االسالم , فة؟ مل يتركوا من قبل هذه األنظمة املستبدةاملسلمني إىل مشروع إعادة اخلال
هل يعلم علماءنا أن إخواننا يف محاس هم مدرجني على قائمة املنظمات , الجنرارهم وراء املخططات اليهودية االستعمارية

, ف استطيع أن أُفهم علماءنا بأن املؤامرة أكرب من ارهاباالرهابية؟ وكذلك إخواننا من حزب اهللا اللبناين؟ أنا ال أدري كي
  .نسأل اهللا ان يبصرنا ويبصرهم بديننا

وتابعنا , إىل قريتهاوتركتنا جمموعة احلراسة لترجع , دخلنا يف قرية صغرية وصلينا صالة العصر والظهر مجع تأخري
فكل , قرية بارديلي اليت هي املركز األول للقوات الدوليةوقبل املغرب بنصف ساعة اقتربنا من , الرحلة واخلوف يعتري اجلميع

ويتركون قطاع الطرق يف ارتكاب , الطريق من لوق إىل بارديلي خاىل من قوات حفظ السالم وإعادة األمل املزعومة
جموعة مسلحة وإذا مب, واهللا كنا نرى أنوار القرية واستطيع أن أقول أن املسافة كانت كيلومتر واحد فقط, جرائمهم البشعة

وكما هو معروف فإن قطاع , واضطر السائق إىل التوقف ألن الطلقة األوىل كانت حتذيرية, تطلق النار علينا وفزع اجلميع
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وشكرنا اهللا أم ال يريدون الكثري فبدأنا جنمع بعض األموال , وقد طلبوا سجائر, الطرق من أجنب الناس فال يظهرون أنفسهم
وكانت القوات اهلندوسية والسيخية اهلندية هي اليت تتواجد " برديلى"هكذا خلوا سبيلنا واجتهنا لقرية و, من اجلميع الرضاءهم

مث جلأت للنوم يف الشاحنة ومننا بداخلها ونزلت , يف القرية واشتغل اجلميع يف األمور اخلصوصية حيث احلمام والصالة وغريها
أما حنن فقد , م من قبل القوات الدولية1994احتفاالت رأس سنة  ويف منتصف الليل بدأت, النساء ليفرشن على الطريق
وبعد صالة الفجر حتركنا من جديد وبدال من أن , وتربأنا بكل من يقول بأن اهللا ثالث ثالثة, سلمنا انفسنا هللا ألن يرمحنا

نا على اهللا والبد لنا أن نصل إىل مدينة تركتنا يف حالنا وحترك سائقنا بشاحنته القدمية وتوكل, تنقلنا قوات إعادة األمل املزعومة
وتشكل هذه املركبات قافلة طويلة , بيدوا بأقصى سرعة لالنضمام إىل الشاحنات األخرى اليت تتجه إىل العاصمة الصومالية

, ألن القوافل ممكن أن تتعرض للسرقات من قبل السراق وقطاع الطرق, ويتم ارسال فصيلة مدرعة من قوات حفظ السالم
ويكثر فيها , وسكان هذه املدينة من قبيلة راحاوين وهلا هلجة خاصة ا ولكنها قبيلة صومالية, ذا وصلنا مدينة بيدواوهك

وعندما زار بوطرس غاىل الصومال نزل يف هذه , انشطة املخابرات االثيوبية والعاملية فقد اختذا األمم املتحدة كقاعدة هلا
  .مطاراا حتت السيطرة األمريكية ولكن مل تكن آمنةالبلدة بدال من مقديشو اليت كانت 

عندما دخلنا بيدوا كانت هناك نقاط تفتيش كثرية وأمهها نقطة القوات اهلندوسية ولقد رأينا منظرا أدهش اجلميع فقد 
كن ملاذا تستويل ول, مل يقل لك أحد بأن ال تعبد البقر واعبد إن شئت الشيطان فأنت حر, حولوا مباين اسالميا إىل معبد للبقر

مث , وجيرب مجيع الركاب من الرتول, ملدينةيف هذه النقطة األخرية توجد خمرج ا, بد؟على ممتلكات املسلمني وحتاوهلا إىل معا
متاما كما يفعل , وهناك حراس على املدخل واملخرج, حممي بالشوالت الرملية, الترجل عرب ممر اصطناعي وحاجز عسكري

مث بعد , أما الشاحنات فتسبقنا بعد ان تفتش متاما, سطيين وكما يفعله األمريكان اليوم بأهايل الفلوجةالصهاينة بالشعب الفل
وبعد ساعات , ذلك ركبنا الشاحنة وبقينا يف الشمس احلارقة نتظر قوات حفظ السالم  لتقرر إن كان بوسعنا التحرك أم ال

مقديشو ,ومن املعروف أن طريق بيدوا, بدأت الرحلة السريعةمن االنتظار جاءت ثالثة مدرعات من القوات اهلندوسية و
ويف العصرية وصلنا يف  ,ودخلنا مدينة بورهكبا اجلميلة واملميزة بصخرها أثناء زوال الشمس, وحتركنا يف العاشرة تقريبا, معبد

وهذه املدينة , لة على ضفة ر شبيلىوقد انبهرت باملناظر الطبيعية هلذه املدينة اجلمي, مدينة آفغوي الزراعية اخلضراء اجلميلة
ومنها تصدر كثري من الفواكه , فهي اليت تغذي الصومال باملوز واملاجنو والليمون وباقي الفواكه, فريدة من نوعها يف الصومال

ركنا بعد وحت, وشعرنا بارتياح أكرب وتغدينا الباستا مث استلمت قوات الزميبابوي القافلة وتراجعت القوات اهلندية, للخليج
  .العصر

وحزنت كثريا , وال ترى يف مقديشو غري القوات العسكرية التابعة للـيو ين صم, قبل املغرب كنا يف مشارف العاصمة
باشراف , أما اآلن فهي حتت سيطرة األحزاب املتناحرة, اليت كانت تنعم بالعلم يف املاضيعندما رأيت جامعة مقديشو 

فقبل يوم من سقوط النظام اارت مجيع املؤسسات بدًء من االذاعة وانتهاًء بالطرقات وقد , أما الشوارع فمكسرة, االحتالل
وانتشرت األسلحة بشكل سرى لدى , بت املصانع والوزارات وأصبح مركز الدولة اجلديدة هي منطقة سوق بكارا

ت بني وكانت املعارك قد هدأ, سياسية انتماءات فاملليشيات املسلحة كانت منظمة تنظيما جيدا وهلا, اجلماعات الصومالية
وهناك توجد الفنادق العاملية , )أفر( 4وسارت بنا الشاحنة إىل وسط البلد يف منطقة الكيلومتر, قبيلة عديد واليون صم

وكانت القوات , قبيلة عديد وعثمان عطو, واهليئات اإلغاثية وهذه املنطقة تعترب يف جنوب مقديشو مركز اهلرب غدر
واكتفي صاحيب الصومايل بالتويل , ومبا أنين غريب فال ينبغي يل أن أتفوه بكلمة واحدة, يشية هي اليت تتمركز فيهاالبنغالد
فالسيارات اجلديدة كلها مستهدفة من قبل , فقد حتركنا بسيارة أجرة الندروفر مكسرة وليس ا انوار وال نوافذ, األمر
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وكل سيارة أجرة فيها حارس مسلح , مبظاهر سيئة ألن ال يطمع أحد فيهافالناس يعمدون إىل اظهار السيارات , السراق
وقبل املغرب , وركبنا تلك السيارة يف أجواء غري طبيعية فدخان السجائر كادت أن تقتلنا وجيد املرأ صعوبة يف التنفس, برشاش

وقادين األخ الصومايل إىل الشيخ , والسيطرة كانت لفخذ سعد, فقد دخلنا منطقة عديد, بقليل وصلنا إىل مناطق املواجهات
وهو , احلافظ لكتاب اهللا عبد اهللا سهل رمحه اهللا الذي تقابلت معه يف وادي جوبا قبل سنة عندما وصلنا ألول مرة للصومال

ت وقد فرح شديدا لرؤييت وناداين بصاحل فقلت له أنين قد غري, ودخلنا البيت املتواضع, من قبيلة عديد ومتزوج بامرأة مينية
وبدأ , وقد تفهم الشيخ موقفى, وأنا من عاديت تغيري الكىن يف كل منطقة لقطع احلبال القدمية, كنيىت إىل يونس من جيبويت

ألنه ال , وأخربين أنه يقاوم القوات األمريكية سرا ألن ال يعرف زعماء القبيلة عنه, يشرح األوضاع األمنية اخلطرية يف مقديشو
ولكن مل تكن تنجح ألن , وكانت هناك مفاوضات جارية بني عديد واالمريكان, ة يف هذه املرحلةيريد أن خيتلف مع القبيل

وجاء ابنه عبداهللا وهو ولد صغري مل يبلغ بعد ولكنه كان يشاركه يف انشطته , مشكلة الصومال اآلن ليست متوقفة على عديد
 فقد متكنت من أما العبد الفقري,  كانت حافظة لكتاب اهللاكربوعائلته حمافظة ومتدينة ويكثر فيها احلفاظ فابنته األ, اجلهادية

وعندما سألته عن أحوال اإلخوة , ومل أمتكن من اكمال احلفظ بسبب األعمال الكثرية بعد أفغانستان ,نصف القرآن وقتها
فالشيخ حسن , بسيطواخلالف , ووهو املسؤول عن االحتاد يف مقديش اختالف بينه وبني الشيخ حسن طاهر أخربين بأن هناك

وأراد أن خنفف من تعاملنا مع الشيخ , قد أرسل رسالة للشيخ أبو حفص املصري حيثه بأن نرجع العالقات والتعامل معه طاهر
وهكذا بدأ عمل جديد مع االحتاد يف مقديشو وأما الشيخ عبداهللا سهل فقد اختفى عن االنظار وكان يعمل , عبد اهللا سهل

والثاين هو أن رجال عديد , ه ال يريد أن  يغضب الشيخ حسن طاهر أويسسببني األول هو أنل, معنا بشكل سري جدا
فقررنا , كنا متعبني من سفرنا وال نستطيع احلركة بالليل خصوصا يف منطقة املواجهة مثل بكارا, يطاردونه لعدم تعامله معهم

  .النوم يف بيته
معروف يف الصومال واثيوبيا ) خبز رقيق(دة احملمرة والكسرة وهي مكونة من الكب, بعد الفطور الصومايل املشهور

وقصدنا حي املدينة وهي بعيدة عن وسط العاصمة , حتركنا بسيارة الشيخ من منطقة بكارا يف حي غيت جاعيل, والسودان
, عد سياد بريوقريبة من املطار الدويل ويسكنها قبيلة الزعيمني موسى صويب وعلي مهدي الذي نصب نفسه رئيسا للبالد ب

وهو من قبيلة معادية لقبلية عديد وهم األبقال الذين يسكنون مشال مقديشو وأجزاء من الوسط مثل منطقة بارمودا اخلطرية 
وصلنا بكل حذر إىل املرتل الذي يسكنه األخ أبو حممد املصرى والعسريى وعبد الرمحن املهاجر وأبو , ومنطقة حي املدينة

وجلست مع , وكانت مفاجأة بالنسبة هلم, طاهرد السالم اليمين وهذا األخ نسيب الشيخ حسن واألخ عب, النور املصري
وهو مواصلة املقاومة حىت لو توقف عديد من طرفه فليس لدينا اي , األخ أبو حممد املصري وشرحت له املشروع اجلديد

قد أخربين األخ األمري بأن هناك جمموعات و, عالقة به وأيضا مواصلة التعامل مع الشيخ حسن حرسى وكذلك عبد اهللا سهل
وأخربين بأن مهميت ستكون صعبا ألنين , وهي تتعامل مع العبوات املزروعة يف الشوارع, موزعة تعمل يوميا يف عدة ميادين

 أما الرجل األبيض ال يستطيع التحرك يف, ألنين أشبه الرجل الصومايل, ساضطر إىل الرتول يف الشوارع ومجع املعلومات
  .األماكن احملذورة

, وعملت مسحا ميدانيا يف مطار مقديشو حيث الطائرات اجلاموسية اليت تنقل اجلنود األمريكان, بدأت مبهمىت اجلديدة
مث عملت جولة ميدانية يف ميناء مقديشو وهي , ودرست املدرج واجتاهات اهلبوط والرياح وحددنا موقع سريع ليتم الرماية منه

باألمم املتحدة موزعة ومن هناك رأيت العجائب فإن مئات السيارات واملدراعات اخلاصة , األمريكيةمركز رئيسي للقوات 
وهذه كانت صعبا ألن رجال القبيلة , يف مناطق قبائل األبقال, مث عملنا جولة أيضا يف املطار اجلديد البعيد, على رصيف امليناء
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وكنت عندما أتورط يف موقف أدعي بأنين جيبويت وجئت للبحث عن , يعرفون بعضهم بعضا واخلطأ الواحد يؤدي إىل املوت
ويرتل فيه اجلنراالت األمريكان ورجال , مث عملت مسحا ميدانيا لفندق صحايف العاملية املوجودة يف الكيلومتر أَفر, عائليت

العرب يف مشال وكذلك عملت جولة يف منطقة , وكانت هدف ممتاز جدا, وصحافيني من الدول الغربية, السي أي إي
وهذه املنطقة كرت من كنوز التواجد العريب يف , ألن مقديشو امسها التارخيي مهر, مقديشو وتسمى مهر وين يعين مهر الكبري

أفريقيا وكأنك يف أزقات موروين عندنا يف العاصمة أو زجنيبار أو املغرب أو حىت ممباسا هناك آثار واضحة للتواجد العماين 
ويف مهر وين يقع اخلط األخضر , عيد برقش الذي امتدت مملكته من الساحل العماين إىل شواطئ موزامبيقبقيادة السلطان س

الغريب الذي وضعته قوات حفظ السالم لتقسم أهل مقديشو إىل جنوب بزعامة عديد وعثمان عطو ومشال بزعامة على 
, مناطق كاران يف مشال مقديشو املوايل لألمريكانمث عملت جولة جريئة يف , مهدي والقادة امليدانيني أمثال موسى صويب

فنحن نعلم مبا جيري يف مناطق , وهناك فنادق مخس جنوم يستخدمها األمريكان ورجال االعمال الذين بوا التراب الصومايل
هذه االتربة و, وشاحنات حتمل عالمة األمم املتحدة تنقل هذه االتربة إىل ميناء مقديشو, غراري فهناك انفجارات يوميا

وأيضا هناك نفيات نووية دفنت يف الصومال وهدف األمريكان كانت , تستخرج منها مادة اليورانيوم وهي كثرية يف الصومال
ثروة البلد وضرب احلركة االسالمية والتحكم يف باب املندب واحمليط اهلندي لينافسوا الفرنسيني املتواجدون يف جيبويت ويف 

والعجيب أن الشباب ااهدون يتعبون يف مجع , وإنا هللا وإنا إليه راجعون, زامبيك االستراتيجيةجزر القمر حيث قناة مو
اللهم إننا ", املعلومات وتفضيح خمططات ومكايد األعداء ويف اآلخر نسمى ارهابيني وال حول والقوة إال باهللا العلي العظيم

مال اليت حتت سيطرة على مهدي انفصلت متاما عن مقديشو األمر املدهش أن  منطقة الش, "نشكوا إليك ضعفنا يا رب
وكانت وال زالت إىل يومنا هذا تستخدم أوراق نقدية خمصصة هلا وطبعوها ألنفسهم فيجب أن تعلم بأن يف مقديشو عملتني 

, حلايلأبشر الذي أصبح الرئيس الصومايل اعبداهللا وهناك عملة خاصة يف دولة بوت لند حيث يوسف , نقديني رئيسيني
وعندما , أما جنوب مقديشو فكانت تتستخدم العملة الصومالية القدمية, وعملة خاصة يف صومايل لند يا للعجب العجاب

يف هذا السوق , وكذلك عملت جولة سريعة يف سوق بكارا اخلطرية, شلن صومايل 4000وصلت كانت الدوالر تساوي 
وفيه جيتمع كل اقتصاد البالد واالدارات العامة مثل اهلجرة , ى الغريبهار ومن أخطر املناطق عليقتل الناس يف وضوح الن

فالدوالر يف السوق الصومايل كالشلن , وسوق العمالت األجنبية املنتشرة يف الصومال بسرعة الربق بسبب احلرب, واجلوازات
ى مستوى شرق أفريقا بعد وسوق بكارا من أكرب األسواق عل, كذلك يكثر فيه اللصوص وقطاع الطرق, الصومايل متاما

جيب أن يفتحها أمام عيون , ولكي ينجو الواحد يف هذا السوق فال حيمل أي حقيبة مقفولة أبدا, سوق ماركيتو يف أديس ابابا
وما , ألن األصل يف الصومال أن تقتل مث بعد ذلك يبحث يف أمرك أصومايل أنت أم ماذا؟ وماذا حتمل يف حقيبتك؟, اجلميع

اسم - فكم من جرٌي , ن قطاع الطرق جمرمون حقيقيون وال يفرقون بني رجل وامرأة وأب وأم وأخت وأخإ, هي قصتك؟
واهللا إن قبائل مشال مقديشو كانت ترتع , قتل قريبه مث تبني بعد ذلك أا أخته أم أخوه؟ - املطلق على اللصوص يف الصومال

إن الصومال وبالذات العاصمة هي من أخطر , يف خصوصيتهمالبس الناس لتفتيشهم وجيرب الواحد على الركوع لتفتيشه 
, واالستثناء هي احلياة, األصل يف العاصمة الصومالية املوت, املناطق يف الرتاعات القبلية اليت شهدا أفريقا يف هذا القرن

ب مادام يف وكنت جريئ لسبب واحد هو أنين أخدم دين اهللا فقط وأعرف أنين قد وضعت رجلي على ركب واملوت مرح
, أسابيع ألنين كنت أحترك بسرعة ألن ال يعلم شباب االسالميني باألمر 3وأخذت هذه اجلوالت أكثر من , سبيل اهللا ال غري

والشعب الصومايل من الشعوب اليت حتب الدردشة " ليس هناك أي سر يف الصومال"هناك مثل مشهور يف الصومال يقول 
وكان لدينا أخ مدرب , ذلك عملت جولة سرية للغاية الحدى الشركات يف مقديشووك, واخراج املعلومات من دون سؤال
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وبالذات يف املطعم , يعمل يف هذه الشركة وكان موقعه كنائب مدير جيعله يدخل ويتغلغل يف وسط القوات األمريكية يف امليناء
عن جتمعات قوات األمريكية يف الثكنات وهكذا كان دوري أن أعطيعه تعليمات لتصوير لنا فيلما , وأماكن اجلمع, الكبري

وكانت مهميت صعبا ألن داخل هذه الشركة بعض العناصر اليت هلا , أثناء االستراحة وأوقات تناول الطعام وما إىل ذلك
لسي أي إي إىل تلك الشركة شكّوا فيه وبعد زياريت هلذا األخ بعدة أيام فقط وصل رجال من ا, عالقات بالسي أي إي

ويف ذات مرة علم , املعلومات الالزمة وأترك القرارات لهكل ه املصري أسلمحممد وعند عوديت أليب , ل حتركاتهوراقبوا ك
بأنين أحترك لوحدي يف مقديشو وقد غضب كثريا ولكن األخ أبو حممد فهمه أن هناك أعمال ال يتطلب  طاهرالشيخ حسن 

 لعملنا من قبل شباب الشيخ حسن طاهر نت هناك مراقبة شديدةويف احلقيقة كا, أن أكون مع أحد من الشباب الصومالني
ادخلوا البيت من الباب "وكان يكرر لنا , وقد طلب منا قطع العالقات مع الشيخ عبد اهللا سهل, وحنن مل يكن يعجبنا ذلك

فيزرعون األلغام , لويف املقابل كانت اموعة اليت تعمل بسرية تامة معنا هي من مجاعة عبد اهللا سه" وليس من الدريشة
وهو أخ شجاع وجريئ مبهامجة القوات ة وكذلك قام األخ عبد اهللا األنصاري ويفجروا عن بعد عندما متر القوات األمريكي

وهناك عمليات نوعية حصلت من دون أن يتأذى , وجلأنا إىل استخدام اهلاونات يف قصف املطار, االمريكية يف ميناء مقديشو
واهللا إننا كنا يف مقديشو ومل نؤذي مسلما يف , حيصل يف العراق اليوم هو منوذج حي ملا حصل يف مقديشووكل ما , املسلمني
كل من حيل دماء املسلمني سواء كان جماهدا وقتل األبرياء باسم اجلهاد وأتربأ من  فلم يكن هناك فوضى كالعراق, أي عملية
, ن مبدأ تكفري الشعوب وقتلهم بالشبهة حرام و حرام على االطالقجيب يعرف اجلميع أ, فال يهمين رأي األخرين, أو غريه

, فال يقصد املدين قصدا يف أي حال من األحوال أما التترس هو أمر مشروع ولكن ال خيتلط األمور بقتل الناس مبجرد االشتباه
ه دون أن تسبب األذى إن العمليات النوعية هي اليت متيزك وليست العدد الكبرية حيث يتم اختراق خط العدو وضرب

ولو اختلفنا معهم حنترم آراءهم وال نفضحهم , فيما يرضينا وفيما ال يرضينا, وجيب أن نقبل مبا يقوله مشاخينا, للمسلمني
والشيخ أبو , فقد عرفت أحكاما كثريا عن اجلهاد ومن يقتل ومن ال يقتل, واجلهاد يف مقديشو علمين الكثري, بالكالم الفارغ
وكان معنا , كان أمريي يف هذه العمليات اليت حتتاج إىل تأصيل شرعي وهو من طلبة الشيخ العالمة األلباين حممد املصرى

وقد جنحنا يف طرد احملتل بدون أن , حنن كنا جناهد يف الصومال بشهادة كل العلماء, أيضا بعض طلبة الشيخ حممد بن عثيمني
وكان دائما أخونا أبو حممد , شباب االحتاد وإىل يومنا هذا مسعة طيبةوكانت مسعة , نقتل املسلمني وغريهم من األبرياء

وكان يسألين كيف , املصري خيتربنا يف فقه اجلهاد ألن هذه اخللية من أول اخلاليا القاعدة اليت تعمل يف العمل السري احلساس
به تشهد بشهادة احلق بأن ال إله إال اهللا  لو التقيت بأحد اجلنود األمريكان وكاد أن يقتلك مث انتهى منه ذخريته وملا مهمت

ماذا تفعل به؟ وهللا احلمد املن أننا كنا نعلم أنه ال جيب أن نقتله وهو مبثابة أخ مسلم وال حنكم على الناس , حممد رسول اهللا
م ولو وجد ذلك وحتبيب الناس لالسال, إن هدفنا إدخال الناس يف دين اهللا أفواجا ومحل رسالة حممد, بنواياهم بل بالظاهر

فكيف نسيء إىل االسالم؟ واهللا إن القوافل الدولية كانت تتحرك وفيها , دون قتال فنحن واهللا نرضى كما رضي رسول اهللا
, قوات آل سعود يف األمام حلماية القافلة األمريكية ومن وراءها الكويتية أو اإلماراتية ويف الوسط ختتبأ القوات األمريكية

كانت هناك التفجريات عن بعد أو زرع , مل نكن نستخدم السيارات املفخخة طبعا, ائما برفقتهمولكن كانت املوت د
وكان الشعب الصومايل الذي مل يكن يعلم هذه االساليب , العبوات يف الطرق اليت يستخدمها القوات األمريكية فقط

بكل شرف يف مقديشو وبدون تعصب وتشدد يف  إننا قاتلنا" ملاذا األمريكان دون غريهم واهللا هذا غضب من اهللا"يستغرب 
مع جواز ذلك للتترس , دماء األخرين حىت القوات املسلمة األخرى مل نستهدفها ما دامت مل تكن تستهدفنا وتصنفنا أعداء هلا

نريد أن , الطبعا , هل حنن نريد القتل فقط؟, م مادام حيمون احملتل الكافر ولكن أين الفائدة من مهامجتهم؟ هذا هو السؤال
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هذا األمر لألسف الشديد خيتلف اآلن يف أفغانستان والعراق فإن الغرب , دي الناس إىل دين حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .األورويب نزلوا حتت أوامر األمريكان ويقاتلوننا وجيب أن نرد باملثل

لينا فنحن ال نقبل ذلك ويف نفس الوقت أنا أسجل حكاييت ليعلم العامل أننا لسنا ضد اآلخر بل إننا عندما يعتدى ع
حنن ال , جيب احترام دماء االبرياء سواء كانوا مسلمني أم نصارى أو حىت يهود عندما نعلم أم يعيشون يف بالد مثل العراق

ريئة مما هذا دليل على أن القاعدة ب, تدي بأفعال أمريكا املتغطرسة الكافرة بل حنن تدي دي حممد صلى اهللا عليه وسلم
فعندما رجعت باملعلومات اليت , وألكون صادقا فيما أقول, ليس لنا يد ال من قريب وال من بعيد, حيصل لألبرياء يف العراق

وأخربت االخ أبو حممد بان هناك فعال أجانب يف الفندق ولكن إن مالك هذا الفندق , مجعتها فيما خيص فندق صحافة
, وعددهم أكرب من األجانب وحنن جئنا لنصرة الصومالني ليس لقتلهم, الصوماليني والعمال الذين يعملون فيه كلهم من

وعندما اتصلنا بالشيخ أبو حفص ووصلنا له , فأخربين بأن العملية معلقة حىت تصدر فتوى من اللجنة الشرعية يف اخلرطوم
لعملية متاما ووافقه الرأي االخ ابو خالد الضابط بأن تلغى ا, املعلومات املتعلقة بالفندق رد علينا حبكمته وحرصه على املسلمني

اختذا القرار الصائب بأنه حيرم أن نفجر الفندق حبجة التترس ألن الفندق , الذي كما قلت كان عضوا يف مجاعة اجلهاد وتركها
وهذا دليل أننا ال  هل هناك دليل أكرب من هذا أن القاعدة ال تستهدف املستأمنني؟, ليس نقطة مواجهة بيننا وبني األمريكان

فنحن مل نقتلهم يف مقديشو وهم حماربني مراعاة للمسلمني فكيف نقتلهم يف , نستهدف السياح أو الغربيني رد كوم كفارا
وليعلم اجلميع بأن قيادة القاعدة ليست من األنبياء وال , بالد املسلمني وهم مساملني ويسكنون يف فنادق ملكا للمسلمني

وهكذا مل نستهدف الفنادق حفاظا على أموال املسلمني ومصاحلهم ألننا جئنا لنساعد , م بشر خيطأون ويصيبوناملرسلني بل ه
هل اتعظ اخواننا يف العراق مبا فعلناه يف الصومال ويتجنبوا , والشعب الصومايل فقري جدا وال ميلك الكثري .ال لنهدم

ذه األفعال يعطون مربرا ألمريكان وقوات املتعاونة من االستهزاء الستهداف العشوائي ألنه ال خيدم إال األمريكان فهم 
ومن ال يؤمن ذا فهو ال , فليس هدفنا السلطة بل احلق والعدل, وحنن هدفنا أن خيرجوا من بالدنا, بالشعب العراقي ومطاردته

وف حياسبه يف ذلك يوم يقوم الناس ومن كان لديه مصاحل شخصيا يف بقاء الفوضى يف العراق فاهللا س, يفهم شيئا عن اجلهاد
  .لرب العاملني

كانت خمطط بأن تدس متفجرات مشركة بالتوقيت يف كفرة , أما العملية الكبرية الستهداف املطعم املاريرت يف امليناء
شتبه وقد ألغيناها بسبب أنه قد كشف أو ا, شاحنة كبرية وسوف ندخلها مع األخ العريب الذي كان له سلطة بالدخول هلناك

وكان هناك مقدم عتييب يتصادم دائما مع األمريكان , عندما يدخل لزيارة قوات درع اجلزيرةبه فكان مراقب يف مقر عمله 
وهذا املقدم أيضا مت تسفريه إىل بلده وما لدينا سبيل غري تسفري األخ إىل نريويب بأمر من أبو حفص بعدما عرفنا أن السي أي 

واكتفينا بالعمليات زرع األلغام واستهداف قوافل األمريكان وضرب املطار باهلاون وكانت هذه , إي حياولون اللحاق به سرا
ملية اسقاط طائرات العدو فقد كشف السر وعرف رجال عديد وأما خبصوص ع, العملية يتوالها شباب الشيخ عبد اهللا سهل

يشو وميتلكها رجال عديد فالوصول إىل األسلحة كانت قليلة يف مقد 7مث إن اسلحة السام  ,اخلرب ومت حتذير األمريكانب
وأيضا كانت هناك ديدات من قبل رجال عديد ضد الشيخ عبد اهللا سهل وهكذا الغينا العملية ألا مل تصبح سرية , صعبة

ل وغريها أهم الشيء يف العمل احلركي االسالمي هو احلفاظ على اإلخوة أما االموا, وأيضا لسالمة االخ الشيخ عبد اهللا سهل
  .فهي تتوفر مرة وتنقص مرة أخرى فال بأس واجلهاد ماض إيل يوم القيامة

خبصوص األوضاع األمنية فإن القوات الباكستانية كانت على خالف دائم مع القوات األمريكية اليت أرادت ان تتدخل 
ألمريكية ويف مقدمتها قوات دولة وكانت القوات اخلليجية لألسف الشديد هي الطوق األمين احلصني للقوات ا, يف كل شيء
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ومل نكن نقصد إيذاء اي جندي مسلم رغم أم كانوا حتت , الكويت اليت كانت تريد أن ترد اجلميل السيادها االمريكان
ي األمة االسالمية فهم يتعاملون معنا بالطريقة اليت ترض ن رجال القاعدة وكذلك تعادي قاضيةلواء األمم املتحدة اليت تعادينا حن

هيئة االغاثة , ومن الناحية االجتماعية فقد كانت هناك نشاطات قوية من قبل هيئة سلمان العاملية يف مقديشو, األمريكان
أما القوات املغربية فقد كانت , العاملية اليت هومجت مكاتبها ذات مرة من قبل اجلموع الصومالية اجلائعة وسرقت كل شيء

لك النيجريية أما القوات املصرية فكانت هي اليت حترس أبراج مطار مقديشو وكانت وكذ, هي كالباكستانية يف نظر عديد
وكانت هناك شرطة صومالية من صناعة األمم املتحدة ومل نستهدفها بالبت فقد كانوا , قريبة من احلي املدينة اليت نسكنها

الم مل , ويف األخري هم مسلمون, فقط وقد جلأوا إىل الشرطة لكسب اليومي, مساكني وال ميلكون شيئا ومل تكن مسلحة
كانت هناك حالة فلتان أمين يف مقديشو ومل يكن قوات حفظ السالم , يكن لديهم اي فعالية تذكر يف ساحة الرتاع الصومايل

أما حالنا فكانت درجة االستعدادات عالية لكشف أي , كما حيصل اليوم يف العراق, تعمل أي شيء يذكر لتحسني األوضاع
ومل خيرج أحد من الشباب املصريني أو , فقد زرعنا األلغام التلفيزونية يف مقدمة البوابة, مرة ضدنا أو الوصول إىل بيتنامؤا

كانت السي أي إي تعلم بأن هناك جمموعة أجنبية حتارب القوات األمريكية يف مقيشو ولكن , اخلليجيني ألن ال يفتضح االمر
وبدأوا بنشر األكاذيب وتوزيع املنشورات بأن حزب اهللا يف مقديشو والكل , اجلماعة مل يكن لديهم أدىن فكرة ما هي تلك

يعلم بأن حزب اهللا مجاعة مسلمة جماهدة تقاوم االحتالل الصهيوين يف لبنان فقط وليست لديها أي أنشطة عسكرية خارج 
ال سر يف "لصوماليني لعديد وكما قلت كانت هناك معلومات تتسرب من ا, ولكن العجيب أم عرفوا عددنا بالضبط, لبنان

  ".الصومال
ومتخرج يف مصر بدرجة بكالوريوس على ما يبدو يف علوم , أما أخونا عبدالرمحن املهاجر وهو مهندس متفجرات

م وأنشطة 1994وكما قلت حنن يف سنة , كان مشغوال يف تدريب الشباب الصومالني الذين يعملون معنا سرا, الكيمياء
فقد أسس شركة استرياد سيارات من , وأخونا محد نشط يف نريويب يف اال التجارة, سودان تكرب يوما بعد يومالشيخ يف ال

ألنه كما قلت اهتم بشرق أفريقيا لعدة أسباب , وكان الشيخ أبو عبيدة البنشريي من يتوىل هذه العمليات كلها, اخلليج
إن الشيخ أبا , بحريات الكربى لتضعيف دول املنطقة كلها مبا فيها مصرأكربها أا مركز لالقتصاد اليهودي وهم يستغلون ال

ولكن ال يعرف هذا النظام أن , ارهابيون ومغضوب عليهموحنن عند السلطات املصرية , عبيدة كان لديه بصرية بأمور كثرية
وطبعا كنا يف . بنا أو بدوننا, لنصروإن شاء اهللا سيتحقق لألمة ا, تصب يف مصاحل مصر والسودان استراتيجيتنا يف شرق أفريقيا

فقد كان األخ ابو زيد التونسي يواصل تدريب اموعات االسالمية , شرق أفريقا بعدين كل البعد عن إخواننا يف أفغانستان
وكذلك سافر جمموعة من الشباب الكيين إىل معسكرات سلمان الفارسى اخلاص , من آسيا الوسطى كاألزبك والطاجيك

وفومو , وكذلك عيسى عثمان حاج وخلفان حممد فك اهللا أسره, وكان من بينهم أخونا سليمان الترتاين فك اهللا بالكشمريني
وبدأوا بالتحرك إىل أفغانستان من بداية , وكل هؤالء الشباب كانوا من أبناء احلركة االسالمية يف كينيا, حممد رمحه اهللا

يف كينيا وبفضل اهللا مث جبهود الشباب يف نريويب مت عليه ألقي القبض  وكانت هناك حماولة من أمحد جيالين ولكن, م1993
  .االفراج عنه

م أصعب سنة للمسلمني يف كينيا فقد قام كل الشعب يف ممباسا مبظاهرات ولكن احلكومة قاومتهم 1994كانت سنة 
, قادة واحلركني للجوء إىل بريطانياواضطر معظم ال, وقامت احلكومة باعتقال زعيم احلركة خالد با لعلى, وقتل بعض الشباب

إننا نعود ونقول بأن على احلكومات أن تترك الناس وشأم وإال ستظهر السالح يف , وهناك من بقي وأكمل طريق الدعوة
أما أحوال الشباب يف األوجادين فقد اكتمل . جيب إعطاء الناس حريام يف تشكيل جتمعام وفق دينهم ومبادئهم, كل مكان
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واحملزن أن , ورجعوا إىل لوق وتركوا الصوماليني ليتولو األمر, طط متاما الذي رسم هلم وأكمل الشباب تدريب الكتيبةاملخ
األخ النجدي أبو خدجية طلق زوجته بدون أي سبب وهذا ما كنا خنشاه وقد ترك هذا األمر أثر سيئ على العرب يف 

  .األوجادين
وكنا ننتظر , اليت وعدت ا وهي سحب القوات األمريكية من الصومالبدأت حكومة كلينتون اجلديدة يف خططها 

إنه لنصر كبري بالنسبة لنا ألن بإرادة , هذه اللحظات السعيدة لنجربهم على ترك الدول االسالمية وعدم العبث بأي منها
كانت خطط أمريكا هي البقاء املسلمني البسطاء من الشعب الصومايل اضطر هؤالء الغجر من األمريكان احملتلني لالنسحاب و

أشهر وذات مرة استيقظنا فإذا باملدمرات والناقالت تبتعد عن شواطئ  6خلمس سنوات مث تقلص إىل سنتني مث سنة مث 
وهذا ممكن أن يتكرر يف العراق لو أخلص ااهدون النية وتعاون الشعب العراقي كل على , على النصراهللا الصومال ومحدنا 
واهللا ما ميتلكه أهل العراق أكثر مما امتلكه أهل الصومال ورغم ذلك هزمت , تل وساندنا يف ذلك العلماءحدا يف ضرب احمل

ولكن ال , واجلزاء أننا استقبلونا بالشتائم والسجون من قبل دول املنطقة, أمريكا باعتراف اجلميع فنسأل اهللا أن يتقبل جهادنا
  .بأس فإن رضى اهللا هو األهم

واهلرسك فحدث وال حرج فقد متكن الوجود العريب االسالمي املتمثل بالشباب ااهد بعمل توازن  أما يف البوسنة
وملا , وقام هؤالء ااهدون من اليمن وبالد احلرمني وافريقيا واوروبا بنصرة اخوام ضد الصرب الظاملني, عسكري يف البالد

وأسرع الشباب , دأت محلة ضد التواجد العريب يف البوسنةب, رب النصر وأا سوف تفضح قريبارأت األمم املتحدة ق
فإن الفكر السين سوف ينتشر يف أوروبا وال , وهذا ما أقلق األمريكان, لالندماج وتزوج الكثريون من أخوات بوسنيات

ة دفع ندافع عن أما البوسنة فكنا يف حال, أدري ما يقلقهم فقد دخل االسالم اىل بريطانيا وفرنسا والدول االخرى بدون حرب
  .لسنا املبتدئني باحلرب, أنفسنا

مث , أما يف الشيشان فقد بدأ اجلنرال الشهيد جوهر دودايف بطلب رمسي لالستقالل مث أعلن استقالل احادي اجلانب
حرر بدأت احلكومة الروسية باالستعدادات للهجوم ألا ال تريد هذه اجلمهورية القوقازية الفتية والقوية عقائدية أن تت

فبدأت املناوشات وتدخلت روسيا , واالسباب معروفة مسبقا فهي دولة غنية بالنفط والغاز وشعبها حيب االسالم بشدة
عسكريا ليحتلها بالقوة وهكذا بدأ اجلهاد هناك وأسرع الشباب الذين كانوا يف آسيا الوسطى أمثال األخ البطل القائد ابن 

م، الحظ اخلطاب إىل تلبية النداء وبدأت هذه اموعة من األفغان العرب بالتجهز لالنتقال إىل ساحات القتال ليساندوا اخوا
أما فرنسا ملا قاومت األملان , أيها القارئ اننا مل نكن نبدأ بالقتال بل حنن من يعتدى علينا فإذا ساندنا اخواننا مسينا باالرهابيني

أما حنن فيسموننا , ملساندة اليانكي ضد الربيطانيني كانوا أبطالوملا حترك بعض الفرنسني إىل أمريكا , مسوها مقاومة
وإذا أردنا أن ننتظر احلل من هؤالء الغربيني الصليبيني املتشددبن فسوف تقسم القصعة فقد انتهوا من أكل ما فيها , باملخربني

عض االسالمني هي أصال مسيسة وال هل تعلم أن نتائح االنتخابات اليت تبشر ا ب. كما وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم
لكن ضاعت أمتنا وتاهت , !واه إسالماه, ملبادئ النبيلةتعترب نزيهة إذا رفض الغربيني ذلك؟ وكأن هؤالء الغربيون هم أساس ا

  .ولألسف الشديد
  :هناك بعض األحداث اليت وقعت أثناء وجودي يف مقديشو

, ه من أصعب املهمات اليت يقوم ا اي أجنيب يف الصومالوهذ, ذات مرة نزلت إىل سوق بكارا لصرف دوالرات - 
وهي عبارة عن خمازن , ودخلنا سوق الصرافة, وحتركت بالباص ومعي أخ صومايل امسه حممد, فسوق بكارا شعاره املوت

األموال من وتوىل عديد وغريه من زعماء احلرب بطباعة , قدمي حولت ملكاتب للعملة الصومالية اليت تتدهور يوما بعد يوم



                                        War against Islam                                               189 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             189 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

ويف نفس منطقة تصريف األموال يتواجد مكاتب اهلجرة حيث , 1000والـ 500وألغيت كل الفئات سوى الـ, أندونسيا
وأخرى أوروبية فهناك جوازات خليجية بيضاء , أختام الدول والسفارات اليت كانت يف الصومال وكذلك جوازات سفر

ويف خالل دقائق يتم , نذار وقام اللصوص بسرقة كل السفارات وغريهاة وبدون سابق ات فجئاار إن الدولة, وأفريقية
  .استخراج جواز سفر وبأختام اصلية

ولن يستطيع أن يتجه ألي صراف من دون سابق , ولكثرة االزدحام يف السوق ال يستطيع أحدا معرفة من يراقبه أبدا
حممد إىل فرع بعض الشباب االحتاد الذين يتاجرون يف  وهكذا اخذين االخ, معرفة فقد يباع للصوص بعد أن خيرج من املتجر

فلن يكون لدي فرصة مع , ومل أكن أمحل سالحا ألنه خطر جدا, ودخلنا غرفة سرية داخلية ألن ال يرانا أحد, األموال
ارجا وبعد أن صرفنا األموال حترك حممد خ, فكنت أنزل السوق دائما بالسكني فقط, اللصوص إال أن أقتلهم أو يقتلوين

فإذا تعرف علي , تأكد أن أحدا ال يتابعينحتركت بعد ال, يف جيوب السروال الداخلي وخرجت بعده بعد أن أخفيت األموال
, هناك قصة حقيقية حصلت يف سوق بكارا اخلطري, إن البين آدام ال قيمة له عند هؤالء اللصوص, اللصوص فأنا ميت ال حمال

ومل يبعد كثريا عن مكانه حىت جاءته الطلقة , لريمها يف مكان آخر, بالستيك اسودكان هناك شخص حيمل جثة هرة بداخل 
الم طمعوا أن بداخله أموال ولكن , وسارع اللصوص للبالستيك األسود, املفاجأة لتفجر رأسه وتنتشر الدماء يف كل مكان

يف مكانه ليأيت بعض املسلمني لينقلوه إىل ومل يتأسفوا مبا فعلوا بل تركوا جثة الرجل , وجدوها جثة هرة, لألسف الشديد
وقصة , أترى ماذا يفعل اجلاهل عندما يكون مسلحا؟ يضرب مينة ويسرة, يا للوحوش, وقد قتلوه بدم بارد جدا جدا, املقابر

ل قوات سواء كان القتل من قب, ومل يعرف أهاليهم على مقابرهم كثرية جدا يف الصومال, األباء الذين مل يعودوا إىل بيوم
وبسرعة , وكنت لتوه قد اشتريت طاقية, وهكذا متكنت من الدخول يف الباص ومل تكن هناك نوافذ هلا, التحالف او اللصوص
... هرب يف الزحام والكل ينظر إليهفإذا بولد صغري جيري وي, ياللعجب ماذا حيصل بربك؟ فنظرت ليساري, طارت من رأسي

بكلمة  تفأكتفي, ألنين مل أكن أجيد الصومالية وقتهاعلى أي كالم أرد  فلم, ري وراءهمىن ملاذا مل أردعه أو أج ونستغربوم
لقد حزنت كثريا على , يف وضوح النهار, ال جيد ما يفعله إال سرقة الناس ةاستغربت كيف ولد بسن العاشر, "من جيبويت"

يني من أطفاهلا ونسائها وكثرت اليتمى فقد شردت احلروب مال, الولد ومل أغضب منه ألنين أعرف ظروف أهايل الصومال
  .مث عدنا بسالم إىل مضافتنا يف حي املدينة, واكتفيت بالبقاء يف مقعدي ومل أحرك ساكنا, واالرامل
دماء األبرياء الصوماليني الذين سقطوا برصاص اجليش األمريكي املتغظرس يف مرأى من , واحلادث الثاين كان فظيع - 

وكان هناك حشد كبري من الصومالني اجتمعوا أمام مبىن هيئة , 4وسط البلد يف منطقة كيلومتر كنت يف , اتمع الدويل
ولكثرم تغري األمر إىل مظاهرة صغرية مث , وهؤالء الناس مل يكونوا سوى أبرياء عزل يريدون قوت يومهم, سلمان العليا

ب يف وجوه اجلنود األمريكان املربجمني على اطالق النار ورأيت الرع, جاءت القوات األمريكية ومسنودة من القوات النيجريية
وهكذا ملا رأو الفوضى بدأو باطالق النار عشوائيا وسقط يف هذه , كنت أعمل يف مجع بعض املعلومات هناك, بأقل شبهة

ة عن هدت القوات البنغالديشية احلادثة ألا املسؤولوكنت قريبا من احلادث وكذلك ش, صشخ 50احلادثة أكثر من 
ملا رجعت إىل البيت أخربت أبو حممد مبا حصل ومل مير ساعات على احلادث حىت بدأنا نسمع يف اليب يب سي بأن , املنطقة

واستغربنا كثريا ألننا كنا نعلم , وبدأنا ننظر إىل بعضنا بدهشة, هناك معارك طاحنة دارت يف العاصمة الصومالية مقديشو
ولكن مل نشاهد من قبل أمر مثل هذا فقد صور االعالم الغريب وعلى رأسها اليب يب سي بأن اسرار االعالم الغريب والصهيوين 

واهللا إم , عركة بني رجال عديد والقوات األمريكية ليثبتوا للعامل أن األمريكان كانو يدافعون عن أنفسهمة عبارة عن ماحلادث
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق {قنت من قول اهللا ومن يومها تي, لكاذبون فقد كنت هناك وشهدت بأم عيين ما حصل
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كيف ملؤسسة مثل اليب يب سي أن تلجأ إىل األكاذيب؟ ولكن االعالم هو املستفيد , يا للعجب لوكاالت االنباء }بنبأ فتبينوا
ها إال املنفعة من جتارة احلروب فال عجب من هذا ولكن مل أعد أصدق أي أخبار من هذه املؤسسات ألا كاذبة وال يهم

ولو كان , واالعالم الغريب ال يبايل ولو كان على حساب خرب كاذب, التجارية ورفع األسهم وهذه ما نسميه عوملة اإلعالم
أو رويترز أو انترتاس أو غريها من املؤسسات فكلها , فال يغرنكم وكاالت األنباء الـ إي يب, على حساب دماء األبرياء
وهكذا قتل املساكني من النساء واألطفال اجلياع مث نظر مجيع , لذات إن كان يف صاحل الدول الكربىختفي دائما احلقيقة وبا

  .العامل إىل األمر بأنه معارك بني اجليوش وال حول وال قوة إال باهللا
, اعاتفلم نكن نسمع إال القليل من هذه األنباء يف اإلذ, أما ماخيص اهلجمات اليت كانت تشن ضد القوات األمريكية

ولكن نشكر اهللا أن االعالم , مل تكن هناك حمطات تتنافس يف األخبار وهكذا انفرد االعالم الغريب يف تغطية األخبار الكاذبة
وأفظع اجلرائم اليت كانت ترتكب يف حق نساء , احملايدة كانت يف أفغانستان والعراق لفضح االعالم الصهيوين واحلمد هللا

ومل نسمع بأحد , فهناك األالف من النساء الاليت اغتصنب من قبل قوات األمم املتحدة, شرفهنهي تلك اليت ختص , الصومال
, كل ما نسمعه تشكيل حمكمة دولية حملاكمة اجلنجاويد, أن تقدم لعمل حتقيق يف حق تلك النسوة وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

صومال؟ ماذا بشأن شارون؟ ماذا بشأن الرؤساء ماذا حبق حرمات املسلمات يف ال, وقتلة احلريري وقتلة فالن وعالن
, إننا نعلم ديننا جيدا, وما خفي كان أعظم, األمريكان ارمني؟ مث تريدوننا أن ادن هذه املنظمة الكافرة اليت لعبت ببناتنا

بأن الرسول , مث يقال لناأما وحنن يف احلروب ويعتدى علينا , وعندما نكون يف موقع القوة فلن ترى إال اخلري والعدل واملساحمة
هو رسول السالم واحملبة فهذا واهللا ظلم يف دين حممد الذي أخرج جيشا كامال للغساسنة بسبب الصحايب اجلليل احلارث بن 

ال يظن أحد أننا متعطشني للدماء فهذا واهللا ليس صحيح ومل نتحرك بالكراهية فنحن , عمري األزدي وهو أحد أبناء أمة حممد
ولكننا , بالدين من حممد الذي عاش مع اليهود يف دولة واحدة وناصرهم وحفظ ماهلم وعرضهم قبل املسلمنيلسنا أعلم 

فهناك علماء يسألوننا , أما من يسألين من فوضكم يف حربكم ضد العدو, عندما يعتدى علينا نتبع سنته يف الرد على الظاملني
إن لدينا والة لألمور مسلمني , }تل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسكفقا{من فوضكم على املسلمني؟ أقول هلم فوضنا اهللا 

يصلون ويصومون ولكنهم ضعفاء وأذالء أمام الكافرين وأنا أحسن الظن م بقويل هذا وال أريد أن أقول بأم شاركوا العدو 
م نفس السؤال من فوضنا يف حربنا يف ولكنين أسأهل, يف حماربتهم ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم والتاريخ شاهد على ما أقول

والتاريخ , أفغانستان؟ والشيشان؟ والبوسنة؟ مل تتغري شيئ إن العدو هو نفس العدو الرومي املتغطرس الذي يتربص بنا ليل ار
كثرية فقد تشكلت مجاعات اسالمية جهادية , راجع فتاوى العلماء يف حق التتار عندما اسقطت اخلالفة االسالمية ,يعيد نفسه

إن وضعنا شبه وضع األمة االسالمية يف عهد التتار واملاغول فليس لدينا دولة قوية تستطيع أن , قاومت وقاتلت كل على حدا
وعندما أعلن احلرب , والشيخ أسامة بن حممد بن الدن هو أحد أبناء األمة االسالمية الذين يغارون على دينهم, تقاوم العدو

األمر واضح فهو يقصد من اعتدى علينا وأخرجنا من ديارنا وساند من أخرج أمهاتنا ونساءنا  على الصليبيني واليهود كان
ليس كما يظن البعض , ألسنا جسما واحدا؟ ألسنا أمة واحدة؟ إذًا هو أعلن احلرب على هؤالء, وأطفالنا ومشاخينا من ديارهم

لدول االسكندنافية مل حتاربنا وحنن ال حنارا رغم أننا فا, فهذا ليس صحيح أبدا, أننا حنارب كل نصارى العامل أو يهودها
وننصح تلك الدول أن تتدارك , صور كارتونية بشعة واإلدعاء أا للرسولنرى بعض التجاوزات اليت حتصل فيها مثل رسم 
ره ة حتميه وتناصوعندما أعلن ذلك األمر كان حتت رعاية دولة اسالمي, وإال زلزلت كما زلزلت الدول اليت تعادينا وغريها

هل , إعالن اجلهاد وإعالن احلرب يتم عن طريق ويل األمرخبصوص قول بعض العلماء أن أقول , وتوافقه على ما ذهب إليه
ممكن أن ختربونا من هو ويل أمر الشيشان؟ فليسطني؟ العراق؟ كشمري؟ أفغانستان؟ الكل يعلم اجلواب فهي دول حتت 
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ارشدونا إىل ويل األمر الذي نستأذنه ملقاتلة هؤالء احملتلني؟ اجلواب , مشاخينا يف العامل االسالمييا علماءنا و, االحتالل األجنيب
ى املقاومة عل ويزيفون االنتخابات ليلفّوا, أمة حممدبكل بساطة أن هؤالء هم الذين فتحوا أراضيهم للمحتل ليجهزوا على 

إمنا نشكوا بثنا , لقد ساعدوا العدو ضد شعوب األمة االسالمية, قول والتاريخ شاهد على ذلكونعي ما ن, وإسكات اجلهاد
  .إليك يا رب العاملني

األبقال املتقاتلني ضد عديد  يسكنهافهذا احلي , ففي املضافة السرية يف حي املدينة فكانت هلا قصص كثرية ةأما الثالث - 
لة وشباب من قبيلة سليمان من اهلربغدر اليت ينحدر منها ولكن كان بيننا شباب من القبي, إال من رحم اهللا واملوالني لألمريكان

ومل نشعر , أجربنا على عدم العمل مع الشيخ عبداهللا سهل, ومنذ أن أوقعنا اتفاق عمل مع هذه اموعة, حسن طاهر الشيخ
امل بسرية مع واختصرنا الطريق حيث كنا نتع, بسبب أن معلومات كثرية كانت تصل للخصوم قبل العمليات, بارتياح كثري

ويف نفس الوقت كان أخونا العسريي يدرب الشباب الذين معنا على بعض الدورات يف البيت , جمموعة الشيخ عبداهللا سهل
وأخونا عبد الرمحن املهاجر اهتم بتعليمهم التعامل مع االلغام ألنه السالح الذي كنا , حملاولة رفع معناويتهم وحثهم على العمل

أما أخونا أبو النور املصري فتوىل أمن البيت حيث كان جيلس دائما بسالح أر يب جي , ألمريكاننستخدمه كثريا ضد ا
ويف احلقيقة كانت الطائرات العسكرية أقصد , وجاهز وأعطي له األوامر بضرب أي بالك هوك أو كوبرا تقترب منا

فكنا دائما منزح مع أخينا كلما مسعنا , ةساعة حتلق ومبستوايات منخفض 24ففي , املروحيات مصدر ازعاج ألهايل مقديشو
كنا , فيجري أخونا ليحمل السالح مث عندما يصل تكون قد غادرت" هاهي هاهي قد جاءت", صوت مروحية نصرخ

أما موحد وأبو النور فسافرا ورجعا إىل لوق وكذلك , فكاهيني جدا واالخوة املصريني ال احد يضاهيهم يف الفكاهة واملزاح
, نتابع العمل السري يف مقديشو, ليمين وبقيت أنا واألخ العسريي وأبو حممد املصري وعبد الرمحن املهاجرعبد السالم ا

فكنت أخرج وأمجع بعض املعلومات مث أخونا املهاجر والعسريي يدربون الشباب يف البيت وأبو حممد يتوىل األمور االدارية 
  .ألنه املسؤول

فكان علينا ركوب الباص والذهاب , ن من الضروري شراءه دائما ومن بعيدإن االخوة املصريني حيبون السمك وكا
أما أهل الصومال فهم ال حيبون السمك وهناك قبائل صومالية ال تزوج , إىل مهر وين حي العرب لنشتري السمك من هناك

و ذات , بائل الصومالفهناك عادات كثرية لدى ق, من يأكل السمك أو معدة املعز واخلراف وكذلك من يأكل حلوم الصيد
كنا خنتصر على الدقر , ومل يكن هناك جبنة أو فول وغري ذلك من طعام أهل النيل, مرة أراد أبو حممد أن يأكل طعام مصري

فلجأ أبو , ولكن احلمد هللا البيت كان كبري ليتحمل ما نأكله, وهذا واهللا ما كان يزعجنا بالليل) الفصولية احلمراء الصغري(
وأخونا أبو حممد خبري يف , ع املش وهي خلطة من االلبان وبعض الفالفل وتترك ملدة لتتعفن قليال قبل استعماهلاحممد إىل صن

احلياة وسافر كثريا ورأى دول وعادات كثرية وعمل يف االردن يف ديكورات البيوت والنجارة واحلدادة مث عمل يف مزارع 
عراق وكل هذه الرحالت قبل الذهاب إىل افغانستان حيث كان الشباب وقبل ذلك كان يف ال, م1986العنب يف فرنسا سنة 

, فكان دائما يعتمد على نفسه يف معظم أموره, املصري كغريهم من العامل العريب يتطلع إىل املستقبل فيخرج للعمل يف اخلارج
ة مع بعض ويبدأ بشرح كيفيوالغريب أنه كان يضحكنا عندما جنلس , أما هذه املرة وضع اخللطة مث بقيت ألكثر من شهر

حىت الشباب الصومالني الذين ال يعرفون أي شيء عن , اجلميع لرؤية اخللطة السحريةاشتاق وقد , أكل املش وكيف أنه لذيد
ومنع اجلميع من فتح العلبة اليت حتتوي على , وال مير يوم إال وهناك حماضرة عن املش واهللا كنا منوت من الضحك, املش
وأخونا املهاجر مل يكن يفوت الفرصة فهو خفيف الدم جدا وفكاهي , وهكذا مرت االيام, و النه املعلم طبعاإال ه, اخللطة

ليجد الديدان والطحاليب امللوثة , وجاء اليوم املنتظر وراح أبو حممد لفتح اخللطة, فكان ينكت دائما على املش, درجة أوىل
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وكان ينكت ويقول هذا أهم الشيئ يف , منسك أنفسنا من الضحك هي كل ما تبقى من اخللطة وقد مات من الضحك ومل
عند املصرين ال بأس ألن هناك مأكوالت كثرية موروثة من عهد الفراعنة وهي كلها "فقلت له , املوضوع الديدان والطحالب

  .جلوهكذا راح حلم أكل املش مع الف" مثل اجلبنة البيضاء واألخطر من ذلك الفسيخ مث املش, بنظام واحد
ذات مرة جلست معه يف غرفتنا وأخونا املهاجر كان غائبا  ,إن أخونا أبو حممد رجل حبوب ومقبول لدى اجلميع

  .والعسريي يف الغرفة ااورة يدرس الشباب فدار احلوار التايل بيين وبينه
  تعلم بأن متسوي األمن ليس جيدا هنا قد نتعرض هلجوم ما مل نفعل شيء - 
  "أبا حممد؟ماذا تقصد يا " - 
وحنن كما ترى ال منلك للدفاع عن , لدي معلومات أن الشباب ميلكون اسلحة كثرية ولكن دفنت يف منطقة آفغوي - 

  "انفسنا إال اريب جي واحد وسالحني رشاش ملاذا؟
  "مايتناوملاذا ال خترب الشيخ حسن أن يهتم بنا؟ فبإمكاننا شراء األسلحة اليت حنتاجها حل, ال أعلم أنت املسؤول"  - 
  ال نريد شراء أسلحة مث ال نستخدمها! ال - 
  "باهللا عليك ملاذا يتصرفون هكذا؟" - 
  إم يريدون التحكم يف حتركاتنا وحبجة األمن فهم يعرفون األمور أكثر منا - 
  "ما العمل إذا؟"  - 
  عندي خطة ممتازة ولكن جيب أن تنفذ كما جيب وبعد ذلك سوف يسلحوننا جيدا - 
  "القوات األمريكية مرت أمام املضافة باألمس ولكن ال أدري إن كان لديها معلومات عن بيتنا أتعلم أن" - 
وهذا اليكفي , ليس لدينا غري اللغمني التلفيزيونني على البوابة, هذا ما كنت أخافه أن نفاجأ وحنن لسنا جاهزين - 

  .7لدينا بضع قذائف تقريبا لألريب جي , لردع فصيلة مدرعة ومروحيات
فقال يل سوف نعمل مسرحية حقيقية تبدأ بأن يأخذ سالحه ويتجه إىل غرفة , دأ أخونا أبو حممد يشرح يل اخلطةب

ويتحرك فورا إىل !" عدو! عدو"مث يضرب الباب بقوة ويكسرها ويصرخ , العسريي حيث املتدربني من شباب قيادة االحتاد
مثل  وأعمل فوضى يف اخلارج, "عدو"وأصرخ بأعلى صويت صلت هناك فآخذ موقعي اخلارج يف الباحة ويكون أنا قد و

  ,سحب األقسام والصراخ والتشويش وما إىل ذلك لنختلق جو حرب لدى اجلميع
  "كيف أخونا العسريي؟" - 
  .ال تم به اآلن جيب أن يصدق القصة - 

حد الشباب وهكذا نفذنا األمر وحصلت هناك حالة فزع وبدأ اجلميع جيري للباب وخطف العسريي سالح أ
ومعظم الشباب بقوا يف الداخل , الصومالني وانضم إيلّ يف اخلارج وأبو حممد جيري هنا وهناك وقد رأينا الفزع على الوجوه

وبدأ العسريي يسألين أين هم؟ أين العدو؟ فقلت له , فقد فهموا أن هناك هجوم من قبل األمريكان, ألم لو خرجوا سيقتلون
أكيد أبو حممد؟ قلت له من غريه , فبدأ يضحك وقال يل, واملخرج معنا, ولكنها متثيلية مصرية, يةبأننا نعمل مناورة عسكر

وهكذا هدأت األمور والعجيب أن من بني الشباب الصومالني أخ مسني وأثناء الفوضى مل جيد له خمرج إما , فهو أبو األفكار
وهنا , كاجلمل إن حاول إدخال رأسه يف سم اخلياط, ستحيلفحاول من النافذة ولكن كان من امل, من الباب أو من النافذة

عرفنا حقيقة الوضع واجتمعنا بسرعة وأخربهم أبو حممد بان األمر كان خطري وممكن أن حيصل مرة أخرى ومل خنربهم أا 
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ك الشباب فتحر, وجاءنا وشرحنا له خطط الدفاع اجلديدة, من سالمتناوقد خاف  ووصل اخلرب للشيخ حسن طاهر, ثيليةمت
  .وأعطي كل واحد منا سالحا شخصيا, وأحضروا األسلحة وزودونا بصواريخ مضادة للمروحيات

لقد استفدت كثريا من التعامل مع األخ أبو حممد املصري فهو كان الرجل الرابع يف اللجنة العسكرية ومبا أنه رجل 
لتكفريية وهو من كان يفهمىن الكثري عن معتقدات كان اجلميع حيترمه ومل يكن حيب االفكار ا, شرعي وحافظ لكتاب اهللا

رجل مؤدب جدا يعرف حق الكافر قبل املسلم واهللا هو و, اجلماعات والردود الفعلية اليت حصلت عندما خرجوا من السجون
الشيخ االمام  فبعد أن مسع النداء اجلهاد من األخ, وهو مل يكن له أي عالقة باجلماعات املصرية وأفكارها, إنين تأثرت بأخالقه

وأنا أشهد بأنه من أكثر القادة خلقا وعبادة , عبداهللا عزام ترك العمل والعلم يف األردن وسافر إىل أفغانستان يف اية الثمانينات
وكذلك األخ عبد الرمحن املهاجر والعسريي مها من أفاضل , وحريص على عدم سفك دم حرام, فال تفوته قيام الليل أبدا

ألننا , لنا رباعيا خطريا وتعلمت كثريا كيف يسري العمل امليداين وكيفية إدارة األعمال العسكرية يف املدناإلخوة وقد شك
أما يف املدن فهناك اجلواسيس يف كل مكان والعدو ممكن أن , خرجنا من أفغانستان وكنا نتعامل مع اجلبهات واملناطق املفتوحة

فقد , ن مل أكن أعلم أن اهللا يسخرين ألعمال مستقبليا غري خمطط يف البالفالعمل يف املدن أصعب بكثري ولك, يكون جارك
اشتركت يف معظم األعمال البطولية املشروعة اليت قامت ا القاعدة يف اخلارج عندما أعلنا احلرب بيننا وبني أمريكا سنة 

  .م1997
ا اهللا عليهم بالرعب فهم جبناء ال م انسحبت القوات األمريكية فقد نصرن1994يف أوائل الشهر الثاين من سنة 

وهكذا هزمنا ويليام كوهن اليهودي , ويصرخون مثل النساء عندما حياصرون, يستطيعون املواجهة احلقيقية أمام ااهدين
وقد , وال خيفى على أحد أن الصهاينة اليوم هم من يتحكمون باإلدارة األمريكية, الصهيوين وزير الدفاع األمريكي األسبق

وذات مرة عندما , لك الشباب بعض غنائمهم من مناظر ليلية اليت تستخدم ألول مرة يف الصومال وهي من نوع الليزرامت
مث فكوهم , كشفتهم دورية من رجال عديد وصدروا منهم تلك املناظروقد , بالقرب من مبىن املتاحفذهبوا لزرع عبوات 

القوات التركية للقيادة وتوىل القوات الباكستانية قيادة العمليات وبعد االنسحاب كُلفت , طاهربعد تدخل من الشيخ حسن 
ومل متكث هذه القوات كثريا فقد انسحبت يف منتصف السنة ليتركوا الصومال ساحة قتالية خطرية وفتاكا فقد نشبت , اجلوية

وم يكررون نفس السيناريو يف متاما كما فعلوا يف أفغانستان ولبنان والي, حربا أهلية خطرية بني قبيلة عديد وعلي مهدي
  .العراق

جلأت القوات األمريكية إىل نصرة احلكومة التيجراوية اليت , وحلقدهم على املسلمني وبدال أن يرجعوا إىل بالدهم
وفعال حصلت , كانت ختوض معاركة شديدة ضد ااهدين يف االوجادين فأسرعت املروحيات واآلليات العسكرية للمنطقة

وية يف حميط معسكر كاريشيغوت وهانكي يف األوجادين واضطر الشباب لالنسحاب فقد جاءت الطائرات هناك معاركة ق
, األمريكية وقصفتهم والغريب أن شباب مل يقيموا يف املعسكر القدمي الذي أسسناه وتركوا اجلبال ونزلوا إىل مناطق السهل

والشباب يف مناطق مفتوحة وليست اجلبال , يء من اجلوفلما جاءت القوات لتهامجهم مل جتد صعوبات فقد حتكموا بكل ش
ويف نفس الوقت كثافة األشجار حتميك من الغارات , فإا ممتازة ولسيت هناك أي قوة تستطيع أن تتقدم بالرب اجتاهها, القدمية
طق لوق وبلد حوا فانسحبت الفصائل لداخل الصومال وتركزت يف منا, ولكن الشباب قد بغتوا من قبل االثيوبيني, اجلوية

يف املعارك فاستشهد معظمهم أثناء قيادم  18وقد أخطأ الشباب عندما أشركوا املدربني , ودولو وأخرى يف مشال الصومال
, فلم يلتزموا بأرائنا حول عدم اشراك املدربني, وال حيبون التراجع وااللتفافات, وجماهدو األوجادين هم أهل شجاعة, املعارك

  .م يتم بناء اجليوش من جديدحيث بفضل اهللا مث , ملثل هذه الظروفز أولئك املدربني لالستفادة لقد قصدنا جتهي
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وانسحب مجيع الشباب العرب من , م كانت القاعدة قد أكملت مهمتها يف مقديشو1994يف اية الشهر الثاين لسنة 
وأسست معسكرات , قة اجلنوب يف كيامبوينونشط العمل يف منط, مناطق لوق وسافر الشيخ أبو حفص وأبو خالد الضابط
وكانت احلكومة االثيوبية تراقب عن حذر ما حيصل ولكن مل تتدخل , كبرية لتدريب االوجادينني بعيدا عن احلدود االثيوبية

ق يف وهكذا رجعنا حنن األربعة إىل لو, يف شؤون الدولة يف كيامبوين ألا بعيدة عنها وتوىل الشيخ حسن تركي شؤون الدولة
وقد رافقنا يف هذه الرحلة األخ العزيز عبدالناصر غاب , رحلة كانت خطرية بسبب قطاع الطرق وبسبب بشرة اإلخوة العرب
وقد دربنا إخوة كثر يف مقديشو منهم عمر ديري وصالد , احلضرمي وقد مسى نفسه أمحد وهو من خلية الشيخ عبداهللا سهل

  .بفضل اهللا ورعايته وصلنا إىل بلد حوا بسالمو, لعمل امليداين يف الصومال فيما بعدكرايت وآدم عريو وقد أصبح هؤالء قادة ا
  

  اخلروج والسفر إىل السودان
  

وتركنا املؤسسات , ودفعنا األجور الالزمة ألهايل البيوت اليت استأجرناها, بدأنا بترتيب وتصفية احلسابات يف لوق
, وهيئة اإلغاثة واليونيسيف والصليب األمحر لتقوم بواجباا االنسانية يف املنطقة اخلريية االسالمية مثل وكالة الرمحة واحلرمني

وسافر , والحظ أيها القارئ املبارك أننا مل نستهدف أي هيئة انسانية يف الصومال سواء عربية اسالمية أو أوروبية نصرانية
وكان حيمل جواز سفر مصرى وأنا أمحل جواز , اجرأخونا أبو حممد والعسريي أوال مث جاء دوري مع األخ عبد الرمحن امله

وعندما عربنا احلدود ودخلنا ملدينة , ونريد املغادرة ألن البالد يف فوضى, فاتفقنا أننا إغاثيني جئنا من مقديشو, سفر قمري
  .وجاءت املخابرات العسكرية يف احلدود لتستجوب كل واحد منا على حدا, أّخذت منا جوازاتنا, منديرا

  أنتم عسكريون؟ هل - 
  ,"إننا مدنيون! ال" - 
  شكلكم  كالعسكرين - 

  :ودار احلوار التايل باالجنليزي مع الضابط, مث أخذوا عبد الرمحن لوحده وكنت قد نبهته أم رمبا يريدون أموال فأعطيهم
  امسك؟ - 
  "لديك اجلواز ممكن معرفة كل شيء فأنا متعب من السفر"فأجبته  - 
  صاحبك هل هو عسكري؟ - 
  "أمل تسأله؟, وماذا قال لك" - 
  طيب ماذا كنت تعمل يف الصومال؟ - 
وكما تعلم فإن األوضاع صعبة يف مقديشو بسبب انسحاب , أنا موظف إغاثي دويل, أحسنت هذا ما كنت أريده" - 

  "فأحببت أن أرجع إىل نريويب مث اسافر إىل بلدي, القوات الدولية
  شكل رجل عسكري ومدرب أيضافشكلك .... أنا أظنك تكذب علي ! ال - 
هل هذا , كيف أكون مدرب عسكري؟, سنة 22عمري , هل تراين بشكل مدرب؟ هذا عجيب" ها ها ها ها ها" - 

  "أنا أظنك متزح" معقول يا مجاعة؟
  !؟أال تعلم أن هناك معسكرات لتدريب الصوماليني يف لوق - 
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  أخربتك أنين جئت لتوه من مقديشو فمايل وماللوق؟" - 
  سنرى ماذا سيقول صاحبك طيب - 

  .يف دهشة وكأنه يريد استفزازي, مث بعد فترة جاءين الضابط
  هل أنت متأكد مما قلت؟ - 
  "فأنا ال أغري مما قلته وهي احلقيقة, وهل أنت يا فندم مل تدونه" - 
  أنت مسكني لكن صاحبك املصري هل كان معك؟ - 
  "سويا وحنن سافرنا, نعم كان يعمل يف شركات إغاثية هناك" - 
  وملاذا مل تسافرا بالطريان من مقديشو لنريويب مباشرة؟ - 
إنك ستقتل إن حاولت ركوب سيارة يف , !يا فندم هل تظن أن مقديشو تنعم بسالم نريويب بالد احلرية" ها ها" - 

  "أتريدنا أن منوت وخنسر ما جئنا من أجله, مقديشو فكيف بطائرة
  أنتم راجعون إىل بالدكممادام , حسنا حسنا أعطونا شيئا هدية - 
  .هاك خذ هذه الفكة اليت معي وادع ىل - 

مث , وبعد نصف ساعة تقريبا تركونا ووصلونا إىل املطار الصغري وقد مت اعطاءنا تأشرية جديدة مث طارت بنا الطائرة
اعد كثرية وسرية يف مناطق وهي مدينة صومالية صغرية وفيها تواجد للقوات األمريكية اليت متتلك قو" وجري"عملنا استراحة يف 

مث وبفضل اهللا سبحانه وتعاىل هبطت الطائرة , عدة من كينيا بالذات مناطق املسلمني سواء يف شرق مشال كينيا أو يف الساحل
ومل يتأخر االخوة يف استقبالنا فقد , وعدت إىل نريويب بعد سنة كاملة أمضيتها يف الصومال, يف مطار وِيلسن يف نريويب

وكان األوضاع يف نريويب متغري متاما ففي سنة واحدة ارتفع سعر العملة بشكل , الخ أبو حممد باننا سنأيت قريباأخربهم ا
شلن بسبب االوضاع  77شلن ولكن اآلن تساوي  30م عندما وصلنا كانت الدوالر تساوي 1993عجيب ففي سنة 

فقد أسست شركة كما , كة قوية للقاعدة يف نريويبكانت هناك حر, السياسية املتغرية وتعدد االحزاب وختصيص الشركات
فكانت اموعة االدارية , ومل نكن حنن شباب اللجنة العسكرية لنا دخل بعملهم, قلت ومديرها االخ محد  فك اهللا أسره

خر من وهناك أخ آ, واستمر أبو طالل املغريب يف مدرسة الطريان وأخونا محد يقوم بترتيب سفريات الشباب, تعمل لوحدها
, يدير بعض الصفقات واجيار وشراء بعض البيوت, االحساء وكنيته عبد احلميد الشرقي رمحه اهللا املعروف بأيب عمري الشرقي

رافقنا , املهم مل نكن نعلم إال القليل من هذه األعمال االدارية وكان الشيخ أبو عبيدة البنشريي رمحه اهللا هو من يديرها كلها
وكانت هذه املضافة خمصصة لالخوة املستقرين يف نريويب أما , يف عمارة حبي هارلينغام وسط نريويبأخونا محد إىل مضافة 

وودعنا محد ألنه كان مستعجل وأخربنا بأنه ذاهب للمطار الستقبال , شباب الصومال واملسافرين فيتم حجز هلم يف الفنادق
وكنا يف أوائل رمضان , وراقه مبدة بسيطة وسافر إىل اخلرطوموهكذا نزلت يف البيت وأما املهاجر فقد مت جتهيز أ, ضيف مهم

ورغم وجود جالية مسلمة من النوبة , من اصعب األمور يف نريويب هو الصوم بسبب أا بالد نصرانية, م1994سنة 
ضيف اجلديد وبعد بضعة أيام عرفت أن ال, والصومالني والباكستانيني والعرب إال أن النصارى حيتلون املطاعم فهي مفتوحة

ومن قدماء الشباب يف أفغانستان فكان يعمل يف , هو األخ وديع احلاج وهو لبناين أمريكي من الطائفة املارونية وقد أسلم قدميا
وخالل أسبوع راجع أخونا محد تذكريت السنوية , وهو سيتوىل مكان محد يف إدارة نريويب, م1986اإلغاثات من سنة 

ولكن قيل يل أنه جيب , سنوات منذ أن تركتها 4زر القمر لرؤية الوالدة ألنه قد مضت أكثر من وكنت راغبا يف الرتول إىل ج
  .أن أذهب إىل اخلرطوم ألقابل الشيخ أبو عبد اهللا أسامة بن حممد بن الدن
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يف وهذه املرة األوىل اليت أضع رجلي , سافرت باخلطوط الكينية مع أخينا العسريي وأبو حممد املصري ووديع احلاج
والغريب أننا , وهذا عكس ما يقوله الكفار بأنين درست يف اخلرطوم مل أتلقى أي دراسة أكادميية يف السودان, دولة عربية

أما , ففي مكتب اهلجرة طلب العسريي بأن ال خيتم أوراقه وكذلك األخ أبو حممد, عندما وصلنا كان هناك ضباط ينتظروننا
من السوداين والشباب فإذا مل وكان هناك تعاون واضح بني األ, مل جواز أمريكيألنه حي, وديع احلاج فقد خرج بسرعة

ألن السودان كانت قد صنفت من الدول اليت ترعى  ,وألسباب أمنية يرغب أحدنا أن خيتم على أوراقه فال بأس بذلك
أما أنا فعندما سألوين , راضي احملتلةاليت ترعى اإلرهاب اليهودي يف األ, االرهاب من قبل زعيمة وشرطية العامل اجلديد أمريكا

قلت هلم ال بأس أختموا أو ال ختتموا ال يعنيين شيء فأنا ال أمحل أي عدواة مع دولىت وليس يل أي أنشطة عدوانية ضد أي 
ن وهنا استغرب املخابرات السودانية اليت كانت تعمل باخلفاء يف مجع أكرب عدد ممكن م, دولة اسالمية أو كفرية يف وقتها

املعلومات عن القاعدة وشباا الذين يعملون يف اخلارج وما كان يقلقين هو التعاون السري لبعض أفراد املخابرات السودانية 
وكانت هذه العناصر اخلفية , مع السلطات املصرية اليت بدورها كانت ختاف كثريا من التواجد الشباب املصري يف اخلرطوم

, دة اإلدارية فقد تعرفت مصر على أخونا وديع احلاج وتعبته عندما كان يف استراحة بالقاهرةجتمع املعلومات عن قيادات القاع
فهم يتوقعون كوادر , واملخابرات السودانية مل تكن تتوقع أن يكون شاب من احمليط اهلندي يكون كادرا من كوادر القاعدة

هلجيت  وبسبب, ري ال يصدقونين بسبب موقعي يف القاعدةوعندما أخرب اجلميع بأنين قم, من الدول العربية وليس من أفريقيا
وال , وكانت هناك أزمة سكر يف السودان, وأحرجت كثريا عندما دخلنا سوق احلرة, اخلروجوتأخرت قليال يف , اجلدوية

مكن شراء فمن امل, أما يف املطار ولتوفري الراحة لألجانب, ميكن ألحد أن يشتريه يف اخلارج بدون بطاقات متويل حكومية
وعند الشراء كانت العامالت السودانيات , فقيل لنا أن نشتريه بأمساء جوازاتنا لإلخوة, سكر كنانة وطبعا بالعملة األجنبية

كذا مسيت , ال"وأضحك وأجيب !" أين هي جزر القمر؟ أهي يف القمر" "نعم" "هل أنت من جزر القمر؟", يستغربن مين
وهي نفسها اليت , سودانية ملا تأكدوا مىن تركوين وركبنا األجرة لنصل إىل املضافة العامةأما املخابرات ال, "بسبب مجاهلا

  . حصلت فيها حماولة اغتيال الشيخ أسامة
يف مناطق ساخنة مثل مل أشهد ومل أعش , درجة خارج الظل 60صل إىل مل أتوقع أن تكون احلرارة يف السودان ت

ومت نقلنا , ولكن كان اجلو بالنسبة يل مميت فأنا مل أتعود بعد, ي من أفضل الشهوروه, كنا يف شهر نيسان, من قبل السودان
وهناك وجدت أصدقاء األمس أمثال عبد الصبور ودكتور محدي وأبو قتيبة املغريب , أنا والعسريي إىل مضافة جديدة سرية

, وكل واحد منهم كان لديه مشاكله اخلاص, ةوابو يوسف املغريب واملهاجر وكثري من كوادر القاعدة التابعني للجنة العسكري
لقصة حصلت لألخني دكتور محدي وعبدالصبور أثناء تواجدمها يف نريويب وكانا جيهزان , ومسينا املضافة بيت الربغوث
وهناك يكثر اللصوص ومت سرقتهم , فرتلوا إىل سوق الربغوت الكبري, ووقتها كنت يف مقديشو, نفسهما للرجوع للخرطوم

وكبار الضباط الذين يتعاملون مع , أوراقهم ولكن بفضل اهللا مث جبهود من إخواننا الذين يعرفون مراكز اللصوص وفقدوا
وكانت هناك دورات خاصة للمعلومات , فأطلقنا على املضافة ببيت الربغوث للفكاهة, مت استراجع االوراق فقط, اجلرائم

كانت عائالت القاعدة تكثر يوما بعد يوم ألن معظم ". غرب اجلريف" واجلاسوسية تقام لكوادر القاعدة يف هذه املضافة يف
وأثناء وجودي تزوج أخونا املهاجر بأخت فلسطينية , الشباب يتزوجون من مصر االردن فلسطني اجلزائر واليمن والسودان

واحد يف عمارة كبرية  ومعظم عائالت القاعدة كانت تسكن يف مكان, وكذلك أبو يوسف املغريب تزوج مبغربية من السودان
وأبو حممد مل يقصر معى فهو من أعز , وهكذا كنا نعزم يوم بعد يوم من قبل اخواننا ونفطر معهم, يف حي الرياض باخلرطوم

فقد كان لديه , وكذلك أبو البنات أبو عمر املغريب املسمى عبداهللا تبارك حفظه اهللا, أصدقائي يف القاعدة وله مكانة يف قليب
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فهؤالء البنات واألوالد هم من أحسن جيل القاعدة ألم ولدوا , ت ومعظم الشباب كانوا يودون الزواج منهنثالث بنا
وأبو عبيدة , ويف احلقيقة كنت حمظوظ لدى اجلميع, فهم مل يتلوثو باملغريات الدنيوية مثلنا, وتربوا مع العمل االسالمي

أنا ال أبايل بالزواج "كانت بنته صغرية يف التاسعة تقريبا فأقول له " ة تنتطرها يا هارون العروس"البنشري كان دائما ميزح معي 
ولكن مبا أنين من القطيعة مل أستطع املقاومة فقد نصحين أبو حممد بأن أتزوج مبكرا ألمتكن من رؤية األوالد قبل , "اآلن

, ونعم باهللا مصاهرة املصرين, ن أتزوج مصريةوالشيخ أبو حممد كان يشجعين ويدفعين بأ, وأخريا وافقت على الزواج, املمات
وهاجر , امسها ماريا وهي من مصر, فأم إبراهيم بن حممد صلى اهللا عليه وسلم, فهم أصهار النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنسابه

, "زواجمن مل يتزوج منهن فلم يذق طعم ال", وهناك مثل مجيل للشافعي يف حق نساء مصر, أم امساعيل جد الرسول من مصر
ونِعم بأهل السودان فهم كرماء , وأما الشيخ أبو حفص كان رأيه أن أختصر املوضوع وأتزوج زولة سودانية, أو كما قال

وما حيصل , فهناك عادات غري اسالمية يف حق املرأة يف السودان, فينولكن اخلتان الفرعوين كان خيي, يةأكفاء وأخالقهم عال
أما أنا فكنت أعلم أن , وكينيا واثيوبيا, واخلتان السين عكس ما حيصل يف السودان والصومال, للبنات يف السودان ضد الشرع
وهكذا قام األخ األمري , إننا من دماء هندية والزواج من األقارب أمر مهم لتثبيت النسب ,بنات أعمامي وأخوايل يتتظرنين

الدارة واجتهد أخونا أبو أمحد املغاوري وحجز يل تذكرة وتكلم مع ا, سيف االسالم حفظه اهللا بآخر الترتيبات الالزمة يل
أما  ,من احلجزأحدنا تمكن مير الشهر وال يكانت الرحاالت يف السودان تعيسة جدا وقتها وممكن أن , ذهاب وإياب للبلد
ه ورقة اثبات كات وغريها فهي كانت كارثة فيلزم على أحدنا تسجيل كل أموال أثناء الدخول ويكون لديحتويل األموال وشي
, وهكذا صرف يل ماال للزواج من قبل اللجنة االدارية, وأنا واحلمدهللا مل أكن أملك إال نفسي فقط, ألي شيء يف حالة شراءه

, وكنت أحسب الساعات بأصابع اليد, وغادرت اخلرطوم باخلطوط الكينية ونزلت استراحة يف نريويب, وسافرت سفرا ممتعا
ومل أمتكن من تفهيمها ما , وقد سمعت الكثري عىن, ولدتين وربتين وكانت سند يل يف مسرييت الدينية إنين مشتاق للوالدة اليت

وطبعا تغريت , لعلها ترضى عين فرضى اهللا يف رضى الوالدين, فكانت هذه فرصيت ألجلس معها وأفهمها ما أعمله, جيري بعد
فقد تركت األمر , وطبعا مل أخرب أحدا ومل أتصل بأحد قط ,سنوات 4سنة وها أنا أرجع بعد 18كثريا فقد سافرت وعمري 
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  العودة إىل جزر القمر
رئ بعض التصور عن العطاء القا, سأتكلم يف هذا الفصل عن جتربيت يف العمل اإلداري سواء يف الصومال أو السودان

حيث بناء , جهاز االداري للقاعدة وليفهم اجلميع بأن القاعدة مجاعة متكاملة تعمل ملصلحة أمة االسالم وليست ملصلحتها
سنوات يف اخلارج والبعد عن األهل  4وبعد مرور , فاملسلم أخ املسلم, املؤسسات ومساعدة كل حمتاج مسلم دون استثناء

أخريا حان الوقت بأن أخذ قسطا من الراحة لعمل طاعة أخرى فقد قررت , الدورات والقتال امليداينواألقارب واملشاركة يف 
وكذلك نزل معظم شباب بالد احلرمني الذين كانوا معي إىل بالدهم وقرروا البقاء هناك وطلب العلم وأنا , أن أنزل للزواج
قادما من نريويب عرب اخلطوط " موروين هاهايا"رجلي مطار  ويف آخر يوم من شهر رمضان املبارك وطأ, أقدر أمثاهلم كثريا

فقد استخدمت هذا االسم يف اجلامعة يف باكستان ويف السفريات يف , ومل أغري اسم اجلواز الذي سافرت به قط, املدغشقرية
, ات على االطالقويف املطار مل يكن هناك أي تغيري, عدت إىل البلد بنفس االسم, والسودان, كينيا والصومال واثيوبيا

فلم أمتكن من صرف أي مبلغ يف املطار بسبب , وبالعكس عندما وصلت املطار عرفت أن هناك أزمة اقتصادية شديدة يف البلد
 10أخذت أجرة بـ , وهكذا خرجت من املطار وبدال من أخذ سيارة أجرة مجاعية رخيصة بدوالر واحد, عدم توفر ذلك

وهو آخر يوم رمضان يل حسب اخلرطوم أما , معةاجليوم  إىل البيت بسرعة وكنا يفأريد الوصول كنت مسرعا و, دوالر
وعندما , رمضان 28فكان تاريخ اهلجري يف جزر القمر تشري إىل , الناس يف جزر القمر فقد تأخروا يوما واحد عن السودان

الدول العربية هكذا مسوها ولألسف  توقفت يف شارع جامعة, وهي منطقيت, وقفت السيارة يف الشارع العام يف حي هادوجا
ونريد أن نرى اجلامعة تعمل شيئا لتلك الدولة اليت تنتمي إىل االسالم أوال مث للعروبة , شارع جامعة الدول العربية ,الشديد

كفي إن دولتنا صغرية وميزانية أمري من أمراء اخلليج ي, بل مشاريع, وال نريد أن يكون التمثيل عبارة عن شارع, بكل فخر
وال حول وال قوة , فمعظم شوارع العاصمة أخذت أمساء احملتلني الفرنسني, وال بأس بتسميته كذلك, لتنمية جزر القمر كلها

الفرح والسرور كانا ميالءان قليب وقد الحظت تغريات , وشعرت مبا يشعر به كل مسافر غاب عن بلده عدة سنوات, إال باهللا
وكذلك أرض , ولكن أخيت ساعدا يف بناءه, يهافوالديت مل تكن لديها املال لتبن, بالكامل ءهفبيتنا قد مت بنا, رية يف احليكث

ونزلت من السيارة وذهبت إىل البيت ومل يرين أحد فسلمت على أهل البيت لتخرج يل أخيت , خاليت اليت باجلوار مت بناءها
خاليت أخي ", ؤيىت وفرحت جدا مث نادت خالىت عاليةسعادة وتبدأ بصراخ من شدة الفرح وأخذا بالعناق وبدأت تبكي لر

مث طلبت منها أن تدفع , فضحكت كثريا, هل ممكن أن تنادينين ارون, قلت هلا" عبد اهللا وصل! عبد اهللا وصل, وصل
على واستطعت من رؤية الفرح , وجاءت خاليت وبدأت هي األخرى تبكي, للسائق األجرة قيمة العشرة دوالر بالعملة القمرية

وكلهن يكربن والديت فهي األصغر من بني , ولدى أكثر من مخسة خاالت, فاحلمد هللا حنن عائلة عربية حمافظة, وجهها
فأوالد اخلاالت عندنا كاإلخوان وال ميكن حبال من االحوال التزاوج بيننا وهذا من , ولكننا من اشد العائالت متسكا, اجلميع

ولكنين , ي عرف إذا مل يتماشى مع الدين وقد أمر اهللا رسوله التزواج ببنات اخلاالتوحنن طبعا ضد أ, العرف القمري عامة
وصدق , كلما أرى خااليت أتصور أين أرى الوالدةف, أما األعمام فممكن ذلك, مل أتشدد هلذه املسألة أبدا فاخليارات كثرية

وهم مسلمون حمافظون حيبون الدين ولكن مع املوضة , وهن حيبنين كثريا" اخلالة مبرتلة األم"رسول اهللا صلى اهللا عندما قال 
بالدين  لتزاممنذ االو, نفرهم مين فهذا ليس من شأينولكنين مل أكن فظا أل, ونسأل اهللا أن يهديهم إىل احلق, لألسف الشديد

املسلم الذي يعيش مع بل , مل أهاجر عائليت بسبب التلفاز أو أم يفتحون املوسقى أو أم ال يرتدون احلجاب, فهمته متاما
فمهما كانوا فهم عائليت والرسول رافق عمه , نطلقت من هذا املنطلقوا, اهم خري عند اهللا من غريهالناس ويصرب على أذ

ومل يكن فظا معهم رغم أن عمه مل يؤمن بدينه هذا ما فهمته من الرسول الكرمي , املشرك وأقاربه من بين هاشم طوال بعثته
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فأجلس مع اجلميع وأتفرج على األخبار يف التليفزيون والربامج املهمة وأنصح اجلميع خبصوص قناوات , مصلى اهللا عليه وسل
ومل يكن لدى الدولة القمرية أي حمطة تليفيزيونية , ولكن ما يعرض فيه هو ما حيرم, والتليفيزيون حبد ذاا ليس حبرام, الرذيلة

ولكن هناك حرب فرنسي شرس حملو الثقافة االسالمية , واجلميع حر فيما يفعل أما احملاطات اخلاصة كانت كثريا فالبلد متفتح
ولكن ليست املناهج , واملناهج الدراسية يف البالد هي فرنسية طبعا, فهم حيتلون البالد بأكثر من مائتني سنة, يف جزر القمر

بناء جزر القمر العلوم الشرعية والنحو والصرف فهناك املدارس والكتاتيب اليت تعلم أ, هي اليت تقرر بأن نكون مسلمني أم ال
واليوم نرى , وهذه املدارس تقوم بترسيخ العقيدة السليمة يف قلوب اتمع, واحلساب واألدب وغري ذلك من العلوم األساسية

سنة ولكن ال زال  200أما يف جزر القمر فهي مغرية من قبل , أن الصهاينة يريدون تغري املناهج الدراسية يف الدول االسالمية
فأنا من متخرجي املدارس الفرنسية , االسالم وحب االسالم والعودة إىل الدين يزداد يوما بعد يوم رغم أنف أمريكا وفرنسا

فدراسيت كلها من االبتدائي إىل املتوسط إىل أوىل ثانوي كانت فرنسية ولكنين من أشد الناس بغضا للتواجد الفرنسي 
  . أجنوان ويف جزر القمر الكربىاالستعماري يف مايوت ويف

ألنين كنت قد تأخرت عن , دخلت البيت وغريت مالبسى ومل أستطع الذهاب إىل املسجد اجلامع لصالة اجلمعة
ومن أهم األمور االجيابية يف جزر القمر هو أن اجلمعة يف العاصمة تقام يف مسجد واحد وأنا ال أبالغ إذا قلت لك بأن , ذلك

ب اجلزر يف العامل ال يوجد يف كل اجلزر أي حيوان مفترس وكلها خضراء طوال السنة وال يوجد لدينا جزر القمر من أعج
ولكن الشعب القمري غين عن الناس ومن عادات القمريني أن ال , متسولني يف الطرقات رغم أننا لسنا من الدول الغنية

, فأخربتين أن والديت ليست موجودة يف جزر القمر, بارجلست مع أخيت ألتعرف إىل آخر األخ. يتخاصموا يف البيع والشراء
  .ال أمتكن من رؤية والديت, ومن هنا حزنت شديدا بعد طول االنتظار وهذه السنوات الكثرية

  "أين ذهبت؟" - 
  محدان والسيد, سافرت إىل مايوت لترى ابناءها االثنني - 
  "ومىت ستعود؟" - 
  هل أنت مستعجل للسفر؟ - 
  "د رؤية والديتلكن أري, ال ال" - 
لقد كانت مرتعجة جدا من األخبار اليت كانت تسمعها عنك , حسنا فانتظر قليال سوف تعود إذا علمت برجوعك - 

  يف أفغانستان والقتال وما إىل ذلك
  "حسنا لقد انتهى أفغانستان وأنا أعمل اآلن يف شركة يف اخلرطوم" - 
فهي ذهبت لتولدها وتعرف أخبار ابنيها , ع زوجها إىل هناكالوالدة ذهبت إىل مايوت ألن أختك ساملى سافرت م - 
  .مث تعود

  "كيف استطيع الوصول اليها؟" - 
  .هل نسيت أن مايوت حمتلة فرنسية ويلزمنا تأشرية من السفارة الفرنسية قبل السفر, ها ها ها - 
  "حملتلة املسمى باسرائيلفالفلسطينني يلزمهم تأشرية للدخول إىل بالدهم ا, يا لألسف الشديد مثل فلسطني" - 
  ما هي خططك اآلن بعد العودة؟ - 
  "ولكن اآلن لنجتهد حىت أتصل بوالديت, أنا سأخربك بعد ما استقر قليال" - 
  !لدينا مفاجأة لك - 
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  "وماهي؟" - 
  أختك الكربى قمرية تزوجت برجل من أجنوان - 
  "أهو طيب أم ماذا؟, وملاذا مل يستشريين أحد" - 
  إنه كذلك و أمى هي اليت رشحتهنعم , كيف جندك؟ - 
  "وملاذا رشحته؟" - 
لقد عرف من اجلريان أن هذا الشاب الساكن معهم يتكلم , أنت تعرف أمك هي عربية وال حتب اللف والدوران - 

  ."بها تعال واخطبهاإن كان حي", فذهبت أمى إليه مباشرة وأخربه, عن رغبته يف الزواج منها
  !"مث ماذا؟ أكملي" - 
ووالديت أخربته بأنه ال بأس , أوال, لشاب ولكنه أخرب الوالدة بأنه يف كلية االقتصاد ويلزمه أن يكمل دراستةفجاء ا - 

  مث بعد ذلك يرتب للعرس, ممكن أن يعقد عليها ويسكن معنا ويكمل دراسته
  "أليس لديه عائلة هنا؟" - 
  ,وأمي عملت فيه اخلري عندما أخربه بذلك, هو وحيد هنا, ال - 
  " إن أمي من أفضل األمهات وحتب اخلريواهللا" - 
  وامسه علي من ميتساميدو, وستراه عندما يرجع من الكلية - 
  "أم أفريقي, أهو عريب أم شريازي" - 
  هو من عرب متيساميدو - 
- من نصف قمري تتزوجقد تعرفني يا سعادة أن كل أخوايت متزوجات من أجنوان إال آمنة يف فرنسا ف" - 

  ".مدغشقري؟
  اليت يف وسط الكالم وهي تضحكتدخلت خ

  !حىت سعادة خطيبها من جزيرة أجنوان - 
  "صحيح يا سعادة هل هناك خطيب أم كيف؟" - 

  استحت أخيت سعادة وهي أكرب من قمرية وخرجت من الغرفة وتابعت احلوار مع خاليت
  ولكن ال ندري مىت, هناك رجل يريد أن يتقدم هلا - 
  "خاليت تعرفينه؟" - 
  الزواج منها نعم هو يريد - 
  "فليتقدم رمسيا فأنا موجود" - 
  سنعمل جبهد لتقابله - 
  "هذا أحسن إن شاء اهللا" - 
  ماذا تريد أن تفعل؟ - 
  "ما إمسه؟, سأفعل الصواب إن شاء اهللا" - 
  عامر حممد وهو من عرب أجنوان وميلك أحسن حمل تصوير يف وسط البلد - 
  "خاليت تقصدين استيديو أمحد؟" - 
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  ...وهو رجل له دخله اخلاص وميلك اخل, لك العائلةنعم هو من ت - 
  "يهمين دينه وطيبته, ال يهمين األموال خاليت" - 

أحب أخوايت ومن , سنة 23وكانت عمرها وقتها , وهي أكرب مىن بسنة, وجاءت أخيت قمرية, وهكذا انتهى احلوار
سلمت علي حبرارة فهي حتبين , يف الشمال, ميتساميهويلمل تترىب معنا فقد ربتها خاليت بِراية يف مدينة  يف قليب خللقها وهي

  وسألتها, جدا
  "من أين أتيت؟" - 
  كنت أوزع بعض االمانات ألصحاا - 
  "أي أمانات يا قمرية؟" - 
  ,وأساعد زوجى, مقابل األموال, وأقوم بالتوزيع للعائالت يف رمضان, أنا أخبز - 

وأا تعمل املستحيل مع زوجها الشاب املثقف وهذا من حقها أن تعمل , األنىن أحبها وأعرف أا على نيته, فرحت كثريا 
, على ذلك إال أا ذكية جدا ورغم أا مل تدخل املدارس العصرية واحلمد اهللا, فاالسالم مل مينع املرأة من الكسب احلالل أبدا

  .قد رزقها رجل يف كلية االقتصاد وهو من األوائل يف الكلية ورا
  "زوجك؟ ال تعصيه وال تغضبيه وال تعصينه يف معروف هل حتب" - 
شهريا $  100أنا أحبه ألنه كان صادقا معي عندما جاء وطلبين رمسيا ومل أكن أعرفه وهو طالب و يدفع له  - 

  ,لكليةوتأتيه الباص كل صباح لتقله إىل ا, وينام هنا يف البيت بدال من داخلية الكلية, فالنفقات الكلية كلها حلساب الدولة
  "أين هو حىت أراه لقد اشتقت إليه" - 
  .اصرب, سوف يأيت يف املساء - 

ولكنه رجل مصمم على أن ال يهينه أحد فقد درس وسافر إىل , ولديه إعاقة يف رجله, وصل أخي عمر وهو األكرب
يل إىل األحزاب املاركسية وكان مي, وبدأ يكلمين يف السياسة فهو حيبها, مصر لتكملة دراسته يف العالقات العامة والسياحة

وتكلمت خبصوص رجل , وكنت قد كتبت له رسالة بشأن ذلك, وقد نصحته أن هؤالء هم الذين حياربون الدين مبعين الكلمة
فوالده هو شيخ مسيطي من آل رسول اهللا و شيخ عامل يف , وهذا الرجل كان عاق لولديه, ماركسي من أهل بيت رسول اهللا

هذا الرجل وقد نشرت هذه الرسالة يف نصحت أخي عمر لالبتعاد من أفكار , يقة والدهفقد ج غري طرأما ولده , دين اهللا
قلت له ال تشغل , قلت له بأن هذه األحزاب ال مهم إال الشعارات الرنانة ال غري, ولكن حرفوها طبعا, ملفات االيف يب أي

ومن , ح املخططات الغربية الفرنسية اليت تدار من حتت الكواليسلكن إعمل مع االسالمني لتفضي, نفسك يف السياسة النفاقية
  .جانبه أخربين بآخر التطورات السياسية يف البالد

  هناك مترد حصل يف السنة املاضية - 
  "وماذا يريدون؟, ومن هم هؤالء" - 
احلكومة  وقد ساندت, أرادوا اسقاط النظام وفشل االنقالب وأصبحت هناك مطاردات بني احلكومة وبينها - 

  .الفرنسية الدولة يف حماربتها
ملعاقبة الرئيس سيد حممد جوهر بسبب , ولكن أظن أن فرنسا وراء ما جيري, إنين ال أحب االقتتال الداخلي" - 

  "جهوده لتقارب من العرب ودخوله جلامعة الدول العربية وسوف يعاقبونه
  هل مسعت باالنقالب؟ - 
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  "األخبارنعم كنت يف نريويب عندما جاءنا " - 
الرئيس جوهر املدعومة من  أخرى معو جمموعة مع املتمردين, نت هناك جمموعتنيفقد كا, ةإنه حرب شوارع شرس - 
  الفرنسيني
  "ماذا قالوا لك عن الباكستان؟, ماذا تعرف عين" - 
  وأخربونا أنك منظم يف تنظيم للشيخ أسامة بن الدن, جاءنا بعض الشباب - 
  "أمل خيربوكم ماهي؟" - 
  ولكن قالوا أم يدربون الشباب املسلم, ال يعرفون الكثري عنها - 
  "لقد تركت العسكرية من زمان وأنا اآلن أعمل يف اخلرطوم" - 
  )اجلماعة االسالمية يف اجلزائر(إذًا أنت ال تعرف عن اجلي أي إي  - 
املسلمني ولكن ال عالقة  ليس لدى أي معلومات عنها إال أا أسست كرد فعل غري مدروس من بعض الشباب! ال" - 
  "يل م

  إن الناس حيبون كل ما هو ضد العوملة الصهيونية والغطرسة الغربية على خريات الفقراء - 
  "وملاذا القمريون ال يعملون شيئا حول بلدهم" - 
 هي, إن فرنسا ال يهمها شيء سوى التواجد العسكري يف احمليط اهلندي وإطالق األقمار الصناعية من مايوت - 

  ااوكل هذه احلكومات ال متلك حىت مرتَّب, تستغلنا فقط ال غري
  "5000أتعرف أن امجايل العمال يف الدولة ال يتجاوز " - 
  وينتشر الفساد االداري بشكل كبري, نعم وما زال هناك بطالة متصاعدا - 
  "أرى أن الفرنك ال يتغري منذ زمن, من يساند االقتصاد القمري" - 
أما احلكومة الفرنسية هي , وهناك املغتربني هم من يرسلون أمواهلم لالستثمار, ري مربوط بالفرنسيإن الفرنك القم - 

أتعرف أن بالدنا من أمجل البالد يف العامل وليست هناك نزاعات قبلية أم دينية , لنبقى حمتاجني هلا, حتب أن تظل األمر كما هو
فهي تشكل اخلطر احلقيقي للتواجد , ة مرعوبة من احلركة االسالمية فيهاولكن املخابرات الفرنسي, وهي من أأمن بالد العامل

  .الفرنسي يف البالد
  "أرى صورا ملرشحني يف غرفة والديت, وماذا جيري اآلن" - 
وسيفوز حزب جوهر وهناك رجل مشبوه , هناك انتخابات برملانية بعد رمضان, نعم إن والدتك حتب السياسة - 

  .والصورة اليت يف غرفة والديت له, طبعا سياسي متمرس من اجليل الثاين امسه حممد مشانغاما, وينبعالقته مع الكيان الصهي
  . طبعا مل أنتظر فدخلت الغرفة ومزقت تلك الصور اليت تضحك على الشعوب من زمان

  "من هم احلركة االسالمية؟" - 
ء يف املدينة أو مكة أو السودان أو أو درس الدين سوا, كل من ذهب للدراسة يف الدول غري الفرانكوفونية - 

وكلهم شباب , ويسمى اجلبهة االسالمية, وهناك حزب اسالمي جديد منافس لكل األحزاب وقوي, الباكستان أو غريها
  .سلفيني

  "هل الفرنسيون يعرفون شيئا عن نشاط الشباب القمري يف أفغانستان؟" - 
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هناك شاب امسه أبو , ديهم أي عداوة مع الدولة فالكل يعرفهمفالشباب ال خيتفون وهم حيبون بلدهم وليس ل! طبعا - 
ويتحرك يف كل مكان ويفتخر وخيرب الناس أنه كان هناك وبأنه , وهو معتوه متاما فالكل يعرف أنه كان يف أفغانستان, هريرة
  هل تعرفه؟, يعرفك

  "ال أتذكره, هناك شباب كثريون ذهبوا للتدريب ومل نكن نرى بعضنا بعضا" - 
  "ماذا خبصوص زوج قمرية هل هو طيب؟" - 
  نعم رجل متدين ومتعلم ومتفوق يف االقتصاد - 
  "وماذا بشأن الرجل االجنواين الثاين الذي يريد أخيت سعادة؟" - 
  .ال أعرف الكثري عنه ولكن خاليت تعرف عنه - 
  "والدي خبصوص هذاسأتكلم مع " "وال أريد تأخري هذا املوضوع مادام أنا موجود, أنا تكلمت مع خاليت" - 
  أكملت الدراسة يف السياحة والفنادق يف مصر - 
  "وأنا حزين ألن والديت ليست موجودة, أنا متعب من السفر ممكن نتكلم فيما بعد, اهللا يوفقك" - 
  أختك آمنة يف فرنسا هي من اجتهدت يف بناء البيت - 
  "نسأل اهللا ان جيزيها خريا" - 
  خبصوص البيتهناك مشاكل صغرية بني االخوات  - 
  "مثل ماذا؟" - 
  ساملى تريد نصيبها من البيت لتستقل مع زوجها - 
  "وأخيت قمرية ما نصيبها؟" - 
  !أنت نسيت أن البيت باسم آمنة وسعادة وسلمى فقط - 
ألنين ليس لدي أي نصيب وال أريد أي نصيب وأنت األكرب ولكن كما تعلم عادات , إذً حنن نتدخل لفض الرتاع" - 
وأنا أرى أن هناك ظلما على , فدائما البنات هن من يكتب هلن املرياث, خيافون على بنام أكثر من أوالدهم أباءنا فهم
  "خصوصا إن كان للبنات إخوة صاحلني, جيب ترك املوضوع للشرع وعدم كتابة أي شيء ألحد, الرجال

ارع للبنات وهاهم األوالد اآلن فقد كتب معظم املز, أتعلم أن عائلة خالتك فيها مشاكل خبصوص تركة أبوهم - 
  .ولكن كل شيئ قد كتب, ينافسون أخوام يف احملاكم الشرعية

, مع أخواتنا رغم أن جدنا فاضل كان ميتلك املزارع الكثرية اأمحد اهللا أن أيب ليس لديه مزارع لنتنافس عليه " - 
  "زواج فهن أخوتنا ومالنا فهي هلنجيب أن نساند هؤالء البنات حىت بعد ال, ولكن قد أخذت من قبل احلكومة

  وهل ستغادر قريبا؟ - 
  "هل فكرت يف الزواح يا عمر فقد كربت؟, مث أغادر إىل السودان, لدي بعض الترتيبات" - 
  ال ليس بعد عندما أكون مستعدا - 
  "ماذا عن أخيت يف فرنسا؟" - 
  هي خبري وسوف تتعجب أنك جئت فهي دائما تسأل عن أخبارك - 
أما أخي الذي يف مايوت فلم أراه , م1990مل أرها وكذلك أخيت ساملى من سنة  1988يتها فمن سنة أمتىن رؤ" - 

  .ولكن من أب آخر, ع أنه طويل ويشبهين ألين أكرب مين بسنةوأمس, "من يوم والدته إىل يومنا
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ن من النوم وجلست يف نفس اليوم زرت خاليت عالية ومعظم بيوت أقاريب وأصدقاءي ورجعت إىل البيت مبكرا ألمتك
وعرفت أخبار والدي ووصل األخبار للجميع أين قد وصلت من , مع أخوايت نتكلم عن األمور االجتماعية بعد طول غياب

مث ذهبت لرؤية , أفطرنا أحسن فطور يف يومها. أو كنت يف الصومال, ومل يكن أحد يعرف أين أتيت من السودان, الباكستان
, ال أحسد والدي ولكنه من أعبد الناس ومل أره قط تفوته مجاعة يف املسجدو, أخيت آمنة وحليمةوأخي فؤاد و, الوالد وزوجته

فيكفي أنه ,  يفعل الكثري لناملإن أحترمه وابع من العمر إال أنه حيبين وورغم أنه طلق والديت وحيناها كنت يف الشهر الس
فهو ولد يف سنة , لبة القمرين احلاصلني على شهادة يف اخلارجوهو من أوائل الط, فهو من أشرف العائالت يف العاصمةوالدنا 

أرادت الربهانية وهي طائفة شيعية , وبعد موت والده اهلندي, م وقت االستعمار وكانت اخلالفة العثمانية قد خلعت1928
لم يشهد والده فأما أخوهم األصغر , سنة وأكرب إخوانه 11وكان عمره , أرادت أن تأخذه وأخاه, كان جدي ينحدر منها

ألن جدي كان قد تدين , ورفضت جديت السنية ترك األوالد, عمي سريو بايعندما مات أبوه ويف بطن أمه  فقد كان
واشتغل عمي مع عمته الربهانية , وهكذا سافر عمي بدر الدين ووالدي إىل مدغشقر, باملذهب السين الشافعي قبل زواجه
ومعظم الوزراء الكبار , مث خترج ورجع إىل البلد, والدي فقد درس يف املدارس العصريةأما , اهلندية الوحيدة اليت كانت هناك

وأنا , وهذه الصفة تلزمه يف كل مكان, مل يسبق لوالدي أن ضرب تلميذا أو أحد أبناءه, والتجار وغريهم كانوا من تالميذته
ن كان يعمل يف وزارة التعليم كمشرف على املدارس وقبل سفري إىل الباكستا, أدعو اهللا أن يلزمين تلك الصفة إن شاء اهللا

وأسأل هللا أن جيعلين , وأنا فخور به, وله مسعة جيدا يف البالد كلها, أما اآلن فهو يدرس يف املدارس اخلاصة, مث تقاعد, كلها
صهري علي وعند عوديت قابلت , قدوته يف كل شيءفرح أخي فؤاد لرؤييت وكنت  وقد, ولدا صاحلا أدعو له يف كل حال
فهو فعال رجل متواضع وذو دين وال يتدخل يف شؤون اآلخرين وأحببته كثريا ألنه يريح أخيت , زوج قمرية وقد كان يف حمله

  .أما أنا فقد نزلت يف غرفة والديت فهي كانت مسافرة, قمرية
ها فاطمة وزوجها رجل وامس, وذهبنا نفطر لدى بنت خاليت, صمنا اليوم الثاين وقد دعيت ألنه آخر يوم من رمضان

ويف اليوم التايل صلينا العيد وقد زرت مقابر , صحفي يعمل يف اإلذاعة القمرية وميلك حمطة خاصة لألخبار التليفيزيونية
إن كثري , دفن جدي اهلندي هناك ومل أدخلها سوى مرة واحدة, أجدادي يف العاصمة حيث هناك مقابر تابعة للشيعة الربهانية

ألنه رجل يستحق منا , ولكن كنت دائما أدعو جلدي بأن يرمحه اهللا, زر القمر ال يعرفون أنين من أصول هنديةمن الناس يف ج
وقد فرحت خاليت كثريا وأخربتين , وزرت مقابر عائلتنا, مث سافرت إىل العاصمة الثانية بلد أمى ألقابل خاليت الكبرية, الدعاء

, وصليت العيد وكان الرئيس سيد حممد جوهر هو من يصلي بالناس, ذرت هلاولكن اعت, بأن أسكن هناك طوال فترة إجازيت
وبلدة أمي هلا نصيب دائما يف كل احلكومات فكل زعماء القمرين العرب والذين عملوا لنيل االستقالل , ألنه من بلد والديت

رس الوطين يف كل مكان حول وكانت الشرطة وقوات احل, فقد كانت هناك وزارات كثرية ذهبت لنصيب تلك البلدة, منها
وبعد الصالة مل أتعب نفسى فأنا أعلم أن اخلطبة ستتكلم عن أوضاع املسلمني يف عهد هارون الرشيد وغريه , املسجد الكبري

إن اخلطاب , وصالح الدين فلم يزل املسلمون يعيشون يف الوهم وبدال من أن يتكلموا مبا جيري اليوم هم يعيشون يف املاضي
غادرت املسجد ورجعت إىل خاليت وقمت بزيارة بيوت اجلريان ,  املساجد غائب ليومنا هذا يف جزر القمرالسياسي يف

وكانت مهمة , وبدأت أحتسس بيوت عائلىت ألمتكن من اجياد وحدة متدينة تناسبين, علي أمحد, وكذلك بيت خاىل الوحيد
وهناك عشرات , سوف تظهر البنات مبظاهر غري حقيقية القناعيألم لو عرفوا ف, صبعة ألنين ال أريد أن يعرف أحد مبا أنوى

وما أردت اخلوض يف , ولكن كلهن من بنات اخلاالت وهذا مستحيل لدى العرف القمري, البنات يف العائلة يف سن الزواج
ة من أكرب وأغىن لزيارة خاليت أم رقية وهي متزوج, وذهبت إىل مدينة جوماين القريبة من ميتساميهويل, معركة حول العرف



                                        War against Islam                                               206 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             206 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

وهذا الرجل , فقد عرفين مبجرد قدومي, وهو شحم وكرمي, تاجر يف تلك البلدة وميلك املزارع واألوالد ومعظمهم يف فرنسا
, وكانت خاليت تطوف العامل معه, هو فالح ولكنه ميلك اجلواز الفرنسي, اشترك يف احلرب العاملية الثانية مع القوات الفرنسية

, بدأت خاليت تبكي لرؤييت وتكلمت كثريا عن أوالدها الذين هم بنفس عمري, ة يف كل مكان واحلمد هللاجد من فرنسا إىل
جعل هناك , اصربي ألن اهللا عندما رزقك بكثرة األوالد: "فقلت هلا, ك من املشاكل العائليةوأم تركو الدراسة وما إىل ذل

وكان أحد , "ترتعجني كثريا أنت ربيتيهم بدين اهللا وهم اختارو طريقهم فال, الصاحل والطاحل واملريض واملعاىف والغين والفقري
فرحت خاليت يب ويف احلقيقة أنا ال أملك ماال وال ذهبا لعائاليت , أبناءه عضوا يف الربملان القمري ومن حزب سيد حممد جوهر
فقد , أحدا من عائاليت يف حيايت وأشكر اهللا أنين مل أوذي, وخااليت وأعمامي ولكنين أملك صلة الرحم فأحبوين لذلك

والعجيب أن زوج خاليت كان ميتلك بنادق قدمية ال . سافرت صغريا ورجعت ومعي ديين وعرفت كثريا عن حقوق األقارب
  فأحضرا يل ونظفتها وزيتها وخاليت تسألين يا ولدي من أين تعلمت هذا؟ , تعمل

   "يا خاليت يف اجلامعة يعلومننا كل شيء ال ختايف" - 
  اهللا حيفظك يا ولدي - 
  أما ترى ما فعلت أمك؟ - 
  "وماذا فعلت يا خاليت" - 
  تركت أوالدها وسافرت إىل مايوت - 
  ",وأخيت ساملى يف حالة والدة, األصغر مين, هلا احلق يف ذلك فهناك ولديها الصغار" - 
  ولكن ممكن أن تغادر دون أن تراها - 
  "ة قريباال يا خاليت إن شاء اهللا سترجع بسالم" - 
  ها يا ولدي ماذا نويت؟ - 
  "يف ماذا يا خاليت؟" - 
  هل ستعود بدون زواج هناك شائعات بأنك تبحث عن عروسة - 
  "ومن أخربك ذه االشاعات؟" - 
  اشعاعات ال غري - 
  "أنا سأجتهد يا خاليت وعندما أجهز فستكوين أول العارفني" - 
, أبدا 22ألنك صغري وال أحد يف العائلة تزوج بعمر , تنوى ال تقلق يا ولدي لكن ال تنسى أن خترب خالك مبا - 

  فالزواج مسؤولية
  "يا خاليت ممكن نتكلم يف أمر آخر لو مسحت؟" - 

وبدأت بنات اجلريان وبنات الدراسة يكلمن , أمسع قصة الزواج, وهكذا كلما ذهبت ألي بيت من ببوت األقارب
, وكلهن من بنات املوضات, د بأي كلمة ألا تعلم أنين أريد أخت متدينةوهي طبعا لن تستطيع أن تر, أخيت ذه املواضيع

ويف ذات مرة تكلمت مع أخيت سعادة خبصوص , ويف احلقيقة كنت وضعت خطة أن أزوج أخيت سعادة أوال مث أتزوج أنا
  سألتها, الرجل األجنواين

  "هل حيبك هذا الرجل الذي يعدك بالزواج؟" - 
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وإال , وأنا أعرف أن احلب مشروع مادامت مل تتحول إىل أفعال حمرمة, دئذ اختذت قرار صعبافعن, فلم جتبين بكلمة
  وقلت ألخيت. وحىت أثناء الرؤية الشرعية فإن مل حتب املرأة سوف تتراجع طبعا, فكيف تتزوج الواحد منا دون أن حيب

  "ماذا ينتظر؟, إذا كان هذا الرجل حيبك بالفعل" - 
  "وقويل له بأن أخي جاء من باكستان وهو سيأخذين معه, م ألبيكأرسلي له بأن يتقد" - 

  فوافقت, أخربتين بأن الرجل يريد مقابليت, ومر أسبوع مث بعد ذلك
  "ملاذا ال تريد أن تتقدم ألخيت وأنت تعرف أننا حمافظون ونرحب مبن يتقدم لذلك, أهال وسهال" - 
  أنا ما زلت أبين نفسى - 
  "ما أريده صالة وأخالق طيبة فقط" ",فسك مادياأنا ال أريدك أن تبين ن" - 
  ".وتعرف جيدا أنين جاد, إذا مل تتقدم جبدية وبسرعة فقد تفوتك ألنين سأخذها معي, وأكلمك بصراحة" - 

مبا تضحكني؟ إننا مسلمون , فدخلت عندها وقلت هلا, وكانت أخيت يف الداخل تضحك, مل تدم اجللسة لفترة طويلة
فقط ال غري وكل هذا يف صاحلك , إال أن حيترم مشاعرك ويصلى وحيسن أخالقه,  أطلب منه الكثريأنا مل, والرجل مسلم

قلت هلا إننا مل نلعب أبدا ببنات الناس وكذلك ربنا سيحفظ , ففرحت وقالت يل إنك تعرف كيف تتعامل مع الرجال. أنت
  .أخواتنا ويرسل لنا من يتزوجهن بشرف وكرامة

 ,وتفاءلت يفّ اخلري, ففرحت كثريا ,ل والدي يف طليب وأخربين بأن أخيت ستتزوج يوم األربعاءبعد أسبوع تقريبا أرس
  .وتزوجت أخيت وسارت األمور خبري

  

  مشروع الزواج
  
فهناك أخوات يف معهد شيخنا شيخ صادق ولكنهن يف , بدأت بالبحث عن شريك احلياة واملهمة صعبة بالنسبة يل

رف إن كان عائالن سيقبلن يب ألن بعض العائالت تعرفن أين جماهد وكنت يف أفغانستان وال أع, العرف القمري صغريات
وهي طبعا مل تتأخر يف , وشرحت هلا الوضع, فذهبت إىل زوجة والدي, املهم بدأت بأقاريب. وهذا األمر حيتاج إىل تفسري

, التوهن كثريات ومجي, وجدي يف العاصمةطليب فأخذتين يف جولة طويلة وعريضة زرنا فيها كل أقارا وأقارب والدي 
فال حجاب وال ستر وال , فهن مسلمات ولكن الثقافة الفرنسية اليت ال حتترم الدين يف طابعهن, ولكن عنصر الدين غائب متاما

, وكانت زوجة والدي يكلمهن وبعضهن وافقت على لبس احلجاب والنقاب واجلالبيب من أجل الزواج, أي كالم من ذلك
ومل أجرح مشاعر بنات , فاإللتزام بالدين ليس ملصلحة زواج أو غريها جيب أن يقتنع الواحد مبا يفعله, أرفض ذلكفكنت 

ااورة للعاصمة وفرحت " مدي"وهي تسكن يف بلدة , ويف النهاية ذهبنا إىل بيت عمىت الوحيدة, العائلة واكتتفيت بالسكوت
كل صراحة بأن لديها بنت ولكن ال ترضى أن أتزوجها ألا ال تناسبين فأنا كثريا لقدومي وشرحت هلا االسباب وقالت يل ب

وهكذا عدت مع زوجة والدي صفر اليدين يف , فشكرا وطلبت منها أن ال حترجها, رجل طيب ومتدين وهي عكس ذلك
, ابعة ملدرسة اإلميانإىل الشيخ صادق يف معهد البنات التوعندما عدت قررت حيناها أن أذهب  ,اجلولة الطويلة العريضة

وقارئ للقراءات العشرة , النيب صلى اهللا عليه وسلمفرحب يب كثريا وهو رجل يتبع سنة , وذهبت إليه وهو حيبين كثريا
 ت أعرفها درسنا سويا يف الكتاتيبأخربين بأن هناك بن, وحافظ ومفسر لكتاب اهللا ومن خرجي جامعة املدينة املنورة

فعادة الشباب عندما يريدون الزواج ,  أن يف دماغها موضوع الزواج وأنا مل أناقش الشيخ كثرياواملدرسة الشرعية وأخربين
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أليس هناك " :فقلت له, وأنا مل أكن أريد أي أنثى بل الدين, ويف النهاية يكتفون بأي أنثى, يضعون شروط طويلة وعريضة
ال يوجد غريها : "فقال يل, ن نسيبحلقيقة أردت أن أحسويف ا, "فال أريد أن أتزوج ببنت تعرفين كثريا وأعرفها, أخريات
, وأخربته بأنين أريد أن أتقدم ألخته, وذهبت ألخيها وهو صاحيب القدمي يف املدرسة الدينية, فوافقت على طلب الشيخ, "اآلن

وذكرته , ر للدينقلت له بأنين أنظ, فبدأ يتكلم بكالم عريض وطويل وسني وجيم فقلت له أنت تعرفين وتعرف أختك متاما
ووافقت ولكنين تراجعت , وكان الشيخ قد تكلم مع البنت يف املعهد, ولكن رده مل يعجبين, وفعال كنت أنوي خريا, باهللا

وجلسنا ذات مرة نأكل مع , وكانت أخيت سعادة تراقب كل خطوايت وتتابع أخباري, على القدوم بسبب رد فعل أخوها
  بعض فبادرتين بالكالم

  ت خبصوص مشروع الزواج؟ماذا فعل - 
  "ومن أخربك ذا املشروع؟" - 
  أنت أخي وأعرف ماذا تبحث - 
  "يا سعادة لقد تعبت من البحث عند االقارب فلجأت إىل املعهد وسوف أتقدم لفالنة" - 
  !ال تفعل هذا - 
  "وملاذا يا سعادة؟" - 
  فال تستعجل , لقد تغري الناس بعدك وأنا أعرف الكثري من األمور - 
  "لكن الشيخ يريدين أن أتزوجهاو" - 
  ,الشيخ يعلم جيدا أا مريضة وسوف تتعبك يف املستقبل - 
  "ال أظن ذلك أبدا" - 
فلماذا مل يرشدك إىل , هناك بنات ناس وهلن انساب طيبة وهن يدرسن يف معهد الشيخ صادق, أنا أقول لك سر - 
  أهلهن

  "الشيخ قال بأن فالنة هي الوحيدة اجلاهزة!! ال" - 
  سأقول لك مفاجأة - 
  "قل يا أخيت وال تتأخري" - 
  الرجل التاجر الكبري يف جزيرة موهيلي؟, أتعرف عمنا بدر الدين فاضل - 
  "ومل أره من قبل, نعم مسعت عنه وأنا صغري" - 
  لقد رجع من جزيرة موهيلي وفتح متجر خاص به هنا - 
  "وما دخل هذا املوضوع  بالزواج؟" - 
  وكلهن يدرسن عند الشيخ الصادق 14و 15و  17وأعمارهن , ت يف سن الزواجعمك بدر الدين عنده بنا - 
  "وملاذا مل خيربين الشيخ ن" - 
وال يعرف أن من بنات عمك , وشيخك ال يعرف أصلك, فهن من بيوت شريفات يف العاصمة, الشيخ ال يعرفك - 

  .بسبب أن عالقتنا بأعمامنا ليست قوية
  "وعمي أين يسكن؟" - 
  "زعفران"املقابل عند اجلدة الكبرية  يف احلي - 
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  "يا سعادة من أين أتى عمي بالبنات" - 
فقد بقي هناك سبعة عشر سنة مع زوجته آمنة أم , كنت صغريا عندما سافر إىل جزيرة موهيلى وأسس جتارته هناك - 
وهن متدينات بالدين وال , رةفبناته كلهن ولدن يف تلك اجلزي, وأبناءه" خلفان"وهو كان املمثل الشرعي لشركة , البنات

  .يعرفهن أحد
  "هل هن يدرسن يف املدرسة العصرية؟, احكي يل املزيد"  - 
  وهي متر هنا كلما تذهب إىل املدرسة) كوليج هادوجا(الكبرية يف أوىل إعدادي يف  - 
  "هو ال يعرفين وال أعرفه, ماذا ترى هل أتقدم لعمي اهلندي" - 
  لوم أبانا دائما لتركه أمناإنه رجل طيب وحيبنا كثريا وي - 
  "يا سعادة أنا سأذهب للشيخ صادق أللغي املوضوع األول, طيب" - 

وقابلت الشيخ صادق وشكرته يف مسعاه وأخربته بأن يلغي , صليت صالة الظهر يف مسجد سيد سامل يف احلي
فدعا , ف أتكلم معه فيما بعدفأجبته بأنين وجدت عائلة أخرى وسو, واستغرب وسألين إن كنت قفلت املوضوع, املوضوع

  .يل بالتوفيق ومل أخربه عن البنات
وكان بعد , استخرت اهللا سبحانه وتعاىل وحتركت بسرعة إىل بيت والدي والفرح ميألين فقد استبشرت خريا كثريا

ا كانت أل, مل أتكلم مع زوجة أيب, وفور وصويل إىل البيت, صالة اجلمعة ومن عاديت أن أتغدى لدى والدي كل مجعة
ففرح مبدئيا بقراري وقال يل بأن , واكتفيت بالكالم مع والدي وأخربته باألمر, تعرف عن بنات عمي ومل تأخذين إليهن

وهي , فرافقين إىل أخته الكبرية, فقلت له أنا حتت أمرك, هناك املسالك الديبلوماسية جيب أن نلتزم ا قبل أن نذهب إىل عمي
وعملنا جلسة , فاستغربت ملا رأتين من جديد, ت قد ذهبت للبحث هناك ولكن مل أوفق كما قلتوكن, أكرب جدة يف العائلة

وقالت لوالدي ال . وأخربته بأن جدي فاضل رمحه اهللا سيفرح الجتماع الدم من جديد, ففرحت, سريعة وأخربها مبا نويت
وأرسلت اجلدة أخ زوجيت فاضل , نتظرت فرج اهللاوأنا رجعت فورا إىل البيت وا, حىت أتكلم معه, تتكلم مع أخيك بدرالدين

فتخربين بعد , و لنترك زوجيت لتحكي ما حصل هناك والقصة قصتها. بدر الدين إىل عمي وهو أخ زوجيت من أم أخرى
  . الزواج

, فذهب وبعد ساعتني رجع إىل البيت, تريده" سيت"وصل أخي إىل البيت بعد صالة اجلمعة وأخرب والدي بأن اجلدة "
وبعد , فاستغربت من ذلك, مث خرجت اجلدة وهي تبشر باخلري وتزغرد للفرح, وجلس مع جديت وأمي وأخربمها باملوضوع

الغداء تكلم والدي معنا وكنت مع أخوايت وأخربنا أننا يف السن الزواج وأن هناك أناس يطالبون أيدينا فهربت الصغرية قُلبان 
فأجربين , وهي نبات بدرالدين مث بعد قليل أرادت أن أهرب ألن املوضوع كبري 15مث بعدها هربت أم  14بدرالدين وهي أم 

فلم  ,"هناك ولد أخي يريد أن يتزوجك ويأخذك معه إىل اخلارج, إن هذا الكالم موجه إليك" :والدي على اجللوس وقال يل
  :بينهماوتدخلت أمي ودارت احلوار التايل , وقمت وذهبت إىل غرفيت ,أستطع أن أتلفظ بكلمة

  "هل ألخيك أوالد غري عمر وفؤاد؟: "والديت -
  "كان يدرس يف اخلارج, نعم ولكنه خفي مل يظهر أبدا: "والدي - 
  "لكنين ال أعرفه ومل أره من قبل: "والديت - 
  "وحىت أنا مل أره من قبل لكن مسعت عنه وأنه رجل حيب الدين ومتعلم يف اخلارج: "والدي - 
  "كيف سيدبران أمرمها؟, وهو أيضا صغريابنيت صغرية : "والديت - 
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  "فهو يعرف الدنيا أكثر منا, هو صغري يف العمر ولكنه كبري الفهم: "والدي - 
, ومل يبقى إال أنا ألتقدم مع والدي وأطلب يدها رمسيا, وتتابع زوجيت روايتها فتقول أن كل العائلة رحبت باملوضوع

  .انتهت روايتها
, وهم قد عزمونا للغداء يوم األحد, ة لوالدي وأخربين بأن عمي وافق على طليبأما من جانيب ذهبت نفس اجلمع

ألا , فقالت يل بأن أسأل زوجة أيب "ماذا أفعل اآلن"أخيت  تسألوهكذا , "الكبرية طبعا"على فرد  "من سأتزوج"فسألته 
رجل تاجر وبناته من أشرف البيوت يف  طبعا إن عائلة عمي ميسرة أكثر من عائلة والدي وهو, تعرف الكثري عن عائلة عمي

, وكان مسرورا يب كثريا ألنين من دمه وشحمه, العاصمة وهناك أوالد األكابر من العرب الذين تقدموا ولكن مل يرضى م
أصر أيب أن أذهب معه إىل عمي بعد املغرب لرتورهم لوحدنا وهكذا وافقت وقد رحب يب عمي ومحايت وكلهم من أقاريب 

وقد غضب عمي قليال بسبب , فنحن نتزوج من األقارب, وكذلك زوجة أيب هي بنت خاله, ي بنت عمة والديفحمايت ه
  . فأراد أن أتقدم إليه كولده, أنىن مل أذهب إليه مباشرة

, مث أعلن عمي رمسيا بأنين أريد الزواج من ابنته, يف يوم األحد ذهبنا لبيته ومعي أيب وأخي عمر وفؤاد وكنا معزومني
  .وهكذا ثار عمي سريو باي, ان أيب حاضرا ومل يتكلم بكلمة واحدة مث قام أخوهم األصغر وهو سريوباي ورفض الطلبوك

  "كيف تزوجهم وقد فعلوا بابنتك الكبرية األفاعيل: "عمي سريوباي - 
  "إنك ال تفهم بعد يا سريو: "عمي بدر الدين - 
  "وقد عرفت ما فعل أخ زوجته بابنتك الكبرية؟, دكيف ال أفهم تريد أن تزوج ابنتك بابن حمم: "سريو - 
  "يا أخي أنا ال أزوجها من عائلة زوجة حممد: "بدر الدين - 
  "فبمن إذا؟: "سريو - 
  " إنك تظن أننا نزوج فؤاد؟, فهمت: "بدرالدين - 
  " طبعا ومن غريه هنا؟: "سريو - 

  .يبايل باألمور األخرى فلم يكن يعرفنا مل يكن عمي سريو باي يعرفين من قبل وألنه رجل مشغول بتجارته وال
أنا أزوج ابنيت بابن "فجلس عمي سريو مث تابع عمي بدرالدين الكالم " إهدأ قليال ألشرح لك املوضوع: "بدرالدين - 

  "أفهمت اآلن؟ ,امسه عبداهللا آتى قريبا من اخلارج, ولده هنا جالسو, أخي حممد ولكنه من مطلقته العربية
  .وأنا موافق, فهي طيبة وأبناءها كذلك, زوجته السابقةنعم إن كان من  - 

قمت وسلمت عليه وهو رحب يب كثريا وقد أحرج أيب وأخي فؤاد ولكنين طمنته وقلت له بأننا ليس لنا دخل 
 وهي قصة قدمية فقد زوج عمي بدر الدين ابنته الكبرية من زوجته املدغشقرية, مبشاكل الكبار ال نتدخل حنن وال يهمنا ذلك

, مث انفصلت عنه وطلبت الطالق, وهذا الرجل سافر بزوجته لفرنسا ومل حيترمها بل منعها مرارا وتكرارا من احلمل, بابن خاله
وبعد الطعام قمنا وخرجنا وقال يل أيب , املهم قلت ألخي فؤاد إننا ال يهمنا هذه املشاكل, وتزوجت برجل عريب من تونس

ومل أشأ أن رأيت هذه املرأة اليت , "إن شاء اهللا غدا اإلثنني باذن اهللا"فقلت له , "وسةمن اآلن فصاعدا استعد لرؤية العر"
وكنت مسرورا فقد اجتمع عندها كل مواصفات , ستشاركين بقية عمري وعرفت فعال بأن الزواج نصيب ورزق من اهللا

, ك عائلة والدا من األكابر يف البالدوكذل, فهي من أشرف العائالت يف العاصمة, واحلسب واملال والدين, النسب, الزواج
, ومل يكن يهمين غري الدين فقط, ويف نفس الوقت هي متلك بيت وأيضا من أفضل تالميذة الشيخ صادق متسكا بالسنة النبوية

؟ بنات من أين عرفتهن"وقابلت الشيخ صادق وسألته عن بنات عمي فقال يل , الدين لباقي كلها ال تساوي شيئا إن فقدفا
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يا شيخ أنا أريد أن "فقلت له , "تعرف العادات القمرية وبنات العاصمة وما إىل ذلك, لناس وال أستطيع أن أتقدم ألباءهنا
, "هن من أحسن الطلبة وأشدهن متسكا بكتاب اهللا وسنة نبيه"فقال يل , "أعرف نتائجهن يف الدراسة وأخالقهن ال غري
فقال  ,"؟أتعرف امسي"قلت له  ,"كيف حصل ذلك؟"وسألين ,  يصدق الشيخومل, وشكرت اهللا وقلت له بأا ستكون زوجيت

أال "فسألته , فرد بأن امسها حليمة بدرالدين فاضل, "؟أتعرف امسها! طيب", مث تابعت معه, "أنت عبد اهللا حممد فاضل, نعم"
إن والديت العربية كانت متزوجة ن؟ حتسبين من أي: "قلت له" أهي بنت عمك؟: "فاستغرب وقال, "ترى أي عالقة يف االمسني
توقف , "أفهمت يا شيخ اآلن؟ إن عائليت هي عائلتها, وحنن من عائلة واحدة إال أنين ال أحب الظهور, من والدي أخ والدها

, "اهللا سبحانه وتعاىل يعرف نيتها ونيىت"قلت له , " أتصور بأن يكون األمور هكذامل: "الشيخ عن الكالم وبارك يل وقال
 كانت تدعو اهللا باحلاح عندما تصلي القيام يف رمضان بأن ييسر اهللا هلا اخلروج ملواصلة الدراسة الشرعية يف اجلزيرة وزوجيت

وأصبحت أخوايت يترددن عندها وقمرية مل تكن , أعين كانت عندها احساس أا لن تكمل السنة يف البلد, أو يف أي مكان
, وجزاها اهللا خريا, وأا ستتزوج رجل ميت مسبقا, أنين جماهد وال أبايل باملوتب, ختفي هلا شيئا فذهبت إليها وقالت هلا
وذهبت أنا وزوجة والدي واشتريت , يف اجلهاد أو يف املستشفى أو يف حادث وغريها, فأخربا بأن املوت هو سبيل كل حي

ووقتها كانت جتهز نفسها لعمل وراجعت أخيت آمنة الصغري , هدية متواضعة ألقدمها عندما سأذهب للرؤية الشرعية
, وهكذا اشتريت خامتا من ذهب, فأعطتين, وكانت لديها عالقة جيدة بزوجيت وسألتها عن مقاس اهلدية, الباكالوريوس

ودخلت عند , وكانت محايت تصر على رؤييت قبل رؤية عروسيت, وذهبت يوم االثنني لرؤية العروسة ومناقشة األمور عن قرب
فقلت هلا هذا هو الشرع فال , فأخربتين أن العروسة خائفة جدا وال تستطيع أن جتلس معي إال بوجود والدهامتجرها وقابلتها 

  .فيجب أن يكون والدها موجود, أستطيع أن أجلس معها لوحدها
فلم أكن أعرف هذه األمور من قبل وهذا موقف حرج جدا بالنسبة يل ولكن , اجتهت إىل البيت وأنا أيضا مرعوب

على اهللا ودخلت البيت مث جاءين عمي وجلس معي وبدأنا نتكلم مث استدعي العروسة فدخلت وهي تستحي من توكلت 
  وبدأنا باحلوار التايل, هذه هي العروسة ومل أستطع أن أنظر إليها كثريا: وقال يل عمي, الزائر فجلست

  "أنا ابن عمك ودرست يف الباكستان" - 
  مسعت عنك وأخربين أيب بكل شيء - 
  "أريد أن يكون الفرح حسب الشريعة االسالمية" - 
  "ما تريدان سينفذ"فتدخل والدها , ....ولكن جيب مراجعة الوالد, هو رأيكذلك  - 

, هذه األفراح غالية جدا جدا, واملعروف بأن البنت البكر  يف جزر القمر هلا خصوصيات كثرية فتعمل هلا أفراح امللوك
ومن , اريف إىل مائات اآلالف من الدوالرات وتستمر طقوس الفرح ملدة شهر كاملوفيها اسراف غري طبيعي ويصل املص

عادات القمرين أيضا أن البنت هي اليت توفر املرتل وأما الرجل فهو ميلئ كل مستلزمات البيت وكثري من الشباب املتديننب 
  ,يعارضون هذه العادات القدمية اليت هلا سلبيات كثرية يف احلياة الزوجية

  "أنا لن أتزوج حسب العادات القمرية" - 
  هذه كانت ردت زوجيت" ,وأنا كذلك ال أريد اسراف" - 
  "احكي ما تريدين أمام والدك, طيب ماذا تشترطني مين بالضبط" - 
  الشيء آخر, أريد إمتام دراسيت الشرعية يف اخلارج - 
  "فسوف أسجلك يف معهد إسالمي يف أي مكان نستقر فيها, لك ما قلت" - 
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  أال ميكننا تأجيل السفر قليال؟, هل سنسافر بعد الزواج مباشرة - 
  "سأنظر يف هذا املوضوع بعد الزواج" - 

وخرجت وذهبت إىل والدي وأخربته , دامت الرؤية بضع دقائق وسلمتها اهلدية وأخربت عمي أنين جاهز للزواج
رحت كثريا وسألتين عن العائلة فقلت هلا من واتصلت والديت من مايوت فوجدت فرصة ألبشرها خبرب زواجي فف, بالنتائج

وأخربا بأنين مشتاق هلا وأريد رؤيتها ولكن كانت هناك مشاكل أوراق مع , عمي بدر الدين فباركت يل ودعت يل بالتوفيق
, ا لقرارهافلم أنزعج كثري, أبناءها يف مايوت فهم ينتمون إىل اجلنسية الفرنسية وهناك أمور كثرية جيب أن تكملها قبل السفر

وزرم مرة ثانية , وكنت أرب من هذا األمر, وأرسلت محايت يف طليب وأرادت أن أتغدى وأتعشى يف بيت عمي كل يوم
وكلما ذهبت , وقدمت لزوجيت بعض أشرطة األناشيد والدروس الشرعية اليت ختص العالقات الزوجية من بعض علماء اخلليج

أما عمة والديت وهي جدا فأحبتين كثريا ألنين من , نت أحرج كثريا رغم أا قريبيتالبيت تصر محايت بأن أبقى للغداء وك
  .حلمها وشحمها

توقفت العروسة من الذهاب , سارت األمور بسرعة فقمت بزيارات خلااليت وأخربن باملوضوع ففرحن وكذلك خايل
شر اخلرب يف األحياء وبدأت التجهيزات للعرس وانت, إىل املدرسة العصرية مث أحضرت كل أوراقها من معهد الشيخ صادق

وأنا سأهتم , وكان هناك جو ود وتفاهم بني العائالت فنحن من عائلة واحدة وأخربت والدي بأن ال يسرف شيء يف الزواج
نت واضحا يف ك, بالوليمة واملهر وهذا ما أعرفه عن شرع اهللا أما األمور الثانية ال داعي هلا ومن يعملها يتحمل مسؤلية نفقاا

مث بدأت أقابل زوجيت يف , وبعد أسبوع جاء املأذون بعد صالة الفجر وعقدنا وتزوجت رمسيا بدون ما يعرف أحد, كالمي
مث بعد , وهكذا كانت مشغولة باجلواز, أما النوم فأرجع إىل بيتنا واتفقت معها بأن تستخرج جواز سفر بسرعة, بيت أبيها

فكانت الفرحة , وحضر كل عائلة والديت أعين خااليت وخايل واألقارب, اج وعملنا الفرحأسبوع آخر مت اإلعالن عن الزو
فإن من عادات , ومل يبقى إال عقبة واحدة, م24/4/1994ومت االعالن رمسيا عن الزواج يف تاريخ , قبل صالة اجلمعة

وتوضع , ب أن تدفع مبالغ مقابل شرفهاوبعد الدخلة جي, القمريني أن يبين الرجل على امرأته يف ضجة وفرح وطبول النساء
ألا , وأنا وزوجيت مل نكن تم بتلك العادات, مث ترمى اهلدايا والذهب واألموال فيها, صينية أمام مائات األماهات واألقارب

ريد تكملة تتناىف مع اخلصوصية وهكذا اتفقنا على عدم البناء يف جزر القمر وأخربا بأنين لست مستعجال وهي طبعا كانت ت
وسرعان ما بدأت باالتصاالت , ففرحت بقرارى وأخربت اجلميع أنين لن أبىن عليها إال بعد فترة طويلة وهكذا جنونا, الدراسة

وتابعت ترتيبات , ولكن مل تنجح االتصاالت, بنريويب ملعرفة إن كان علي التوجه إىل اخلرطوم مباشرة أو الرتول إىل نريويب
فقد أرسلت إىل فرنسا , ألن أوراقي الشخصية مل تكن جاهزة, ز سفر جديد باسم أخي الصغري فؤادواستخرجت جوا, السفر

  .لطلب اجلنسية الفرنسية ومل أر تلك األوراق ليومنا

  السفر مع العروسة
وعندما وصلت نزلنا يف فندق , وكانت الرحلة يف الليل, بعد شهر سافرت مع حبيبيت أم الفضل باخلطوط الفرنسية

وهناك كانت املفاجأة فقد , ويف صباح يوم التايل حتركت إىل هارلينغام حيث مضافة الشباب, ورخيص يف وسط نريويب صغري
درس مع كنت أ: "إن كنت أعرف هؤالء الشباب فأجبتهوجاء رجل سوداين من اجلريان فسألين , أخليت متاما ومل أجد أحد
ذا البيت من جديد هناك تطورات سيئة حصلت هنا فقد جاءت أنصحك أن ال تعود هل: "فقال, "أحدهم وجئت لزيارته

وهكذا عرفت أن هناك أمر , وسألته إن كان يعرف السبب فأجابين بال, "الشرطة يف شهر رمضان واعتقلت كل من يف البيت
ي جديدة وه, ومل أعرف مبن أتصل يف نريويب املشكلة أن زوجيت معي, ما حصل للشباب عندما كنت مشغوال يف أمر الزواج
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قلت هلا ال حتزين إن اهللا , فرجعت إليها يف الفندق وقد شعرت حبزين, ملثل هذه املغامرات ومل أكن أريد اقحامها يف أعمايل
أحد املسؤولني وأخربته أنين من شركة وادي السودانية يف نريويب والتقيت ب مث حتركت إىل السفارة, سيفرجها إن شاء اهللا

ويف , فأجابين بأنه سينظر يف املوضوع, وأريد ارسال برقية سريعة, الشيخ أسامة يف اخلرطوموهي شركة خاصة ب, العقيق
وعملت صداقة , السفارة تعرفت على رجل زائريي أراد السفر إىل اخلرطوم وتبني يل أنه من املتمردين الذين حياربون يف الزائري

وأخربته أنين أعمل يف , ة ولكنها أرخص قليال من وسط نريويبمث أخربين بأن أخرج من الفندق وانتقلت إىل منطقة بعيد, معه
فرجعت إىل الفندق وانتقلت مع زوجيت إىل منطقة داندورا ورحبت زوجة الرجل الزائريي بزوجيت وقد فرحت أم , اخلرطوم

جنليزية والسواحلية ومل تكن أم الفضل تعرف اال, الفضل كثريا بسبب أن هذه املرأة تتكلم الفرنسية ألا من جزيرة سيشيل
ويف اليوم الثاين بعد صالة الفجر قلت ألم الفضل أن تقرأ اذكار الصباح وتدعي يل بأن ييسر اهللا األمر يف هذا اليوم ويف , بعد

ويف وسط البلد وقريبا من عمارة اهلجرة واجلوازات , حوايل الساعة التاسعة صباحا حتركت إىل السفارة السودانية ألخذ الرد
  .حصل حادث خطري, ريق السريعيف الط

إن زوجيت أم الفضل ال تعرف الزحام وليس لدينا زحام يف جزر القمر وهي ال تعرف فوضى الشوارع فلم تكن خترج 
فكنت أمسك بيدها وحنن نسري يف , كثريا يف البلد وهي متربية يف بيئة زراعية وبعيدة عن املدن يف جزيرة موهيلي الزراعية

كانت اإلشارة تشري إىل الربتقايل ولكن , مع األوهور هاي وي ا وصلنا يف تقاطع شارع جومو كيناتازحام نريويب وعندم
وبعد أن قطعت , العبورومل أعرف أا مترددة يف , ليست هناك أي سيارة قريبة فعربت  قبل فتح احلمراء وتركتها وراءي

بيجو تأيت مسرعا لتقطع الشارع قبل أن  504نوع  وكانت هناك سيارة عسكرية منواتبعتين ببطئ من بعدي , الشارع
تتحول الضوء الربتقايل إىل احلمراء وهكذا مل أنتبه إال لصوت الفراميل القوية ونظرت من وراءى فإذا هي عروسيت تطري يف 

هول ال أدري ماذا فأنا كنت يف حالة ذ, يااهللا ماهذا؟ مث بعد حلظات وقفت زوجيت والناس ينظرون إليها, أمتار وأمتار, اهلواء
وسألين إن كانت تريد املستشفى فقلت له انتظر قليال حىت أتكلم , ونزل السائق العسكري أوسرع إلينا, فاخلطأ كله يل, أفعل

  .معها أخذا على جنب
  "يا أم الفضل هل أنت خبري؟" - 
  نعم ليس هناك شيء - 
فهو من أخطأ ألن الضوء , اليف أي إصابةفإن صاحب السيارة جنرال وهو سيتكفل بتك, ال تستحي قلي يل" - 

  "كانت محراء
  .قلت لك ال أعاين من شيء - 

وجلست معها , )أوهورو بارك(صرفت السائق وبدأ الناس يلتفون حولنا فأخذت زوجيت وسرت إىل حديقة احلرية 
وكنت , فضحكت كثريا, فهي تسترهن عند الكوارث, قلت هلا أريت فائدة لبس السراويل الرياضية للبنات, وتكلمت دوء

  .ودار احلوار التايل بيين وبينها, دائما أقول هلا عندما خنرج بأن تلبس سروال رياضية حتت الدرعة واجلالبيب
  فضحكت وابتسمت" هل تعلم أن معظم العرسان حيصل هلم حوادث يف الشهر األول" - 
  يا عبداهللا أنسيت أنين قرأت أذكار الصباح واهللا حفظين - 
  "فضل هل هناك شيء تريد أن ختربين به؟أم ال" - 
  مثل ماذا؟ - 
  "هل توضح يل ماحصل بالضبط, فإين رأيت شيئا أثناء احلادث ولكن لست متأكدا, أي شيء" - 
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  ما رأيته كانت حقيقة - 
  "وما أدراك ما رأيته؟" - 
  إذًا ال أفهم ما تقصد - 
أنظر إليك وأنت بطني ولكن مل تكن هبوط  عندما اصطدمتك السيارة وطرت يف اهلواء أنا كنت, سأقول لك" - 
  "واآلن تقولني يل بأنك ال تعانني من شيء ماذا حصل؟, طبيعي

  وكيف كان اهلبوط؟ - 
  "وأنا أنظر إليك شعرت بأنك ترتلني ببطء وهدوء" - 
  .نعم لقد رأيت احلقيقة فأنا شعرت أن هناك أناس ميسكونين ويرتلونين بكل هدوء لتحت - 
كنت أنظر إليك وأنت ترتلني بكل هدوء وأقول يف نفسي , إا املالئكة اليت حتفظنا أثناء الكوارث ,سبحان اهللا" - 

  "سبحان من حيفظ عباده كما يشاء
ولكن اهللا يبتلي , واآلن احلادثة, فقد فقدنا اإلخوة, وهذا يعين أننا خبري, ال تقلق يا حبييب هذه من بعض االبتالءات - 
  . من حيب

واستراحة حتركنا إىل السفارة السودانية ولكن فوجئت بأن امللحق قد سافر إىل اثيوبيا وهكذا مل أجد بعد فترة هدوء 
وبدأت أفكر يف السفر إىل اخلرطوم , ومل أجد أي معلومة عن الشباب, أي رد وفهمت أن السفارة السودانية مل تعمل شيء

ولكن , ريبة يف بالد خطرية ومليئة باجلرائم واللصوصواتفقت مع أهلي ومل أرد إزعاجها فهي امرأة صغرية وغ, لوحدي
اتفقت مع الرجل الزائريي بأن تنتقل زوجته لتسكن مع , استخرت اهللا واستشرا يف السفر فأذنت يل ودعت يل بالتوفيق

كن ومل يكن لدى تأشرية دخول للسودان ول, وهكذا ذهبت إىل املطار وتأكدت من تذكريت, وخالل أسبوع سأرجع, زوجيت
أقنعت شركة اخلطوط السودانية بأنين أعمل هناك وهذه تذكرة عودة وأنا سأحتمل أي نفقات إضافية إن مل تسر األمور على 

مث اجتهت إىل الشركة , ويف املطار أخربت ضباط املخابرات بأنين أعمل يف شركة وادي العقيق, سافرت إىل اخلرطوم, ما يرام
, وأخربين بأنه تلقى برقييت من السفارة السودانية, أفغانستان وهو اآلن إداري يف الشركةوقد استقبلين أخ قدمي كان معي يف 

فأجبته أن السفارة ) أبو جهاد النويب(كل صالة ظهر سألتقي باألخ خمتار بعد ورد عليها بأن أذهب إىل مسجد اجلامع 
وبسرعة نقلت , جل املسكينة اليت تركتها يف نريويبوأنين جيب أن أرجع بسرعة الربق أل, السودانية مل تتعاون بعد سفر امللحق

إىل املضافة العامة وقابلت الشيخ أسامة وأبو عبيدة البنشريي والشيخ أبو حفص الكوماندان وسيف االسالم وشرحت هلم 
ه ماذا حصل وسألت, وجاء األخ محد وبدأ يسألين عن أخبار نريويب فقلت له ال أعرف شيئا, فقالوا يل بأنين حمظوظ, املوقف

طلب مىن الشيخ أبو عبيدة السفر بسرعة والرجوع إىل نريويب ألن هناك , فعرفت أن اإلخوة اعتقلوا, هناك وأين ذهب اإلخوة
وزرت بيوت , ورشحت رمسيا بأن أعمل يف كينيا والصومال يف اال االمين واإلداري, مشاريع جيب أن تنفذ يف الصومال
وقد فرح الشيخ أبو الفرج املصري برؤييت وأعطاين , الشفاهية واملكتوبة لإلخوة يف كيامبوين اإلخوة بسرعة وأخذت الرسائل

مفادها أنه رزق مبولودة ومسيت , رسالة شفاهية إىل صهره األمري أبو حممد املصري الذي كان يدير العمل اجلديد يف الصومال
رطوم فهناك شركات للبناء املنشئات والطرق وشركات وكانت األمور تسري بسرعة يف اخل, فاطمة وهي الثانية بعد مرمي

إن كثريا من الناس ينظرون للقاعدة أا منظمة مهتمة فقط , زراعية يف الكاش يف كسال وهذا دليل أن القاعدة ال دم بل تبين
وهل , مة وهي السودانفهل نسي املنتقدين للشيخ أسامة بأنه وضع ماله كله يف سبيل اهللا العمار دولة عربية ومسل, بالقتال

كنا يف السودان , نسي هؤالء مشروع التحدي واملشاريع األخرى الكربى اليت ساندت احلكومة السودانية يف عهدها األوىل
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نبين ونعمر وال دم وال أظن أن هناك مجاعة اسالمية قدمت ألي دولة عربية مشاريع حيوية مثل ما قدم الشيخ أسامة 
فقد شق الطرق يف اجلبال وسهل املواصالت ملاليني من أهل القرى ولكن بين البشر ال يسمعون إال , نللسودان وقبله أفغانستا

ال أحد يتكلم عن خريات واالصالحات اليت قدمها هذا , الكالم الفاضي من هنا وهناك واملدعومة باالعالم الغريب اجلائر
ائع للحركة االسالمية اليت ترفض الغطرسة واخلنوع والذل ويف إننا مثال ر, الرجل العجيب ملاليني من املسلمني يف عدة دول

ومل يتدخل الشيخ يف أمور اآلخرين فقد كان يؤمن بعدم , نفس الوقت تبين البالد وتشيد اجلسور وتعمر املساجد يف السودان
وأرادوا , ت احلرب عليهفقد حلقت به وأعلن, ولكن هذه احلكومات مل تتركه أبدا, التدخل يف ختريب دول االسالمية وغريها

  .سوف ينصره اهللا عاجال أم آجال, واهللا لن يذهب جهود هذا الرجل سدى, أن يسلم نفسه كغريه من املستسلمني لالستبداد
وأصبحت كانون فال أعرف من , بعد ثالثة أيام سافرت إىل نريويب وذهبت إىل الفندق ألجد زوجيت قد انتقلت منها

وجلأت للجريان , وأخشى أن تكون املرأة السيشيلية وزوجها الزائري سافرا وتركوها لوحدهاأين سأمتكن من اجيادها 
وكل هذا , السفر إىل السودان عن طريق الربمث عرفت عازمون على , واحد من سفريفأخربوين أم انتقلوا كلهم بعد يوم 

وقد جاءين أبو طالل املغريب يف , يف ذلك اليوم ومل أجد طعم النوم, من خطط الزائري الذي كان مهه الوصول إىل السودان
ولكن كان ثقيت باهللا قوية ودعوت اهللا أن جيمعين , الفندق وأدخلته الغرفة وقد استغرب عندما قلت له بأنين افتقدت العروسة

تالءات من رب ا وأن يرمحها ألا غريبة وال تعرف كيف تسري األمور يف نريويب وتوكلت على اهللا وعرفت أا سلسلة اب
ولكن أين أبدأ البحث؟ شرعت يف التجول يف حمطات الباصات اليت تتجه إىل احلدود الكينية االثيوبية مع , العاملني ونعم باهللا

ويف اليوم الثاين من الوصول ذهبت إىل حمطة الباصات يف , وهو أخ من بوروندي) داندورا(اجلار الذي كان يسكن معي يف 
حيث أردت أن أسأل عن , وعندما اقتربت من مكان حجز التذاكر, يسكنها أغلبية صومالية واثيوبية حي إيس يل وهي منطقة

ملح صاحيب البوروندي الرجل الزائري وهو يقطع تذاكر السفر مث , بعض األمساء رمبا سأجد اسم زوجيت يف سجالت املسافرين
أين األموال اليت تركتها معكم " "اذا انتقلتم من داندورا؟أين زوجيت؟ ومل", ناداين وأسرعت إىل الرجل فبدأت بالصراخ عليه

مترا تقريبا فدخلنا يف  50مل نبعد غري و, "هيا ارشدين إىل زوجىت"قلت له , ومل يستطع حىت الكالم والرد "من أجل زوجيت؟
ومبا أن , وجتهفندق صومايل ألجد زوجيت يف غرفة مع أخت صومالية أخرى أما الزائري فقد كان يف غرفة أخرى مع ز

رفضت زوجيت الرتول يف الغرفة واكتفت بأن تسكن مع األخت , االختالط منتشر يف عادة األفارقة واتمعات الغري متدينة
, "ماذا صنعت وقد تركت لك ما يفكفي اجلميع؟"وطبعا غضبت شديدا من الزائري قلت له , ئبصومالية ألن زوجها غا

وقد , "اعتذارك مقبول"وبدأ يعتذر قلت له , "تعرف مدى حساسية هذا؟", "ال تبايل؟ اقات وأنتكيف تتجرأ على هذه احلم
, "نا مل نتفق على ذلكإن: "فقلت هلا, سودان قبل أن أرجعأخربتين زوجيت بأن الرجل أراد السفر بسرعة إىل اثيوبيا ومنها إىل ال

ت آخر وعطلناهم عن السفر لعلك ترجع بسرعة هربت أنا وزوجته إىل بي, ملا وجدناه مسرعا ويريد السفر"فقالت يل 
وأخربت الرجل الزائري بأن يتابع , حزينة فهي ال تفهم كل هذا كانت زوجته السيشيلية ,"واحلمدهللا أنك وصلت بسالم

ومل أمتكن إىل يومي هذا من معرفة , يف ايس يل, حياته وأخذت زوجيت واحلقائب وأسرعنا إىل الفندق الذي كنت أنزل فيه
واحلمدهللا اجتمعت بالعروسة من جديد بعد أربعة أيام من االنقطاع وأخربت زوجيت بأننا , خرب عن هذا الرجل الزائريأي 

ويف املساء نفس اليوم جاءين األخ , ويف كل هذه األحداث مل أكن قد بنيت بزوجيت بعد, سنستقر يف نريويب قريبا إن شاء اهللا
, ةفيال يف مناطق جنوب نريويب اهلادئأمتعيت وانتقلت أنا واحلبيبة إىل بيت  أبو طالل واألخ أبو تراب الكيين وجهزت

  .وهذا املرتل كان خمصص حلمد قبل أن يترك نريويب" مراكويت"
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وهو الذي حكى يل القصة اليت , )مصطفى(سكنت مع األخ خمتار النويب الذي مسى نفسه بامسه احلقيقي بعد الزواج 
وله عالقات مسبقة مع خالد , والقصة بدأت عندما اتصل شقيق األخ عبداحلميد الشرقي, ةحصلت يف نريويب وهي قصة حمزن

وذات مرة اتصل خالد بالعلى بشقيق عبد احلميد يف اململكة ومن مث أخذ رقم هاتفه , بالعلى زعيم احلركة االسالمية يف كينيا
االت التابعة لبلعلى مراقبة بسبب التصعيد اخلطري وكانت مجيع االتص, من أخيه مث اتصل من ممباسا بالبيت يف هارلينغام

, وصباح يوم الثاين دامهت الشرطة الشقة واعتقلت عبداحلميد وأخ آخر من سوريا املهندس أبو عمار, لألوضاع يف ممباسا
ن أريد أن فقال نعم قد خرجوا مجيعا لك, فقلت له بأن محد يف اخلرطوم, وأثناء التحقيقات مت ايقاف محد وكان كنيته غازي

, أما أبو طالل فلم يتمكنوا منه فقد تابع دراسته وكان يعيش يف بيت آمن"... , وتابع قصته, تفهم كيف حصلت القصة
تزوجت هناك يف شهر , فقد تركت البيت بالليل وسافرت إىل ممباسا ومعي أبو عمري الباكستاين - يقصد نفسه- وكذلك أنا 

, "؟هل كل شباب خرجوا من السجن"فسألته , "حترك إىل ممباسا ومنها إىل الصومالأما أبو عمري الباكستاين فقد , أبريل
ومل يبقى سوى األخ السوري وهو مسجون يف نريويب بتهمة التزوير ومحل أوراق غري , نعم إن األمور كلها خبري"فأجاب 
  ".حقيقية

,  أفغانستان متزوج من أخت جزائريةهو أخ مهندس الكتروين متمكن ومن أقدم ااهدين يف, هذا األخ قصته عجيبة
وكان له عالقات خاصة بأمحد شاه مسعود وهو ممن حضر جلسة كشف احلقيقة عن نشاطات أمحد شاه مسعود عندما امه 

واحلقيقة أن بإمكاننا التحالف يف , وكان الشيخ عبداهللا عزام ال حيب فرقة ااهدين, بعض ااهدين بالعمل مع الفرنسني
ولكن عندما رجع الشباب من , من أجل املصلحة وال أرى أي مانع بالذات إن كان التعاون ليس ضد املسلمنياحلروب 

الشمال وعملوا اجللسة وافق الشيخ عبداهللا عزام على متابعة ملف مسعود اقتصاديا حىت يتبني حقيقة تصرفاته رحم اهللا الشيخ 
  . وأفكار التكفريية إال بعد مقتلهعبد اهللا عزام كان أبو ااهدين ومل تظهر الفنت 

لقد وصل السوري إىل نريويب قادما من اخلرطوم جبواز سفر : "واصل مصطفى سرد قصة أبو عمار السوري فقال يل
, اسكندينايف وأثناء حجز تذكرة سفر ألوروبا تدخل محد يف التفاهم مع البنت األوروبية اليت تعمل مع اخلطوط األوروبية

وهكذا استطاعت من , كيف برجل عريب يساعد رجل أورويب يف ححز تذكرة, ة من تصرفات األخنيفاستغربت املوظف
ويدية وطلبوا من أبو من السفارة السي ويف مطار نريويب وصل رجالن, نافيةتصوير مستندات األخ واتصال بالدولة االسكند

, خذوا األوراق ليتحققوا منهاأ, امل يتجاوب معهموعندما , أعين أم كشفوا أن اجلواز مزور ابلغتهم امعهمعمار التحدث 
فبدال أن يرتلَه يف , وهربا ولكن القدر كان معهم, فخرجا من املطار, ومل يتأخر الشباب كثريا فكما يقال إن الفرص ال تتكرر

, ن أمر ما سيحصلفقد شعروا بأ, وأصر الشباب بأن ال يتركه يف البيت بعد اتصال بالعلى, بيته أخذه إىل مضافة هرلينغام
وجدوا , وهكذا عندما جاءت الشرطة يف الصباح من أجل موضوع بالعلى, ولكن محد أصر على إبقاءه ألنه ال ميلك أوراق

  ."أبو عمار يف البيت ولكنه مسك بتهمة دخول كينيا بصورة غري شرعية
وكانت هناك عمارة أخرى , يحيث اإلداريات مع الشيخ أبو عبيدة البنشري, بدأت حياة جديدة يف شرق أفريقيا

ومل يكن لدينا أي عالقة , يسكنها عائالت سعودية من هيئة االغاثة العاملية وأخرى سودانية من مؤسسة اإلبراهيم االبراهيمي
وهم إخواننا يف الدين ونصلي مع بعض ومل , سوى أم يف اال االنساين يف كينيا والصومال وحنن يف عملنا, عمل معهم

وبفضل اهللا , وهي مواصلة الدراسة, وبدأت أفكر يف حتقيق حلم زوجيت حيث أريد أن أليب شروطها, من معرفتنا أبدايتمكنوا 
ومنته فقد كانت زوجة مصطفى من خرجي املعهد االسالمي يف نريويب وأبوها ميتلك داخلية للنساء املسلمات ومعهد ديين يف 

مت االمساك باألخ يوسف رمزي يف يف تلك األثناء , د يف ممباسا إن استقريناهفأخربت زوجيت بأا سوف تلتحق باملع, ممباسا
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واألخ يوسف رمزي ألقى القبض عليه بفعل فاعل كما أخربين خالد , يف عملية قامت ا القوات الباكستانية طبعا, اسالم آباد
ند وغريها وعندما عرف بأن يوسف كان لدى يوسف زميل من جنوب أفريقيا وقد عمل معه يف تيال, الشيخ فك اهللا أسره

وبدون سابق انذار , مطلوب دوليا ومن قبل األمريكان وأن هناك جائزة مالية كبرية ملن يسلمه طمع هذا األخ فخان صاحبه
فكذّبته السفارة ومن جانبه أصر أنه , ذهب إىل السفارة االمريكية وأخربهم بأنه يعرف مكان يوسف رمزي ويريد اجلائزة

مث ذهب األخ اجلنوب , ويوسف مشهور حببه للقراءة, فأعطوه كتابا وأخربوه بأن يذهب إليه ويسلمه له للقراءة, هيعرف مكان
ورجع إىل السفارة فتأكد السي أي إي أن البصمات هي نفسها اليت يف ملف , أفريقي وأعطاه الكتاب وبعد قراءته أخذه منه

الباكستانية إىل الفندق وعندما دخلوا الغرفة وأمسكوا به ظل خيربهم  يوسف الرمزي وهكذا حتركت القوات اخلاصة والشرطة
ويوسف رمزي مشهور بشجاعته , أنه ليس بيوسف رمزي وإنه شخص آخر ولكن الشرطة اعتقلته ومت تسفريه إىل أمريكا
ه كان يعمل لوحده وليس له رغم أن, وقوة إرادته وهو من أبطال االمة االسالمية القالئل الذين وقفوا ضد املد الصهيوين اليوم

  .عالقة بالقاعدة وال غريها
وعين األخ وديع احلاج , يف نريويب كانت األمور قد تغريت كثريا بعد القاء القبض على أخينا أبو عمار السوري

عمل  ووصل الشيخ أبو عبيدة البنشري ومت, وحاول امتام صفقات السيارات اليت كانت تأيت من ديب, مسؤوال اداريا جديدا
وقال لنا بأننا جيب أن نسكن يف الساحل لنكون قريبني من حركة اإلخوة الذين يدخلون وخيرجون من , لقاء عمل معه

وهكذا انتقلت فورا مع األخ مصطفى إىل ممباسا وعملنا جوالت كثرية يف قرى الساحل لنجد مقرا لنا وأخريا , الصومال
وتسمى مظاهر , والتحقت زوجيت بالدراسة يف املعهد الديىن للبنات, باسااستأجرنا بيتا يف حي غاجنوين يف وسط جزيرة مم

وعملنا صداقات أخوية مع شباب احلركة االسالمية اليت اارت بسبب أن خالد بالعلى اعتقل ونفي , العلوم االسالمية للبنات
  .إىل اخلارج

  من احلدود الربيةدخول الصومال 
  

طقها وقد دخل بعض الشباب املسلمني إىل مناطق الصراع يف لوق وشاركوا كانت الصومال تشهد معارك يف كل منا
فقد , وهذه املعارك كانت ساخنة جدا, اخوام يف القتال ضد القوات التيجراوية الغازية املعتدية اليت أرادت احتالل لوق

اإلخوة داخل العمق الصومايل  طمعت احلكومة اإلثيوبية بعد احلملة الكبرية اليت حصلت يف األوجادين وأرادت أن تدمر
فقد , ويف نفس الوقت كانت القبائل يف العاصمة الصومالية حتارب بعضها, املستخدم كعمق لوجسيت من قبل األوجادينيني

يف هذا , اشتدت املعارك بني قبيلة عديد يف جنوب مقديشو وقبيلة علي مهدي يف الشمال وسقط األبرياء من كلى الطرفني
فر إىل الصومال عرب اسومل يسبق ألي أخ جماهد مهاجر أو عريب أن , بالسفر إىل كيامبوين لساخن كلفتاجلو السياسي ا

, وحتركت فورا إىل نريويب, ودراسة الطريق, غاريسا وكلفت بالدخول عن طريق الرب ألول مرة ملعرفة األوضاع احلالية
بسبب األوضاع  تطيع االحبار من شهر اخلامس إىل شهر التاسعكب ال تسوالسبب يف اختيار الرب هو أن البحر كان هائج واملرا

لقد التقيت أخانا أبو عبيدة املوريتاين وأبو النور املصري وكانا ينويان الرجوع إىل اخلرطوم بعد فترة عملهم يف , اجلوية السيئة
واألمر مل يكن بالسهل , ستة أشهر كان هناك نظام متبع من قبل اإلدارة حيث املتزوجني يغيبون عن أهاليهم لفترة, الصومال

فتبدأ السفر من الصومال إىل كينيا أوال مث إىل اخلرطوم وهكذا كان علينا االنتباه لألوضاع األمنية لكل , حيث الوضع أصعب
, وكان علي أن أدرس الطريق للمستقبل, ويف نريويب تعرفت على أخ مدويب مندوب عن اإلخوة يف كيامبوين, أخ مسافر
مث بعدها إىل قرية , ويسكنها الصوماليني, معه بالباص إىل مدينة غاريسا الكينية وهي عاصمة والية مشال شرق كينيا وحتركت
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ومن هناك ذهبت إىل قسم اجلوازات واهلجرة وأخربت الضابط بأنين , ليبوي مرورا بأكرب خميم لالجئني الصومالني يف داداب
ت طائرام وأنزلتهم إىل داخل الصومال ومت االتفاق معه على مبلغ من املال فقد أخطأ, جئت السترجاع بعض عمال االغاثة
وسافرت بسيارة أجرة مجاعية مع مدويب إىل قرية دوبلي , وهكذا ختمت على جوازي, بأن يتركين أعرب احلدود وأسترجعهم

ودوبلي وجِلب , ة يف كيامبوينفقد كانت نفوذ اإلخوة واضح, احلدودية اليت كانت شبه مسيطرة من قبل شباب االسالميني
وقد حترك , وطبعا دوبلي تعترب املعقل الرئيسي لزعيم احلرب عمر جاس وهو حليف لعديد, حيث أكرب مزرعة لقصب السكر

, الشيخ حسن تركي بنفسه من كيامبوين ليقابلين كضيف الشرف فقد أُخرب أن هناك أخ امسه هارون سيأيت لتفقد األوضاع
أمل يأيت "فبدأ مدويب يضحك والشيخ حسن يقول " أين األخ هارون؟"على نائبه مث سلّم علي وسأله سلّم , فعندما وصل

فأحرج الشيخ حسن كثريا وأنا بدأت أضحك , "هذا هو األخ هارون لقد سلمت عليه"فقال له , ومل أتفوه بكلمة" هارون؟
رجل ضخم وطويل وحيمل حقائب أعمال جتارية أم  أعين, !أهال بك يا شيخ حسن أظنك ختيلتين هارون الرشيد", قلت له
وطبعا الرحلة إىل كيامبوين من دوبلي تستغرق , "لنرحل من هنا, ال بأس"فبدأ يضحك وأخذين باألحضان فقلت له  "ماذا؟

ريبات واجتهدنا يف شراء مواد غذائية للمعسكر فهناك تد, بسبب أن الطريق ترايب ويف موسم األمطار يقفل متاما, يوم وليلة
واملسافة تقدر , والطريق املؤدي إىل كيامبوين هو نفس اخلط احلدودي بني كينيا والصومال, )الكتا( جارية يف معسكر الغابة

, وركبت يف األمام أنا والشيخ حسن, مبائتني كيلومتر وال يتجرأ اجلنود الكينيني من التجول يف الطريق خمافة من اللصوص
  .اهللا من الوصول إىل كيامبوين يف اليوم الثاين وحتركت الشاحنة ومتكنا بفضل

وعملت جولة سريعة يف املعسكرات ألا , وأخربته بأنه رزق ببنت ومسيت فاطمة, فرح األخ أبو حممد املصري لرؤييت
م صغري وأبو اسال, "حممد عودة"واجتمعت مع أصحايب القدماء أمثال معاذ الفلسطيين , املرة األوىل اليت أدخل إىل كيامبوين

, وسليمان وأبو عمري الباكستاين وزكريا التونسي هذا األخ الصبور الذي مل يرتل إىل اخلرطوم من يوم ما دخل لألوجادين
وعبداهللا الفلسطيين وعملت جولة يف املعسكر الغابة , فعندما أكمل العمل هناك انتقل إىل كيامبوين وقابلت ابو يوسف املغريب

وفعال , يها حبرية موسيمية وال ميكن اكتشاف املعسكر عن طريق الطريان ألن األشجار كثيفة وطويلةيف منطقة شبه استوائية وف
أما , وأخطر شيء كان يواجه الشباب هي بعوضة املالريا وذبابة الغابة, كانت منطقة رائعة ومت بناء خيام وفتح ممرات للسيارة

وكانت كجنة صغرية فكنت أرى فرس النهر , القتراب من املعسكراجلواميس والفيلة واألسود فكانت كثرية ولكن ختاف من ا
ومتكنت يف عدة أيام من عمل جولة سريعة عن املثلث اليت تشكل حكومة اجلنوب يف دولة كيامبوين التابعة , وهو يلعب فيها

شريعة االسالمية فيها فال نزاعات فيها ويطبق ال, وهي منطقة مرتوعة السالح ومن أأمن املناطق يف الصومال كلها, لإلخوة
فقد كانت العالقات بني الدولتني , وإىل يومنا هذا ومل تشكل كيامبوين يوما من األيام ديدا عسكريا لكينيا أو أي أحد

ولكن هناك الصحفيني من اجلرائد الصهونية الكينية الذين حيرضون ويتكلمون كل يوم عن كيامبوين وكأا معاقل , ممتازة
وسوف تندم كينيا عندما ستسوء األوضاع األمنية يف تلك البعقة , يقصدون ذلك بأن اجم من قبل أمريكاوهم , للمجاهدين

ويف هذه املنطقة توجد قبائل سواحلية غري صومالية تعيش جنبا إىل جنب مع , كانت هناك تبادل جتاري يف البحر, اآلمنة
قبضتهم على املنطقة وترسيخ االمن واالستقرار وطرد كام ومتكن اإلخوة من إح, الباجون الصوماليني وهم من الصيادين

ومتكن األخ سيف العدل قبل تسليم العمل أليب حممد من , اللصوص وعمل خطوط دفاعية حملاربة كل من يريد أن يدخل فيها
للشباب  حيث يتم انشاء معسكرات كبرية, وكانت القاعدة تضع استراتيجية جديدة للمنطقة, تشكيل سرية عسكرية دفاعية

وكانت هناك حتركات كبرية من قبل الشيخ أسامة واملسؤولني األخرين لتوفري السالح , املسلم يف الدول العربية وأفريقيا
وال ميكن ألي , ويكثر سفن الكينية والصومالية يف املنطقة للصيد, وفيها خليج مليئ بسمك الكابورية الغالية, للمنطقة ألمهيتها
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كان من املفترض أن تصلنا سفينة غذائية , ج من املياه الصومالية االقليمية إال باملرور من رأس كيامبوينسفينة أن تدخل أو ختر
حيث يتم بعدها نقل املواد من اليمن إىل جنوب , ولدراسة الطريق البحرية, متحركة من مياه بور سودان الغاثة أهل املنطقة

ن منعت السلطات االماراتية الصفقة الغذائية ومت القبض على أخني كانا الصومال بكل سهولة ولكن هذه العملية توقفت بعد أ
وهو رجل من الصعيد تزوج  ,واألخ أبو مهام الصعيدي املشهور بأيب مهام اهلاون, هو األخ أبو عاصم اليمين, يف السيفينة
إىل ) إمارة ديب(كومة االماراتية م سلمته احل1994ويف , ثناء تواجده يف اخلرطوم مث رزق منها ببنت وامسها مسيةمبصرية أ

مت أسر األخ ونقله إىل مصر يف , جبماعة اجلهاد ةومبا أن املصريني كانوا على حرب شرس, السفارة املصرية بدون أي ذنب
هذا واهللا من ظلم األنظمة سواء , يا للظلم والظلمات, سجن جمهول ومل يسمع أحد عنه إىل يوم كتابة هذه الصفحات

ومل , مصر فاألخ أبو مهام حرم من ابنته اليت تبلغ اآلن احلادية عشرة من العمر ومل يتمكن من رؤية والدها سلطات ديب أو
وأنا أعرف أن مسؤول شرطة ديب هو أخ فاضل وحمب للحق ولكن عليه أن يعرف , يكن هذا األخ يشكل أي خطر على ديب

وأسأل اهللا أن يقر عينه برؤية بنته مسية , د أبعد عن بنتهعرب هذه الصفحات أن بسببه ينتهك عرض رجل مسلم دون ذنب وق
نعم لقد أعلن بعض الدول حرب علينا منذ , قبل املمات وأن يهدي كل من كان سببا يف أسره وخطفه وتسليمه إىل املصريني

الت املسلمة بسبب وهذه القصة جزء من الواقع واملأساة اليت تعيشها كثري من العائ, زمن رغم أننا مل نعمل أي شيء ضدها
يوم يعض الظامل على , يوم يقوم الناس لرب العاملني, ولكننا نؤمن بيوم اآلخرة, األنظمة املستبدة اليت ال ترحم حىت أبناءها

  .يا ظاملون ملاذا ال تفكرون باملوت؟, يوم ال ينفع مال والبنون, يده
اجلميع بوجودي معهم وأخربين الشيخ أبو حممد بآخر  وفرح, أكملت اجلولة من مناراين إىل كيامبوين ومنها إىل بتاتا

وهناك مسؤول عسكري صومايل هو يتوىل كل , فقد شكلت جملس شورى وجلنة شرعية الدارة األمور, تطورات املنطقة
وكانت كيامبوين وقتها قرية صغرية وال أحد يرغب يف , وقضاء شرعي منفصل عن سلطة التنفيذية, املهامات العسكرية

أما الشباب العرب فقد تأقلموا مع , ويعيش السكان على السمك والصيد وزرعاة الذرة, فليس هناك كهرباء, إليها الذهاب
وقد كرر أبو , املنظر اجلميل فالقرية تقع يف امجل شواطئ الصومال وهناك كثري من األثار االسالمية تذكرنا بالعهد العماين

وكنت كلما تذكرت قصة املش يف مقديشو أموت , النور املصري لصنع فسيخ فقد شجع األخ أبو, حممد بعض أعماله الفنية
كان التواجد العريب أمر , جدا فقد تفعن, ب من االقتراب منهوفعال عملوا الفسيخ ولكن مل يتجرأ أحد من الشبا, من الضحك

وطردوا القوات , من اهلرب فالشباب العريب هم من اختاروا املنطقة وأجربو اللصوص, مهم يف نظر القادة الصوماليني
واآلن املنطقة املثلثية اليت هي من عشرات الكيلومترات حتت سيطرة الشباب املسلم الصومايل , وأمنوا املنطقة, البلجيكية احملتلة

وعملنا جلسة أخوية مع األخ أبو حممد , ويديرون األمور االدارية فكانت حتت رعاية الشيخ حسن تركي وهو رئيس املنطقة
وكان , من خلية األوجادين, خربين أن هناك بعض الشباب يريدون اخلروج من الصومال وهم األخ سليمان خالد املقدسيوأ

وهو من مؤسسى ) حممد عودة(وهو من مؤسسى كيامبوين واألخ معاذ الفلسطيين ) أمحد املصري(مريضا واألخ شعيب 
كان , وكان هناك نكت كثرية تدور حول الزواج, ا يف اخلرطوممن الشباب الذين تزوجووأرادا الزواج كغريمها , كيامبوين

, يدرب بعض الشباب على التلفظ ببعض الكلمات االجنليزية اليت حيتاجوا يف كينيا, األخ مروان الفلسطيين فك اهللا أسره
أن خيترب نفسه يف فأراد أحد اإلخوة , اليت تعين سكني) نايف(اليت تعين زوجة وهناك كملة أخرى ) وايف(فعلمهم كلمة 

أي ونت "فرد قائال " أريد زوجة"فسأله بعض الشباب كيف ستكون اجلملة اليت مفادها , اجنليزيته اليت تعلمها عن قريب
فكنا منوت من الضحك وأنا أقر بأن الشباب املصري يعرف , "نايف"قال " وايف"يعين أريد سكني بدال أن يقول " نايف

وهكذا كنا , فكانت والزالت هذه النكتة ملتصقة بأخينا حىت بعد الزواج, بهجة يف النفوسكيف يدخل السرور والفكاهة وال
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كما يقول مفكرونا وعلماءنا أمثال العامل , فنحن مهما يظن اآلخرون أننا ال منثل األمة, منزح ومنرح وحنن يف أهم العبادات
من أفغانستان مرورا بالصومال واالوجادين , ة االسالميةلكننا قد قدمنا الكثري لألم, اجلليل واملفكر اإلسالمي حفظه اهللا

وأوجدنا واقعا جديدا يعمل لالسالم ألف , ونشكل مشروع لألمة االسالمية, والسودان والبوسنة والشيشان واليوم العراق
ألمة الوسطية وحنن جزء من ا, ال إا مسائل مصريية لألمة طبعا, وال يظن أحد أن املسئلة هي مسئلة وقت وتنتهي, حساب

ولكن هل الوسطية هي التنازل , األمة اليت جعلت شاهدا على باقي األمم, اليت وصفت أا تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر
عن أعراض األمة؟ هل الوسطية هي السكوت عما يفعله حكام الدول االسالمية؟ من استبداد وحتقري للمرأة وتصنيف الناس 

ل الوسطية هي حماولة تغري املبادئ األخالقية اليت أسسها النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ مثل إىل درجات بسبب اجلنسية؟ ه
اختالط النساء بالرجال حبجة الفن واحلب احملرم؟ وحتليل مزامري الشيطان؟ واحضار الكفار للدعارة يف ديار املسلمني باسم 

حنن ال نشوه مسعة االسالم , يا من قبل املشروع الصهيوينمن يفعل هذا هو مهزوم جزئ, السياحة؟ واهللا هذا ليس من الوسطية
كما تقول بعض القنوات اليت جتامل األعداء وتعمل الربامج اليت تظهر أن العريب واملسلم هو ال يفهم أما األمريكي فهو كل 

يا أخي , "سلمنيهذا يف أمريكا ومل أر هذا لدى العرب وامل", فهناك برامج عجيبة يف تلك القنوات كل ما تسمعه, شيئ
نساء املسلمني يف جزر القمر هن رائدات يف جمال , الفاضل إذا مل تراه عندكم يف اجلزيرة فنحن قد رأينا األخالق يف بالدنا

وعلماء اجلزيرة هلم النصيب األكرب من اخلطأ فيما يرتكبه بعض املنتسبني للجهاد , العمل جنبا مع جنب مع الرجل لتنمية البالد
, ملسلمني فهؤالء العلماء كانوا يشحنون الشباب باخلطب الرنانة عن الرافضة وعدم قبول اآلخر ما مل يكن مسلمايف ديار ا

وحرضوا الشباب امللتزم وعوام , وقسموا املسلمني إىل فرق ضالة وناجية, وأن السلفية والسلفني هم فقط الطائفة املنصورة
يا للعجب أنتم ربيتم جيال بأكملها لسنوات مث تريدون يف خالل سنة , ون منهمواآلن يتربأ, املسلمني ضد من مل ينهج السلفية
جيب أن يكون هناك استراتيجية جديدة يف تفهيم الشباب نصوص القرآن ومقاصدها , !تغيري أفكارهم رد حوادث عابرة

كل الدول االسالمية قبل أن حيكموا  هل جتاول هؤالء الشباب يف, وال ينبغي أن حناصر اإلسالم يف اجلزيرة فقط, وفقه الواقع
حنن نعرف أن الصهاينة خيططون . باجلملة على العرب واملسلمني؟ إننا جزء مهم يف املشروع الكبري إلعادة األمة إىل صواا

أم سنكون  ماذا أعددنا للعدو الذي يريد أن جيزأنا إىل دوليات؟ هل سنظل نفكر بعقلية التقليدية؟, للمنطقة ملائة سنة بعد ألفني
فاهللا هو الذي سيجازي العباد وليس هناك أحد يستطيع , وحنن ال نريد أن ميدحنا أحد, يدا واحدا ضد املخططات الصهيونية؟

  .لةأظن أنين واضح يف هذه املسأ, ألمةأن يغري ما قدره اهللا ل
أعمل ما بوسعي إن شاء ولكن قلت أليب حممد أنين س, أصبح لدي مهمة صعبة فاخراج الشباب من احلدود أمر صعب

وحتركنا بالشاحنة من جديد إىل دبلي ومن هناك رتبنا قصة صغرية حيث أخربت الشباب بأن ال يتفوهو بأي كلمة يف , اهللا
واحلدود الدولية العسكرية تبعد عن , وحتركت السيارة األجرة الصومالية من نوع بيكاب, ويتركوا األمر يل, احلدود الكينية
وبدأ بالكالم معهم فرتلت من السيارة , فدخلنا ومت ايقاف السيارة ورأى اجلندي الكيين الشباب العرب, متاردبلي مبئات األ

إم إغاثيون وأوراقهم يف نريويب فهم قد دخلوا الصومال عن طريق اخلطأ فقد "وسلمت عليه وأخذته على جنب وقلت له 
وأعطيته بعض األموال , "جعون وقد تكلمت مع املسؤولني يف ليبويجتاوزت الطائرة احلدود ونزلوا يف الصومال واآلن هم را

وأخذت األوراق إىل , وهكذا مت األمر وأكملنا السفر ووصلنا إىل ليبوي ومن هناك أخربت الشباب أن يرتلوا يف فندق صغري
أما , نت منتهية متاماألن تأشريما كا, رجل اهلجرة وأخربته أن الفريق قد رجع وأعطيته جوازات األخني شعيب ومروان

ونزلنا يف بيت , ويف اليوم التايل ركبنا الباص وقصدنا مدينة غريسا ومنها إىل نريويب, تأشرية سليمان فكانت سارية املفعول
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يف منطقة أمباكاسي القريبة من املطار حيث كان أخونا وديع احلاج يعيش مع زوجته األمريكية " فيدها استيت"جديد يف حي 
  . ومعه األخ أبو تراب وزوجته, أم عبداهللا

وبعد اسبوع تقريبا حتركت بالشابني إىل ممباسا وأخربت األخ مصطفي , مل يتأخر الشباب فقد سافروا إىل اخلرطوم
وبعد شهرين تقريبا تزوج مروان باألخت نسيم من ماليندي الساحلية وهي من الباجون , بأما يريدان الزواج من عرب كينيا

وبقي شعيب , وقد حضرنا الفرح كلنا يف مدينة مالندي, ومتخرجة من معهد االسالمي للبنات بنريويب, عربيةذوي األصول ال
واتفقت معها على عدم احلمل , وأما أنا فقد بنيت بزوجيت واستأجرت بيتا قريبا من معهدها لتكون قريبا من دراستها, ينتظر

وغادر , واستقريت يف ممباسا أنا واألخ مصطفى وكذلك األخ مروان ,يف السودان أو كينيا, حىت أعرف بالضبط أين سأستقر
  . أبو حممد كيامبوين وأصبح األخ زكريا أمري الشباب

, وذات مرة نزلت يف فندق صغري يف منطقة نغارا بضواحي نريويب, كنت أحترك بني ممباسا ونريويب يف هذه الفترة
وعندما حضر مبعوث السفارة , فقد اختذ غطاء رجل عراقي مضطهد, ومل يكن يعرفين, فقابلت األخ أبو عمار السوري

العراقية لرؤيته يف السجن بدأ يسبه ويلعنه لكي ال يعطيه الفرصة ليستجوبه وغضب املبعوث وانسحب وهكذا تأكدت 
ن وديع احلاج وقد اجتهد اإلخوة يف نريويب ومت فك أسره ومل أتعرف عليه ولك, السلطات الكينية أن أبا عمار معارض عراقي

أثناء وجودي يف نريويب وصل االخوة خالد احلبيب والدكتور . أخربين فيما بعد أنه أبو عمار وقد سافر بسالم إىل اخلرطوم
وكان معهم أخ أمريكي جديد يف , مل يتدربا من قبل يف أفغانستان فكلفنا بتدريبهم يف كيامبوين, محدي وأخني من موريتانيا

وهذا دليل بأن القاعدة مل تكن متلك معسكرات يف السودان كما تزعم الواليات , يريد أن يتدربالساحة وهو أيضا كان 
, وكل ما يقال عن معسكرات للقاعدة يف السودان كالم غري حقيقي وليس هناك أي دليل ملموس لذلك, املتحدة األمريكية

إن أعمال اخلارجية للقاعدة كانت , فهذا شأملكن لو كانت املزارع واملؤسسات اخلريية بنظر األمريكان هي معسكرات 
  . سرية جدا ومل نكن نريد السلطات السودانية أن تتدخل يف هذا املوضوع

ذات مرة وأثناء استراحتنا يف شواطئ ممباسا اجلميلة والقريبة من بييت هامجتنا جمموعة من اللصوص بالسكاكني وسرقوا 
اهم بكل قوة ومل نكن منلك سوى أيدينا للدفاع عن وقد قاومن, ثالجة للباردف ومعنا وكنا قد فرشنا شراش, منا أحجيتنا

ومتكنت من , فقد حتركت يف نفس اليوم وجتولت يف مناطق اللصوص, ومل يهدأ يل بال, لصا 10أنفسنا وكانوا أكثر من 
, وقد خاف كبريهم, حجيتنامعرفة املسؤول عن اهلجوم وواجهناهم وهددناهم بأننا سوف نبلغ الشرطة إن مل يرجعوا لنا أ

لعديل , وقبل أن يعرفين حاول أن يبيع تلك الساعة, وعندما ذهبت ملقابلته رأيت أحدهم يلبس ساعة أخونا الدكتور محدي
يف , "حىت األجانب ملاذا تسرقهم؟"فقلت هلم , "كنا نظنكم أجانب"وقد تأسفوا وقالوا يل , فأمسك به, أخونا مصطفى

فهم يستخدمون املخدرات بكثرة وهناك خطط جلعل شباب املسلم الساحلي , شباب يف الساحل الكييناحلقيقة هذه مصيبة ال
مث سافر الدكتور محدي , وهكذا استرجعنا أغراضنا, فهم يتعاطون املنشطات بكثرة, متهور وغري قادر على مواجهة احلقائق
وبعد مرور شهريني , رك لنريويب عندما حيتاجين وديعوبقيت يف ممباسا ولكن كنت أحت, وخالد احلبيب واألخني إىل الصومال

تقريبا رجع الدكتور محدي وخالد احلبيب ونزال يف بيت أخونا حممد عودة يف ممباسا وذهبنا هناك ملقابلتهما وقدما للقيادة 
فورا إىل كيامبوين  ومت تكليفي أنا واألخ مصطفى بالتحرك, وكان األخ أبو طالل املغريب موجود حينها, تقريرا عن األوضاع

  .ألن هناك سوء تفاهم بني القيادة الصومالية
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  رحلة البحر والغرق
, إن مشكلة الشباب يف الصومال هي مشكلة قبلية حىت لدى املتدينني وكان على مصطفى أن يسرع الدراك الوضع

 مالندي ومنها إىل قرية صغرية تقع يف وبعد صالة الفجر حتركنا من مدينة ممباسا إىل, وحتركنا بسرعة حملاولة احتواء األزمة
ومل , الساحل وهكذا وجدنا الكابنت مريو ينتظرنا هناك واحلمد اهللا مت السفر بعد صالة الفجر اليوم الثاين قاصدين الصومال

واألهم يف املوضوع أنه مسجل رمسيا لدى السلطات , طن ويستخدم للصيد 7بل صغري ويتحمل , نكن منلك قاربا كبريا
ولكن مل أكن متعودا على , لقد ولدت قرب البحر وأجيد السباحة, كانت هذه الرحلة هي األويل من نوعها يف حيايت, ينيةالك

أما أخونا مصطفى فهو مشهور أنه ال حيب , وقد استخدمت الليمون لتفادي التقيأ, ركوب السفن وهكذا مل أكن مبزاج جيد
وقبل املغرب وصلنا , فلبس سترة النجاة, من القاهرة وترعرع بالقرب من النيل رغم أنه, ركوب البحر وأيضا ال جييد السباحة

وبعد صالة الفجر حتركنا من جديد لنصل إىل كيامبوين قبل صالة  ,ومننا مث نزلنا يف جزيرة صغرية, موإىل سواحل والية ال
ية كبرية كادت أن تؤدي إىل الفرقة بني وجدنا هناك مشاكل داخل, ومل نقابل أي دورية من البحرية الكينية, الظهر بقليل

وصاحلناهم ومت االعالن بأن , وجلسنا مع الشيخ حسن واوعة اليت تعارضه وعلى رأسها قاض كيامبوين, الشباب الصومالني
وهكذا بعد أسبوع تقرييا طلب مىن األخ األمري مصطفى , أخانا مصطفى هو األمري اجلديد ألن زكريا سوف يترك كيامبوين

  .فكنت أستمتع خلدمة إخواين, بأن أرجع إىل كينيا بالشباب ومبا أنين دائما جاهزا للمهات الصعبة وعبور احلدود, صريامل
وتركنا , م وبعد صالة الظهر ودعنا اإلخوة يف كيامبوين1994ويف منتصف شهر نوفمرب سنة , يف يوم مجيل ومشمس

ومن , إنه من حكماء اإلخوة, صعبة وكان حمبوب لدى الصومالينيمصطفي لوحده ليواجه الظروف فهو كان أهال للظروف ال
  . مؤسسى املنطقة

أبو , أبو يوسف املغريب وأبو عمري الباكستاين ومعنا الكابنت الصومايل واإلخوة البحارة, حتركت أنا وزكريا التونسي
حلة ملدينة كييونغا احلدودية ااورة وكان من عادة الكابنت أن يتحرك بالقارب قبل الر, وأخونا عرب, أمحد صغري, دجانة

وبعدها , وكانت السلطات الكينية تعرف ذلك, ألا كانت خارجة املياه الكينية يف رحلة صيد للسمك, ليأخذ إذنا بالدخول
لطنة والذي يسافر يف البحر يتذكر قدرة اهللا على اخللق ويتعجب من س. بدأنا نسري يف أوساط املوجات العالية للمحيط اهلندي

ويف هذا اليوم , كنا مبسوطني ونقرأ القرآن ونرمي الصنارات للصيد, إا مملكة لوحدها وال أحد يستطيع التحكم فيها, البحر
قد شعر الشباب , عزولة سنأكلهاصدنا مسك طونة كبرية وقد فرحنا ألننا عندما سنتوقف بعد املغرب يف احدى اجلزر امل

وهذا الباب يفصل بني احمليط اهلندي وجمموعة جزر , علينا وحنن مل نصل بعد للباب الكبري ودخل املغرب, بارتياح كبري للسفر
وبدأ الظالم يسود , ال موجات وال تعب بعد ذلك, ةوعندما نعربه فسندخل يف املياه اهلادئ, بايت وماندا يف والية المو الساحلية

, جدا فكلما نقترب من املدخل تكثر املوجات اآلتية من احمليط وعندما اقتربنا من الباب اصبحت املوجات كبرية, شيئا فشيئا
بدأنا نقلق من حجمها واجلميع يف حذر , وعلى الكابنت أن يواجه املوجات ليتمكن من اختراق الباب, وجتتمع عند الباب

بكل قوة ولكن قوة  وهكذا حاولنا دخول الباب, وأخربت الشباب بأن يلبسوا سترات النجاة ألا كبرية جدا وخميفة حلدما
وحدث شيئ مريع فنظرت للخلف ورأيت موجة قادمة وهي مثل اجلبل وأكرب بكثري من , املياه واملوجات كانت لنا باملرصاد

موجة "وصرخت بأعلى صويت , دم ال حمال واألجل قريب جداالقارب أدركت وقتها أنه حان وقت الفراق وأن املوت قا
رين إما أن أقفز مث إذا مل ينقلب القارب فسوف يرجع الشباب ألخذي وإما أن ندفن مع وكان يف بايل أم, "أقفز" "كبرية

, وهكذا وجدت نفسي أقفز بكل قوى خارج القارب ألين شعرت أننا سنغرق بال ريب, القارب يف قعر احمليط ونغرق كلنا
ينة مثل لعبة األطفال يف األعلى والكل ضربتنا من اخللف وطارت السف! ارتفعت تلك املوجة إىل أعلى مستوياا وماذا بعد
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فنحن اآلن يف ظلمات البحر والقارب اختفى يف قعر البحر بقوة املوجة وساد , مث ساد صمت رهيب جدا جدا, يكرب ويهلل
أو {: أما الظالم فحدث وال حرج فقد صدق اهللا عندما ضرب املثل وقال سبحانه, اهلدوء وال يسمع إال ضجيج املياه

, كنا يف حالة عجيبة جدا, }حبر جلّي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض كظلمات يف
وأخونا الكابنت , يا شباب! أبو يوسف! أبو عمري! يازكريا"وبدأت أنادي بأعلى صويت , وبعد قليل ظهر القارب باملقلوب
وأبو , قد تأخر قليال بسبب حجزه يف غرفة املكينة حتت املياهأما زكريا ف, واإلخوة البحارة, ظهر بعد ذلك مث ظهر أبو يوسف

ومل يدم هذه املسألة , كان هناك حبل يعيقه, عمري كاد أن خيتنق فكلما حاول اخلروج من القارب تعيده املياه إىل األسفل
وظهر الشباب كلهم , واحلمد هللا, وعرفت أا من سلسلة االبتالءات اليت نواجهها يف ساحات اجلهاد, سوى دقائق وبسرعة

ومل , وبدأنا نساعد بعضنا يف الوصول إىل القارب املقلوب, فأنا أمري الرحلة وكل هؤالء حتت مسؤوليىت أمام اهللا, فحمدت اهللا
متنحنا املوجة الثانية هذه الفرصة فقد هزتنا موجة أخري وطرنا يف اهلواء من جديد وأذكر أن فنياليت قد انتزعت من جسمي 

وأمسكنا بالقارب وبدأ , وقوة احمليط اهلندي, اليت ال تطاق يا إخواين إا قوة املوجات, قوانامث سارعنا وأمجعنا , وجةبقوة امل
بدأ األخ , وتسلقناه بكل جمهود ومتكنا من القعود عليه, طبعا ال ملجأ وال منجا إال إىل هللا, الشباب يصعد إليه وهو مقلوب

ألال , هذا يلقي اللوم على هذا وكأننا يف مسرحية ومتثيلية فتدخلت بقوةف, مسع التعليقاتوبدأت أ, أبو يوسف يستفرغ كثريا
, وكلها ردود فعل مرحلية بسبب الصدمة فتدخلت بصفيت األمري, يسيئ الشباب األدب مع بعضهم ألن األصوات قد ارتفعت

ولكن رأيت أن األمور قد خرجت , خوة العربوأنا أصغرهم مجيعا أقصد اإل, مع أنين ليس من عاديت أن أتدخل يف األخرين
سنصلح القارق أو : "باهللا وقلت هلمفذكّرت الشباب , واختاذ قرارات رمبا ال ترضي اآلخرين, من السيطرة وحنتاج إىل حزم

ا وجيب علين, وجيب علينا أوال أن حنمد اهللا الذي نصرنا وأخرجنا من ظلمات البحر فليس هذا وقت التعليقات, نشترى آخر
لقد وقعنا يف منطقة خطرية هي , "أن دأ ألننا قد جنونا من حادث طبيعي ولكن ال ندري هل سننجوا من اجليش الكيين

وهذه املراكز ميتلكها بعض اليهود واملافيا , منطقة مكوكوين السياحية وهي من املناطق احملمية الكينية واملمنوعة من االقتراب
فأنا قلقان من اإلخوة العرب وأخونا أبو عمري , رغم خطورة املوقف, رسال أخ لطلب النجدةوشاورنا بعضنا يف ا, االوروبيني
متر تقريبا ليصل إىل الشاطيء وقد جذب معه قارب أحد  800أكثر من وهكذا قطع أخونا أبو دجانة , الباكستاين

أت املوجات اخلفيفة الصغرية تضرب وبد, ولكن وبكل هدوء هدء البحر وأصبح مثل البساط وتعجبنا, األوروبيني ليساعدنا
وأثناء هذا التقدم , وعندما وصل األخ مع قارب النجدة مل جيدنا هناك فقد أصبحنا يف منطقة أخرى, قاربنا وتقربه للشاطئ

فأخربت الكابنت أنه وحده من سيتكلم وخيرب السلطات بأن قاربنا رمسي وأننا كنا يف رحلة , واهلدوء خططتنا لكل شيئ بسرعة
أما أبو , وبأن صاحب القارب يف ممباسا وهو من فوضك على أخذ األجانب معك لتفسحهم يف شواطئ الساحل, ياحيةس

وأما أنا , عمري الباكستاين فهو تاجر هندي ركب القارب ليدرس املنطقة الساحلية فهو ينوي فتح متجر للسمك يف املنطقة
وكنت أقول لزكريا أن اهللا حيبنا , واتفقنا على القصة متاما, كلمةفال أريد أن أتكلم بأي , فواحد من البحار ولكن أصم

وبدأت أنكت , واليوم نتعرض حلادث كبري مع بعض, ويبتلينا دائما مع بعض فقد كنا يف السجن يف الباكستان مع بعض
التونة ولكن كنا نرجوا أن نأكل ", فقلت للشباب, خبصوص مسك التونة فلم يكن هناك أخ مصري ليكمل املشهد بالنكت

سيجعل اهللا بعد عسر {, فقد ابتالين اهللا كثريا ولكن دائما يفرجها بقوة, إنين دائما أتفاءل مع االبتالءات, "يبدوا أا ستأكلنا
وفور نزولنا ألقينا أنفسنا على الشاطئ , وعندئذ أدركنا أننا يف الشاطئ, وبعد قليل شعرنا بأن القارب يصطدم باألرض} يسرا
وطلبوا منا عمل صف واحد , 3لكن بعد بضع دقائق وصلت مجاعة من اجليش الكيين وهم حيملون اسلحة اجلي و, الرملي

ووصلنا إىل قرية صغرية معظم , وانقسمت الدورية إىل قسمني ميمنة وميسرة وألزمنا الصمت, والتوجه حنو قرية مكوكوين
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نا أن اجليش قصد إبعادنا من مناطق األروبيني املبنية جيدة وفهم, وليس هناك كهرباء, بيوا من قش اجلوز اهلندي والطني
وأصر , وكما نعلم كل أهل قرى الساحل بدًء من حدود ترتانيا إىل الصومال من املسلمني, وقادونا إىل القرية, واملليئة باألنوار

وقد أصر , وا باالستجوابوهكذا بدأ, وأشرت للشباب بأنه أفضل, املسؤول العسكري للقرية بأن يتم االستجواب بالليل
والسلطات اتصلت مبدينة , والكابنت أخرب السلطات أنه مل يعرب احلدود بل كان يف رحلة داخلية, الشباب على ما اتفقنا عليه

فكنا يف وضع أحسن فأي , مبا أننا قد فقدنا أموالنا وحقائبنا وجوزات سفرنا, كيونغا احلدودية وقد تأكدوا فعال من هذا األمر
وكنت قد أخربت الشباب بأن ال يتفوهوا بكلمة خبصوص , مث شربنا الشاي, ال تعجبنا نرجعه إىل ظروف احلادثة سؤال

وأرسلنا األخ الكابنت لينام بالقرب من , فلو عرف بعض أفراد اجليش بأن هناك أموال يف احلقائب فقد تسرق, أغراضهم
ويف الصباح الباكر ظهرت بعض احلقائب وكانت , ا اغراضناالقارب ويراقب الغواصني الباجون ألن ال يغوصوا ويسرقو

وفُقد بعض األموال وبعض , حقيبيت وحقيبة يوسف املغريب وزكريا ولكن أوراق زكريا قد فقدت وكذلك حقيبة أبو عمري
دث وأخذت وكتبت سلطات املنطقة تقريرا عن احلا, األرواح هي اليت تساوي شيئا, واملال ال يساوي شيء, األغراض الثمينة

دوالرات لتنقلنا إىل أقرب قرية ممكن  8واستأجرنا قارب صغري من الشراع خبمس مائة شلن كينية أي ما يقارب , نسخا منها
حتركنا من قرية مكوكوين عرب البحار , اتفقنا أن يتحرك اإلخوة العرب ومعنا األخ عرب الصومايل, أن حنصل على مواصالت

فلم أفهمه أبدا , ل الباجوين الذي يقود السفينة يتعجب مىن عندما أتواصل مع الشباب بالكتابةوكان الرج, الداخيلية اهلادئة
وصلنا إىل قرية فازا , وامسه أبو العباس من قرية سييو, أخربنا بأن لديه ولد يدرس يف ممباسا, أنين أجيد الكالم وهو رجل طيب

ياح العاديني ويف اليوم الثاين سافرنا بسفينة جتارية خشبية وهي وهناك استأجرنا غرفة صغرية كالس, وهي عاصمة جزيرة بايت
وكانت هذه املرة األويل اليت , وبعد الظهر دخلنا مدينة المو التارخيية, الوحيدة اليت تتحرك بني قرى هذه اجلزيرة إىل المو

حىت , ال يف الفنادق وال يف الباصأخربت الشباب أن يتصرفوا كالسياح وال داعي ان جنتمع مع بعض , أزورها وفيها افترقنا
وأما زكريا وأبو يوسف , ووصيت األخ الصومايل أن يرافق أخونا أبو عمري الباكستاين ألنه ال ميلك أوراق, نصل إىل ممباسا
بأنين  وأخربم, أما أنا فقد جلأت إىل عائلة قمرية من أهل البيت, أروبية فلن يتجرأ أحد من مضايقتهم أبدا ااملغريب فأشكاهلم

ومل يهدأ بايل حىت اتصلت بنريويب بالشيخ أبو حفص املصري الذي أيت من اخلرطوم ليتابع بعض , سأكون ضيفهم لليلة فقط
  .                                                وقد صدم عندما أخربته باخلرب, الترتيبات مع مشايخ الصومال

  !"السالم عليكم"  - 
  ها ماذا حصل؟, وعليكم السالم - 
  )اسم الكابنت(لقد انقلبت سيارة مريو " - 
  هل من مفقود؟ - 
  "وسنتجه إىل مصطفى غدا إن شاء اهللا" "أاطمئن يا شيخ كل العمال معي! أبدا, ال" - 
  هل لديكم ما يكفيكم؟, وأي حاجة حتتاجه اتصل, طيب خل بالك منهم - 
  "وشكرا على دعمكم لنا, نعم لدى بعض النقود للتذاكر" - 

كنت , وانتشر اخلرب عند الشباب يف نريويب وممباسا فقد اتصلت بزوجيت لتطمينها وكذلك األخ مصطفى, أقفلت اخلط
, بايل ذا األمر فأنا لست ممن حيب اإلمارة واحلمدهللاومل أ, ك أخ يتصرف وكأنه األمريألن هنا, أعلم أين أواجه مشكلة صعبة

واحد يل واألخرى أليب عمري واألخ , ومتكنت من حجز ثالث تذاكر, حرجة ولكن بعض تصرفات اإلخوة تضعك يف مواقف
ورغم أنين منعتهم من االقتراب من أبو عمري , أما شباب مشال أفريقيا فقد متكنوا من حجز تذاكرهم لوحدهم, الصومايل
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اكر حتركنا بالقوارب إىل الرب يف ويف الصباح الب, ومننا يف مدينة المو السياحية, إال أنه حصلت بعض التجاوزات, الباكستاين
وهي " ويتو"وسافرنا بكل هدوء إىل مدينة ممباسا مرورا بقرية , راكبا 50وركبنا الباصات الكبرية اليت تسعى , حمطة موكوي

احية ذهبت باألخني املغاربة إىل حي كيساوين ن, وفور وصولنا إىل ممباسا, مث مدينة مالندي, القرية اليت تزوج حممد عوده منها
وحتركنا مع أيب عمري واألخ الصومايل إىل , حيث مرتل األخ مروان الذي يسكن مع عروسته اجلديدة ومعه شعيب, ماليل يو

واحلمد هللا وصلت إىل البيت مع أخي , وعربت إىل اجلزء الثاين من اجلزيرة بالعبارة, وسط البلد مث تركنا األخ الصومايل هناك
فقد صدم عندما أُخرب بأن اإلخوة أحرقوا أوراقه , ن متوتر جدا ألنه ال ميلك أي وثيقة باكستانيةفقد كا, أبو عمري الباكستاين

وعندما وصلنا إىل البيت أخربت زوجيت , فكنت أهدأه وأصربه, بسبب حادثة اعتقال محد والشباب يف نريويب قبل عدة أشهر
فلم أكن قد وجدت , زوجيت احلبيبة بقدومي بأن هناك ضيف شرف معي وجيب طبخ أحسن ما عندنا يف البيت وفرحت

ولكنها اختارتين ومل أكن أخفي أي , وأخربا بصعوبة كون الرجل جماهد يف زمن مثل هذا, فرصة للبقاء معها من يوم زواجنا
ت فكان, تكتفي مبا أخربها, فهي مل تكن مه تفاصيل أي شيئ, ولكن ال أدخل يف تفاصيل معها أبدا, شيئ تضر بعالقتنا

وهناك خماطر كثريا هلذا العمل ولكن توكلنا على اهللا فاملشاكل ال تنتهي وعندما , تعرف أنين مدرب وعندي عمل يف الصومال
وقد مضت , وكانت جتتهد يف االجنليزية, وطبعا كانت زوجيت قد أتقنت اللغة السواحلية, تكون يف سبيل اهللا فهي ممتعة جدا

ربا بأن أبا عمري فقد كل أوراقه ويف نفس الوقت هو مدريب األول الذي دربين على أخ, أشهر 6على وجودها يف املعهد 
ولكن ال يعين أنين أفضل منه فهو يعين كل شيء بالنسبة , وصحيح أنين اليوم أمريه, م1991السالح يف أفغانستان يف سنة 

  .يل
وحجزت تذاكر يل , وأخربته بقدومنا مننا بسالم ويف اليوم الثاين حتركت لوسط البلد واتصلت بالشيخ أبو حفص

فقد وصلنا إىل حمطة الباص , ولكن يا لألخطاء واملفاجاءات, وأليب عمري وأخربت الشباب بأن حيجزو يف شركة أخرى
ومل تنقصنا , فأي خطأ فسوف نقع كلنا, ووجدنا األخ زكريا التونسي وأبو يوسف املغريب ينتظران هناك ومل أرتح هلذا األمر

, وزكريا كذلك وأما أبو يوسف فقد مسحت بيانات جوازه املغريب مبياه البحر املاحلة, فأبو عمري ال ميلك أوراقا ,شاكلامل
  .وسفرنا ليال متجهني إىل نريويب, ونعم باهللا, ووكلت األمر هللا, وكذلك تذكرة سفره

  
  يف نريويب األوضاع األمنية
  

ومتكنا بعد تعب شديد من , ط الطريق واضطررنا إىل تغيريهاحتركت السيارة يف الثامنة مساءا مث تعطلت يف وس 
وحتركت مع الشباب إىل فندق صغري يف حي نغارا يف , ساعات 6ساعة بدال من  12الوصول إىل نريويب يف رحلة استغرقت 

يتحرك أحد من  وجاءنا بتعليمات صارمة أن ال, فأرسل األخ أبو طالل املغريب إلينا, هناك اتصلت بالشيخ أبو حفص, نريويب
فشعرت , وأنا كنت يف حالة ال يعلمها إال اهللا, وكانت أعصاب الشباب متوترة جدا, الفندق إال باذن من الشيخ أبو حفص

ومل مير ساعات يف الفندق حىت بدأ أحد اإلخوة , باملسؤولية ويف نفس الوقت هناك ضغط كبري على من قبل الشباب
وسعت صدري له وكنت أمسعه فقط ألنين حتت وكثر الكالم و, لة الشيخ أبو حفصبان ويريد مقاببالتعليقات وكان غض

أخربته بأن ال يتحرك ملكانه أبدا إال بأمر وال ينبغي معصية األمري ال يف املنشط وال يف املكره وأن األوضاع , أوامر القيادة
ركبنا , أخذ ورد أخذته ورافقنا األخ زكريا وبعد, وأنا أعرف أين أجد الشيخ, ولكن أصر أنه يريد مقابلة الشيخ, ستتحسن
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وعندما نزلنا يف احملطة األخرية قابلنا األخ أبو طالل , املتجهة إىل منطقة أمباكاسي وقصدت بيت أخونا وديع احلاج 33الباص 
الظروف  وأخذ أخونا زكريا معه وأخربين بأن أرجع مع األخ الثاين للفندق ألن, وأخربين بأنين أخطأت إلحضارهم للبيت

وأقنعت , وقلت له بأن أخانا ال يتفهم املواقف فهو يضغط علي وليس يل سوى أن اسانده يف حمنته, صعبة يف بيت وديع احلاج
فقد كان هناك الشيخ أبو حفص وحيدرة املصري , وقد عرفت فيما بعد بأن بيت وديع كان مليئ بالقيادات, أخونا بالرجوع
فحاولت أن أهدأ , ورجعنا إىل الفندق فوجدت أبو عمري غضبان من أوضاعه األمنية ,ومشاكل أخرى أمنية, وأبو طالل
ألن , للخروج من الفندق ولكن هذه املرة يريد أن يذهب لألكل يف مطعم, ويف اليوم التايل ضغط علي نفس األخ, اجلميع

ولكن أصر وأصر , دق يف هذه الظروفطعام الفندق ال يعجبه وذكرته باهللا وأننا سوف نعصى األمري عندما خنرج من الفن
وعندما خرجت معه ورافقنا أبو , وكأننا يف موعد مع االبتالءات, كغريه من شباب العريب عندما يصرون فهم ال يهدأون أبدا

يا اهللا قلت , وسأل عن أوراقنا, مل نتمكن من ركوب الباص حىت أوقفنا ضابط خمابرات من السي أي دي, عمري الباكستاين
وحاولت أن أقلب الوضع , وبادرت بالكالم مع الضابط, أريت ماذا يعين معصية األمري؟ انظر ماذا سيحصل بنا اآلنلألخ 

  ,لصاحلنا قبل أن يبدأ بسني وجيم
  كيفكم يا شباب؟ - 
  "حنن خبري" - 
  من أين أنتم؟ - 
  "من كينيا" - 
  أنا ضابط سري هل ممكن أن أرى أوراقكم؟ - 
  "وال هذا الشاب الباكستاين مسكني فقد سرق جوازهطبعا بال شك ولكن امسع أ" - 
  أين سرق؟ - 
  "عندما كان يف رحلة عمل من ممباسا, يف الباص أمس بالليل" - 
  هل هو تاجر؟ - 
  "هو يعمل يف هيئة انسانية, ال ال" - 
  هل هو من التبليغ؟ - 
  "نعم من التبليغ" - 
  وما عالقتك به؟ - 
  "أنا مواطن وأريد مساعدته" - 
  خر ما به؟وهذا األ - 
  "هو رجل حمسن من املغرب ويريد مساعدته باملال ليستخرج أوراق جديدة" - 
  فهمت قصتكم وماذا ستعملون اآلن؟, طيب - 
  "أريدك أن تساعدنا يف تبليغ الشرطة واستخراج أوراق بدل فاقد" - 
  فأنا أعمل يف غريي غريي القريبة من إدارة األمم املتحدة, أنا استطيع ذلك - 
  واستخرج بطاقته مث سألين" فأنا جمرد فاعل خري فقط, كن أن أرى بطاقتك لكي يطمأن هذا الباكستاينهل مم" - 
  واستمر يف كالمه. فأشرت له بالفندق, يف أي فندق ترتلون؟ - 
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  مث سألته, إن أخي ميلك فندقا يف حي ايس ىل - 
  "من أين نبدأ؟ خبصوص الباكستاين" - 
قولوا هلم سرق هنا , وال ختربوا الشرطة أنكم فقدمت اجلواز يف الباص, القريبة هذه نعم تفضلوا معي إىل قسم الشرطة - 

  .وهكذا أصبح هذا الضابط يف صفنا بفضل اهللا. هذا يكفي, يف نريويب يف أي الشارع
أي ومت استخراج أوراق أليب عمري حبيث يستطيع التجول يف نريويب بدون , وعندما ذهبنا للشرطة ساعدنا وعملنا بالغا

مث توجهنا جيمعا إىل ايس يل وهناك تغدينا وأخربت الضابط بأن , مشكلة ومت كتابة رسالة أخري موجهة للسفارة الباكستانية
, وأخربته بأن يغادر فورا ويبلغ الشباب مبا حصل, فرد بنعم ممكن أن يذهب, دور املغريب قد انتهى هل ممكن أن يغادر؟

ويف كل هذا ال أريد أن ألفت النظر , وانتقلت أنا وأبو عمري إىل فندق أخيه, ن نغري الفندقوهكذا أصر الضابط الكيين علينا بأ
ته وأرسل أبو طالل إلينا وقابل, بدأ الشباب يشعرون بالقلق, ويف اليوم الثاين عرف للشيخ أبو حفص مبا حصل, إىل أي شيء
ومت تسفري أبو يوسف املغريب , اعدة الناس مث يأيت اللوم عليفقد تعبت من مس ,هأستطيع الكالم مع و جتاهلته فلم, وبدأ يلومين

وعاتبه خبصوص حليته؟ , وأحرجه بالكالم, والتقى حيدرة املصري بأخينا أبو عمري الباكستاين, إىل اخلرطوم يف اليوم التايل
, وكل شيئ على ما يرام, موعندما جاءين أبو طالل قلت له بأن حيدرة استاذنا ولكن ما كان ينبغي أن جيرح أخونا بالكال

واآلن أبو عمري ميلك أوراق شرطة وال داعي أن حيلق حليته فهناك ماليني من الباكستانيني يف نريويب , وحنن نعرف كينيا جيدا
أعرف أنكم تظنون أننا وقعنا يف مصيدة املخابرات الكينية ولكن أقول , بلحاهم وهم من رجال التبليغ جيب تقدير املواقف

وإذا أردمت أن أنتقل من , وليس هناك أي خطر علينا, كل ماحصل كان أمر مقدر من اهللا ويف صاحلنا إن شاء اهللا لكم بأن
ورجعت إىل غرفيت وأخربت أبو , الفندق لترتاحوا من هذا األمر فاآلن سوف أخرج منه ألن ال تظنوا أن الضابط قد ربطنا

وقلت , وأخربته بأنين مغادر إىل ممباسا وتركنا الفندق بكل بساطة عمري بأن يرتب أغراضه مث نزلت عند رجل االستقبال
يظهر مشاكل بال , وأنتم موسوسني واحلالة األمنية عندما تتغري إىل وساوس, للشباب أرأيتم مل يكن هناك سوى أحداث طبيعية

  .سبب
متكنا من اجياد أوراق أليب  وكذلك, قد استفدنا من أمور كثرية أوهلا أن معصية األمري أمر خطري جدا يف االسالم

ال يريد أحد سوى الشيخ أبو , ومن جانبه رفض مقابلة أبو طالل وأخونا حيدرة وهو معلمنا مجيعا يف العمل السري, عمري
فهو ال ميلك , وكنت أتفهم مشاعره, وكان مشحون جدا وكنت أتفهمه وأحاول دأته ولكن كان مولع شديد, حفص

, وأصبح هناك كالم كثري, ويف نفس الوقت يخطّأ بأمر مل يعمله, وحادث القارب أثر عليه, انيةجواز سفر وال بطاقة باكست
وهذا , "إذا استغنيت من أيب عمري فيجب جتهيزه وتسفريه للباكستان فورا"وقلت له , واتصلت بالشيخ أبو حفص شخصيا

وأنا ال أملك , ري مقابلته ألنه ال يتحمل أي أحدوأخربته بأن من الضرو, يتطلب الوقوف معه حىت يستخرج أوراقه اجلديدة
وهو احلارس الشخصي للشيخ أبو حفص ومن بعثة , وبعد ساعات من االتصال جاءين األخ خالد احلبيب, احلل السحري
وبعد , ففهمت أن خالد كان يدرس الطريق له, فلما وصل للفندق أخربين بأن الشيخ سوف يصل بعد دقائق, األوجادين
وهو رجل معروف بطوله متاما كالشيخ أسامة وأبو , ففتحت فإذا بالشيخ أبو حفص, د مسعت أحدا يطرق البابرجوع خال

خ أبو عمري األوبكى , رارة ومحداهللا على سالمتناوفرحت بقدومه ومن جانبه سلّم علينا حب, عبيدة فهم يقتربون جدا يف الطول
هكذا بدأ الشيخ بالكالم ومبا أنين رجل إداري وأعرف " بعض املشروباتيا هارون هل ممكن أن تأتينا ب" ,رد رؤية الشيخ

وخرجت ودار هناك حوار حار جدا لعدة دقائق مث , فقد فهمت أنه يريد أن ينفرد بأيب عمري, كيف جتري االجتماعات
, أضاف الشيخ" ابقى مع أيب عمري حىت يسافر", وأخربين الشيخ بأنه يسكن يف فندق قريبا منا, رجعت وقدمت املشروب
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ومل أمتكن , وهكذا عرفت أنين جيب أن أسانده الستخراج أوراقه الباكستانية مث بعد ذلك ممكن أن أرجع إىل زوجيت يف ممباسا
وحتركنا إىل الفندق الذي نزل فيه أبو عمري عندما قدم من باكستان , من البقاء مع زوجيت ألكثر من شهر ألنين أسافر دائما

وتكلمت مع االستقبال وقدمنا أوراق الشرطة وأخربناه بأن يساعدنا على , دق مرييديان يف وسط البلدوهو فن, ألول مرة
مث , وبفضل اهللا وجد رقم اجلواز, م وأخربناه بالشهر الذي وصل فيه1993وبدأ يبحث يف ملفات سنة , معرفة رقم اجلواز

وقدم أوراق الشرطة , نه رجل يعمل يف االغاثة وسرق أوراقهحترك أبو عمري إىل السفارة الباكستانية يف نريويب وأخربهم بأ
مث قابله الشيخ أبو , وجدد له التأشرية, وأوراق إغاثية للسفارة مث بعد التأكد من رقم جوازه مت استخراج وثيقة سفر مؤقتة

ريني الناشطني يف وأمره بأن يسافر إىل باكستان ويقابل األخ أسد السندي وهو من الشباب الباكستانيني اإلدا, حفص
ومت إعطاءه رسالة من قبل الشيخ أبو حفص , املعروف بندمي السندي, وله أخ امسه أبو احلارث, ومن مواليد اململكة, باكستان

شعرت و, وكان مهه أن يرزق بولد ليخلفه, ألنه يتقدم يف السن, ألخينا أسد ليسانده يف استخراج أوراق جديدة وتزوجيه
ويف املطار قابل أخونا أبو طالل الذي كان متجها إىل اخلرطوم الحضار أوراق سفر جديدة , يسافرانا سبافتخار كبري ألن أخ

  . أما أنا فقد قابلت الشيخ أبو حفص من جديد, ألخينا زكريا
  "يا شيخ لقد سافر أبو عمري" - 
  عرفت ذلك - 
  "هل هناك أي عمل ميكين القيام به قبل ذهايب ملمباسا" - 
  ة سرية جداأريدك يف مهم - 
  وضحكت" طبعا أنا دائما جاهز يف املهمات الصعبة؟" - 
  صحيح يا هارون مهمة صعبة - 
  "هات ياشيخ أبو حفص ما األمر؟" - 
  هناك مبىن قريبا من اهللتون أريدك أن تعرف من يدخلها وهي تابع ملن؟ - 
  "حاال يا شيخ يف هذا األسبوع ستجد اجلواب الشايف" - 

عد صالة الفجر وقبل خروج الناس وأذهب إىل تلك املنطقة ويف خالل يومني متكنت من وكنت أحترك من فندقي ب
معرفة أن املبىن عام ولكن السي أي إيه تستتخدمه يف أعماهلا اخلفية فمؤسسة مساعدات األمريكية يو إيس إيد هلا أفرع كثرية 

وال أحد يستطيع أن يركب , ردد يف املوقف السري للمبىنوالسيارات اليت حتمل األلواح الديبولوماسية األمريكية تت, يف املبين
فقلت , وعندما أعطيت الشيخ هذه املعلومات أخربين بأن أجرب الدخول يف تلك املبىن والتأكد فيما نقول, املصعد إىل األعلى

وعندما أوقفين  ,وقنصليتها, وحتركت إليها وقصدت الدور الثاين حيث هناك اخلطوط املوريشويسية, له سهل إن شاء اهللا
احلارس الكيين قلت له بأن لدي موعد مع القنصل املوريشويسي فأنا أعمل مع اخلطوط فتركين ومبجرد أن وصلت إىل الدور 

وخرجت وجتولت يف مبىن قسم اخلطوط املوريشويسية مث صعدت عرب السالمل , الثاين يتغري املصعد فال أحد يتمكن من الصعود
د لفوق فسألتين هل تصعد؟ قلت ا فإذا بامرأة أمريكية حيمل إشارة السفارة األمريكية وهي تصعووجدت مصعدا آخر ففتحته

وتأكدت فعال أن الديبلوماسية األمريكية تستخدم تلك املبىن ورجعت للشيخ أيب حفص , "أعمل يف هذا الطابق ....!ال: "هلا
  . وجيت لنريويب ألنين سوف أنتقل إىل اخلرطوموأعطيته املعلومة وطلب مين الشيخ أن أسافر إىل ممباسا وأحضر ز

وأخربتين أم الفضل بأن عمي سريو باي جاء لزيارا وقد فرحت كثريا مث بكل , رجعت إىل البيت وكنا يف ديسمرب
  . هدوء أخربتين بأا حامل وقد فرحت كثريا
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  "أتعرفني يا أم الفضل سوف ننتقل إىل السودان؟" - 
  أصحيح ذلك؟ - 
  "أخربين أبو حفص أن أحترك بسرعةنعم لقد " - 
  فسوف أقابل أخوايت املسلمات هناك, هذا خرب سار - 
  "هل أنت راضية مبا تعلمتيه يف املعهد؟" - 
  .وكل العائلة حتبين واحلمد اهللا, نعم طبعا لقد استفدت كثريا وزوجة مصطفى تعاملين كأختها متاما - 

ويف هذه األثناء سافر األخ زكريا إىل , وأننا سوف ننتقل إىل اخلرطوم ,كتبنا رسالة إىل البلد وأخربناهم مبوضوع احلمل
ويف نفس األيام كان , وجهزت أغراضي للرحيل, وكان معه األخ وديع احلاج, اخلرطوم جبواز سفر موريتاين مرورا باثيوبيا

وهي متخرجة , وامسها آمنة, يةشعيب جيهز نفسه للزواج فقد وفّق فتزوج بأخت من مالندي ومن الباجون ذوي األصول العرب
من معهد البنات املسلمات يف نريويب ومت تقليص كل افراد شرق أفريقيا وبقي األخوة الذين تزوجوا ليتابعوا أمر التدريبات يف 

وهؤالء تواجدو يف ممباسا أما نريويب فهناك ) أمحد املصري(وشعيب ) حممد عودة(ومروان ) مصطفى(كيامبوين وهم خمتار 
, أما بقية الشباب فهم زوار, وأبو تراب الكيين, وكان يتدرب على الطريان, وديع احلاج وأبو طالل املغريب بدون زوجتهاألخ 

وبعد , وحتركت إىل نريويب حيث نزلت عند أخونا وديع وتعرفت زوجيت على أم عبداهللا األمريكي واألخت أم تراب الكيين
وجيت احلبيبة أم الفضل إىل اخلرطوم لنبدأ مرحلة إدارية جديدة يف حيايت م سافرت مع ز25/12/1994اسبوع وبالتحديد 

  .مع ااهدين

  العمل اإلداري يف اخلرطوم
  

ومساعدة أهل السودان األحرار , ألشترك مع شباب القاعدة يف بناء بلد مسلم, وصلت اخلرطوم مع زوجيت أم الفضل
بالد النيل والكرم وسوف أتكلم عن السياسة يف تلك , يف اخلرطومم 1995وهكذا سوف أبدأ السنة اجلديدة , يف التنمية

  .الفترة وعن عملي اإلداري
لقد أعطى للنصارى حرية التعبد وبالذات يف عهد , أما السياسي فلم أر بلدا اسالميا متساحما مع اآلخر مثل السودان

وللنصارى , ورفعت الصلبان يف كل مكان, واضحةكانت , فاالحتفاالت بعيد ميالد النيب عيسى عليه السالم, جبهة االنقاذ
وكثري من الناس ال , ورغم ذلك يتهم النظام يف السودان بأا عنصرية وتتبىن االسالم كمنهج, يف السودان حمطة إذاعية

املسلمني  واهللا ليس هناك منهج يف هذا العامل يسعى, يفهمون أن من مناهج االسالم حرية التعبد ألننا ال نكره أحدا يف دينه
أما الدميقوراطية الغربية والشيوعية والديكتاتورية كلها قد جربت من قبل الشعوب , والنصارى واليهود كمنهج القرآن الكرمي

ليت كانت منتشرة واألمر كان واضح يف السودان بأن هناك تغيري لصاحل االسالميني فقد أقفلت املالهي واخلمارات ا, وفشلت
ولألسف الشديد حنن , ؤكد هنا أنه ال يعين وجود زىن أو معاصي يف دولة ما بأا ال حتكم بشرع اهللاأريد أن أ, قبل الثورة

فعندما نرى املعاصي نربطها بالنظام العام وهذا خلل فكري ألن يف عهد النيب صلى اهللا , ااهدون نفتقد كثريا إىل الواقعية
فكانت , ت هناك صراع على السلطة يف داخل جبهة االنقاذومنذ أن وصلت السودان وجد, وجدت املعاصيعليه وسلم 

أما الشيخ أسامة فكان , هناك سلطتني عسكرية وعلى رأسها البشري وتنفيذية سياسية وعلى رأسها الدكتور حسن الترايب
البالد لكل  ورفعت جبهة االنقاذ شعار مناصرة االسالم وفتحت, وكان مهه تقدم السودان لألمام, عالقته باالثنني جيد جدا

وهناك مكاتب سياسية لكل اجلماعات , بغض النظر عن املنهج فهم مسلمون ونيتهم طيبة, مسلم يريد أن يساعد إخوانه



                                        War against Islam                                               230 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             230 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

أقصد أن اخلرطوم حتولت إىل بيشاور ولكن هذه املرة يف , التونسية, اجلزائرية, الليبية, الفلسطينية, االسالمية اجلهادية املصرية
ويف احلقيقة مل تستطع النظام يف السودان , صبح هناك تعاون أمين رمسي من قبل هذه اجلماعات والنظاموأ, قلب منطقة الرتاع

فقد , وكانت تعامل كل مجاعة حسب الظروف, فقد جلأت إىل املصاحل االستراتيجية, استغالل قوة تلك اجلماعات لصاحلها
األمور  انت هناك مشاكل سياسية بني البلدين وعندما هدأتعاونت وساندت احلركة االسالمية اجلهادية يف ارترييا عندما ك

فالنظام السوداين وأي نظام يف مثل هذه , وانتهبت اجلماعات اجلهادية للخطر القادم, يق  قيادااستبعدت احلركة وبدأت تض
ا ستجعل الدول تتبع  كله, الظروف اجلديدة حيث نظام العامل اجلديد املتمثل يف القطب األوحد والعوملة والسوق املشترك

وأيضا سنرى ذلك يف إيران عندما ستتخلص من قيادات , وسوف نرى ذلك عندما ستتخلص السودان منا, نظام املصاحل فقط
وهكذا كانت هذه , وإجبار قادة القاعدة على اإلقامة اجلربية, بعد سنوات من التعاون املشترك, اجلماعة اإلسالمية املصرية

ا لن تضحي بسبب عدة مجاعات أو أفراداألنظمة توضح لنا أ.  
ونشطت مجاعة اجلهاد يف عملياا امليدانية , ومن أبرز املشاكل السياسية اليت كانت تواجه السودان هي عالقتها مبصر

شعرت احلكومة املصرية باخلوف الشديد ألا , وكانت هذه العمليات تستهدف الوزراء واملثقفني وما إىل ذلك, يف مصر
وبدأت مصر والسودان , واستجدت مشكلة مثلث حاليب, تعلم بأن هذه اجلماعات تتخذ من اخلرطوم قاعدة لعمليااكانت 

وأتذكر أن تلفيزيون السوداين كان يعرض صور كتائب الدفاع الشعيب الستعراض القوة , تتهمان بعضهما البعض باخليانة
كفيل بترعيب , درب ومندفع للجهاد ويتشوق لالسشهادشاب مسلح ومت 1000000وفعال كانت قوة جبارة فأكثر من 

والكل كان , وفرضت الزكاة بشكل ضرائب, ولكن احلكومة كانت تظهر تلك القوات لتخويف للويب الصهيوين, اخلصم
, لكولكن اجلماعات املصرية اليت تكفر النظام ستفرح مبثل ذ, اهللا أن ال يقع هذا دعوتطبعا , نتظر حربا بني مصر والسوداني

طبعا عندئذ جلأت احلكومة السودانية إىل , فأي حرب يف بلد اسالمي يوقع الضرر يف املسلمني, وهذا بالنسبة يل قصر النظر
وقد قلت بأن هناك بعض اجلماعات االسالمية كانت تتعامل مع اخلرطوم للمصلحة , للضغط على مصر, اجلماعات املصرية

ألا بنظرها الحتكم بالشريعة , ألن هذه اجلماعات كانت تكفر النظام يف السودان ,ومل تكن تؤمن مببدأ املناصرة هلا, فقط
وأصبح هناك كالم كثري , ويف نفس الوقت كان النظام يف السودان يوضح للجميع أن ليست لديها غري االسالم كمهنج, أبدا

والقصة بدأت , حادثة مقتل الولدين, والدليل على أن بعض تلك اجلماعات كانت تكفر القضاة السودانيني, يف هذا األمر
, واحد من عائلة تابعة للقاعدة والثانية مستقلة وقد اما بالتجسس لصاحل النظام املصري, عندما ألقي القبض على ولدين

ال حمام وال قاض وال , واستأذنت احدى هذه اجلماعات من احلكومة السودانية الستجواب الولدين مث استفردت اجلماعة ما
وحكمت عليهم باالعدام , سوى أا سجلت شريط للولدين ومها يعترفان بأفعاهلما, أحد كان يعرف ما جيري وراء الكواليس

, وعندما طلب منها التحاكم إىل شرع اهللا واللجوء إىل القضاء السوداين وهي شرعية بشهادة اجلميع, بصفتها هي كل شيء
وجيب كمجاهدين أن نعرف أن مثل هذا , فهم القضاة وهم كل شيء, العامل قالوا بكل صراحة أم ال يثقون بأي قاض يف

, أقول احلقيقة ولست ملزما باتباع أخطاء اجلماعات فليس هناك أحد مقدسو, تفكيك بعض اجلماعات الغرور أدى إىل شبه
لى املسلمني وهم ال وما نراه يف العراق من بعض الشباب الذين نصبوا أنفسهم قضاة ع, والكل جيب أن يقبل بأخطاءه

إننا ال نكفر عوام املسلمني وال , هائن املسلمني وليعاذ باهللايستطيعون اإلفتاء يف الفرائض واملرياث ولكنهم يفتون يف دماء الر
ألننا كلنا نعرف أم يعيشون يف ظروف االكراه من , وال من شهد أن ال إله إال اهللا خالصا به وجه اهللا, كفر أي قاض مسلمن

والغريب أن أحد املقتولني كان ولد , أما األنظمة فهي حتت االستعمار األجنيب واحلكم عليها يتحاج إىل تريث, االنظمة قبل
من  14لقد ام ولده مصعب بالتجسس وكان يف , الشيخ أبو الفرج املصري الذي كان عضوا بارزا يف تلك اجلماعة وتركها
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, مسه أمحد وكان أكرب منه سناهادة اجليمع والذي دفعه لذلك هو ولد آخر اوأكره بالتجسس بش, عمره وحافظ لكتاب اهللا
, حتقيقات اجلماعة عملت اللواط معهما وصوروا شريط فيديو البتزازمهاب أن املخابرات املصرية كما تبني قلت مكره بسبو

يا أيب "يذهب ألبيه ويقول له  أتظن من السهل أن, فهو من عائلة متدينة ومشهورة بالصالح, فالولد كان يستحي أن يفضح
, وحنن ميكنا أن نكفر حتت اإلكراه وأن نسب الرسول حتت اإلكراه, جيب أن نعلم أنه كان ولد صغري!" فالن عمل يفّ كذا
وبعيدا عن حتقيقات اليت عملتها هذه اجلماعة ألنين , وهكذا ومع الضغوطات قََبِل العمل مع املصريني, فما بالك بغري ذلك

وتكلم أخ طالب علم , مل يكن هناك أي دفاع عن الولدين ومل حيضر أحد هذه اجللسات, ك شريط االستجوابكنت أمل
عن احلاكمية وبدأ يشرح للولدين كيف أن احلكومة املصرية كافرة وأن من يعمل معها فهو كافر وكالم كثري ال , مصري

عن نفسي ال أكفر األنظمة يف و, ة تراجعوا عن تكفري النظاموالعجيب أن قيادات من هذه اجلماع, يفهمه هؤالء الولدين متاما
إال اليت أمجعت عليها علماء األمة أا كفرت باهللا بعد أن جحدت احلكم مبا أنزل اهللا جهارا ظهارا وهذا الدول االسالمية 

ا أختلف منذ زمن مع كثري أن, وال أكفر من يعمل يف األنظمة ألنين سوف أكفر كل شعوب العامل, مذهب اإلمام عبداهللا عزام
وأنا ال أرى , ما معىن أنك تفجر السفارة املصرية يعين أنك كفرت كل من فيها, من الشباب اجلهاديني خبصوص تكفري الناس

قام إخواننا , والصواب عدم تكفري الشعوب, وهذه املسائل فيها خالف كبري بني العلماء, ومجهور العلماء ال يرون ذلك, ذلك
وال أدري هل اجلماعة , ومل يتمكن حىت من اجلثث, ماعة بتنفيذ حكم اإلعدام للولدين وكثري من احلقائق مل تعرفيف تلك اجل

وملاذا مل يسلم اجلثث ال أدري ما دليلهم على عدم , فقد أعلنت أن الولدين تابا إىل اهللا قبل قتلهما, صلّت على الولدين أم ال؟
والشيخ أسامة تدخل , الفرج أن يتحاكموا إىل شرع اهللا خبصوص حكم اإلعدم وهكذا طلب الشيخ ابو, تسليمهم اجلثة

وأخرب ابو خالد الضابط وأبو عبيدة البنشريي بأنه سوف يدفع الدية إن كانت تلك اجلماعة أخطأت ولكن جيب اللجوء إىل 
ة تلك اجلماعة ترى نفسها ولكن اديولوجي, القضاء الشرعي يف السودان وهذا دليل واضح أن الشيخ أسامة ليس تكفريي

ونسيت أا حتت ضيافة دولة , حكومة لوحدها وهذه هي احلقائق املرة اليت جهلناها حنن اجلماعات اإلسالمية لفترة طويلة
وأنا أقول هذا ألنين كنت قريبا من , فرفضت كل اقتراحات اجلهات املتفاوضة وهكذا تعدت على حقوق الضيافة, السودان

ن بعض قيادات القاعدة مثل أبو حفص املوريتاين وأبو حفص املصري وأبوعبيدة البنشريي وكذلك الشيخ االحداث وأعرف أ
ولكن هذا دليل بأن اجلماعة مل , دون استشارة الناس واللجوء إىل القضاء, أسامة مل يفرحوا بقرار تلك اجلماعة العدام الولدين

, فنحن ضيوف يف دولة وهناك مواثيق وعهود بيننا وبينها, ىل السلطةوإال للجأت إ, تكن ترى بأن القضاء السوداين اسالمي
والعجيب عندما ختطأ السلطة , ولو كانت الدولة كافرة فيجب احترام عرفها ومواثيقها فتلك اجلماعة كانت ضيف لديها

, تلك اجلماعة والقاعدة وأقول أن إعدام الشباب أدت إىل مشاكل داخلية يف عائالت, وهذه ازدواجية يف احلكم, عندئذ تكفر
وهل سقطت النظام يف مصر مبقتلهما؟ الذي حصل تنفري الناس عن , أين املكسب من مقتل الولدين سواء حبق أو بباطل؟

فلم تستفد هذه اجلماعات اليت كانت لديها مشاكل حقيقية يف مصر ومشاكل تنطيمية من حكمة , اجلماعات اجلهادية
ومل يقتل , وهذا يف حق رجل كافر منافق بشاهدة رب العاملني, "لناس بأن حممد يقتل أصحابهألن ال يقول ا"الرسول الكرمي 

ومراعة الشيخ أبو الفرج ألنه من أقدم , ملاذا مل يرجعوا إىل احلكمة, وألنه بدري, حاطب رضي اهللا عنه لسبقيته يف االسالم
حبكم قضاء السودان يف حق اخلليفي وملاذا اليوم ال نلجأ  أيننا من الرمحة؟ لقد رضينا, ااهدين ومن مؤسسي تلك اجلماعة

, إليها؟ وهل أقيمت الدولة االسالمية بقتل أبناءنا سواء حبق أو بباطل؟ وقد انزعجت سلطات السودانية بفعل تلك اجلماعة
وال أعرف , جلثث لعائالاوكما قلت أن احملزن يف األمر عدم تسليم ا, فالسودانيون هم من تعاونوا من البداية لكشف املؤامرة
واهللا مث واهللا إن مثل هذه , ولكن ال متلكون حق اخفاء جثثهم لعائالم, بأي حق وبأي دين مت ذلك؟ أنتم حكمتم مبا رأيتم
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وكأننا أنظمة , ولكننا باسم اجلهاد ال حناسب أحد, األخطاء اليت ترتكب من قبل بعض اجلماعات االسالمية هلي أكرب عند اهللا
كانت املسألة خالفية ومادامت كذلك فيجب أن يكون هناك طرف , اتورية ال تسأل عما تفعل؟ جيب أن نراجع أنفسناديكت

كن ألي واحد مي, ليست هناك خطوط محراء يف ديننا, ثالث ليحكم بني الناس هذا هو الشرع بالذات عندما يكون هناك دماء
واخلليفة اإلمام علي رضي اهللا عنه قبل أن , أو خيطأ وبعد النظر يقر, ريعةلة وينظر فيها حىت لو كانت خمالفة للشأن يطرح مسأ

ولكن إنا هللا وإنا , كان بامكانه أن يقول من مصلحة الدولة عدم فتح هذه القضية ,وهو اخلليفة, يتحاكم إىل القضاء وإىل احلق
وهي , الشرعية للقاعدة بريئة من مثل هذه األفعالواللجنة , أنا أتكلم باحلقيقة وليس بيين وبني أحد أي عداوة, إليه راجعون

من  إننا حنب إخواننا, يا عنهمانعم لقد عف, مل تعدم الشابني الليبيني املتهمني يف حماولة التخطيط الغتيال الشيخ أبو حفص
هذا أننا سنسكت  وال يعين, وممكن للمسلم أن يعيش مع جيمع األفكار, اجلماعات اجلهادية وقيادا الم يعملون لالسالم

لكننا ضد قتل األبرياء ,  حق الناس سوف نتكلم بذلكوحىت القاعدة لو أخطأت يف, إذا أخطأت وعن قول ما نراه احلق
وقد نصح الرسول الصحابة عندما أخطأوا , ألننا سوف نواجه اهللا وسيحاكمنا مبا نفعله, لة القتل كبرية جدابالشبهة ألن مسأ

وأما سب الناس واامهم بأم تكفرييني وضالني بسبب أخطاءهم هذا ايضا من , ماهلم اجلديدةولكن مع ذلك أقرهم يف أع
كانت هناك نشاطات قوية من قبل بعض الشباب يف  .ال يقابل التكفري بالتكفري, بدينالظلم واتباع سياسات احلكام املست

وبدال من التسامح وشكر الناس الذين , ون الشعوبتكفري الناس يف السودان وكأن اخلالفة اإلسالمية ستقام عندما يكفر
وأصبح هناك , وهذه كلها مل تكن يف صاحلنا, ضيفونا يف أصعب الظروف جلأنا إىل أمور هي ليست من أولوياتنا يف العمل

يكفر  تبادل التهم بني اجلماعات االسالمية فيما بينها واتهم الشيخ أسامة وكفّر من قبل بعض التكفريين بسبب أنه ال
بل , وهذا دليل بأن الشيخ أسامة مل يكفر أعضاء جملس الشورى يف بالد احلرمني فما بالك بالعلماء, السلطات السودانية
وج الشيخ أسامة , وليس كل من تعاطى حراما وشجع على حرام يكفر, وتبيني احلق فيما خيص الربا, اكتفى بالنصائح هلا

نة القاعدة الشرعية أنه من املمكن أن خنرج على األنظمة بغض النظر عن حكمها فاسقة نظام الدعوة والنصيحة مث تواصلت جل
هناك عدة مذاهب ملواجهة , ألن الصحابة خرجوا على األنظمة اليت ظلمت وقهرت الناس واألمر بسيط, ظاملة أو غري ذلك

ومن أراد , ار األول فيما خيص بالد املسلمنيوأنا أخت, وإما اإلعتزال, وإما بالسالح والقتال, الظلم إما بالنصيحة والسلم
اإلختيار الثاين فيجب أن يكون اخلروج على النظام مدروس حبيث يضمن النتائج ويدرس املفاسد واملصاحل وال يترتب لذلك 

  .اخلروج نتائج عكسية للمسلمني
اجتهد الشيخ أسامة يف , عندما وصلت السودان كانت األحداث تسري بسرعة وليست يف صاحل احلركات االسالمية

إقحام شبابه يف العمل اخلريي حيث الزراعة وشق الطرق بناء املباين وحاول انقاذ اقتصاد السودان مرارا وتكرارا واشترى 
وغير شعارها وأنا قمت بتنفيذ رسم الشعار , ونظمها ورفع مستوى انتاجها وطورها, مدبغة اخلرطوم مباليني الدوالرات

وكانت هناك ضغوطات كثرية من قبل اجلماعات , إن الشيخ أسامة كان يهمه مصاحل الشعب السوداين, اجلديد يف مكتيب
ولكن يف اية املطاف , االسالمية للشيخ أسامة ليوجه عمله لبالدها بدال من أن يضيع أمواله يف الصومال وهذه حقائق أقوهلا

جميئ الشيخ إىل السودان يف أول األمر ويف اية كانت لديها كما أا عارضت , طلبت هذه اجلماعات أن تتواجد يف الصومال
, ال ينبغي أن نلوم احلكومة السودانية يف قرارها لطردنا من السودان ألننا ارتكبنا أخطاءا كثريا فيما بيننا, مكاتب يف اخلرطوم

ام السوداين تتخذ مواقف وكانت هناك بعض التصرفات الفردية اليت جعلت النظ, وكل ما حصل لنا فبما كسبت أيدينا
بعد حماولة اغتيال حسين مبارك يف , صارمة يف حقنا مجيعا فقد بدأت احلكومة الليبية بالضغط على اخلرطوم وكذلك مصر

مث سافر , وجلأ الشيخ مصطفى كامل املتهم الرئيس يف عملية االغتيال إىل اخلرطوم, وفرضت التأشريات للسودانيني, اديس ابابا
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ومل تكتفي بالكالم , وبدأت سلطة آل سعود بالضغط على السودان خبصوص الشيخ أسامة, ران ليدخل أفغانستانمنها إىل اي
, ولكن أرسلت أسلحة جلنوب السودان أعين لدعم املتمردين النصارى ضد أبناء السودان املسلمني وإنا هللا وإنا إليه راجعون

آل سعود وهو يف السودان ومل حيرض على قتال داخلي واكتفى  والذي ينعم النظر سريى أن الشيخ أسامة عارض السلطة
بالنصائح ولكن كما نعلم مجيعا فإن األنظمة تأىب أن يتكلم الناس عن حقوقها وهناك سياسة تسكري األفواه وحرمان اآلخرين 

الرسول وكذلك اخللفاء  هكذا فعل, يا أخي اترك اجلميع ليعربوا ما يف صدورهم ماداموا مل يتبعو ذلك بأفعال, من التعبري
وطبعا استغل أبو عبيدة البنشري الوضع الراهن ملناصرة السودان اليت كانت حتت ضغط اثيوبيا ومصر وآل سعود , الراشدين

لتتواصل العمل ولتنشيط جبهة االوجادين , وعمل مشاريع للشباب الذين يف كينيا, وارترييا وكذلك األمريكان بدرجة األوىل
  .بياللضغط على اثيو

ومعهم أخ موريتاين امسه , ومعظم هؤالء من بعثة األوجادين سابقا, أرسلت القاعدة فريقا من املدربني إىل الشيشان
وشاركه الدكتور محدي وعبد الصبور واألخ أبو قتيبة , وقاد اخللية األخ سيف االسالم املصري, معاذ واألخ ماهر املصري

ومل أستطع الذهاب مع الفريق بسبب ظروف العمل فقد , وسليمان خالد املقدسي, املغريب وأبو سلمان املغريب والشركسي
فكنت وبفضل اهللا أجهز أوراق كل القادة , كنت قد توليت مكتب الداخلية يف إدارة الوثائق يف املكتب السري للقاعدة

اعة اجلهاد عندما تبادلنا بعض واقتربت كثريا من مج, سواء كانوا يف مهمة إدارية أم عسكرية, واملدربني من كل اجلماعات
إن شباب مجاعة اجلهاد , ومعي الشيخ أبو عيبدة البنشريي وأبو حممد, فكنت أزورهم يف بيتهم السري, الدورات التثقيفية

وأنا ممن حيب أن ينصحين , ألئمة املسلمني وعامتهمووليس بيين وبني أحد عداوة أما النصيحة فهي هللا ولرسوله , حيبونين كثريا
  .فلسنا مالئكة بل بشر, آلخرينا

وقد غضب اجلميع مبقتل حممد , أثناء تواجدي يف السودان ظهرت بشكل جلي شبهة اجلماعة االسالمية يف اجلزائر
متكن من االستيالء على , وبدأت الفتنة اخلطرية يف اجلزائر فقد متكن عنتر الزويربي وهو رجل من الشارع اجلزائري, األمني

, كل شباب الذين كانوا يف أفغانستان لينفرد بالسلطة وعندئذ بدأت اازر اليت ال أستطيع أن أصفها هنا اجلماعة بعد قتل
وأصبحت تقتل الناس بالشبهة وتقتل , أقول فقط بأن هذه اجلماعة بقيادة عنتر قد احنرفت عن احلقيقة, فهي عند اهللا عظيم
, يقتل أحدا بسبب أنه عارض قرارا ما؟ كل هذا حصل يف اجلزائر هل مسعت من, وكفرت الشعب اجلزائري, الناس باملعاصي
وهناك , إننا مسلمون هكذا مسانا اهللا ورسوله, أنا أكرر أن هذه املسميات ال تسمن وال تغين من عذاب اهللا, باسم السلفية

ل الرضع وهذا الكالم وشق بطون األطفا, إخوة أفاضل انسحبوا من اجلماعة مث بعد ذلك مسكتهم وقتلتهم وذحبت زوجام
فكانت تتنافس مع اجلماعة االسالمية يف , ووجدت املخابرات اجلزائرية ساحة جديدة لترتكب اازر أيضا, من شهود عيان

وهناك قادة من هذه اجلماعة هم اليوم مطلوبون , ونفي آالف األبرياء إىل املناطق السوداء السرية, قتل األبرياء يف كل مكان
, وهؤالء ليس هلم أي صلة بالشيخ أسامة, وأم كانوا من املخابرات اجلزائرية, أقروا بأم من أصدقاء اجلنرال نزاريف اجلزائر و

فليست للقاعدة األم أي , والرجل املسمى بأمري الصحراء فهو رجل كان من الرجال السلطة واملخابرات مث انضم للزويربي
, أكلت اليابس واألخصر, ويف احلقيقة كانت فتنة مهلكة, سب مبا يقترفعالقة به ال من قريب وال من بعيد وكل سيحا

وأصبحت األم , متاما كما تربأ الرسول بأفعال بعض صحابته, أفعال تلك اجلماعةوا من وكان ينبغي من اجلميع أن يتربأ
وأن يزنوا باملسلمات العفيفات  ,وأجرب الشباب على قتل أباءهم, واألخت واخلالة والعمة اجلزائرية سبية يف نظر تلك اجلماعة

فاشترك املخابرات اجلزائرية يف تشويه مسعة العمل االسالمي ووقعت هذه اجلماعات يف فخ التكفري واجلهل , حبجة السيب
واهللا لن يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من , جيب علينا أن نسمع من اآلخر ونقبل بأخطاءنا إن كنا خمطئني, املركب
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دعت مجيع املسلمني يف الدنيا إىل البيعة للخالفة الراشدة اليت , ة باجلماعة االسالميةوكانت هناك جريدة االنصار اخلاص, كرب
أين اخلالفة اليت يدعون إليها؟ أيظن هؤالء أن اخلالفة هي جمرد كلمة تقال باللسان؟ وطبعا اجلماعة , ومن ال يفعل فقد يكفر

غريها من اجلماعات اليت ليست حتت السيطرة اجلزائرية وقد استغربت كثريا من هذه االسالمية كانت تقصد القاعدة و
وقال يل بعض الثقات من اإلخوة باحلرف الواحد إن اجلهاد للدفاع , السذاجات وعدم الفهم وبعد النظر يف احلقائق الواقعية

ي غاية هذه اجلماعات أليس األمر باملعروف ما ه, عن النفس يف اجلزائر قد انتهى واجلماعات االسالمية قد شوهت نفسها
والنهي عن املنكر؟ وإدخال الناس يف دين اهللا؟ والرجوع إىل حكم اهللا؟ وإعادة دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ فالوسائل اليت 

فما جدوى  فقد اغتيل رؤساء وزعماء ومثقفني يف دول عدة ولكن بقي األمر كما هو, اتبعوها يف الدول االسالمية مل تنجح
وأنا أدعو الشباب إىل عدم تكفري , والشباب يعرفون أم مل حيققوا الغاية بتلك الوسائل, االستمرار يف نفس الوسيلة؟

هذا , اتمعات االسالمية فإن البالء كلها تبدأ عندما يرون أم من على احلق وغريهم من باقي املليار مسلم كفار أو ضالني
وقام بعض طالب العلم يف , متاما كما يزعم من يدعي السلفية أم على التوحيد وغريهم كفار, نيخطأ كبري يف حق املسلم

أنسينا أن يصلني ويصمن , وغري اجليش من أفراد الشعب اجلزائري, لندن باستخراج فتاوى يف قتل ذراري وسىب نساء اجليش
بذلك؟ هل سبيت النساء اللوايت كانت تقاتل مع معاوية أو هل كون املرأة زوجة لفرعون تقتل , ويستقبلن القبلة؟ ما ذنبهن

عن نفسي ن الرجوع إىل مجهور العلماء؟ مع علي؟ أين الفقه يف الدين؟ وهل طالب العلم هلم احلق يف ترخيص الدماء دو
ألننا كلنا , متنيهناك من على احلق ومن على الباطل ولكنها مسل, اعتربت القتال يف اجلزائر قتال بني طائفتني من املسلمني

فكيف يستباح دماء االطفال والنساء وغريهم؟ ولكن الذي ينظر جيدا يرى أن , نعرف بأن الشعب اجلزائري شعب مسلم
وليست اجلبهة االسالمية لالنقاذ اليت ميثلها , اجلماعة االسالمية بزعامة الزوبري واملخابرات اجلزائرية كانت وراء تلك األعمال

مدين مرزاق وعبداهللا أنس وهم رجال ثقات وكذلك الشيخ سعيد كان من أبرز الشيخصيات احلليمة الشيخ عباس مدين و
وهل نسينا أن تلك اجلماعة االسالمية املسلحة هي اليت , اليت تؤمن بالدفاع عن النفس وليس العنف الغري مربر الوحشي

روبا؟ وقتلت كل من عارضها يف تشددها غدرت به وقتلت شيخ قارئ سعيد اجلزائري بتشجيع من بعض اإلخوة يف أو
فلدي معلومات أن اجلماعة االسالمية اليت كانت تنهج , وكل هذا بفتاوي بعض طالب العلم, واحنرافاا اجتاه الشعب املسلم

 ج التكفري قد قتل كثري من شباب القادة الذين جاءوا من أفغانستان فقد كان هؤالء الشباب يوجهون الشباب ااهد إىل
وقتل أفضل شباب اجلزائر على يد اجلماعات االسالمية , احلق ومل ترضى اجلهات اخلفية اليت تقوم وراء اازر بتلك األفكار

, تلك اجلماعات بقائد ال يعرف من الدين شيء تماذا سنقول لرب العاملني؟ وابتلي, التكفريية املتشددة حبجة أن هؤالء ارتدوا
جعت إىل الوراء ملئات السنني وبأفعاهلم املخابراتية جعلوا الشعب اجلزائري يكره العودة للتغيري وها حنن اليوم نرى كيف ترا

وأما شباب جيش االنقاذ فقد جاهدوا بالوسطية وباالعتدال ومل يكونوا ينون القتال ضد السلطة إال عندما ظلموا يف , السلمي
وعندما مسح هلم , ديهم إال محل السالح والدفاع عن النفسفلم يكن ل, حقهم وشرد املئات إىل الصحراء وهتك االعراض

أما بعض اإلخوة يف  }وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا{, بالعودة للسلم قبلوا ذلك ألنه من ج الرسول صلى اهللا عليه وسلم
فقد كفّر بعض , ليوم طبعاوهذه الثقافة التكفريية لآلخر مل تبدأ ا, لندن فقد أيدوا تكفري اجلزائريني الذين مل يذهبوا مذهبهم

ومسعنا أن , أقصد أن هذا الباب فيه شر أكثر ما يكون فيه خري, التابعني اإلمام األعظم أيب حنيفة رضي اهللا عنه بسبب خاليف
وأصبح من حيمل السالح ويقتل عدد كبري سواء كان من , وهذه كانت الطامة الكربى, بعض اإلخوة  تراجعوا عن فتاواهم

دلني يف هم هو البطل وكانت املخابرات اجلزائرية تشجع على العنف ليبتعد الشعب اجلزائري عن الشباب املعتاملسلمني وغري
فعندما تقوم , بيض فقط وهذا خطأ كبرياهدين ال يعرفون إال أسود أو أأقول هذا ألن كثري من ا, جيش االنقاذ وغريهم
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وليكن , فىأفغانستان بتجاوز احلدود الشرعية جيب أن يقال هلا ال وك جمموعات من ااهدين سواء يف فلسطني أو العراق أو
ال أحد يرفض بأن مدافعة احملتل األمريكي والصهيوين واهلندوسي , سم االسالم حبجة اجلهاد أبدافال ينبغي أن يشوه إ, من يكن

نفس الوقت ال نقبل الذين  ولكن يف, والروسي حق مشروع سواء يف أفغانستان أو العراق والشيشان وفلسطني وكشمري
, ال ختطأ؟ بال شك ختطأ اتهل هذه التنظيم, القاعدة تنظيمن من اكولو , اد ببعض األفعال الغري شرعيةيريدون تشويه اجله
وكثري من , ولكن املؤكد أن قيادة القاعدة األم ليست مسؤولة عما جيري من جتاوزات يف كل أحناء العامل, واألهم قبول اآلخر

, وهناك فعال محقات ترتكب باسم اجلهاد يف العراق اليوم, يستخدمون اسم القاعدة بدون تفويض من القيادة املركزيةالناس 
وأولئك الطالب العلم الذين أفتو بقتل أطفال اجلزائر حبجة أن , وال نريد أن ترتكب تلك احلمقات يف افغانستان أو فلسطني

ا رسول اهللا صلى اهللا أمل ينهان ,؟أطفال ونساء الكفار األصليني يقتلون يف احلروبأباءهم من النظام ماذا سيقولون هللا؟ وهل 
واهللا إنين ال أفهم من أين استنبط طالب العمل هذه األحكام مل , ؟ذلك؟ فكيف بأطفال اجلزائر املسلمني أصالعليه وسلم عن 

  .أفهم بعد وال أريد أن أفهم
سل أخني أبو ياسر اجلزائري فك اهللا أسره واألخ سيف اللييب إىل مايل كان الشيخ أسامة يقلقه أوضاع اجلزائر فأر

وقد أسرا من قبل السلطات , والنيجر بالقرب من احلدود اجلزائرية لتقصي احلقائق وحماولة االتصال بالشيخ سعيد اجلزائري
الفراج عنهما وينبغي أن نشكرها ونقال يف عدة دول من قبل االنتربول ولكن بفضل اهللا مث جبهود احلكومة السودانية مت ا

ليس كل دم يسيل هو جهاد ولكن يف كل جهاد يسيل ", وعادا ساملني إىل اخلرطوم بعد سنة ونصف من االعتقال, كثريا
  .غفر اهللا للجميع وهادنا ملا اختلفنا فيه, "الدماء

ومل يفرح آل , ة خالد الفوازوأسس الشيخ جلنة االصالح والنصيحة يف لندن بقياد, كثرت الضغوطات يوما بعد يوم
يتدخل العلماء ال يسمع وعندما , وهذه هي مشكلة األنظمة ال تطعي اال للناس بالتعبري عن أنفسهم, سعود بتلك اخلطوة

, بني اجلماعات اليت تكفر كل الناس وبني حكام ال يقبلون نصيحة أحد, صبح هؤالء العلماء يف كفي املساّكوأ, كالمهم
فجر الوضع , اليمن بني السيد احملضار وهو من أهل بيت رسول اهللا من أوالد احلسن ابن علي رضي اهللا عنهوبدأت مشاكل 

وبعض الشباب بدأو يلجأون , وطلعت هناك االشاعات اليت دائما تروج لتشويه العمل االسالمي, بينه وبني احلكومة اليمينة
وكأن احملضار هو املهدي املنتظر ووقع بعض الشباب يف اخلطأ , إىل األحاديث اليت ختص اليمن خبصوص أبني وعدن وغريها

ولكن جهيمان جلأ إىل املسجد وقاتل السلطات وانتهت , مثل ما وقع جهيمان رمحه اهللا يف اخلطأ عندما أعلن نفسه املهدي
تواجهنا سواء دول أو  قول وأكرر أن أكرب مصيبةأ, يعذرونه ألنه تأول عن جهل وكل علماء بالد احلرمني, املسألة مبقتله

وللسيد املخضار احلق يف تغيري , والقاعدة مل تكن هلا أي صلة مبا حصل ال من قريب وال من بعيد, مجاعات هي فكر التكفري
ولكن الشيخ أسامة مل يشجع أحدا يف فتح , املنكر كما رآه متاما كما فعل جده احلسني ابن علي عندما خرج على بين أمية

والسلطة اليمنية هي مل تتعامل , فيدنا يف قضية الصومالم بيشاور ألننا عرفنا أن اليمن ستذ زمن بعيد من أياجبهة داخلية من
هذا النظام الذي استخدم العلماء والفتاوي وشجع , حبكمة مع السيد احملضار ولذلك بدأت املشاكل واملواجهات ضد النظام

يوم نرى تلك األنظمة تقاتل اإلخوة وتسميهم باالرهابني وتعارضنا يف وال, األفغان العرب للقتال يف صفه ضد االشتراكني
ال فائدة من الفتاوي السياسية اليت ختدم , وهم قد أفتونا يف القتال يف اليمن ضد االشتراكني, قتالنا ضد احملتلني يف العراق

فنحن على احلق ولن نوجه من قبل أحد إن , هاواحلمدهللا أننا قد عرفنا اللعبة وال يهمنا إن عارضتنا الدنيا كل, مصاحل احلكام
  .شاء اهللا
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وهنا أريد أن أنبه ما قاله , ألقي القبض على الشيخ الكفيف عمر عبد الرمحن يف أمريكا بتهمة التحريض ضد األمريكان
, ر عبدالرمحنملاذا اشتهر الشيخ عم"قال وكان يف غاية االستغراب , املفكر االسالمي حفظه اهللا وكان على اهلواء مباشرة

وأنا , وأن الشيخ الغزايل معتدل ووسطي, وطبعا هو يؤمن بأن الشيخ عمر عبد الرمحن متشدد ومتطرف" والغزايل غري كذلك؟
فالشيخ عمر عبد الرمحن هو متاما مثل , فلتطمئن يا مفكرنا, ألنه يظن أن اإلعالم الصهيوين وراء شهرته, أرد عليه لكي يطمئن

إن الشيخ عمر , نفسك من أشهر كشك وترك بصارة؟ يا شيخ إن الرجال يعرفون باحلق وهل سألت, الشيخ كشك
ويكفي أنه مأسور من قبل أطغى , عبدالرمحن رمز كل عامل وقف على وجه الظاملني واملستبدين من حكام الدول االسالمية

وانظر ماذا فعلوا , له سواء عند االنظمةاألمر ك, واألنظمة ال تقبل مبتشدد وال وسطي, وأكفر دولة على وجه األرض يف زمنه
إن اعتقال الشيخ عمر يف سجون الصهاينة والصليبيني املتغطرسني , بأخينا أربيكان يف تركيا رغم اعتداله لكن حصل ما حصل

لقد وصلت , وبدون تكليف, هل فهم مفكرنا السبب؟ العمل من أجل الدين, لقد قاوم املتغطرسني, ما جعله يشتهر
بل اخالصه هللا ما أدى إىل , ومل يقم اإلعالم الغريب بذلك, الشيخ عمر إىل بيوت وقرى أفريقيا وأمريكا وغريها تسجيالت

, ولكن الشعوب اآلن يا فضيلة املفكر مل تنقصها املنشورات واملذكرات واملفتيني, أما الشيخ الغزايل على العني والرأس, ذلك
وعندما وقفت اجلماعات لتنفيذ , تلني واملتغطرسني وهذا ما ينقص كثري من علماءناتنقصها من يقف جبانبها ضد احمل, والقضاة

نسأل اهللا أن يفك , بدأت الناس يتعاطفون معها بغض النظر إن كانت بعضها ترتكب محاقات يف حق املسلمني, تلك املهمة
أم أغلى منا؟ وأن  ن الغرب والصهاينةملاذا يظ", أريد أن أسأل سؤاالو, سري البطل وهو شرف ملصرأسر الشيخ الكفيف األ
  .وهذا هو اهلوان, على رأسها العلماء سكتوا عن احلقبسبب أن األمة و "دماءهم أغلى من دماءنا؟

كنت أتابع أخبار جزر القمر فقد رجع بوب دينار للبلد وعمل عملية انقالبية على سيد حممد جوهر متاما كما توقعت 
وكانت هذه اخلطوة يف نظر السلطات القمرية انتصارا , بسبب دخوله جلامعة الدول العربية فهو قد أغضب أسياده يف باريس

  .وأدعو اهللا أن ميكننا أو أبناءنا من حماسبة فرنسا على احتاللنا وقتل رؤساءنا, سياسية على فرنسا
ري من الناس أن الشيخ وهذا عكس ما يقوله كث, عمل الشباب اتصاالت ناجحة وسرية مع فصائل اجلهادية الفلسطينية

أوال ليس الشيخ وحده من سينقذ األمة وهؤالء الذين يتكلمون كثريا ملاذا ال , أسامة بن الدن ال يهتم للقضية الفلسطينية
, يعملون هم لصاحل فلسطني؟ أم أن هناك وحي من رب العاملني للشيخ أسامة لوحده دون غريه؟ كل واحد منا يف ثغرة

سنة ويف احلقيقة لنا تواجد يف فلسطني فحماس جزء  18وكان عمره , يد ااهدين يف محاة يف سورياوالشيخ أسامة هو من أ
الكل يعرف أن , يلوم أحد وال أحد, من األمة وهم يقومون بالدور الداخلي وحنن أيضا جزء من األمة ونقوم بالعمل اخلارجي

, أن مير يف دول عربية خطرية حتول بينه وبني الوصول جيب عليه, يريد أن يذهب للجهاد يف األراض املقدسة أي غريب
ولكن هل , فالعنصر الفعال يف فلسطني هم الفلسطينيون وحنن نود أن نذهب إىل فلسطني ونستشهد يف تلك البقاع املباركة

ا أم سيتركك فخامة الرئيس يف مصر من فعل ذلك؟ وهل ستتركك سوري, سيتركك صاحب اجلاللة يف األردن من العبور
نسأل اهللا أن ينصر مجيع املسلمني يف , جيب أن نكون واقعيني قبل أن حنكم على الناس, ومن معها من العبور؟ أو مسو األمري؟

  .فلسطني وغريها من بلدان العامل
السؤال املطروح هل شيخ أسامة كان له دور يف جنوب السودان؟ فاجلواب ال طبعا كان يعطي احلكومة النصائح 

والسبب أن الشعب السوداين جاهز , لكن مل يشترك يف تدريب أو ارسال شباب عرب إىل جنوب السودان ,الالزمة فقط
وال ننسى مقتل البطل . وكنت أتابع عملي بكل ثقة وجدية واتقان, للدفاع عن أرضهم واحلكومة مل تقصر يف التدريب

وأيضا أصابنا احلزن يف , كلنا نسري على الدربو, الفلسطيين حيى عياش الذي رفع رؤوس العمل االسالمي بأسلوب املميز



                                        War against Islam                                               237 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             237 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

وقد أغتيل من قبل املوساد بعد أن توفرت لديهم , مقتل البطل الشهيد فتحي شقاقي زعيم اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني
 وقتل شهيدا يف جزيرة ملطا, معلومات من طرف قريب من حتركاته وكانت حتركاته معروفة مسبقا من قبل املخابرات الليبية

  .م1995يف شهر نوفمرب 
يف هذه السنة أيضا ألقي القبض على األخ القائد الشجاع صاحب يوسف رمزي وابن اخلطاب األخ األسد آزمراي 

املرة األوىل كانت , وكانت هذه املرة الثانية اليت ميسك فيها, وهو من مواليد احلجاز ومن أصول خبارية ومسك يف شرق آسيا
ن من الفرار من السجن وكان ينام يف املقابر للفترة ليتمكن من االتصال بشباب أبو سياف يف يف تايلند تقريبا وقد متك

ولكن أخطأ وذهب ليتفقد مكانه القدمي وكانت املخابرات العاملية مبساندة من السي أي إيه تراقب تلك املنطقة , الفليبني
هل للواليات املتحدة مصلحة يف جتميع كل ااهدين يف  ال أدري, ومسك مث طلب األمريكان بأن يسفر إيل الواليات املتحدة

, "وإن غدا لناظره لقريب"أراضيها؟ واهللا إن كل هؤالء األسرى سيكونون نقمة عليها وسوف يشهد التاريخ على ما أقول 
  . أصابع يدهوتعرفنا عليه بعالمة يف يده فقد كان هناك شبك يف, وأتذكر بأن الشيخ أبو عبيدة حزن حزنا شديدا العتقاله

وكانت هذه اازر مبرآى من األمم , م كانت هناك مذحبة سربرينتسا املشهورة1995وال ننسى أن يف منتصف سنة 
واشتركت األقمار الصناعية األمريكية يف , والفرنسية الكافرة والربيطانية الكافرة, املتحدة والقوات اهلوالندية الكافرة

بية الصليبية اتفقت على إبادة شعب مسكني وكانت تعرف ما جيري ولكن العجيب أن أقصد أن احلكومات الغر, تصويرها
لقد مزقت بطون األخوات واألمهات املسلمات البوسنيات وقتل األطفال أمام , األمم املتحدة كانت تسمى هذه املدينة باآلمنة

وكنا يف السودان واهللا , يف جمزرة واحدةقتيل  11000قدر بـ, أعينهن واغتصنب مث قتل الرجال مجيعا كانت مأساة كبرية
كانت أجسامنا تقشعر عارا ملا جيري يف البوسنة ومل تشترك أي دولة اسالمية يف احلرب ضد الصرب ألن هذه الدول تابع 

الشرعية وهذه الدول االسالمية ال حتترم ,  رتبت للمجزرةفهي كلها حتترم الشرعية الدولية الكافرة اليت, ملواثيق األمم املتحدة
وكأننا يف دورة شرعية وكل هذه اجلهود متت بعد موافقة الشرطي العامل , واكتفت بارسال التمور واملصاحف, اإلالهية

, وقام الشباب املسلم ااهد بالقتال جنبا على جنب مع إخوانه املسلمني, بأي حق قتل هؤالء األبرياء؟, أمريكا الكافرة
وتدخل الغرب الكافر مبؤامرات اتفاقية ديتون للسالم ويف هذه , ية برئاسة علي عزتونظموا أنفسهم مع القوات احلكوم

أما األمريكان األعداء فقد أسرعوا إىل ارسال الشركات العسكرية املرتزقة لالستفادة من , االتفاقية خسر املسلمون الكثري
ومن ضمن الشباب الذين توجهوا , الحاحلرب وبدأت هذه الشركات بتدريب اجليوش يف املنطقة ووجدت سوق جديد للس

كان هؤالء , إىل البوسنة الشيخ بوغيث الكوييت هذا البطل الذي سحب جنسيته الكوييت بوحي من السيد األمريكي الكافر
  .يقدمون أرواحهم من أجل املسلمني واليوم كلهم يوصفون بأم ارهابيون وال حول وال قوة إال باهللا

ا ارتكبت جمازر تارخيية أخرى يف حق الشعب الشيشاين حيث دمرت القرى وقصفت وغري بعيد ويف أوروبا أيض
وطبعا هؤالء أيضا يوصفون بأم , وأسرع ااهدون إىل جندة إخواننا, وحرقت بالقذائف احملرمة واتمع الدويل يتفرج

وصدق , طلح اجلهاد مربوط باإلرهابينييا اهللا ماذا حصل ألبناء أمتنا؟ كل من جياهد يسمى باالرهايب وأصبح مص, ارهابيون
وهكذا كانت األوضاع السياسة , اللهم اجعلنا منهم آمني, "بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء"رسول اهللا 
  .يف اجلملة

إىل وال أحد يعلم , فقد ضربت القوات األمريكية ضربة موجعة يف اجلزيرة العربية 1995ألحداث يف سنة إعود ل
والتفجريات , يومنا هذا اجلهات اليت كانت وراء احلادث ولكن األسلوب كانت أسولب حمترفني من جهات حكومية عاملية

ونفس االسلوب استعمل يف عملية حماولة , اخلرب استعمل فيه صهاريج البترول ورميوت كنترول وهذا ليس من أسلوب القاعدة
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وكذلك مل تكن املرة األوىل اليت تظهر السيارات املفخخة فقد كانت هناك ,  أفغانستاناغتيال أمري املؤمنيني املال حممد عمر يف
ويف نوفمرب أثناء , وما أعرفه أن القاعدة مل تكن هلا أي صلة مبا حدث, م1986حماولة لقتل أمري الكويت رمحه اهللا سنة 

مجاعة اجلهاد التابعة للدكتور  تملصرية وقد أعلنتواجدنا يف اخلرطوم حصلت انفجارات اسالم آباد اليت استهدفت السفارة ا
, وليست من سياسة القاعدة مهامجة البالد االسالمية ألننا أوال وأخريا ال نكفر املسلمني, أمين الظواهري بأا وراء التفجريات

, ل اإلسالمية اليت تعارضناومل أمسع يف أي يوم من األيام يف القاعدة أننا خنطط لضرب سفارات الدو, وال نقتل رد اخلالفات
  .جلماعة اجلهاد أفكارها ولنا أفكارنا وال تزر وازرة وزر أخرى

م اجتمعت الدول الكفرية لعمل إتفاقية دايتون للسالم وألم علموا بأن 95ويف نفس هذا الشهر أقصد نوفمرب 
ليت أعطت أكرب قدر من األرض للصرب وتدخلوا بسرعة وعملوا االتفاقيات السرية الظاملة ا, ااهدين حيققون النصر

, وإىل يومنا هذا يطارد الشباب العريب البوسنوي ويف نفس الوقت يصور مهندسو تلك اازر بأم أبطال صربيا, اجلزارين
وال نرى أي جمهود لإلمساك بكراديش وعصابته الذين يعملون يف حمافظة , وتنفق األموال ملطاردة الشباب املسلم ااهد

ة ملسلمني أباءهم وهم اليوم حتت رعايوالعجيب أن يهجر شعب سريربينتسا إىل الغرب وقد فقد األطفال ا, البوسنة صرب
ونسأل اهللا أن يشفي غليلنا وجيعلنا ممن يبادر يف نصرة إخوانه املسلمني يف كل , الكنائس التنصريية يف فرنسا وهولندا واملانيا

إىل من تكلنا إىل , أنت رب املستضعفني, ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهاوننا على الناساللهم إننا نشكوا إليك ", مكان آمني
  ".اللهم فانصر مجيع املسلمني, قريب يتجهمنا أو إىل عدو ملكته أمرنا

من  ستطردم واصبحت تلك اجلماعات متيقنة أا 1996وازدادت الضغوطات على اجلماعات االسالمية يف سنة 
عات املصرية اليت هلا عالقة بايران بترتيب أوراقها أما مجاعة اجلهاد فقد وزعت أفرادها يف شىت البقاع وبدأت اجلما, السودان

أما القاعدة فكانت يف ورطة كبرية فهي تعمل دائما حتت , من أوروبا ألزربيجان وماليزيا واليمن واألردن وكثري من الدول
فقد أجرب قيادة القاعدة على تسفري , قبل الشيخ أسامة للنظام السوداينوأصبحت هناك بعض التنازالت التكتيكية من , القيادة

, وهؤالء الشباب مل يتفهموا املوقف وقرروا االنضمام إىل مجاعة االسالمية املقاتلة الليبية, كل شباب الليبني خارج السودان
وهذه دائما مصائب , كومة السودانيةوكانت بعض اجلماعات تتهم الشيخ أسامة أنه تراجع عن احلق وأنه يسيس من قبل احل

ماذا أرادوا من الشيخ أسامة؟ أن يقول ألتباعه امحلوا السالح ضد النظام يف السودان؟ , ااهدين ال يعرفون إال أبيض أو أسود
نا وهناك أين املواثيق والعهود؟ وأما اجلماعات املصرية فقد توزعت يف كل مكان من ه, واهللا إننا يف مأساة عدم فهم للواقع

وكنت دائما حاضرا يف جتهيز القادة والشباب أثناء السفر فكل األوراق السرية ألكرب القادة سواء الليبيني , داخل السودان
أما اللجنة , وهو بيت سري للغاية, وكان يترأسه أبو حممد املصري, واملصريني ومن القاعدة وغريها كانت متر أوال يف مكتيب

واستطاع الشيخ أبو حفص املوريتاين حفظه , يف اجلزائر وغريهاانت نشيطة يف متابعة االحداث سواء الشرعية للقاعدة فقد ك
وكل هؤالء , يف علوم القراءات العشرة ويف علوم النحو والصرف والتفسريمتخصصون حضار علماء كبار من موريتانيا اهللا إ

ا أقول علماء ال أقصد طالب علم مبتدئني بل حبار يف العلم فهم وعندم, العلماء يعملون اآلن يف دول اسالمية ملنفعة املسلمني
وهذا ليس غريبا فقد رأينا الشيخ العالمة واإلمام الشنقيطي عندما ذهب إىل , فوق درجة الدوكتورة رغم أن أحدا ال يعلم م

الشيخ القارئ عيسى املوريتاين وكان , احلجاز وقد خترج على يده كبار علماء عصرنا أمثال ابن باز وحممد العثيمني وغريهم
إن اللجنة الشرعية للقاعدة كانت تعتمد على , هو من يعلّم أوالد الشيخ أسامة البالغة واحلفظ والنحو والصرف وغريها

وأقول هلم بأن , عندما يتهموننا أننا ليس لدينا مصادر للعلم طلبة علم كما يتصوره بعض العلماءعلماء كبار وليس جمرد 



                                        War against Islam                                               239 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             239 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

فال , نظمة من قبل األنظمةملخفيني من اهلند والباكستان وأفغانستان وموريتانيا أكثر من الذين نراهم يف املؤمترات املالعلماء ا
  .هذا واهللا من اجلهل بالواقع, هؤالء بأن تواجدهم يف القضاء أو الوزارات مربرا أم علماء جمتهدين وغريهم غري كذلكيظن 

فهمت , وكان خرب تسليمه ضربة قاضية بالنسبة لنا, وهي تسليم كارلوس لفرنساال ننسى أكرب حدث يف تلك الفترة 
وقد ساعد يف تدريب كوارد سودانية ومل , ألن هذا الرجل دخل السودان باتفاق مسبق مع النظام, أا رسالة لكل اجلماعات

فقة بسيطة هي عبارة عن طائرات ولكن قامت السلطات بتسليمه إىل فرنسا يف ص, يكن يعلم بأن السودان ستغدر به أبدا
فنحن كنا نعلم أن السلطات السودانية كانت تتجسس علينا وبكل سهولة ألننا وثقنا , لقد فقدت السودان مصداقيتها, بووينغ

, وكانت من املفروض أن تلعب دور الوساطات يف فض الرتاعات بني اإلخوة واألنظمة, عليها واعتربناها سلطة شرعية
ورغم أن , بل تعاونت مع احلكومات ضدنا, ولكن مل تستطع فعل ذلك, ل اجلماعات االسالمية يف أرضهافكانت لديها ك

إال أننا شعرنا بأن اخلطر , السلطات األمريكية كانت تتجاهل مسعى اخلرطوم خبصوص ملفاتنا وهذا كان يف صاحلنا واحلمدهللا
وكلنا , ومن السهل أن تعمل نفس الشيئ معنا, ا وبني كارلوسعرفنا بأن السلطات السودانية خانت العهد الذي بينه, قادم

  .كنا نراقب مىت حيني دورنا
ا البعض واقتربت عائالت القاعدة فقد تعرفت العائالت إىل بعضه, أما األوضاع االجتماعية كانت يف أحسن حال

جيت وقد خصص يل شقة فيها وأول ما وصلت نزلت يف عمارة الرياض أنا وزو, وكنا نسكن يف مساكن مجاعية, بعضهاب
, فلم نكن قد رزقنا مبولود, وكنا نستخدم البالكونة كمطبخ ألن عائليت كانت صغرية, صالة وبالكونة وغرفة نوم ومحام

وأخته , املعروف عبداهللا تبارك حفطه اهللا وكنا نسميه عم عاصم, فعائلة أبو عمر املغريب, وكل جرياين كانوا من املغرب العريب
وأما يف اجلهة اليسرى فكان هناك األخ أبو , من أبو أمين كانت يف امليمنة وكانت عائلة أبو طالل املغريب يف املقابل املتزوجة

وكذلك , فهذا الرجل قد دعا عائلته للحق وقد استجابت واحلمدهللا, يب عمر املغريبداد اللييب وزوجته األخت الثانية ألاملق
ومل يكن , هادئني ومنتسبني لدين واحد ومذهب واحد امسكنا يف الدور اخلكلنا , الليبية و نعيم اللييب مع زوجتهبسكن معنا أ

فقد كانت عالقتها بأم خالد املصري , أما زوجيت فهي تعرف كيف تعمل العالقات مع األخريات, هناك أي مشاكل ابدا
م نعيم اللييب وأم طالل املغريب وأم عبيدة وكذلك أم حممد املصري وأم عمر املغريب وأ, زوجة سيف العدل من أجنج العالقات

ومل يرزقا بأوالد , وأم احلسني هي زوجة الشيخ املسن أبو احلسني اللييب أكرب مسن يف القاعدة, املوريتاين وأم احلسني املصري
عن جزر وأحبها األخوات ألا اجتماعية وكانت األخوات تسألنها , وكانت تزورها لتساعدها, فكانت حتب زوجيت كثريا

وكانت تتكلم الفرنسية مع األخوات من تونس أمثال أم حسام , القمر وأين جزر القمر؟ وأتقنت اللغة العربية بسرعة فائقة
وكانت , وقد انقطعت عن الدراسة رغم أن األخوات القمريات كانت متلكن داخلية خاصة ن يف حي األركاويت, وغريها

ومعظمهن خترجن من مدرسة , وهن درسن معها يف معهد واحد يف البالد, بار البلدتتفقدهن كل أسبوع ملعرفة مشاكلهن وأخ
  .االميان التابع للشيخ صادق

يم بو إبراهوأ, األخ األسري أبو هاجر العراقيأما رمضان تلك السنة واليت تالها فقد شعرت بارتياح كبري حيث كان 
, كان يصلي بنا بصوته العجيب, و هاجر فك اهللا أسره مهندس اتصاالتمن قدماء اجلهاد األفغاين وأبالعراقي يصليان بنا ومها 

ويف احلقيقة , ونشعر بلذة العبادة, أما االعتكاف فحدث وال حرج فقد كنا نعتكف يف املساجد يف العشر األواخر بكل حرية
ج البيوت ليتمكن الغريب وإن من عادة هذا الشعب أن يفرش الطعام خار, مل أر شعبا بسيطا وكرميا مثل الشعب السوداين

ويف نفس الوقت هذا الشعب معروف حببه , فيمكن للغريب أن يفطر يف أي مكان حيث ما شاء, والعابر السبيل من الفطور
نقلت فورا إىل مكتب سري للغاية قريبا من بيت . هب املالكي هو املتبع يف السودانللدين االسالمي وعدم تشدده أبدا فاملذ
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ومت إعطائي دورة , وحتت اشراف الشيخ أبو حممد, انت هذه املضافة هي اليت تتوىل كل مهمات اخلارجيةوك, الشيخ أسامة
اشهر استلمت  4مث بعد , وكان معلمي هو األخ أبو زياد املوصلي, واخلط العريب وبرامج الرسم وغريها, خاصة يف الوثائق

اخلاص بأيب حفص وهناك مكتب جماور لألمن التابع لسيف  فمكتيب هو املكتب, وبدأت أتعامل مع القادة مباشرة, املكتب
وكذلك مت استدعاء , وغرف لشباب اللجنة العسكرية من مدربني وغريهم, العدل ومكتب إداري للشيخ أبو حممد املصري

يف أما مصطفى فقد أتى لينضم إلينا يف دورة خاصة وأما شعيب فقد سلّم قطاع الزراعة , األخ مصطفى من كينيا وشعيب
, تراب الكيين وحممد عودة يف كينيا بوطالل والشيخ أبو عبيدة وأبووبقي وديع احلاج وأ, س زراعيمنطقة كسال ألنه مهند

ومت إعطاءنا دورة جاسوسية ومعلوماتية معقدة جدا وكانت ترتكز إىل املراقبة واالفالت منه واستعمال الكامريات اخلفية يف 
ودامت , ورسم الكروكيات, ر وكيفية حتليل املعلومات والتعامل مع الصنادق امليتةمجع املعلومات وكيفية حتميض الصو

واشتركت , أما أبو حممد املصري فكان هو املشرف على الدورة, الدورة شهرين تقريبا وتعلمنا ذلك من األخ أبو أنس اللييب
ووكل إيلّ مجع , عددنا عشرة تقريباوكان , وأبو مدين املصري, أنا وزكريا ومصطفى والدكتور محدي وخالد احلبيب
فقد , وكذلك السفارة الربيطانية يف اخلرطوم وقد فعلت ذلك باتقان, معلومات عن املنظمات الصليبية اليت تنشط يف اجلنوب

صورا بالكامل ورمستها من الداخل ألنين انتحلت شخصية رجل سائح واستطعت من الدخول وعمل مقابلة ألخذ تأشرية 
وكانت شاقة , مث بعد ذلك مت إعطاءنا دورة خاصة يف االستجواب من قبل أخونا سيف اللييب, واكتفيت بذلك ,بريطانية

وقد , فقد استخدمت معظم الوسائل النفسية احلديثة للضغط علينا, واستمرت عشرة أيام وكانت هناك ضغوطات كبرية علينا
وعمل عدة , يب وكان األخ أبو زيد التونسي قد وصل من أفغانستانبعد الدورة رجعت إىل مكت. أخربنا أهالينا بأننا مسافرون

وكنا يف , وكذلك تزوج مبرمي بنت أبو عمر املغريب, جلسات ليشرح األوضاع الدموية اليت تسود البالد هناك واحلرب األهلية
  .اجليل الثالث للقاعدة ألن هؤالء األوالد هم, م وبدأنا نري بناتنا وحنن نزوجهن ويف ظروف العمل اإلسالمي1995سنة 

والغريب أن قيادات اخلليجية العسكرية أمثال الصيين كانت , سافر األخ مصطفى لينضم مع فريق الصومال يف كينيا
فال نلوم أحد , غائبة متاما يف ساحة السودان فقد رجع معظمهم إىل اجلزيرة وأبو ظيب وديب وغريها وبدأو أعمال خاص م

س من يترك محل السالح أو يتراجع عن العمل العسكري هو خائن أو ال حيب الدين أو ما شابه ذلك فهم كانوا إخواننا ولي
أما من بقي منهم فقد اشتركوا مجيعا يف العمل , فهم إن شاء اهللا يف خري وأمان, من االشاعات اليت تنشر حبق هؤالء األبطال

مكاتب القاعدة األخرى سواء وداي العقيق أو شركات وأسس مكتب خاص م  ومنفصل عن , السياسي يف لندن واخلرطوم
وكذلك اللجنة الشرعية قد شهدت بعض التغريات فقد استلم الشيخ أبو حفص , األخرى التعمريية أو املدبغة أو الزراعة

بدال من استلم قيادة اللجنة , وهو أخ فقيه وحافظ لكتاب اهللا ومن طلبة الشيخ يوسف القرضاوي, املوريتاين املكتب رمسيا
وكانت اللجنة هلا نشاطات علمية وتنظم احملاضرات االسبوعية وتنشر نشرة النسائية بعنوان , األخ الشيخ أبو ابراهيم املصري

  .لتفهيم اجلميع أن املرأة كالرجل يف احلقوق كلها, شقائق الرجال
اليت سافرت , يادة األخ سيف االسالممن أهم االجنازات اليت عملتها يف تلك الفترة هي جتهيز أوراق خلية الشيشان بق

وكانت تنسق مع القائد , هذه اخللية كانت والزالت تعمل هناك, إىل األردن ومنها إىل دغاستان وأذربيجان مث الشيشان
امليداين رمضان مث مع وزير الدفاع حلكومة مسخدوف وهو األخ جاليف وكانت خلية القاعدة تعمل أيضا مع القائد امليداين 

فقتل الدكتور محدي وهو زميلي , م يف داخل األراضي الروسية1996وقد قتل معظم شباب اخللية يف معارك , رايفعرب ب
وقتل أيضا سليمان املغريب , وكذلك األخ عبدالصبوراملصري وترك وراءه ولد يتيم من زوجته الشيشانية, يف رحلة األوجادين

قتل أخ مصري من أحب اإلخوة وهو رجل خملص وخمفي كان خيدم يف و, وماهر املصري ومعاذ املوريتاين وترك ولد يتيم
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, شركات زيوت الشيخ يف كسال وغريها وقد تعب من اجللوس يف العمل اإلداري وجهزت له جواز سفره وسافر للشيشان
,  رمحة واسعةولكن عندما تراه ال تصدق أنه حمام أو ما شابه فرمحه اهللا, أخ مثقف وكمل دراسته اجلامعية, امسه أمحد شحات

  . وكذلك أصيب أبو قتيبة املغريب
 8وكنت دائما أذهب للعمل يف الساعة  125كان مكتيب بعيدا عن العمارة وسلّم يل دراجة نارية من نوع سوزوكي 

وبعض األحيان كنت أتغدى يف املكتب خصوصا , وأرجع للبيت للغداء مث أعود للعمل بعد العصر وأبقى هناك إىل آخر الليل
ألن أسرار القاعدة كلها تدور يف هذا , يف احلقيقة وجدت نفسي يف موقع حساس جدا, كان هناك إخوة مسافرين إن

وكنا نستخدم , وكنا متقدمني كثريا يف جمال الوثائق, فمعظم سفريات السرية للقادة كنت من أوائل من يعلمها, املكتب
ومل تكن مايكروسفت قد انتشر بعد ومل يكن  9إىل  5اإلكس, الكومبيوترات الغالية من نوع املاكنتوش وأحدث براجمها

, اليت هي يف احلقيقة أقوى من املايكروسف إال أا أغلى, وكنا منلك أحدث األنظمة يف املاكنتوش 95هناك نظام وندوز
شباا أمثال أبو وهذا بفضل اهللا مث جبهود , وقفزت القاعدة قفزة سريعة أعجبت مجيع اجلماعات فقد حتركنا لألمام سنوات

ومتكنت يف هذه الفترة من , زيد التونسي وأبو أنس اللييب وسيف العدل والشيخ أبو حممد وغريهم من القادة اإلداريني
  .استخراج رخصة قيادية بادارة املرور بعد أن جنحت يف كل االختبارات

, خرجت للمكتب يف ذلك اليوم, درجة 50يف يوم مشمس من أيام شهر يوليو وكانت احلرارة تصل أحيانا إىل 
ومن شدة احلرارة كانت تضع جلباا ومالبسها داخل , وكانت زوجيت احلبيبة تشتكي من األمل يوما بعد يوم بسبب احلمل

وعندما يريد أحدنا أن يغتسل جيب أن يسكب املاء وينتظر نصف ساعة حىت يربد قليال أو ميزجه بالبارد ويف , الثالجة للتربيد
, وملا وصلت البيت, ومل أمتكن من العودة إال قبل منتصف الليل, ألجواء خرجت إىل مكتيب كالعادة ملزاولة عمليمثل هذه ا

  فتحت يل زوجيت الباب
  "سالم عليكمال" - 
  ملاذا تأخرت اليوم؟, وعليكم السالم - 
  "واهللا كان هناك أعمال كثرية يف املكتب ال بأس" - 
  عام قد برد ألنك تأخرتوالط, هناك عصري منغا يف الثالجة - 
  "ال بأس سأكله" - 
  نادتين زوجيت بصوت فيها شيء من اخلوف !. أبو الفضل - 
  "نعم يا حبيبيت ماذا عندك" - 
  أنا سألد اليوم - 
  ".سبوعني؟كيف والطبيبة قالت بعد أ" تابعت ضحكت مث" هاهاهاهاهاها" - 
  أنا سألد الليلة, ال تسألين كيف - 
  "عي فأنا تعبان وأريد أن أرتاحأم الفضل ال متزحني م" - 
  من بعد صالة العشاء أحتسس بأن هناك شيء يرتل, أقول لك احلقيقة أنا سألد - 
  "وملاذا مل تنادي أم حسام التونسي أو أم عمر املغريب ملساعدتك؟" - 
أن كانت أم نعيم اللييب معي وبعد أن خرجت دخلت احلمام وتوضأت ألصلي فلما جلست عند التشهد أدركت  - 

مث لبست مالبسى وحاولت الرتول إىل أم حممد , ومل أستطع أن أض ومل أفكر يف أن أنادي أحد, هناك مياه كثرية خترج
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وكلما مسعت صوت دراجة نارية ظننت أنه أنت وقد وصلت ولكن , فرجعت مسرعة, ولكن وقعت يف السالليم, املصري
  !تأخرت كثريا وأنت تضحك وتقول يل أين أمزح

  يف احلقيقة ليست يل خربة يف هذا املوضوع" أس هذا طبيعيال ب" - 
  أقول لك قد انفجرت مياه الغالف اخلارجي, أنا سألد هنا, أنتم الرجال تأخذون األمور دائما بسخرية! أه - 
  "هيا تعايل نأكل أوال مث نتحدث, يا إالهي ماذا نعمل اآلن؟! صحيح" - 
  أريد املستشفى اآلن اآلن! ال أريد أكل - 
وبعد خسمة عشر دقيقة من احلوار اجتهت زوجيت حنوى ومسكتين بقوة وضمتين إيل " طبعا ستلدين يف املستشفى" - 
  ,خدرها

  "ماذا أصابك؟, فكييين من فضلك, أم الفضل أتأمل, ماذا تعملني يا أم الفضل" - 
يف بداية التاسعة فمن املمكن أين فأمي دائما تلد , من فضلك ال تظنين أمزح فأنا جاهز للوالدة, يا أبا الفضل أتأمل - 
  ورثتها

  وأا جادة وبعد مخس دقائق زال األمل, وهنا فهمت أن األمل هي أمل املخاض
  "هيا كيف تشعرين اآلن؟" - 
  .أبو الفضل هذا أمل املخاض كل بضع دقائق سيتكرر - 

وحىت إن كان لدى سرير أفضل , فأنا ال أحب األسرة, ومل أكن أملك سرير, قمت ودخلت غرفة النوم, دقائق 5بعد 
مث دخلت على زوجيت وهذه , وكان فراشنا من الصوف, أفرش الفراش على األرض ألمور صحية كثرية, النوم على األرض

املرة كدت أن أفقد أنفاسي فقد ضمتين بقوة غري طبيعية وبدأت أطلب منها أن تفكين وأنا سأذهب الحضار السيارة اآلن 
وإىل يومنا هذا أتعجب ملن يسيئ إىل أمه وهي اليت كادت أن متوت من أمل , فأشفقت هلا, زالت األمل ولكن مل تتركين حيت

أتعجب ملثل هؤالء الذين يتجرأون لريفعوا , املخاض وأمل الوالدة وأمل دم النفاس وأمل الرضاعة وعدم النوم وعدم االطمنان
, وأطرقت الباب, فسيارة مكتبنا كانت حتت سيطرته, عند أبو حممد وأسرعت ونزلت, أصوام أمام أمهام وكأم مل يلدم

ولكن عندما مسع صويت ثالث مرات أدرك أن هناك , وكان من عادة األخ أبو حممد أنه ال يفتح ألحد الباب بعد صالة العشاء
  ففتح, أمر غريب
  يا ابا الفضل ما جاء بك؟ - 
 - " اباهللا عليك ابعث زوجتك ألم الفضل لترى ما"  
  طيب طيب سأرسلها بعد دقائق - 

, وهي أصغر من زوجيت ولكن ولدت مرتني, مث رجعت إىل الدور اخلامس ونزلت زوجيت للدور الرابع لترى أم حممد
وبعد دقائق أخربين أبو حممد أا يف , فدخلت أم الفضل إليها, م1994م ومرة يف اخلرطوم يف 1992فمرة يف الباكستان يف 

  .أن نتحرك بسرعة إىل املستشفى وجيب, حالة والدة
وحتركنا من , كنت يف املقعد األمامي وأبو حممد يسوق, نزلت حتت مع زوجيت وركبت يف السيارة السوزوكي

مت توقيفنا من قبل القوات احلكومية اليت كانت تتجول , الرياض قاصدين مستشفى سارة وغنيمة البعيدة وهي خمصصة للوالدة
كباقي الدول العربية فالطوارئ , كل مكان يف اخلرطوم بسبب األوضاع األمنية وبسبب حالة طوارئوتضع نقاط التفتيش يف 

فهي تصل إىل , ومعظم الفروع العسكرية تعرف سيارات وادي العقيق, فأخربهم أبو حممد أن لدينا حالة والدة, ال ينتهي أبدا
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ن أي مشاكل وملا وصلنا املستشفى طلعت زوجيت على طاولة ومت متريرنا بدو, وحتمل أرقامها, السودان باسم وزارة الدفاع
وكنت خائف جدا ألن طبيبات السودانيات يستخدمن الشق دائما يف الوالدة , وقيل يل بأا ستلد بسرعة, الوالدة مباشرة

طبيبة أنك لست قلت هلا أخربي ال, وزوجيت كانت خائفة من هذه العملية, بسبب أن نساء السودان يشتهرن باخلتان الفرعوين
, وقيل يل بأن أحضر كل شيء من قطن وشامبو وعطر وما إىل ذلك ومل أكن قد اشتريت أي حاجة, ال تنسى ذلك, سودانية

وذهب إىل بيته وأحضر كل ما , فرجعت أنا وأبو حممد وكانت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل, فاألعمار بيد اهللا
 ,وملا وصلنا ألقيت نظرة على النافذة فرأيت زوجيت تضحك يل وتنظر إيلّ بفرح, تشفىأمكنه ورجعنا مسرعني إىل املس

 قلت يف نفسي وأشرت إليها بيدي ماذا حصل؟"! معقول" - 
 أجابتين بكل هدوء, قد ولدت - 
 "مىت؟" - 
 .منذ قليل - 

أخربت أبو , لبشارا وأعطيت هلا هدية, واهللا ابتسمت ابتسامة كربى, فجاءت امرأة وقالت يل مربوك رزقت ببنت
, من عمرها 19وكانت أم الفضل يف , وأصبحت أبا يا سالم عليك 23وفرحت فرحة العمر فأنا يف سن , حممد باخلرب

وصلت صاحبة اجلاللة آسية بنت عبداهللا  22/7/1995هـ املوافق 1416صفر  24وولدت صاحبة اجلاللة يف ليلة السبت 
فأوالد عمي مل يكونوا متزوجني بعد وال , تكون أول حفيدة عند آل فاضل حسني وهي, بن حممد على بن فاضل بن حسني

وحتركنا بعد الصالة ومعنا العروسة اجلديدة وقلت يف نفسى أمسيها , وبقيت يف املستشفى إىل أن صلينا الفجر, إخواين من أيب
, رءاين أخونا أبو املقداد اللييب, العمارة وعندما رجعنا إىل, ولكن كانت زوجيت تريد أن نسميها جبدتنا عائشة, الرميصاء
كانت البنت ملفوفة يف مالبس بيضاء وال احد يراها فظنوا أنين  ,يقصد اخلبز" يا أبا الفضل هل أحضرت العيش"فناداىن 

صلت أخربته بأا العروسة القمرية قد و, وعندما وصلت لدورنا ,"إن شاء اهللا"فقلت له , ذهبت الحضار اخلبز يف الصباح 
قد سررت كثريا بأن اهللا رزقين بنتا ومل أكن أمتىن على اهللا , وعبادة رب العاملني, لتلعب دورها يف تعمري األرض, إىل الدنيا
وبعد , إما بنتا أو ولدا فهذا األمر يرجع إىل اهللا, فقد عهدت اهللا أن أرضى مبا سريزقين مادام ابن آدم فهذا يكفي, األماين

وظهرت إشاعات خفية وسرية , ورا وضميتها يف جواز أمها ألن األمور تزداد صعوبات يوما بعد يوموالدة آسية بأسبوع ص
وعملت هلا العقيقة يف املكتب وقد حضر األخ خالد احلبيب والدكتور محدي وهذا قبل , بأننا سنرحل كلنا إىل أفغانستان
واستخرجت شاهادات , تها آسية تيمنا بزوجة فرعون موسىومسي, وساعداين يف جتهيز العقيقة, سفره إىل الشيشان رمحه اهللا

كنت أمزح , ميالدية رمسية من وزارة الصحة السودانية فصاحبة اجلاللة هي سودانية باملولد وهلا احلق يف اجلنسية السوداينة
, "ا نصيبها من البترولويف املستقبل البعيد عندما ستصبح السودان دولة نفطية ومليئة باخلريات ستكون آسيا هل"دائما وأقول 

ويف هذه األثناء وصلتنا رسالة مفادها أن بنت عمي ميمونة وهي أخت زوجيت , وقد بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة األبوة
, فهي كانت من أحب األخوات لديها وهي من أم مدغشقرية, قد استشهدت أثناء والدة ابنها وقد تأثرت أم الفضل باخلرب

  .وأرسلنا التعازي للبلد
وهناك , انتقلت من العمارة إىل منطقة صوبا يف ضواحي اخلرطوم و ميلك الشيخ أسامة مزارع بالقرب من ضفاف النيل

صوبا اهلنغر وكانت ورشة كبرية لآلليات التراتوكرات والبلدوزرات ومزارع لألبقار وجممع سكين كبري , ثالثة صوبات
وصوبا بيوت الشيخ يف قرية , ا وهناك صوبا املزرعة قريبا من النيلومل نسكنه$ 800.000لعائالت القاعدة بنيت حبوايل 

أرسلت إىل صوبا ف, ة كبرية للخيل وما إىل ذلكومنطق, عبارة عن جممع حيتوى على أربعة بيوت لزوجات الشيخ, صوبا
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زوجام إىل هناك  املزرعة وكانت هذه املناطق اليت يتفسح فيها معظم عائالت القاعدة يف يوم اخلميس فيخرج الشباب مع
, حيث تم النساء بأمورهن وبالطبخ وما إىل ذلك أما الشباب فهم ميرحون ويتنافسون يف اللعب وعبور النيل ذهابا وإيابا

وكذلك كانت هناك دورات خاصة للغطس لشباب , كنت ممن يستطيع عبور النيل من طرف اجلريف ذهابا وإيابا واحلمد اهللا
كان , كم تقريبا 45يوما ومبا أننا يف منطقة معزولة وبعيدة عن اخلرطوم بـ 30وكان عمر آسية استقريت هناك . القاعدة

طبيعة يف السوادان فقد ولكن مل تستطع مقاومة ال, من واجيب تأمني البيت وأحضرت الكالب البوليسية اليت أرسلت من نريويب
, وقد حزنت زوجيت حزنا شديدا, دريب كالب البوليسيةفالشباب الذين دربوه مل يتمرسوا فن ت, أمام أعيننا مات الذكر

وعندما أغيب يكون األخ أبو احلسن , وكنت أخرج يوميا بدراجة هوائية للوصول إىل اخلرطوم ألزوال عملي يف مكتيب
و مهام وأخت اب, عائلة أبو احلسن وعائلة صهره أبو مهام الفالح, حاضرا فقد كنا ثالثة عائالت) أبو النور سابقا(املصري 
سنة ترفض  11وإىل يومنا هذا وبعد , و لديها بنتها مسية, وهي زوجة أبو مهام اهلاون الذي أسر يف ديب وسلم ملصر, الفالح

  .هذه املرأة أن تتزوج بآخر واهللا إن لديها وفاء أكثر من الرجال الذين يلعبون ببنات الناس ويتركون مىت شاءوا
كنت أملك , االسالمية إىل مرتيل يف صوبا وعملنا جلسات عمل سياسيةدعوت الشباب القمريني من احلركة 

فكانت هناك جبانبنا خميم لقبيلة التشادية , للحماية ألن مزرعة صوبا كبرية وخميفة, ومسدسات, وبعض القنابل, كالشنكوف
وحاولت أن أكون يف , ضلفكنت أخاف على حياة آسية وأم الف, فيسكرون دائما بالليل) اخلمر(,ويكثرون من شرب املريسا

ولكنين وجدت الفرصة وعلّمت زوجيت على سالح الكالشنكوف , ويوميا أقطع مسافات طويلة, البيت قبل املغرب
ألجد زوجيت قد قفلت الباب على نفسها وخائفة وناديتها كثريا حىت خفت , وذات يوم رجعت متأخرا, لالستخدام الطارئ

  بوابة الكبرية وقلت هلاولكنها جاءت وفتحت ال, على سالمتها
  "ماأصابك؟" - 
  وأنا خائفة, فقد نزل مجيع العائالت إىل اخلرطوم وبقيت وحدي, ليس هناك أحد يف املزرعة - 
  "كيف البنت؟, هل هناك من مشكلة أخرى, إن شاء اهللا خري" - 
  وأنا خائفة من املالريا وهناك أمور أخرى, هي خبري ولكن البعوضة كثرية هنا - 
  "ماذا؟مثل " - 
  سأخربك فيما بعد, كُلْ أوال ألن ال تقلق - 

  فسألتين, بدأت حتكي قصة من أعجب القصص, وبعد أن نظفت نفسى وأكلت
  أمل خيربك أحد بأنين أتصلت بوادي العقيق؟ - 
اما فمكتبنا عسكرية وأمنية منفصلة مت, أنا بعيد من وادي العقيق كما تعليمني وال أعمل يف مكتب وادي العقيق, ال" - 

  "عنها
  وقلت هلم بأن خيربوك أن ترجع فورا, لكنين اتصلت باالدارة عن طريق املخابرة - 
  "ومىت هذا؟" - 
  بعد الظهر بقليل - 
  "ولكن مل يصلين أي خرب وأنت تعرفني أنين مل أكن ألتأخر, عفوا" - 
  فأنا لن أحتمل هذا املكان, طيب أنا أريد أن خترب الشيخ أن ينقلنا هنا بسرعة - 
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ونرتل كل يوم إن , فنحن على ضفاف النيل, حنن يف عزلة من الناس واحلمدهللا ونعيش مثل امللوك, ما السبب؟" - 
  "فماذا تقصدين مل أفهم, والبيت ممتاز, وعندنا ما يلزمنا فالثالجة دائما فيها كل شيئ, شئت

  األوضاع األمنية ليست جيدة - 
  "ما موجود هنافهناك أخ دائ, ماذا تقصدين باألوضاع األمنية" - 
وفجأة رأيت فوق سور البيت شخصا , أنظف) احلوش(ويف الظهرية كنت يف الباحة , اليوم مل يكن هناك أحد - 

فلما رأيته جريت إىل داخل البيت وهو ظَّل واقفا يف , والغريب أنه كان عريان متاما, أسودا طويل وقد دهن نفسه بالزيت
  فأخذت السالح وخرجت, ا يف البيتفأراد أن يقفز إلين, مكانه وبدأ خيوفين

  "أم الفضل قتلتيه أم ماذا أخربيين ماذا حدث؟" - 
أو , وهو ظن أنين أمزح معه, فقد سحبت األقسام ووضعت الرصاص داخل السالح, مل أقتل أحد, يا أخي, أصرب - 

ذ رميت بطلقتني يف اهلواء فخاف ومل يتحرك من مكانه بل هم بالرتول من جديد مث عندئ, أنين رمبا ال أجيد استخدام السالح
  , ووقع على ظهره مث مسعته جيري ويهرب ويصرخ

  "هل أصبتيه؟" - 
  رميت يف األعلى مل أصبه أبدا, ال - 
  .وأنا أعرف أن املخيم اليت بقربنا خطري جدا, أنت خائفة من احلرمية, طيب ال بأس فهمت قصدك - 

أخذت السيارة وركّبت األهل , أحد يف سالمة زوجيت وأوالدي ويف اليوم الثاين وبعد أن وصل أبو احلسن مل أستشر
وحتركت إىل حي املنشية وكان األخ أبو طالل قد , وكنا نسميها األرنبة الصيغرة الا كانت جدا طيبة ومجيلة, والبنت آسية

, رج النووي من أمريكافقد خترج أبو طالل من نريويب وخت, ومها طياران, فك اهللا أسره, انتقل هلناك وكذلك األخ النووي
, وبقينا مع عائلة النووي حىت وقت وصوله, ونزلت عند عائلة النووي كضيف ألن زوجته األسكندرانية مل تكن قد أجنبت

مع لقمان اللييب وأبو دجانة املصري وأبو عبيدة املوريتاين رمحه , حتركت من جديد ألسكن يف عمارة الرياض يف الدور الرابع
وهكذا مكثت يف العمارة إىل أن رزقت أم خالد , وسيف العدل, مي وخرجي أملانيا ومن أذكي رجال القاعدةاهللا وهو أخ قد

رزق بتوأمني فمات االبن  1993واألخ سيف العدل دائما مبتلى بفقدان األوالد ففي سنة , زوجة سيف العدل خبالد االبن
وأصبح , فأم خالد هي والدة آسيا, ة وكذلك والعكس صحيحمث ولد خالد وهو ابن أم الفضل بالرضاع, وبقيت البنت رقية

ومل متضى , واحلمد هللا على نعمت االسالم أوال وأخريا, فآسيا هلا إخوان وأخوات بالرضاعة يف مصر, لدى أقارب من مصر
يفة وال وبعد أن ولدت أصبحت ضع, وقتا طويال حىت ولدت أم عبيدة املوريتاين وبعدها مرضت وهي جارتنا االقرب طبعا

وأم , وأصبح لدى عائلة من شنقيط, فاستمرت زوجيت يف ارضاع البنت زينب وهي تكون بنتنا بالرضاعة, تستطيع أن ترضع
, وشفيت وكذلك البنت واحلمد اهللا, فكانت حتفظ القرآن والسنة النبوية بكثرة, عبيدة املوريتاين هي من أكثر األخوات علما

فيجب أن أحفّظ األوالد تلك األنساب ألن ال يتزوجوا ببعضهم يف ,  أنسى األنسابوبدأت أدون األقارب اجلدد الن ال
, أوقظ أم الفضل, فإذا جاء دوري يف احلراسة, فكنت دائما آخذ زوجيت معي للحراسة, وسار األمر بسالم وأمان, املستقبل

ألا حترس إخواا وأخواا من أي  ,وكانت تستمتع باحلراسة, فترضع آسيا وتنومها وخترج معي للحراسة حتت العمارة
  .خطر

ولكن أبو زياد , بو زياد ولده إىل املكتب وكنا مننع اجلميع من مثل هذه األفعالأذكر أن ذات مرة أحضر أخونا أ
وكانت الغرفة خطرية , فدخل يف املكتب وأنا جالس على مكتيب وأعمل يف احلاسوب, املوصلي كان له عالقة قوية مع ولده
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وكنت , فلدينا مواد كيميائية تستخدم يف مسح األوراق وهناك مفرمة أوراق آيل, ة لألوالد الذين مل يبلغو سن التمييزبالنسب
فاشتغلت املفرمة االتوماتيكية , وأثناء غفلة أبو زياد ذهب الولد إىل املفرمة ووضع يده فيها, أقول أليب زياد انتبه للولد

وبسرعة سحب أبو زياد يد الولد من , ...."الولد... أبا زياد الولد", ت كذلكوصرخيا إالهي بدأ يصرخ , وسحبت يده
وأسرعت إىل السيارة وركب هو وولده واجتهنا إىل مستشفى التعليمي يف اخلرطوم , املفرمة والدم يف كل مكان يف الغرفة
الفلسطينية مبا حصل وأم زياد هي أخت مث بعد فترة رجع أبو زياد بنفسه وأخرب زوجته , وتركته هناك ومل خنرب أحد مبا حصل

وحتركت للمستشفى وقد مت عمل عملية بسيطة للولد فقطع , فحزنت كثريا, فاضلة من فلسطني املهجر من مواليد جدة
ولكن الولد شفي بسرعة وبامكانه أن ميسك القلم ويكتب ويأكل بامللعقة و ميسك السالح , اخلنصر والبنصر والوسطى

ناك حوادث كثرية يف اخلرطوم فقد عمل سيف العدل حادث سيارة ولكن جنى باعجوبة وكان معه الشيخ كانت ه, واحلمدهللا
  .أبو حفص املوريتاين

كنا راجعني بسيارتنا من وسط , أما العبد الفقري فقد حصل يل حادث أمين أقلق األمريكان والنظام يف اخلرطوم
وجاءت السيارة بسرعة , من نوع كريسيدا, ة ديلوماسية أمريكيةاخلرطوم إىل الرياض وبعد العمارات تقابلنا مع سيار

فأصر األخ أبو مدين املصري أن جناوزهم من جديد وهكذا جاوزناهم قبل متجر سعودي واصبح املوقف شبه , وجاوزتنا
, ملطاردةوعندما وصلنا يف منطقة الرياض تطورت ا, وأصروا وحنن أصرينا وكنا ثالثة يف سيارتنا ومها اثنان, مطاردة

وبعدها جاوزتنا سيارم وأخرج أحدهم رأسه من السيارة , وجاوزناهم وأنا خرجت رأسي من السيارة وأشرت إليهم بيدي
هيا , وقلت لألخ السائق تعرف أن هؤالء ارمني سبونا, بالطريقة األمريكية اخلبيثة وأنا أفهم هذه السبة, ولوح بيده وسبنا

, ة وقصدوا النادي األمريكي وسرنا وراءهم وأسرعنا وجاوزناهم ووقفنا السيارة يف خمبز املنشيةنلحق م فدخلوا حي املنشي
وهم وقفوا ونزل األخ املصري السائق وفتح باب سيارم وضرب السائق وأنا جبانيب نزلت بسرعة وخطفت احلجارة وبدأت 

وقد أوقع , حدا بعد اليوموقلنا هلم ال تسبوا أ, اخلوفح من وكانا مسلحني ولكن مل يتجرءا الخراج السال, أرشقهم باحلجارة
فلما رجعنا إىل املخبز , تذكرنا النظارة فقلنا لنأخذها, وتركناهم مث بدأنا بالرجوع فلما وصلنا منتصف الطريق, أحدهم نظارته

وقلت له , "ء ديبلوماسينيهؤال, ...أنتم ال حتترمون أحد", كان هناك خمرب من املخابرات السودانية أخذها وبدأ يصرخ علينا
حتركنا واتفقنا على مث , وسجل رقم سيارتنا السوزوكي, "وملاذا مل حيترموننا, وحنن أيضا ديبلوماسيني أليس كذلك يا أخي"

مث بدأت أمسع أخبار يف بيت الديبلوماسيني أن األخ زكريا مسك ومعه , وجلسنا يوم إىل يومني, أن ال خنرب أحد مبا حصل أبدا
رة اليت كنا نسوقها قبل يومني ورجال األمن جاءوا للشيخ وأخربوه بأن هناك حادثة حصلت والسفارة األمريكية رفعت السيا

ووصل اخلرب إىل رئاسة , شكوى ضد السودان يف اخلارجية األمريكية وأن هناك أناس ارادوا قتل الديبلوماسيني األمريكان
الفضل املكي وهو نسيب الشيخ أسامة وقال لنا نريد أن نعرف من عمل تلك فجاءنا األخ أبو , اجلمهورية وكربوا املوضوع

مث بعد ذلك مت االفراج عن زكريا , ونظرت إىل أخينا املصري وضحكنا, العملية؟ ألن الشيخ يريد أن يتخلص من املوضوع
مل أرقام وزارة الدفاع وال تريد واملشكلة الكربى أن السيارة حت, فقد عرف األمن السوداين أنه مل يسوق السيارة قبل يومني

فذهبت أنا واألخ املصري وهناك , فأخربين أبو حممد بأن نذهب للشيخ وخنربه مبا حصل, احلكومة السودانية أي تصعيد
فعاتبين كثريا وقال , ضربناهم شرحت للشيخ كل شيء وقلت له أا كانت حادثة عادية وكنا منرح مث تغريت إىل سب وحنن

وهؤالء الناس يف ذمة النظام , قديشو وقاتلت األمريكان يف ساحة املعارك أما هنا فنحن يف ساحة سالم وأمانكنت يف م: "يل
فهو مل يكن يريد أن , فمن يومها فهمت أن الشيخ يفهم املواثيق اليت بينه وبني الدول "يف اخلرطوم فكيف تتصرف هكذا؟

وهذا عكس ما يقوله بعض , وهؤالء الناس مستأمنني كما قال, مواثيقتتورط القاعدة يف أي عملية داخل دولة بيننا وبينها 
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ولو تركنا األمريكان وحكومة آل سعود يف حالنا يف , ليس منهجنا قتل من هب ودب, الناس أننا نقتل كل من هب ودب
لعقيق حيث لديهم غرفة وجاء األمن السوداين وحتركنا معهم إىل وادي ا. السودان ملا وصلت األمور إىل وما وصل إليها اليوم

وبدأ , وهو اآلن قنصل يف اجلزائر, وقابلت ثالث ضباط برتب متفوتة وأكربهم هو عبد القادر وكان برتبة عقيد, خاصة
  , وقد أخفيت كل شيء عن نفسي, وهو كان يريد أن يعرف الكثري عين, باالستجواب اململ والطويل وسردت حيايت كلها

  ؟كيف تعرفت على وادي العقيق - 
  "عن طريق مكتب ابن الدن يف جدة" - 
  من عرفك مبكتب بن الدن؟ - 
  وأعطيته أي اسم" شاب قمري يدرس هناك" - 
  هل سبق وذهبت إىل أفغانستان؟ - 
  ".ال مل أر أفغانستان يف حيايت أبدا" - 

كن تعرف كنت أعلم أن االمن السوداين ميلك ملفات عن معظم الشباب يف القاعدة واجلماعات األخرى ولكن مل ت
  .وكانت هذه فرصتها لتعلم عين وأنا مل أخربهم مبا أرادوا, أي شيء عين

  هل تعرف استخدام السالح؟ - 
  "أبدا مل أمسك السالح يف حيايت! ال" - 
  ما هو عملك يف شركة ابن الدن  - 
  "فأنا مسكني وأريد رزقي فقط" "أنا أعمل يف مزرعة جِنب وأسوق املواشي اكرمكم اهللا" - 
  االسم الذي يف جوازك امسك احلقيقي؟ وهل - 
فقد سلمت اجلواز ألخ لييب , ومل أكن قد استخدمت اجلواز اجلديد" طبعا امسي احلقيقي كيف أمحل اسم غريي؟" - 

  .أما اسم اجلواز الذي كان مع الضابط عبد القادر فهو االسم القدمي, مطلوب وسافر إىل لندن للجوء
  ,ال املعلومات اليت ختص احلادثمت األمر بكل هدوء ومل أعطيهم إ

  هل تعرفت على السيارة الديبلوماسية؟ - 
  "أنا ال أفهم يف هذه األمور! ال" - 
  أنت أشرت إىل الرجال باملسدس؟ - 
  "أنا ال أعرف عن شكل املسدس أصال, كيف هذا" - 
  وكيف ضربتما األمريكان؟ - 
  "تبادلنا معه األيادي وكنا ندافع عن أنفسنا" - 

فقد وصله معلومات جديدة من , القادر ذكي جدا وأراد أن جيرين ملعرفة ماذا يدور يف كواليس القاعدة الضابط عبد
  وكان يعرف أنين أذهب إىل كينيا كثريا, الضابط املفوض عن ملفات القاعدة, قبل عبد اخلالق

  هل ذهبت إىل الصومال؟ - 
  "أنا أريد أعيش, أنا ناقص مشاكل! كيف" - 
  كينيا؟هل تعرف ! كينيا - 
  "نعم فأنا دائما أنزل استراحة يف كينيا قبل الذهاب إىل جزر القمر" - 
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  هل تعلم أحدا من شباب الشيخ يف نريويب؟ - 
  "ال أعرف أحدا" - 
  الشيخ أبو عبيدة أمل تقابله أال تعرفه؟ - 
  "ولكن مل يتسىن يل الشرف لرؤيته, مسعت عنه فقط" - 
  ال تكذب علي فأنا أعرف كل شيء؟ - 
  "اذا تضيع وقتك معي وأنت تعرف كل شيءومل" - 
  أنا أسأل هنا فقط وأنت جتيب - 
  "طيب يا فندم" - 
  صاحبك الذي كان معك أهو مدرب؟ - 
  "واهللا أعرف أنه يعمل هنا يف وادي العقيق" - 
  من أين هو؟ - 
  "أعرف أنه ميين مولد" - 
  هل تعرف السودانيني الذين يعملون مع الشيخ؟ - 
  "ال اعرف أحد" - 
  تعرف أبو حفص املصري؟ هل - 
  "مسعت عنه ولكن مل اقابله" - 
  كم يدفعون لك يف الشركة - 
  " فقط وهذا قليل$ 100"  - 

  ولكن مل أخباره بذلك$ 250كان راتيب الشهري بعد والدة آسيا 
  .طيب ممكن خترخ وتنتظر يف اخلارج - 

ملف جوازه ويعرفون أنه مصري مقيم خرجت ودخل صاحيب على أساس أنه ميين ولألسف الشديد فإن األمن ميلكون 
وهنا غضب , حصل هناك سوء تفاهم بينه وبني العقيد ومل يتعاون معهم, وبعد دقائق من االستجواب, يف الدوحة بدولة قطر

, وهي من أخطر األجهزة يف السودان, وطلب رجال األمن ونقلت أنا واألخ إىل مقر قيادة األمن السياسي, األخ عبد القادر
أما أنا فقد استجوبت , األخ يف غرفة وبقي هناك لفترة مث جاءه اتصال من الشيخ أسامة بأن يتعاون مع األمن السوداينوأدخل 

وأخربوه بأنين كنت مؤدبا أثناء االستجواب , مرة ثانية ومل أغري أي شيء مما قلت رغم أن صاحيب تكلم وحكى الكثري عين
يا هارون ال تعودوا ملثل هذا فليس "مث أخربين الضابط عبدالقادر , األجوبةرغم أنين مل أكن سهال وكنت أكذب يف معظم 

وشكرين وقال أنت خطري وقد , وشكرته وأخربته بأننا تصرفنا حبماسة أكثر من الالزم, "ملصلحتكم وال مصلحة السودان
فقلت له مل أكن ألكذب عليك أبدا, كذبت علي.  

وأخربم بأا حادثة عادية من مواطنني سوادنيني , يكان نتائج التحقيقاتأسرعت احلكومة السودانية يف إعطاء األمر
وهكذا انتهت املشاكل ورجعت إىل , وأعطتهم رقم سيارة أخرى غري سيارتنا وكتبت ملفا آخر عن التحقيق وسلمتها هلم

فكان الشيخ جيربنا وحيدد لنا سرعة , وللعلم فقد كنا منظمني جدا, أشهر عقوبة يل 6فأمرت بأن ال أقود السيارة ملدة , الشيخ



                                        War against Islam                                               249 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             249 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

السري أثناء سواقة السيارات عندما خنرج يف الرحالت الترفيهية خارج اخلرطوم حيث يكون هناك مسابقات ثقافية ورياضية 
  .ويذبح الذبائح وكان الشيخ حيب السري يف طريق التحدي مشروع اجليلي بور سوادن

وشارك اإلخوة , وانتقل إىل الصومال فقد بدأت املعارك, ىل كينيام ومت تسفري األخ شعيب إ1996دخلنا يف سنة 
واشترك عيسى الكيين والترتاين وخلفان وغريهم من الشباب الغيريون لدين اهللا فقد , الكينيني يف مساندة إخوام يف لوق

أن الضغوطات قوية من قبل  وكنت أعلم, مدينة لوقم الصوماليني ضد اجليش الصلييب الذي أراد إحتالل ذهبوا لنصرة إخوا
, األمريكان فهم ال يريدوننا أن دأ أبدا ونفكر وخنطط ونعمل لألمة كما جيب ولكن يريدون أن جيرونا دائما للحروب

فقد وعدت مببالغ كبرية يف , وبدأ اإلخوة يسافرون خلارج السودان, ليسترتفونا فلم يرتاحوا للشيخ وهو ساكت يف السودان
ملاذا ال تصرف هذه , وكأن مشكلة األمة واقفة على القاعدة فقط, ات االسالمية وعلى رأسها مجاعة الشيخسبيل طرد احلرك

ويف هذه األثناء كنت , املبالغ لتعمري فلسطني أو الصومال؟ أما الشيخ أبو عبيدة فكان مستمرا يف خمططاته يف شرق أفريقيا
عياد بعز وفخر يف اخلرطوم وكانت الصلوات تقام يف ساحات مفتوحة منشغال يف مكتيب وقد مر علينا عيدين وصلينا تلك األ

وهناك اشاعات بأن , والعجيب أن زوجيت مل تستقر معدا بعد الوالدة وقلت يف نفسى رمبا بسبب الوالدة, وحيضرها نساءنا
احلمل حسب القرآن املرأة ال حتمل إن كانت ترضع وأنا صدقت تلك اإلشاعات وبدال من أحسب جيدا يف تنظيم موضوع 

ويف , واستمرينا هكذا, ستخدم أي وسيلة ملنع احلمل بسبب أن زوجيت ترضعومل أ, كنت متساهال, راه موافق يلأو ما أ
احلقيقة هي محلت ولكن ال نعرف أو أننا مل نكن لنصدق فإن آسيا كانت ترضع وقد اتفقت مع زوجيت على عدم االجناب إال 

  .ولكن قدر اهللا وماشاء فعل, الم واملشي عندئذ نفكروتتمكن من الك, بعد تفطيمها
ومن بقي منهم فقد حلق باجلماعة الليبية اليت كانت , وشرعت االدارة يف تقليص الشباب الليبيني, بقيت يف العمارة
عدل إىل اليمن وسافر بعض كوادر القاعدة أمثال الشيخ سيف ال, وانقطعت االتصاالت متاما عن اجلزائر, تقاتل القدايف يف ليبيا

وعمل , وكذلك كان خالد الشيخ هناك وقد حاولت إدارة القاعدة تثبيت وجودها يف اليمن ولكن األمر أصعب مما نتصوره
والغريب أن خالد الشيخ , بعض التدريبات امليدانية فقد أعطي خلالد شيخ حممد دورة معلوماتية كاليت أخذناها يف اخلرطوم

وأيضا حاولت القاعدة إرسال شحنة اسلحة ملعسكرات , بات ولكن اهللا فرج عنه واحلمداهللاحممد قد اعتقل أثناء التدري
وعاد اجلميع , ادينولكن مل يتم ذلك العمل بسبب أن الشباب اليمنيني املكلفني بذلك مل يكونوا ج, الصومال عن طريق املكال

فأخذت دورات خاصة يف سكراتارية , لكومبيوتريف هذه الفترة طورت نفسى كثريا يف جمال اإلداريات وا .إىل السودان
وكذلك أجلب , فكنت أقرأ اجلرائد الفرنسية, وانتسبت للمكتب الثقايف الفرنسي يف اخلرطوم ملتابعة القراءة, االجنليزية والعربية

نت من تثبيت مل أكن أضيع اي فرصة يف البحث عن املعرفة والعلم وكذلك متك, الكتب لزوجيت حملاولة رفع مستوى ثقافتها
وأسأل اهللا أن يساعدين يف ذلك فالقرآن هو كل ما , وقد عهدت اهللا أنين سأحفظ القرآن, نصف القرآن الذي كنت أحفظه

  :ويف الشهر الرابع بالضبط وأثناء تواجدي يف مكتيب جاءين الشيخ ابو حفص وقال يل, لدينا وهو فخرنا عند األمم األخرى
  عبيدة أن تسافر فورا إىل نريويب يا هارون هناك أوامر من أبو - 
  "لوحدي أو مع أهلي" - 
  وال أستطيع رد طلب أبو عبيدة فهو أمريي فماذا ترى؟, فهو يريدك يف عمله اخلاص, واهللا أظن مع زوجتك وابنتك - 
  "حنن حتت اخلدمة يا شيخ أبو حفص وخندم يف أي مكان" - 
  .طيب جهز نفسك وختلص من أغراضك وسوف تتحرك بسرعة - 
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, فقد وصل مجاعة من شباب جالل آباد إىل السودان, كنت أعلم أن ساعة الصفر بالنسبة للجماعة ككل قد اقتربت
وقابلوا الشيخ وتكلموا معه خبصوص , وليس كما يقال بأن الرئيس رباين هو من أرسلهم, وهم من قبيلة الشيخ يونس خالص

جواز سفري القدمي وكتبته باسم احلقيقي وبعثته إىل جدة ومسحت , سفره ولكن مل يكن أحد يعرف كيف ستتم العملية
وعندئذ أرسلت أوراقي إىل البلد وبعد أسبوعني تقريبا وجدت جواز , للتجديد وقد جددت ومل يعطى يل جواز سفر جديد

يد أن أخرج سفر جديد باسم فاضل عبد اهللا حممد ومن مث بعت ثالجيت والغاز والغسالة ومكينة اخلياطة بثمن خبس ألنين أر
  .قبل أن تتعقد األوضاع

, م قدم بعض الشباب شكوى له فيما خيص الرواتب وطريقة العيش1996ففي بداية سنة , الشيخ قد رتب كل شيء
مثل عدم استخدام األغراض الكهربائية التكميلية مثل , كان الشيخ قد وضع معاير للعيش وأراد من الشباب أن يتدربوا لذلك

ات والثالجات وغريها وهو طبعا مل يكن ميلك تلك األغراض فهو يشرب دائما من األزيار وال ينام يف الغساالت واملكيف
إنين أعلم أن من بينكم مهندسني "ويف االجتماع تكلم اجلميع بأراءهم مث بدأ الشيخ بالكالم املفيد فقال لنا , غرف مكيفة

أما الذي يظن أن رابته ال يتماشى مع موقعه , ا يزداد بتوسع العائلةومهنيني وفنيني وما إىل ذلك ولكنين أدفع لكم راتبا موحد
ألنكم تستهلوا ذلك , أنا أدفع لكم, ؟فليذهب ولكن هل سيليب النداء عندما أحتاجه؟ أم سيغفل بسبب متاعب العمل, املهين

ن أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه كان هل هناك مشاكل يف ذلك إ, فأنا أتوىل األمور الدنيوية, فأنتم تركتم الدنيا خلدمة الدين
فحزن الكثري منا ألننا أتعبناه , "؟ال أظن أن هناك مانع شرعي من ذلك, ويتفقد بيوت عائالم, يدفع الرواتب للمجاهدين

إن وملا رجعت البيت قالت يل زوجيت , معنا وهو واهللا ال ينام وال يستيقظ إال ويسأل عن أحوال املسلمني يف مجيع البقاع
فأجابت أن , قلت هلا أنا من أقرب الناس للقرارات ومل أمسع بذلك, هناك إشاعات بأن اجلميع سريحل إىل أفغانستان قريبا
فضحكت لدهائها وهنا عرفت أن الشيخ , أليس وراء كل عظيم إمرأة؟, هناك أمور سرية ال يعرفها الرجال ويعرفها النساء

فهي مرحلة غري واضحة , حلة اجلديدة حيث ال ثالجات وال غسالت وال مكيفاتيدرب الشباب على الوضع الثاين يف املر
  .كانت هذه  املرحلة هي مرحلة أفغانستان الثانية, وفيها خماطر

  

  زيارة الوالدة
  

وكان من , وأخذت عائلىت معي, م ركبت اخلطوط السودانية جبواز السفر اجلديد1996يف الشهر الرابع من سنة 
ومعرفة املهمة اجلديدة اليت سأكلف , يف نريويب أوال ملقابلة الشيخ أبو عبيدة البنشريي وإعطاءه مبالغ من املالاملفروض أن أنزل 

, فهي احلفيدة األويل من بناا, ألن أبوها مشتاق هلا وللبنت, أما زوجيت فقد رتبت هلا بأن تواصل السفر إىل جزر القمر, ا
كنت أعلم أن عمي وأيب وكذلك , وجهز الذبائح للفرح, ف بأن أم الفضل أجنبتوعمي كان قد أرسل اهلدايا عندما عر

وهكذا وصلت يف نريويب وودعت أم , محايت ووالديت سيفرحون كثريا باملولود فهي من دمنا وشحمنا ومجعت األنساب
خ النووي الطيار مع زوجته وعندما وصلت إىل البيت يف أمباكاسي وجدت األ, وجاء األخ وديع يف املطار ليستقبلين, الفضل

وسألته ما سبب اختياره لنريويب فرد علي بأنه مل خيتر بعد مكان االستقرار ولكنه يريد أن يعمل , وقد رزقهما اهللا بسليمان
, "هو يريدين يف أعمال إدارية يف نريويب"وسألته وما رأي الشيخ أبو عبيدة؟ فأجابين , معنا يف اللجنة العسكرية يف الصومال

  .وبدأ الكالم, وكان األخ النووي معي, ويف اليوم الثاين ذهبت إىل وسط البلد وقابلت الشيخ أبو عبيدة وسلمته األمانات
  يا هارون أين زوجتك؟ - 



                                        War against Islam                                               251 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             251 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

  "أرسلتها إىل البالد لتتفقد عائلتها" - 
  وستعمل مع األخ وديع يف مكتبه, طيب امسع أنت ستنتقل إىل نريويب - 
  "ممكن أن أعرف طبيعة العمل هل, خري إن شاء اهللا" - 
  .فهناك هيئة انسانية يديرها وديع وسوف تسانده يف ذلك, وتنظم العمل, سوف تعمل معه كاسكريتري خاص به - 
  "يعين سأستقر يف نريويب؟" - 
  هناك مشاريع جديدة نريد النووي أن يشترك فيها, وتنسق مع الشباب يف الصومال, نعم - 
  "ما هي ؟" - 
وقد اشترينا قارب مسك وعملنا دراسة , تدعم اخللية يف شرق أفريقيا من دون للجوء إىل اخلرطوم, ديةمشاريع اقتصا - 

وأما النووي فسوف نرى دوره يف , وقد كلف األخ مروان الفلسطيين بالقارب ووديع هو من يقيم العمل, جدوى للمشروع
فقد عملت جلسة عمل مع الشيخ حسن , وماليةاألخ شعيب ومصطفى وأبو تراب سيهتمون بالشؤون الص, هذا املوضوع

وختفيف , لى احلكومة االثيوبيةللضغط ع, تركي والشيخ الطيب وهو مسؤول االوجادينيني لدفع التدريب العسكري لألمام
  أظن اجلميع قد عرف دوره؟ ...على السودانيني

  "عندي طلب مهم ياشيخ, ...فهمنا طبعا" - 
  تفضل يا هارون - 
  "فقد مرت ست سنوات دون رؤيتها؟, ذهب إىل البلد لرؤية والديتهل ممكن أن أ" - 
  ,فهناك أعمال كثرية جيب أن تنفذ بسرعة, طيب ممكن ذلك ولكن ال تتأخر - 
  ".إن شاء اهللا لن أتغيب أكثر من شهر" - 

  .محه اهللاوهكذا تركت الشيخ أبو عبيدة ورجعت إىل وديع وكان هذا آخر يوم أرى فيه الشيخ أبو عبيدة البنشريي ر
بل أسرعت أوال بالذهاب إىل بيت , ومل أذهب إىل بيت زوجيت, وتعجبت عائليت يب كالعادة, سافرت يف اليوم التايل
: ت البنت وأا مجيلة جدا وسألتهاوأخذا باألحضان وبكت كثريا وقالت يل بأا رأ, والديت اليت اشتقت إليها كثريا

وهللا شعرت , "راضية عنك يا ولدي وأدعو اهللا لك كل يوم"فقالت , "؟ت وفيما أفعلأنت راضية عين فيما فعلهل !... أمي"
فقالت يل بأا مع , واستأذنتها بالذهاب إىل زوجيت, وسعدت بسعادا, فرضى الوالدين هي مفتاح اجلنة, بسعادة ال تطاق

مجيلة ويعيشون يف مزرعة كبرية تابعة ملؤسسة كم تقريبا وهي قرية ساحلية  15أهلها وقد انتقلوا من العاصمة إىل قرية تبعد 
ومل أتأخر يف العاصمة ومل ترد والديت طليب , يف بنت عمي ميمونة, فقلت لوالديت بأن نذهب سويا لتعزيتهم, خلفان التجارية

  .أنا وأخيت سعادة والوالدة, فقد سافرنا سويا بسيارة البيت
, وأبلغته آسفى وقدمت عزائي لفقدان الشهيدة ميمونة, بنتعندما رأتين محايت فرحت جدا وعمي كان مسرور بال

فكان يأخذها يف كل مكان ويتجول , أما مع وصول آسيا فقد فرح جدا ألن اهللا أخذ ميمونة وأرسل هلا آسيا, وكان متأثر ا
وز واملنجا واجلوز وكانت أشجار امل, فأنا أحب الطبيعة, وهكذا رجعت والديت وبقيت يف املزرعة اجلميلة, ا وينشد هلا

والبيت كان كبريا وهكذا خصصت غرفة يل أما البنت فمجرد أن , اهلندي والفواكه األخرى هي اليت تطل يف كل مكان
خيوف به اللصوص عندما سكن يف جزيرة , كان لدى عمي مسدس قدمي, لتنام معهما, ترضع تنتقل إىل غرفة جدها وجدا

كنت أتردد دائما يف العاصمة , وكان سعيدا جدا لرؤييت ولرؤية بنته, بتلفه فنظفته لهفبدأ الصدا , موهيلي لسبعة عشر سنة
ولكن , فأجابت بال, تها إن كانت حامللَقد انتبهت والديت ملعدة زوجيت فسأو, لرؤية والديت وهي كذلك كانت تأيت إلينا
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فهي كانت تلعب احلبل مع أخواا , مل أنتبه لألمر حىت أنا, رغم ذلك جاءت طبيبة نساء لتداويها ومل يتنبه أحدا بأا حامل
  .وتقفز هنا وهناك طوال الوقت فلم أشك أا حامل

وتكلمنا يف كيفية دفع الدعوة لألمام , ملا مسع بعض الشباب بقدومي جاءوا مسرعني للبيت وعملنا عدة اجتماعات
لدراسة األوضاع السياسية ووضع أهداف معينة , سنواتفقلت هلم بأن يعملوا استراتيجية مخسة , ومواجهة املخاطر اجلديدة

واالقتصادي والعسكري والتركيز على , وأمهها رفع مستوى الشباب املتدين يف اال السياسي, جيب حتقيقها يف املدة احملددة
اجلبهة  وعدم الفرقة فقد تأملت شديدا عندما عرفت بأن بعض الشباب قد انفصلوا عن, اخلطاب االسالمي يف كل شيئ

فأنا واحلمد هللا ال , وعملت جاهدا يف حماولة توحيد اجلميع, االسالمية للدعوة التابعة للشيخ صادق وأسسوا جبهة أخرى
بسبب , ولكن كنت أرفض أي مسؤوليات, وفعال أنا مع تقدم االسالم, وكنت أقول للجميع بأنين معهم, أنتمي إال لالسالم

واجلزيرة وكلهم أحتدوا يف أساليب العمل إال أن , شباب اخلرطوم وكذلك الباكستانوقابلت , أنين مشغول مع ااهدين
ولكن اتفقنا على االصالح الداخلي وعدم فتح , شباب بيشاور كانوا عسكريني أكثر من كوم إداريني فقد اثر اجلهاد فيهم

ن بلدنا صغري وأهلها مسلمني ولن يفهموا فإ, جبهة داخلية ضد احلكومة كما هو حاصل يف اجلزائر أو مصر أو أي مكان آخر
 ,أصال ال أؤمن مبدأ التكفري العشوائيو, د فهذا كله يفقدنا الشعبيةمهما عملنا قضية أن الرئيس هو عميل أو كافر أو مرت

 وجيتهدون يف ابراز قدرات, يهامجون ااهدين وال يكفرون من كفره اهللا ورسوله, وأقول عشوائي ألن هناك مرجئة جدد
, وهم يقولون بأم سلفيون وينتمون إىل السلفية والسلف الصاحل منهم براء, العلمانيني وتشويه املخلصني من أبناء أمة حممد

فهم , أما هؤالء العلمانيني الذين يرفضون أن هناك ردة, فالسلف من كفر الذين منعوا الزكاة رغم أم يقولون بال إله إال اهللا
فهم قد أحبوا أعداء , ويشككون يف القرآن ويسبون وال أحد يتعرض هلم, ريدون ملصلحتهم فقطيأخذون من االسالم ما ي
وطبعا قد , وعلماء بالد احلرمني املخلصني ويتهموم بالوهابية, وعبد اهللا عزام, وطعنوا يف سيد قطب, الدين واموا املسلمني

ويلبسون , العمياء للحكام اخلونة الظاملني املستبدين للشعوبومن صفام والءهم , بدأوا بلعن وشتم الشيخ أسامة بن الدن
  .وحنن ال يهمنا هؤالء املرجئة اجلدد, حنن أوال وأخريا مسلمون هكذا مسانا اهللا, ثوب السلفية وهم من السلفية بعيد

ام وأسقط سيد حممد جوهر من احلكم كما توقعت بسبب اجتهاده يف انضم م1995وصلت إىل البلد بعد انقالب 
  .وأصبح سيد حممد تقي الدين رئيسا للدولة ودار هذا احلوار بيين وبني أخي عمر ملعرفة ماحصل, اجلزيرة جلامعة الدول العربية

  "يا عمر لقد أخربتك بأن الفرنسني سينتقمون من جوهر" - 
  فقد انقلبوا عليه, نعم واهللا لقد أصبت - 
  "من قاد االنقالب؟" - 
  غريه فهو مسمار جوحا الذي يعاقبنا به الفرنسيني كلما أرادوا تغيري النطامبوب دينار طبعا ومن يكن  - 
  "يا لألسف الشديد مث ماذا حصل؟" - 
لدينا صهر متزوج من بنت خالتك سعيدة وهو ضابط يف القوات املسلحة وكان من املوالني للحكومة يف حماربة  - 

  وكانوا بقيادة العقيد غزايل, بوب دينار ومرتزقه
  "رجع بوب دينار من جديد؟ وكيف" - 
جاءت قوات صهرنا لعمل , ولكن عندما استولوا على اإلذاعة, رجع وقد رحب به اجلنود السريني الذين درم - 

  .هجوم مضاد وهكذا مل تنجح العملية متاما ألن هناك ضباط العقيد غزايل متردوا على بوب دينار وجمموعته
  "وماذا بشأن الضحايا؟" - 
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وعدم , ولكن تراجع بوب دينار وعمل اتفاق مع احلكومة الفرنسية لترك البالد, ينة صغرية فهي كثريةبالنسبة ملد - 
وهذا , ويف نفس الوقت جنى السيد حممد جوهر وهرب إىل مدغشقر" كومبو"امثال , التعرض لضباطه القمريني الذين دعموه

ومن املفروض عمل , سنوات 4وهكذا دام رياسته , فهو كان مزعج مثل أخوه علي صاحل, ما كان يريده الفرنسيون متاما
  .انتخابات يف شهر رمضان ولكن األحزاب كلها رفضت ذلك احتراما للشهر املبارك

  "أنا ال أحب هؤالء السياسيون الذين يكذبون على الناس" - 
  "ما هو برنامج تقي الدين بعد فوزه؟" - 
  ,إىل عاصمته اجلديدة يقول سيزرع أشجار املوز يف العاصمة وحيول مدينته - 
  "وسوف يكرهه الناس ذا, هذا مستحيل طبعا" - 
  هو مدعوم من قبل فرنسا أيضا - 
  "هل االنتخابات كانت نزيهة؟" - 
  .وهي ساندت تقي الدين بدال من صاحبنا العريب عباس يوسف, حتت اشراف فرنسا, نعم كانت كذلك - 
وما يف شيئ امسها , سنة إىل اآلن 15تثمر شيء سوى التسول ملدة فهي مل , أنا ال أحب سياسة الفرنسيني اخلبيثة" - 
  ".نزيهة

  إال أنه قرب االسالمني قليال, فاز حممد تقي الدين ولكن لن يتغري شيئا أبدا - 
  "إذا أظهر أنه وطين, أنا واثق أنه لن ينجو من الفرنسني" - 
  يف صاحله فهو منتخب رمسياكل شيء اآلن , ولكنه سياسي حمنك ويعرف كيف يتعامل مع احملتل - 
  "لكنه كان متشوقا للحكم من زمان يا ترى هل سيحسن التصرف يف احلكم" - 
  بعض الناس يقولون أن لديه ميول ديكتاتورية مثل رئيسنا األول أمحد عبداهللا رمحه اهللا - 
  "مسعت أنه يؤيد حتكيم القرآن يف كل شيء" - 
  ن أصدقاءه يف باريس سيتركونه ليفعل ما بدا له؟ولكن هل تظ, هذا كان شعاره يف االنتخابات - 
فهي مل ترضى باالنتساب للجامعة العربية فكيف , فرنسا لن ترضى أن ترجع جزر القمر لالسالم احلقيقي" - 
  .والنتيجة خلع سيد حممد جوهر, باالسالم

  . فيهوتقي الدين قد غير العلم القمري واضاف اسم الرسول صلى اهللا عليه وسلم واسم اهللا - 
حنن ال نعبد , املهم أن يعملوا باسم اهللا, ال بأس يا عمر حىت صدام حسني اآلن يضع اسم اهللا يف العامل العراقي" - 
  "ألنه من اإلخوان املسلمني, وتقي الدين لن ينج من الفرنسني, األعالم

  "قل يل وماذا عن املرتزق بوب دينار؟" - 
  قد رجع إىل فرنسا معززا مكرما - 
  " إن فرنسا سوف تدفع مثن هذه اخلزعبالتواهللا" - 
  من يواجه فرنسا يا عبد اهللا؟ - 
جيب على الفرنسني أن حيسوا أننا لسنا ضعفاء , واجلواب حنن املسلمون أبناء جزر القمر نواجهها, هذا هو السؤال" - 

  ",لدرجة أم يغريون رؤساءنا كل سنة حسب سياسام
  "يف ذلك قد ارتكبت ذنبا كبريا يف حق الشعب القمري يا أخي عمر احلكومة الفرنسية هي" - 
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  !وهم ميلكون اإلعالم, ال أحد يعرفنا, من سيحاسب فرنسا جلرائمها هنا؟ - 
  "املهم جيب أن يعرف اجلميع بأا ارتكبت جرمية يف حق رؤساءنا, حنن أو أبناءنا" - 
  الغابةأعين حيكم بقانون , يا عبداهللا حنن يف عامل القوي يأكل الضعيف - 
  .فهي لن تفكر حىت ذا املوضوع, وهذا هو السبب الذي دفعين للقول بأننا سنحاسب فرنسا ومل أقل األمم املتحدة - 
  "تعرف أن فرنسا ال تعطي أحدا أي فرصة يف التدخل يف مستعمراا" - 
  .تثبيتهالو ال تدخل عمالت كل دول الفرانكوفونية ل, أما عرفت أن الفرنك الفرنسي كاد أن يسقط - 
  "عجيب أهذا صحيح؟" - 
  واحتد الفرنك األفريقي وغريه ليساند الفرنك الفرنسي, نعم حصل ذلك - 
ألنه , نسمع أن هناك بعض الشباب يف فرنسا طلبوا حماكمة بوب دينار يف حماكم الدولية ولكن فرنسا ترفض ذلك - 

  مواطن فرنسي ومن املخابرات السرية
ومسى نفسه مصطفى حاج عندما أطاح بالرئيس علي صاحل ومت , قال بأنه قمري, ولكن أنسيت أن بوب دينار" - 

  "تزوجيه بامرأة قمرية يف داخل املسجد الكبري؟
وكما تعلم فإن , ولكن احملاكم الشرعية ترفض ذلك, نعم أعرف ذلك فهو مصر أنه قمري وعنده اجلنسية القمرية - 

  .فسهل جدا, أما لو أردت شرائها من اخلارج مسيةإن كانت ر, سية ليست بأمر سهلاحلصول على اجلن
لقد انتخب رئيس جديد جلزر , وأخي عمر سياسي حمنك وحيب الدردشة كثريا, كنت دائما أتابع األوضاع السياسية

وكذلك خصصت , م وأصبحت البالد تتجه إىل فوضى اقتصادية وأصبحت السلع كلها غالية جدا1995القمر من 
أما اخلطوط اجلوية فقد ألغيت متاما وأصبحت هناك شركات دولية , رباء واملياه واملؤسسات السياحيةالشركات العامة كالكه

ألا كانت غالية مقابل السودانية أو , املنافسة اجلديدة أقفلوا شركتهم يف البلدبن وعندما شعر الفرنسيو, فس الفرنسيةتنا
, يتجهون إىل جدة وديب والدول العربية بدال من فرنسا البعيدة والغاليةوبدأ التجار القمرين , االماراتية أو اليمينة وغريها

م عندما وصلت للبلد مل أمتكن من رؤية أخيت قمرية فقد سافرت 1996ويف سنة , كانت هناك فعال أزمة اقتصادية حقيقية
ولكن متكنت من , مع زوجهاوكذلك آمنة اليت تعيش يف فرنسا , أما ساملى فهي مل ترجع من مايوت, إىل أجنوان مع زوجها

أما فؤاد فقد حصل على باكالوريوس أديب , حضور حفلة خترج أخي فؤاد وأخيت آمنة الصغرية وقد أكملوا دراسام الثانوية
وقد خطبها رجل يكربها بأكثر , واختارت أن تدرس االقتصاد, أما األخت آمنة ألا ذكية جدا مثلي فقد حصلت على علمي

وهكذا عملنا العقد وتركنا أمر البناء عندما ستكمل , فقنا عليه ألنه رجل طيب ومتدينا وإخواين وسنة ولكنىن 20من 
أما فؤاد فقرر أن يذهب إىل فرنسا وأنا اقترحت له أن , وكانت قد سجلت يف جامعة بور لوي يف موريشويس, دراستها

جيب أن نسيطر على املؤسسة العسكرية , إلخوة دائماهذه كانت استراتيجييت مع ا, لريجع ضابط بعد سنتني, يدخل العسكرية
, مكثت يف البلد ملدة اسبوعني تقريبا, ولكنه اختار طريقه ومل أجربه على شيء, إن كنا نريد أن نؤثر يف السياسة القمرية

ها يف وكنت وقت, من مدينة جوماين, فقد مات زوجها الرجل الغين, وعزيت خاليت براية, ومتكنت من رؤية كل خااليت
انظر : "وقالت يل, ا أنين أريد أن أتزوجم عندما جئت إليها وأخرب1994وتأثرت كثريا لرؤييت فقد ذكرتين بسنة , اخلرطوم

, من العمر مل يفكروا بعد يف الزواج 35وإخوانك الكبار وبعضهم يف , إىل نفسك اآلن أنت أب صغري ولديك بنت مجيلة
سافرت كثريا يف القرى القمرية ألقابل شباب بيشاور والسودان . ا بأن الربكة فيهافأجبته, "جيب أن تشكر اهللا يا ولدي

كنت أقول هلم بأنين أؤمن بأننا جناهد دفاعا عن أنفسنا أما جهاد , وغريهم حملاولة ترتيب أنفسنا وعدم التفرقة وجتنب الفنت
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مد اهللا أن يف زمننا انتشرت الدعوة ودخل االسالم يف واحل, إال بوجود دولة اسالمية قوية, فال أظن أنه سيتكرر قريبا, الطلب
وموضوع نقل احلرب والقتال إىل أراض األعداء دون امجاع األمة , وماذا نريد حنن غري ذلك؟, كل العامل وبدون قتال

ومل تكن , يةلقد رأينا عندما حاولت جمموعة من ااهدين نقل املعارك إىل األراضي الروس, واالعداد اجليد خطري جدا جدا
وهذه هي , وأصبحنا نؤمن باملفاجاءات أكثر من اختاذ االسباب الالزمة للنصر, تلك اموعات جاهزة ملثل هذه الصراعات

, وهكذا حصل اخلطأ فقد ردت روسيا بقوة غري طبيعية, وجيب أن نعقلها مث نتوكل على اهللا, املشكلة توكل بدون أسباب
وكل شعوب عندما اجم فهي تتحرك من أجل احلمية , ويتطلب استعدادات كثرية, كلنا نعرف أن جهاد الطلب صعب

وأقنعت العامل أا , وهكذا رفعت روسيا صوا وكأا الضحية, فاملسلم والكافر يف ذلك سواء, ومحاية العرض واألرض
, عية واحناز ااهدون إىل اجلبالودخلت القوات الروسية الشيشان من جديد وأطيح باحلكومة الشر, اجم من قبل ااهدين

حنن دائما ال ننظر إىل احلقائق ومن يتكلم عن احلقائق ينظر إليه كأنه خائن أو ال يريد اجلهاد أو متقاعد أو ال يفهم وهذا واهللا 
ولكنين , ما جعلنا نفقد كثري من احللفاء سواء العلماء أو حىت بعض احلكام الذين غضوا الطرف عنا يف الدول االسالمية

فأنا عدوهم االول وهذا شرف يل , فأنا ال أبايل بالصهاينة أبدا, وجدت هذه الفرصة ألتكلم مبا نعتقد ومبا يعتقده الشيخ أسامة
ولكن احلقيقة أن بعض ااهدين ال يؤمنون , وعن املسلمني, وسوف أستمر يف اجلهاد ضدهم دفاعا عن أراض املسلمني

والرسول الكرمي , ويف نفس الوقت يفتحون جبهات ضد بالدنا وأنا ال أوافق على هذا, التريثوال , وال املفاوضات, باهلدنة
  .صلى اهللا عليه وسلم قد هادن وحتالف وتصاحل وتفاوض هل حنن أحسن منه؟

هي بنت أخيت سعادة وامسها رائدة وقد أصبحت خاال من , عندما رجعت إىل البلد كانت هناك بنت جديدة يف العائلة
أما بنات سعادة فهن معنا يف , ولكنين مل أره بسبب أنه يعيش يف اجنوان, "إدغام"م عندما أجنبت ساملى ولدها 1990سنة 
  .وكنت ألعب كثريا معها, البيت

الغريب أن بعض الشباب حاولوا معرفة عالقيت بالقاعدة فأخربم أنين ال أعرفها وأنين أعمل مع شركات أجنبية اغاثية 
وبدأ حيكي يل قصص كثريا عن دوره يف , وترك االلتزام, ين أبو هريرة يف زيارة مفاجئة وقد تغري متاماوجاء, يف نريويب

وأخربين بأنه شارك مع بعض االنقالبيني ولكن فشلوا يف قلب النظام فهرب إىل مايوت ومن هناك مسك , االنقالبات يف اجلزر
تعلمت كل الشيء من أجل دين اهللا وأراك اليوم تتاجر ما " "زقة؟هل أصبحت من املرت", فقلت له, وسجن مث أعيد إىل البلد

أن تكون مظلوما خري من أن تكون ", "وال تنسى أن سفك الدماء بغري حق ال جيوز", "تعلمته من أجل الدنيا ومصلحتك
ابقة أن أبا هريرة وحاول معرفة أخبار القاعدة ولكنىن مل أفتح معه اي حوار ذا الشأن فقد كان لدى معلومات س, "ظاملا

والشباب , يعمل كعميل مزدوج لدى احلكومة ومن املمكن أن جيند من قبل الفرنسني ملالحقة كل من كان يف أفغانستان
  .ومل أتأخر كثري يف جزر القمر, عرفوا كل حتركاته

  العمل يف اهليئة اخلريية
  

ملتابعة العمل يف اهليئة اخلريية كما , م ودعت زوجيت يف مزرعة أبيها وسافرت راجعا إىل نريويب19/5/1996يف 
ووصل األخ , ويف نفس هذا اليوم كان أخونا وديع يركب نفس طائرايت إىل اخلرطوم, اتفقنا مع الشيخ أبو عبيدة البنشريي

وفور وصويل إىل البيت وجدت أخانا أبو , ألن املعارك كانت كثرية, شاكر املصري من اخلرطوم لينضم إىل شباب الصومال
م أي بعد 21/5/1996ويف تاريخ , راب الكيين مع عائلة وديع أما األخ النووي فقد انتقل لبيت آخر مع زوجته املصريةت

وااهدون يستمعون , وكنت مستيقظا أنا واألخ شاكر نتابع األخبار الدولية, كان الوقت متأخر جدا, يومني من وصويل
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ومن ضمن , والدوتش فايل األملانية, ومونت كارلوا, عة الفرنسية القسم العريبواإلذا, واليب يب سي, دائما إىل إذاعة الكويت
وكانت البعوضة تزعجنا , كنا يف منتصف الليل, األخبار أن هناك سفينة كبرية غرقت يف حبرية تنجانيكا املعروفة بفيكتوريا

هناك , وكانت املكاملة دولية, سرعت ورديتورنّ جرس اهلاتف فأ, رغم أن مشروعنا اخلريي هو يف حماربة البعوضة واملالريا
  .والصوت متقطع, صوت رجل يتكلم باالجنليزية والسواحلية

  ....آلو آلو آلو - 
  "يبدوا أنه ال يسمعين جيدا" - 
  )أبو تراب الكيين(هل ممكن أن أكلم حممد كراما؟, آلو - 
, ظته من نومه وأخربته بأن هناك مكاملة عاجلةوتوجهت لغرفة أخينا أبو تراب وأيق" انتظر قليال سأناديه, نعم, نعم" - 

  .فأسرع إىل اهلاتف
  .هل أنت متأكد؟.....وأين هو؟.... نعم أعرفه... نعم... آلو.... نعم أنا حممد كراما - 

أخربين بأا كانت من ترتانيا من مدينة , وبعد أن أى املكاملة, جرت املكاملة بسرعة وكان أخونا أبو تراب متوتر
, !...لقد مسعنا ذلك يف األخبار اآلن, هناك سفينة كبرية غرقت هناك... أتعرف: "فقلت له, اقعة يف حبرية تنجانيكاالوموانزا 

وقال الشاب بأنه موجود , )اسم حركي أليب عبيدة البنشريي" (جالل"فرد علي قائال بأن الشاب الذي اتصل يعرف أخونا 
ال أصدق ما أمسعه من , صدمنا من اخلرب, ...أن جالل ال يزال يف داخل السفينةداخل السفينة وأن أخوه جنى وهو من أخربه ب

وبدأت أسأل أبو تراب  "وكيف عرف رقم هاتفنا؟ وكيف عرف أبو عبيدة؟", سألت أبو تراب "من هذا الشاب؟", أبو تراب
  .اعن حتركات الشيخ أبو عبيدة يف نريويب فقال بأنه ال أحد يعرف ما يفعله أبو عبيدة أبد

  الشيخ يتحرك بسرية كبرية وال أحد يعرف أين يسكن يف نريويب - 
  "لك بأنه كان يف السفينة؟وهل أكد " "كيف هذا؟ غري معقول" - 
  هناك شاب هندي وهو يعرفه متاما ويعمل معه, نعم قال يل ذلك - 
  "ما امسه؟" - 
  اسكندر - 
  "يا أبو تراب هذا املتصل قال يل أوال أنه اسكندر" - 
  اسكندر وبأن جالل أو عادل حبيب يف السفينة هنأكد يل أ.... ,عمن, نعم - 
  "أقال لك عادل حبيب؟" - 
  نعم قال ذلك ماذا تعرف عن عادل حبيب؟ - 
  "فقد جهزت جواز سفر هوالندي ذا االسم وحيمل صورة الشيخ أبو عبيدة, عادل حبيب هو الشيخ أبو عبيدة" - 
  ماذا نعمل اآلن؟ - 
ألن املصريني لو عرفوا اخلرب فسوف نكون حنن يف خرب كان ألنه , ملسئلة حبكمة وسرية جداجيب أن نتعامل با" - 

  ".وحنن ال نعرف حىت هذا الولد اهلندي بشخصيته احلقيقية متاما" "وال أعرف ألي سبب لكنه مطلوب, مطلوب يف مصر
  .وسألت حممد, يباوهكذا صدمنا مجيعا هلذا النبأ وبدأت أتذكر آخر يوم قابلته قبل اسبوعني تقر

  ".ماذا كان لديه يف ترتانيا؟" - 
  .فقد اشترى أراض هناك, فأخربين بأن هناك مشاريع اخراج املعادن مثل الذهب واألحجار الكرمية
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  ".هل سافر مبفرده لترتانيا؟" - 
  .ال أعلم ولكن سافر بالسيارة النيسان البيضاء وعرب احلدود إىل ترتانيا - 

واستمرينا , ومل يكن قد ظهر أي خرب عن مفقودين أو ضحايا, املدينة وأخربته باخلرب احملزناتصلت بالنووي يف وسط 
, يف متابعة األخبار يف اإلذاعات العاملية فقد سهرت على اإلير إي يف الفرنسية وحاولنا االتصال باخلرطوم بالليل ومل نوفق

وسعر اخلط يساوى سعر سيارة تويوتا يف ذلك الوقت , جدا وكانت تكاليفه غالية, وأمحد اهللا أننا كنا منلك هواتف نقالة
وبعد صالة , فلم تكن كينيا متلك خطوط اجلي ايس إمي, ولدى وديع خط أخر, وكان لدى الشيخ خط$, 3500حوايل 
عاودنا االتصال باخلرطوم ورد علي األخ رضا التونسي وهو من حراس الشيخ السابقني ومن مؤسسي القاعدة يف , الفجر

  .مأسدة األنصار جببال جاجي
  نعم من املتكلم؟ - 
  "أنا هارون من نريويب" - 
  هل من جديد؟, يا هارون إيش عندك, أيوا, أيوا - 
  "أعطيين الشيخ أبو حفص لو مسحت! رضا" - 
  ليس موجود بقريب - 
  "طيب الشيخ نفسه لو مسحت" - 
  ليس موجود - 
  "هل أبو حممد موجود؟, من عندك من املسؤولني" - 
  لكن سيف العدل هنا ووديع أيضا موجود, ليس موجود, ال - 
  "أعطيين وديع بسرعة" - 
  ! "عندنا مصيبة.... وديع, آلو" - 
  إيش يف؟ - 
  "عادل حبيب كان يف السفينة اليت غرقت ليلة أمس يف موانزا ترتانيا" - 
  إنا هللا وإنا إليه راجعون! صحيح - 
  "ر اتصل وأبلغنا بوجوده يف السفينةمل نتأكد من موته ولكن هناك شاب امسه اسكند" - 
  طيب طيب انتظر حىت تكلم سيف العدل - 
  السالم عليكم يا هارون - 
  "هل أخربك وديع؟, وعليكم السالم" - 
  رمبا ميوه, ليعرف أنه ميت, رمبا يلعب بأعصابنا, يا هارون هل أنت متأكد من هذا؟ - 
  "يخ ميزح هكذاأتعلم معىن هذا؟ ال أظن الش, كيف تقول هذا يا سيف" - 
  .أتفهم؟ الكل مسافر, ليس هناك أحد هنا الكل مسافر, طيب ماذا قررمت - 
  "ماذا ترى هل هذا هو الصواب؟, قررنا أن أسافر إىل موانزا اآلن" - 
  نعم جيب أن تذهب هناك وتتحرى احلقائق وتعمل حتقيق حمايد حول احلادث وتتأكد أنه كان بداخل السفينة  - 
  "ليتابع عمله فسوف أترك املكتب, جع أخونا وديع  بسرعة إىل نريويبلكن جيب أن ير" - 
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  هل األخ شاكر عندك؟, إن شاء اهللا سريجع بدري - 
  - شفرة كلمة الصومال- "نعم هو معنا ويريد أن يلتحق مبدويب" - 
ة يا هارون حترك بسرع, فقد سافر كل الناس, أخربه أن يصرب حىت يصل وديع ليخربه على آخر التطورات - 
  .والتتأخر
  ".طيب إن شاء اهللا عندما أصل هناك سأحقق اتصاال بكم" - 

وكما هو معروف . ولكن مل أفهم أنه غادر السودان, انتهت املكاملة وقد فهمت بأن الشيخ غري موجود يف اخلرطوم
فتحركت , قة فيدها استيتيف منط, كم فنحن قربيني جدا من مطار كيناتا الدولية 13فإن بيتنا يبعد عن مركز املدينة حبوايل 

وبعد ساعة من احلجز كنت يف مطار , أنا واألخ حممد كراما بسيارتنا إىل مركز املدينة وحجزنا تذكرة ذهابا إىل مدينة موانزا
وكنت أمحل بطاقة " مساعدة األمة اإلفريقية"وعرفت نفسي بأنين إغاثي من مؤسسة غري حكومية وامسها , ويلسن الداخلي
وكان معي يف هذه الرحلة وزير , ركاب 9وطارت بنا الطائرة الصغرية اليت تسعي , يت السكريتري األول هلااملؤسسة بصف

, وفورا وصولنا نزلنا يف املطار الصغري, الذي كان يف زيارة لكينيا مث قطعها ليذهب إىل مكان احلادث, املواصالت الترتاين
ألن ال يعرف أحد بقصة , ربنا يستر"قلت يف نفسى , عالم يف كل مكانرأيت الوفود األجنبية الكثرية ورجال الصحافة واال

فأبو عبيدة هو نائب الشيخ أسامة وهو , "أبو عبيدة وإال سوف تصبح هذه املدينة أشهر مدينة يف العامل خالل ساعات قليلة
أقصد وبال مؤاخذة أنه  م1983وقد تواجد يف أفغانستان من سنة , القائد العسكري للقاعدة وهو من أسسها يف املأسدة

, م1985فهم قد تدخلوا من سنة , وهذا دليل أننا نصرنا األفغان قبل جميئ األمريكان, وصل للمجاهدين قبل السي أي إيه
, وهناك معلومة مهمة أريد أن أكتبها, حىت املخابرات السودانية كانت ال تستطيع معرفة أسفاره, وكانت حتركاته سرية جدا

الغتيال حسين مبارك فقد حترك بناء على أوامر من الدولة اليت كنا , و عبيدة كان من خمططي عملية أديس أباباهو أن الشيخ أب
وأنا أشهد اهللا أن سياسة القاعدة ليست يف قتل رئيس أو زعيم أو ملك , ضيوفا فيها ونسق مع اجلماعة االسالمية املصرية
فلو كلفت بعملية وأنا لست مقتنعا شرعية , ة حق االختيار يف العملياتفنحن أكرب من ذلك إن شاء اهللا ولدينا يف القاعد

, سنة نعتذر 20ما أريد قوله هو بأن يقوم اجلميع بالصواب يف الوقت املناسب لكن ال خنطأ مث بعد , حبقيتها ممكن أن أرفضها
وأن , س اشعال نار احلروب األهلية أبداوأنا تعهدت مع قيادتنا يف مناصرة املستضعفني من املسلمني يف كل أحناء العامل ولي

  .وحيترمهم أعداءهم, الغاية أن يكون املسلمني معززين مكرمني هلم صوت دولة واحدة يف كل القرارات الدولية
فلم تشركنا حنن , وأما قياديت فهي تعرف كيف قررت أن تشارك يف العملية, إنين أقول ما أعرفه ألعذر نفسى أوال

جاءنا الشيخ ابو عبيدة يف بيت , أذكر أن يوم عملية أديس أبابا, ماعة االسالمية على املستوى القياديواكتفت مبساعدة اجل
ولكن بعد ساعات كانت حمطات األنباء , فاستغربت لذلك, الديبلوماسني يف اخلرطوم وقد طلب منا فتح جهاز التلفيزيون

: فسألت أبو حممد املصري, العملية ا عندما كان يتابع نتائجوقد انزعج الشيخ كثري, تتكلم عن حماولة الغتيال حسين مبارك
وال نؤمن مببدأ أن قتل الزعيم يقيم الدولة , حنن ال نكفر بالعيان: "قلت له, "اهللا أعلم", فأجابين, "هل اشتركنا يف العملية؟"

ين ومل يزيد, "ة هي اليت قامت بالعمليةن اجلماعة االسالميإ: "فرد علي" االسالمية؟ فكيف تلجأ القاعدة إىل مثل هذا العمل؟
فقد انسحب معظم الشباب عرب , ولكن عرفت فيما بعد بأن الشيخ أبو عبيدة دعمها باملعلومات وخبطط االنسحابات. علما

, ولكن أبعدت الشباب, وأنا أعترف باجلميل للنظام السوداين فلم تسلم أحدا, احلدود االثيوبية السودانية مثل مصطفى كامل
, وأخونا مصطفى كامل هو مدبر العملية, فهي ال تبايل إال ملصاحلها, ما الدول األخرى اليت تدعي أا تريد إعادة االسالمأ

والبقية قتلوا يف االشتباكات مع القوات , الذي انسحب إىل السودان) األملاين(وكذلك جنى أخ آخر امسه أمحد عبداهللا 
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وأعرف أنين فضويل لكن جيب أن أفهم ما هي خطة , أسأل سؤال واحدو, وم احلادثة يف أديس أبابا يالتيجراوية الصليبي
يا شباب حنن نريد اخلري لألمة وحتكيم الناس إىل شرع اهللا وليست غايتنا , ليس هناك جواب ,اإلخوة بعد مقتل حسين مبارك؟

وجيب أن نفهم أن , الشعب يف التغيريجيب أن نعمل بدقة ونشرك كل , ويأيت أخرون ليقهرونا أكثر, قتل زعماء أو الثأر
وأظن ما دفعت اجلماعة االسالمية و الشيخ أبو , فقتل رئيس أو امللك ال يعين أننا وصلنا لغايتنا, السيسات قد تغريت كثريا

عبيدة إىل العملية هي جندات احلكومة الشرعية يف السودان وحنن كنا من ضمن مواطين هذه احلكومة وقد طلبت ذلك فيجب 
إن احلكومة السودانية هي اليت خططت لذلك بسبب أن ديبلوماسيها تعرضوا هلجوم يف , لجميع أن يعذر اجلماعة فيما قدمتل

ولكن مل أكن ولن أتقدم لقتل , عن نفسي أعذرهم, وهي من قبيل العني بالعني, فالعملية إذاً كانت على مستوى عال, مصر
فقد , لدينا جتارب يف السرية, دون أن أعرف أن النتائج اجيابية بالنسبة للمسلمنيأو إغتيال أي زعيم قبيلة أو رئيس دولة من 

مث اغتيل أمري املؤمنني عثمان ابن عفان ,  واستمرت الدولة بفضل اهللا, أغتيل أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب خليفة رسول اهللا
مث اغتيل أمري املؤمنني علي , فتنة من يومها إىل يومناواستمرت الدولة ولكن بدأت ال, خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فال ينبغي أن نؤمن مببدأ أن قتل الزعيم , كرم اهللا وجهه بعملية جبانة ولكن مع ذلك استمرت الدولة االسالمية واحلمد هللا
, سواء من احلجاز, سالمفّروا بفتاوى علماء االفهناك زعماء عرب قد كُ, ما نشهده هو اختالط يف املفاهيم, تنهي احلكم أبدا

أقصد أن أي دولة تكون لديها مشاكل مع جارا جترب أن جتر العلماء إىل استخراج الفتاوي لتكفري , أو السودان أو األردن
وأنا ال أدافع عن حسين مبارك وغريه  فكل هؤالء الزعماء ارتكبوا جرائم حبق , خصمها وهم سوف يتحملون فتاواهم

هي , ما هي النتائح اليت ترتبت بعد العملية؟, ولكن جيب أن ننظر إىل مصاحلنا حنن قبل اآلخرين, لمةالشعوب العربية املس
, ومل تتغري شيء يف مصر, وإلقاء القبض على أي عريب يف الدول اإلفريقية, وضغوطات كثرية على السودان, واضحة تشريدنا

وهكذا عرفت , رد تارخيا وجيب أن أسرده كما فهمته وبالشفافيةويف نفس الوقت أنا أس, و أنا أريد أن أجد عذرا للمجاهدين
وأنا عندما أقول بأن عملية , السبب الذي جعلت احلكومة املصرية تطالب بشدة األخ الشيخ أبوعبيدة البنشريي رمحه اهللا

طوم على أساس أا فقد شحنت أسلحة يف صناديق ديبلوماسية من اخلر, أديس أبابا اشترك فيه عقول من القاعدة ال أبالغ
وهو قيادي من القاعدة سوداين وقد أرسل األخ طلحة ال, أديس أباباذاهبة للملحق العسكري يف السفارة السودانية يف 

لقد أُرسل ليتفقد تلك الشحنة ويسلمها لإلخوة املصريني من اجلماعة , تلك املعلومة بالتفصيلوقد أكد لنا , وصاحيب
ولكن أن يكون سياسة القاعدة العامة هي قتل , كنا يف حالة حرب, عبيدة وقتها يف أديس أباباوكان الشيخ أبو , االسالمية

أما من حاربنا من احلكام بعدته وجنوده وناصر الدول اليت حتاربنا وهي دول , هذا ما أنفيه دائما, الرؤساء القامة الدولة
وأنا أمثال بريواز مشرف ال ينبغي , أن دماءنا ليست رخيصةليفهم اجلميع ب, الغرب الكافرة بزعامة أمريكا فنحن سنحارم

ألحد أن يتركه وهو من ساند األمريكان يف اسقاط حكومة شرعية يف أفغانستان ومن مث مالحقة قيادات تلك الدولة وتسليم 
باكستاين  700كثر من أ تموسلّ, وقد سلمت املال عبد السالم ممثل اإلمارة االسالمية لديها, شباا إىل األعداء الصليبني

ولكن عندما خيطف سفري دولة اسالمية يف , ومل نسمع من أي عامل تكلم خبصوص تسليم سفري طالبان لألمريكان, للصهاينة
وباحياء من , خترج احلشود يف مظاهرات مبطالبة اإلفراج عن رهائن مسلمني يف العراقو, أي مكان تكون هناك ضجة اعالمية

ويف املقابل نرى أن هناك مواطنون من تلك الدول يف غوانتنامو بكوبا ومل , ف املسلمني وقتلهموحنن ضد خط, احلكومات
وهناك مواطنون , يتبعون احلكام يف كل شيئ, الشعوب كاألرانب يف زمننا, نسمع أي مظاهرة واحدة ضد أمريكا من أجلهم

كما "صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , خطفوا من قبل األنظمة ومفقودون ومغيبون وال نسمع مظاهرات من أجلهم
إن برواز مشرف , إذا مل نترك العمل باملعاير املزدوجة فلن خنرج من هذه الدوامة اخلطرية اليت تشهدها املنطقة, "تكونوا تولّوا
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 املؤمنني يف وليس هناك شك بأن الشيخ أسامة ومجاعته قد بايعوا أمري, قد أعلن احلرب علينا فيجب مدافعته طبعا بدون شك
فمحاوالت إغتيال برواز مشرف يدخل يف اطار احلرب , دولة أفغانستان حنن نؤمن بأن نصرته واالنصياع ألوامره واجب ديين

املعلنة بني أمري املؤمنني وبني حكومة برواز اليت ساندت جنبا على جنب القوات األمريكية يف عملياا ضد أفغانستان والكل 
أما سطلة كرازاي اليت جاءت عن طريق , نستان كلهم بايعوا أمري املؤمنني وكانت سلطته شرعيةيعرف أن علماء أفغا

أظن أننا لنا احلق يف أن ندافع , وكل شرط ال يوافق كتاب اهللا فهو باطل, االحتالل فهي باطلة حىت لو عملوا ميليون انتخابات
, الذي نسمعه من احملققني لدى القنوات العربية الرمسيةوليس هناك تكفري وهجرة وضالني والكالم الفارغ , عن أنفسنا

, نفسه يف اخلط األول ضعالصهاينة األمريكان ومن معها وهو يساندهم مباله ورجاله وياملوضوع بسيط حنن يف حرب مع 
  . لومن  إال نفسكفعندئذ ال ي

  

  الشيخ يف ذمة اهللا
  

ألن موضوع الشيخ أبو , تحرك بسرية تامةن علي كتم أمري والكا, وبالذات يف مدينة موانزا اجلميلةلترتانيا وأعود 
  .وأنا دائما أمحد اهللا أنه خيتارين يف العمليات الصعبة وال فخر وال رياءا فهذا واقع عملي, عبيدة حساس جدا

ومل أطلب أكثر من , م وقدمت أوراقي ومت إعطائي تأشرية أسبوع واحد فقط22/5/1996وصلت املطار يف تاريخ 
فليس هناك أي مشاكل , وكذلك القمريني هم كثر يف شرق أفريقيا وهلم عائالت وأنساب, فهناك جمال للتمديد, كذل

فقال يل بأن آخر األخبار , ويف الطريق سألته عن احلادث, ركبت األجرة وأخربت السائق بأنين أريد وسط البلد, خبصوصي
عمال االنقاذ وصلوا إىل موقع احلادث وهناك استنفار عام يف مدينة  وأن, تشري على أن مجيع الركاب قد غرقو عدا عدد بسيط

وهي , وهناك اهلنود والسيخ والعرب اليمنيني الذي يسكنون فيها, وصلنا لوسط البلد ورأيت املالمح االسالمية فيها, موانزا
فالطرق , ماا احلكومية ضعيفة جداولكن خد, مدينة كبرية يف ترتانيا وسياحية بسبب أا تقع يف حبرية فيكتوريا العمالقة

وعندما نزلت من سيارة األجرة مل أكن أعرف , م1996سنة  5وكذلك كان اجلو حر يف شهر , ويكثر الغبار, مكسرة متاما
وفعال وجدت رجال , وبدأت أسأل, ولكن توكلت على اهللا وجربت حظى, من أين أبدأ فال أملك أي عنوان للشاب اهلندي

- إمي يف بوكوفا- وقال يل إن أخو اسكندر واملسمى بآصف كان يف داخل سفينة , خربين بأنه يعرف اسكندروأ, هنديا مسلما
  . فأخذين بكل فخر إىل البيت, هل ممكن أن تدلىن عليه, قلت له هذا هو  الشخص الذي أريده, اليت غرقت بالليل, 

سلمت على أهل , ري من الناس داخل البيتفالكل يبكي وحزين وهناك عدد كب, هناك شعرت بأن أمر ما غري طبيعي
, أمسر اللون وقوي البنية, من العمر 30فخرخ شاب يف , وأخربم بأنين ضيف من نريويب وأريد أن أقابل اسكندر, البيت

وسلم على  
  أنا اسكندر, السالم عليكم - 
  "أمسأظن اتصلت بنريويب ليلة , أنا فاضل جئت من طرف حممد كراما, وعليكم السالم" - 
  قلت يف نفسي ماذا جيري هنا؟, وأخذين باألحضان وكأنه وجد ضالته!!!. أهال وسهال ومرحبا - 
  من تكون؟ , كنت أنتظركم واآلن أنا مسرور جدا أنك جئت - 
  "أعين جالل, أنا أخ عادل حبيب" - 
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  أنت يف بيتك, أدخل تفضل... تفضل أدخل, أعرف, أعرف - 
  ".شكرا" - 

فأخربهم اسكندر باللغة , وسط البيت وحوله الناس من األقارب وزوجته ومعها ابنتهارأيت أخوه آصف جالس يف 
هل هؤالء الناس يعرفون من هو أبو عبيدة , فرحبوا يب مجيعا وبدأوا يبكون وأنا ال أفهم ماذا جيري, اهلندية بأنين أخ جالل

من : "هكذا جلست بالقرب من آصف وقلت لهو, !حينها أفهم أي شيء مل, ؟وملاذا يبكون كلما ذكروا امسه ,؟البنشريي
هي رواية مأساوية تعكس مدى عدم إهتمام احلكام واملؤسسات و ,"كالمه تدونو, فضلك اشرح يل ما حصل بالضبط

رواية الشاهد عيان وهو وأنقل . آلالف من الناس بسبب اإلمهالوقد حصدت هذه احلادثة ا, اإلفريقية  بسالمة مواطنيها
قال آصف  .ذي سافر مع أيب عبيدة البنشريي عندما غرقت تلك السفينة واللحظات األخرية للشيخ الشهيدالشاب اهلندي ال

  - :حممد
م بنفس السفينة وقصدنا مدينة بوكوبا الغنية باملعادن 19/5/1996عندما سافرنا من هنا يوم القصة بدأت "

وعندما وصلنا هناك ذهب , ساعة تقريبا 14إىل  12وتستغرق الرحلة , يف الطرف الثاين من البحرية, واألحجار الكرمية
م ويف الليل 21/5/96ويف تاريخ , مث حجزنا للعودة, جالل وقابل بعض املسؤلني احلكومني خبصوص األراضي اليت اشتراها

فتنا وأما أثناء ذلك فكنت أنا وجالل يف غر, كم انقلبت السفينة بشكل سريع من األمام للخلف 13بالذات وقبل موانزا بـ
فأسرعت إىل املخرج مث أمسكت به مث انقلبت السفينة أكثر فاصبحت معلقا وممسكا , مث فجأة بدأنا نشعر وكأننا ننقلب

بالباب فساعدين جالل ومتكنت من اخلروج من الباب مث فجأة وعندما حاول جالل اخلروج انفتح الباب املقابل لبابنا وبدأ 
وأنا أناديه ولكن دون جدوى فبدأت املياه تتدفق على املمر الطويل وبسرعة هائلة  الناس يتساقطون على الغرفة وعلى جالل

والناس يتدافعون بقوة ألي خمرج قريب مث امتألت غرفة جالل باملياه ومل امتكن من رؤيته بعد ذلك وتابعت السري يف املمر حىت 
فخرجت ووجدت , ي مث أخريا وجدت املخرجامتلئت املياه يف كل املمرات وحبست أنفاسي وغطست حملاولة انقاذ نفس

مث فكرنا أن السفينة ستغرق , فجلست على القاعة مع القليل من الناجني, س على عقبنفسي على مؤخرة السفينة وهي رأ
وبدأنا , فبدأنا نبتعد عنها ومل تكن هناك أي طوق جناة وبدأ اجلميع خيلع مالبسه, وستسحب للقاع بفعل تفريغ اهلواء, متاما

وأكثر الناجني ماتو لعدم حتملهم ومعرفتهم , نسبح وال نعرف أين نتجه فاملسافات بعيدة جدا وبقينا نطوف حول السفينة
  ."هي اليت أنقذتنا, ومع قدوم الفجر رأينا سفينة قادمة من أوغندا, السباحة

  بدأت أطرح عليه بعض األسئلة للتأكد من رواياته وحماولة فهم لغز سفرمها
  "مع جالل أي أمانات؟ هل كان" - 
  , مل يكن معه أي شيئ غري هاتفه حسب معرفيت, ال - 
  "طيب أتعرف أي جهة أخرى كان يعمل معها يف بوكوفا؟" - 
  حنن كنا نعمل معه هناك ونعرف قصة األراضي - 
  "يف أي درجة ركبتم؟" - 
  الدرجة األوىل - 
  "هل هناك أي وصالت أو أي دليل على ذلك؟" - 
فلم يعطى لنا أي , ر الدرجة الثالثة لكن عندما دخلنا يف الداخل دفعنا قليل من املال وركبنا فوقحنن قطعنا تذاك - 
  وصالت
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  "تعين أن أمساءكم مل تكن مسجلة؟" - 
فأين  1000تقريبا ولكن من كان بداخلها أكثر من  200والسفينة يسعى , احلكومة هنا ال تبايل ذه األمور - 
ولكن احلكومة تريد أن تكتم , وأمتعة كثرية والسفينة غرقت بسبب زيادة احلمولة ال شيء آخر, هناك عدد كبري, يسجلوم؟
وكابنت السفينة هو حي وقد اتصل مبوانزا قبل أن تنقلب السفينة ولكن كما تعلم كنا يف ليلة أحد فالكل يسكر , على هذا

  ممكن أن نذهب لتشاهد, ملية االنقاذ جاريةوع, وهي ال زالت تطوف يف مكاا, وميرح فلم يرد عليه أحد حىت غرقت
  "شكرا أنا أريد أن أتأكد بأنه كان يف داخل السفينة" - 
  نعم كان معي يف غرفة واحدة - 
  "هل حاول استخدام هاتفه؟" - 
وكما تعلم فإن رجال الدرجة األويل هم اآلن يف األسفل والدرجة الثالثة واألمتعة يف , ولكن كان حيمل هاتفه, ال - 

  .علىاأل
  "هل ممكن أن ختربين العالقة اليت تربطك جبالل؟" - 
  أمل خيربك أخي اسكندر مبن نكون؟ - 
  "ال مل خيربين أحد بشيئ" - 
  أنا نسيبه واسكندر أخي صغري؟ - 
  "أعد كالمك مل أفهمك ماذا تعين بنسيبه؟! كيف" - 
  .تظر نتائج االنقاذوهي بالداخل اآلن وال ندري هل تدخل العدة أم تن, إن جالل هو زوج أخيت - 

هنا صدمت كثريا فأنا جئت ألحبث عن معلومات خبصوص وجوده يف السفينة ومقتله واآلن يظهر يل أن لديه عائلة يف 
, فقلت يف نفسى يا إالهي كيف أتصرف اآلن؟, حىت الشيخ أسامة مل يكن يعرف, ومل خيرب أحد ذا األمر قط, مدينة موانزا

ناك الكثري واملواريث ومواضيع معقدة تنتظرين كيف أتصرف؟ بدأت أسرح يف ألف سؤال هم رحبوا يب ألنين أخوه وه
ولكن تصرفت بذكاء فلم أشعرهم بأنين , وسؤال ونسيت موضوع أبو عبيدة ومل أعد أفكر إال يف املسكينة اليت يف الداخل

  .وسألتهم, غريب عن هذا املوضوع
  "هل السيارة النيسان موجودة؟" - 
  هو وزوجته وأختنا الكبرية من نريويب إىل هنا, ا كلنا نعم سافرنا - 
  "وماذا عن املشاريع اليت كان يديرها؟" - 
ال شيء , هناك باص نقل عندي وهناك أرض خاص به يف موانزا على ضفة البحرية وهناك األراضي يف بوكوفا - 

  .آخر
  "وماذا تعرف عن مشاريعه يف نريويب وغريها؟" - 
  در فهو يسكن مع أخيت يف نريويبممكن أن تسأل اسكن - 
  "اسكندر هل تعرف شيئ عن أصحابه يف العامل؟" - 
وعنده زوجة ثانية يف اخلرطوم وهي , ال أعرف شيء عنه سوى أنه رجل أعمال وتزوج أخيت من سنة تقريبا - 
  وهناك حممد كراما شريكه يف نريويب, مصرية

  "االنقاذ؟طيب هل ممكن أن نذهب إىل امليناء لنباشر أعمال " - 
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  نعم ممكن لكن ال أحد يدخل هناك إال اإلغاثي - 
ال تم لذلك فأنا أمحل بطاقة إغاثة وأريدك أن تركب كل السفن اليت تذهب لالنقاذ وتتفقد كل اجلثث اليت خترج " - 
  "هل هناك ناجني إيل وقتنا هذا؟, من السفينة
وهذا هو السبب لرؤيتك , ال أعمال من السيخوكانت حتمل رج, نعم هناك ناجني اخرجوا من داخل السفينة - 

  .للسيخ يعملون بشكل فعال يف عملية االنقاذ هناك أموال كثرية كانت معهم
, وهكذا عرفت بكل بساطة أن الرجل كان بداخل السفينة وليست هناك أي مؤامرة ال من قبله وال من قبل عائلته

  بو عبيدة وقد لبست البياض وهي تبكيدخلت احلمام ونظفت نفسى مث خرجت فإذا بزوجة الشيخ أ
  قال يل اسكندر.. هذه أخيت - 
  وبدأت زوجة الشيخ تطرح علي بعض األسئلة" ال بأس إن شاء اهللا زوجك سريجع بسالم" - 
  هل بلغتم زوجته يف اخلرطوم؟ - 
  "مل نبلغ أحد بعد حىت نتأكد من مقتله, ال" - 
  هل كنت تعلم أنه متزوج مىن؟ - 
ولكن كنت أحيانا أتردد إىل اسكندر وأسلمه بعض األموال من دون أن أعرف أنه , نه مل خيرب أحديف احلقيقة إ" - 
  ".نسيبه

وأذكر أن حممد كراما , وهذا فعال صحيح كان الشيخ يكلف أبو طالل املغريب بذلك ولكننا مل نعرف أنه متزوج أبدا 
فضحك أبو تراب ومل , فأجاب بكل بساطة هي حمامييت, هفسأله من تكون هذ, رآه ذات مرة ومعه امرأة هندية يف السيارة

  .ينتبه ألي شيء
  طيب هل أنت أخوه ؟ - 
 بسالم هجوخرلكن أوال جيب أن نتأكد من , إن شاء اهللا سأكون جبانبك وسأليب كل طلباتكو, ....نعم أنا أخوه" - 

  "وال نستعجل
وكنت متأكد أن , عملية االنقاذ ومعي اسكندروكنت أذهب كل صباح يف امليناء لنساعد يف , وبدأنا البحث عنه

  .العائلة كلها ال تعرف أي شيء عن البنشريي
ألنين قد , وليس هناك أي شك يف ذلك, يف اليوم الثاين اتصلت باخلرطوم وبلغتهم أن الشيخ فعال كان بداخل السفينة

وهذا األمر , م بأن لديه عائلة يف موانزاوبلغته, تلقيت بعض املعلومات من النساء الناجيات وأكدن يل وجود آصف معهم
إا عائلة عادية , قد فعلت ذلك: "فقلت له, لة ال تعرف شيء عنهفأخربين بأن أتأكد أن العائ, أزعج سيف العدل قليال

, "يا هارون أخرب العائلة بأن ال خترج أي معلومات خبصوصه": فبادرين بالقول, "وليست لديها أي خلفية عن أعمال الشيخ
ن يا سيف إم ال يعرفون أصال أي معلومات عنه وليس هناك أحد يعرف ع" "فرديت عليه, تعجبت من كالم سيف العدل

فرديت بأنه من األفضل ألن وديع , مث أخربين بأنه سريسل وديع إىل موانزا ليساعدين, "ولكن سأفعل كما طلبت, امسه أصال
هكذا انتقلت ألسكن يف بيت أخت اسكندر وامسها زيتون وهي متزوجة من و, هو من يعرف قصة املشاريع اليت أدارها الشيخ

جدا وقد تأثرت كانت حتب الشيخ أبو عبيدة  فهذه العائلة اهلندية الترتانية, وكانت حتكي يل القصص عن الشيخ, رجل ميين
, ونبدأ بسرد القصص, ن منهمكنيكانت األيام متر ببطء وكنا نرجع يف املساء أنا وذوالفقار ولد أخت اسكندر وحن, مبقتله

وقررت احلكومة الترتانية بأن تعمل ثقبا على ظهر السفينة ليخرجوا , وبدأت اجلثث تتعفن, فقد كان يرى الكوابيس كل يوم
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ولكن معظم اخلرباء من فريق جنوب أفريقا نصحوها بأن تلك العملية , وكنا يف اليوم الثالث, بعض الناس الذين كانوا أحياء
اخلرباء نصحوا احلكومة الترتانية بأن تسحب السفينة , وستتعقد عملية االنقاذ, إىل اختفاء السفينة من سطح املياه ستؤدي

غرقت , وبعد أن فتحت الفتحة وأخرج بعض الناجني القليلني جدا, للشاطئ أوال مث تقوم بفتحها ولكن مل تسمع ألحد
ووصل األخ وديع وقدمته إىل عائلة أبو عبيدة وقلت له , ملية االنقاذ سوًءامتر وازدادت ع 70السفينة متاما إىل عمق أكثر من 

فهذه العائلة حسب معرفيت تظن , بأن يتعامل معها حبكمة وال حياسبها يف شيء ألم ال يعرفون عن الشيخ إال أنه رجل أعمال
تل الشيخ طمعا يف األموال وقلت له بأنين أما وديع كان لديه رأي آخر أنه رمبا قُ, أن تلك األموال كلها للشيخ أبو عبيدة

أستبعد تلك األفكار ألن املرأة تتأمل بفقدان زوجها واآلن هناك مشاريع خاصة بالعائلة قد توقفت مثل بناء الفيال اليت على 
وجيب أن  كال أظن ذل, ...!كيف تلجأ هذه العائلة لقتله", وهناك وعود كثريا للعائلة قد تالشت بسبب مقتله, ضفة البحرية

وفعال , وعملت حبثا وسألت عنه يف الشارع, "أثق ذه العائلة فقد عرفت الكثري خالل أسئلة الناس عنهاحنسن الظن بالناس و
فهناك عائلة هندية , وهناك من رآه أثناء سفره إىل بوكوبا وأثناء عودته, أنه زوج أخت اسكندركان اجلميع يف موانزا يعرف 

, أنا ال أشك حسب معطيات التحقيق أنه كان يف السفينة, أنه سافر مع آصف يف تلك الرحلةتسكن يف بوكوبا أكدت 
وأما السيارة النيسان فممكن أن نتركها هلا إىل , أخربت وديع أن ما منلكه هو الباص الذي مع آصف وأرى أن تترك لزوجته

نسى أمرها ألا رخيصة أوال وألال نفتح ملفات كثرية وأما األراضي يف بوكوفا فأرى أن ن, أن ترجع إىل نريويب فنفهمها أكثر
وقد , نضع تلك األموال يف حانة اخلسائر احلربية, وال أحد منا مستعد ملتابعة مثل هذه امللفات, ويصبح هناك حماكم وغريها
والشيخ أبو حفص  وسافر وديع راجعا إىل نريويب وقد أدهشىن عندما أخربين بأن الشيخ أسامة, كتبنا تقرير مفصال ومصورا

: وقلت له, يوم مقتل أبو عبيدةوهو , وأبو حممد قد سافروا مجيعا إىل أفغانستان قبل يوم واحد من اتصايل م يف اخلرطوم
وهكذا غادر وأنا بقيت يف موانزا , "عندما تعود سوف نرتب جيدا"فرد علي , "ينبغي أن خنربهم مبا حصل للشيخ أبو عبيدة"

فقد رأيت صور الزفاف , ما من غرق السفينة ويف هذه الفترة تعرفت أكثر إىل عائلة الشيخ أبو عبيدةيو 11إىل أن مرت 
, ومل تكن أم عبيدة تعرف بأن الشيخ متزوج, وصور لزوجته اهلندية مع أوالده  املصريني, وصوره مع زوجته يف اخلرطوم

ولكن كل شيء توقف , الشيخ ببناء مسكن لعائلتهوذهبت إىل األرض اليت على ضفة البحرية وهي أرض كبري وقد شرع 
يا ", وقد أشفقت على العائلة كثريا وكانت زوجة الشيخ وامسها طاهرة ختربين كثريا عنه وعن أخالقه وصربه ودينه, طبعا

لى وأضافت بأنين جيب أن اضغط ع, وقد وافقت على طلبها, قالت يل طاهرة" فاضل جيب أن تزورنا يف نريويب لترى الكثري
وأنا قد أكدت هلا بأنين سأعمل ما , وآصف يريد أن يبيعها, فقد اشتراها الشيخ هلا, أخيها آصف ألن الباص ليست ملكا له

, امتالكهاأو أن يدفع مقابل ذلك وقد عملنا فعال اتفاقا مع آصف بأن يدفع شيئا فشيئا عن مثن الباص إذا أراد , بوسعي ملنعه
  .وتقربت كثريا من العائلة

فوفد , قررت احلكومة الترتانية يف عمل مراسم يف املكان, أن تأكد اجلميع أنه ال وجود ألي حي داخل السفينة بعد
وكانت , يف موقع احلادث اللقاء الزهور أما املسلمون فقد صلوا على موتاهم, السيخ واهلندوس والنصارى, مجيع الطوائف

فأنا قد رجوت من اهللا ودعوت اهللا كثريا أن ال جند , جثة الشيخ أبو عبيدة ومل جند, اجلثث توضع يف امللعب الرئيسي يف موانزا
وغري , فتخرج اجلثث بدون أيدي وأعني, ألن اجلثث قد تغريت بعد ثالثة أيام من احلادث واملشاهد كانت خميفة جدا, جثته
وهكذا ودعت , ألصابع أو األذننيومل نكن نستطع أن نفرق بني املرأة والرجل سوى النظر يف ا, وكانت منفوخة جدا, ذلك

, }وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت{ويا سبحان اهللا , الشيخ أبو عبيدة يف حبرية تناجانكيا
تركت النيل من وراءك لتأتيك الشهادة يف , رمحك اهللا يا شيخ ااهدين قد تعلمنا الكثري منك وقد تركت فراغا ملن بعدك
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, نسأل اهللا أن يرتلك منازل الشهداء املقاتلني, ال قرب لك يف الرب ولكن حبار النيل حتتضن جسمك الطاهر, نيل العظيممنبع ال
فقد قتلت شهيدا بشهادة حممد صلى اهللا عليه وسلم فاملسلم الذي ميوت بالغرق له أجر شيهدين ياسالم عليك يا أبا األمناء قد 

وهبت نفسك , وقد كنت أمينا كما نعلم وال نزكي على اهللا أحدا, ايب أمني هذه األمةكانت كنيتك أبو عبيدة تيمنا بالصح
وها أنت , هللا ويف سبيل اهللا وكنت سببا يف نيل اجلمهوريات اآلسيوية استقالهلا فأنت من قاومت الروس يف املراحل األوىل

  . نسأل اهللا أن يدخلك جنته آمني, تنال الشهادة يف سبيله يف حبار أفريقيا
  

  ما بعد استشهاد أبو عبيدة
  

بعد أن متت مراسم الدفن اجلماعي سافرت عائدا إىل نريويب وأنا أعلم أن هناك تغيري جذري يف نظام القاعدة فقد 
ويف الطريق كنت أفكر يف استشهاد أبو , فهو مؤسس قاعدة ااهدين يف الثمانينات, فقدنا أكرب ركن من أركان اجلماعة

أما حنن , واآلن اإلخوة ليسوا قريبني فقد توكلوا على اهللا وذهبوا إىل أفغانستان يف عامل جمهول, ب من مصاعبعبيدة وما يترت
وأسأل , وكنت أعلم حجم املسؤولية اليت ألقيت على عاتق خلية شرق أفريقيا, فقد اُخترنا ملتابعة أعمال القاعدة يف اخلارج

على اختاذ القرارات الصعبة؟ وماذا سنقول لألخوة األوجادينني الذين اتفقوا نفسي من سينوب عنه يف ذكاءه وحكمته وقدرته 
, معه بشأن التدريبات اجلديدة؟ وماذا عن مناطق عارمو يف غرب الصومال؟ واليت حتاول القوات االثيوبية من السيطرة عليها

عرفت فعال أن أبا , من األسئلة اليت ال تنتهيوماذا عن زوجته يف اخلرطوم؟ وماذا عن أوالده وماذا عن زوجته اهلندية؟ وكثري 
ولكن كلما مات , فكلما مات سيد جاء سيد آخر, واحلمد هللا فنحن ال نعبد الرجال, عبيدة ترك فراغا كبريا للعمل االسالمي

مات أفضل فلقد , وأما أن يتوقف العمل فهذا غري صحيح وال ينبغي ذلك, يتأثر العمل بشكل عام, زعيم يف احلركة االسالمية
أما يف عصرنا فلقد مات الشيخ االمام حسن البنا وكذلك عبد اهللا عزام , اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل يتوقف الدين

, وقبله الشيخ الشعراوي وكلهم تركوا فراغا كبريا يف ساحة الدعوة واجلهاد, ومات الشيخ ابن باز, ومات الشيخ األلباين
ومن هنا جيب أن يفهم الصهاينة , فالدين ال يتوقف مبوت أو بأسر الرجال, د اجلهادي الدعويولكن رغم ذلك مل يتوقف امل

واألمريكان األعداء بأن الشيخ عبد اهللا عزام قتل وحنن استمرينا واليوم يقتل أكرب قائد يف اجلهاد بعد عبد اهللا عزام و ميوت 
وليفهموا أن موت الشيخ أسامة حممد بن الدن ال يعين أن , هللاشهيدا يف حبار أفريقيا وسوف يستمر العمل االسالمي بإذن ا

وأين صالح الدين األيويب وأين الشيخ , االسالم واجلهاد قد انتهى ال وألف ال فقد مات من هو أحسن من الشيخ أسامة
قد رحلوا ولكن االسالم وأمحد ياسني كل هؤالء األبطال ل, ااهد عمر املختار وأين املهدي السوداين وأين عز الدين القسام

  .صامد واألمة االسالمية حباجة إىل تكريس مفهوم العمل اجلماعي ملواجهة الصهاينة وليس العمل الفردي
مساءا وكانت الرحلة طويلة جدا فقد خرجت من موانزا من بعد  11وصلت إىل نريويب ليال والساعة كانت تشري إىل 

وجاء واصطحبين , جرة واجلوازات مث تابعنا السفر وفور وصويل اتصلت بوديعالفجر ولكن هناك حدود دولية وإجراءات اهل
وقد فوجئت بأن وديع قد اتصل باخلرطوم وأخربهم ببعض املواضيع , ومننا مث استيقظنا صباحا لنضع التقرير املشترك, للبيت

ال أهتم : "قاش حاد بيىن وبينه وقلت لهنودار , بسبب املال, فهو كان يشك دائما أن الشيخ قد قتل عمدا, اليت مل نتفق عليها
بل أهتم مبا رأيته ومبا شاهدته وسأبين تقريري الذي سأرسله إىل الشيخ أبو حفص على احلقائق , برأي سيف العدل وال غريه

ل أمن إن األخ وديع كان مييل إىل فتح حتقيق قضاءي يف املوضوع وأنا بصفيت رج, "اليت رأيتها ولست ملزما بأن أتفق مع أحد
كنت متأكد أن مثل هذه اإلجراءات ستؤدي بنا إىل متاهات وسوف تكشف أوراق كثريا خمفية وستكون اخللية كلها يف 
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إن الرجل قد مات وينبغي أن نكتم هذا األمر عن اجلميع ألن ال يفشل العمل "قلت للشباب , ورفضت هذا املبدأ, خطر
ال حيب الظهور أبدا ومن أشد الناس غموضا يف احلركة االسالمية و الشيخ أبو عبيدة هو من أكثر الشخصيات, ..بعده

متأكد أن الشيخ أسامة لن يرضى , ....واهللا", "فكيف نفتح ملفات وسني وجيم بعد موته, إخالصا للعمل االسالمي
املرأة حامل وهناك ال تنسى أن , ملاذا نشك يف عائلته؟ إن هذه العائلة هي خسرت عمودها يف املقام األول: "سألته, !"ذلكب

أما األموال اليت أتيت ا من , ...؟هل من مصلحة هذه العائلة أن تفتقده, مشاريع كثرية ستتوقف بعد رحيل الشيخ أبو عبيدة
, وهناك مشاكل يف تلك العائلة مل يكن أحد ليحلها إال الشيخ ...,اخلرطوم فأنت يا وديع تعرف جيدا أين هي أليس كذلك؟

, لة كلها من موانزا إىل نريويب وغريها كانت تعتمد عليه يف حل مشاكلها حىت مشاكل االجتماعية اخلاصةوأعرف أن العائ
وهل تعلمون بأن أختها الكبرية فاطمة اليت تسكن معها يف نريويب , هل تعلمون أن أخت زوجته الصغرية منرية هي مطلقة؟

وهل تعلمون أن زيتون , وكان من املفروض أن خيتار هلا زوج؟, اسنة كانت تعترب أبو عبيدة والده 17مطلقة وهلا بنت بعمر 
سنة كانت تريد أن تلتحق مبشاريع الشيخ ابو عبيدة؟ إن العائلة كلها كانت تستفيد من وجود أبو  19يف موانزا عندها بنت 

هل من ,  موانزالتمويل مشاريع بناء بيت العائلة يف, عبيدة وكانت متحدة وتعرف أن الشيخ اشترى آلصف باص للنقل
جيب أن نفكر قبل أن حنكم على الناس وسوف . املعقول أن تلجأ هذه العائلة إىل قتله لتخسر كل شيء يف حلظة واحدة؟
  ".تظهر لكم األيام كيف أن هذه العائلة تستحق املساندة وعدم التشكيك فيها
, ن األخ شاكر يساند وديع وأما أبو ترابوكا, لقد قلت كالمي لوديع وأخربت كل من عارضين باحلقائق اليت عرفتها

فقد صدموا كثريا ملقتل , أماالشباب يف ممباسا مصطفى وشعيب ومروان, حممد كراما فقد كان يف صفي وكذلك النووي
أخربت الشباب بأن هناك فراغا  },كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام{الشيخ ومل يصدقوا اخلرب ولكن 

وحضرها األخ مصطفى وهو األخ املصري املسؤول عن , وهكذا عملنا اجتماعا طارئا, ب أن جنتهد يف ملئهاكبريا جي
وكنت السكريتري اخلاص بوديع , وكذلك وديع وهو املسؤول املايل واإلداري للخلية يف شرق أفريقيا والعبد الفقري, الصومال

كان أساس االجتماع وضع خطة , ارج وحضر النووي وأبو تراب الكيينواملنسق بني العمل يف الصومال واخل, يف اهليئة اخلريية
أوال اخترنا أمريا عام للخلية , ورحيل الشيخ أبو عبيدة إىل ربه, مرحلية للعمل يف شرق أفريقيا بعد رحيل اإلخوة من السودان

فضل الشباب الذي تعاملت ولكنه من أ, من العمر 28وهو شاب يبلغ , وهو األخ املصري عبد الوكيل املعروف مبصطفى
معهم على االطالق فقد كنا مع بعض من أفغانستان إىل الصومال مث تزوجنا سويا مث سكنت معه يف مرتل واحد يف ممباسا 

مث اخترنا وديع احلاج وهو , ويعتمد على يف كل املتاعب, وهو كان يتفهمين كثريا وحيترم أراءي, وكنت أقرب الناس إليه
ونظرا , اخلريية لينسق بيننا وبني القيادة العليا وكذلك هو املسؤول املايل للخلية) ب أفريكا بيوبولهيل(مسؤول مؤسسة 

والسبب بسيط , وأما العبد الفقري فقد كنت املسؤول األمين للخلية, جلنسيته األمريكية فقد كان حتركاته أسهل بكثري من غريه
أما النووي , وأستطيع أن أحترك ألي مكان يف العامل دون مشاكل هو أنين غامض وال أحد يعرفين وليست لدى أي سوابق

وطلب منا أن نعطيه مهلة يف , فأراد الزواج من أرملة الشيخ أبو عبيدة اهلندية وقلت له أنين سأتابع هذا امللف بعد العدة
اريع السمك مع األخ  حممد عودة أما األخ أبو تراب فقد اختري ليدير مش, التفكري قبل أن يتخذ أي قرار بشأن اخلطط اجلديدة

وأما , مث اختري شعيب ليدير التدريب العسكري يف داخل الصومال ويساعده على ذلك األمري أخونا مصطفى, الفلسطيين
فمشاريع السمك هي اليت تدعم رواتب اإلخوة , الوضع االقتصادي فقد كانت خلية الصومال منفصلة عن خلية نريويب

  .أما أنا واألخ وديع فقد كان مشروع اهليئة اخلريية هي اليت تدعمنا, مروان وأبو تراباألربعة مصطفى وشعيب و
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فالشيخ أسامة والشيخ أبو حفص والشيخ أبو حممد املصري ومعهم حارسني , مل يكن اإلخوة قد غادروا السودان مجيعا
استخدمت الطائرة الرئاسية السودانية  هم أول دفعة خرجت من السودان سرا فقد, مها األخ خالد احلبيب والزبري املصري

لتمأل الوقود , وليست ديب كما يقال, وطارت من اخلرطوم وقطعت مياه البحر األمحر مث نزلت سرا يف مدينة حدودية يف إيران
دن وكبري مث تكملة الرحلة إىل مدينة جالل آباد بأفغانستان ومل يعرف االيرانيون أن الطائرة تنقل الشيخ أسامة بن حممد بن ال

واستقبلهم الشيخ ااهد الفقيه عامل زمانه املال يونس خالص الذي يعرف كيف يرد اجلميل ألمثال هؤالء العرب , مساعديه
وعرفوا أنه خملص لقضية أفغانستان فقد تركها عندما شعر أن , الذين حاربوا معهم جنبا على جنب ضد القوات السوفييتية

ليبدأ , }وإن تتولو يستبدل قوما غريكم{, داخلي وهاهو اليوم يعود من جديد عندما رفضه العربهناك نار الفتنة واالقتتال ال
وحركة يونس , وقد فرح الشيخ األجنينري حممود بقدوم الشيخ أسامة بن حممد بن الدن, صفحة جديدة من حياته اجلهادية

الح بني حزب حكمتيار والشيخ سياف وكذلك خالص هي الوحيدة اليت رفضت االقتتال الداخلي وكانت دائما تسعى لالص
  .أمحد شاه مسعود

م إىل ما قبل وصول طالبان من أصعب الفترات على التاريخ األفغاين فقد قتل 1992كانت فترة ما بعد الفتح يف سنة 
م األمن وزرع املخدارات دون خوف وسبيت النساء وانعد, الكثري وشرد املاليني وكثر قطاع الطرق وانتشر عمل قوم لوط

ولكن عندما يتكلم األوروبيني الكاذبني , ومل نسمع بانتخابات وال حبريات وال دميوقراطيات يف تلك الفترة, يف أفغانستان متاما
والسبب واحد ألم مل يكونوا , يقولون بأن فترة طالبان هي من أصعب الفترات يف تاريخ أفغانستان, والناهبني خلريات البالد

وهم يعلنون احلرب , ومل يستفيدوا من زراعة املخدرات وصناعة اهلريوين والتجارة فيها كما كانوا يفعلون, راضني عن طالبان
ومبا أن هؤالء الغربيني عقوهلم يف أقدامهم , ويف نفس الوقت جيربون الناس على دميوقراطيتهم, العلين ضد الشريعة االسالمية

والعجيب أم خيططون , ألفغان كلها حمصورة يف تلك الصنم الصم البكموكأن مشاكل ا, فقد غضبوا من قضية تفجري الصنم
فهم يهتمون باجلماد أكثر ما , ومقابل ذلك يطرد الالجئني الذين جلأوا إىل الكهوف اليت تتواجد بالقرب من الصنم, لترميمها

وكرازاي لن يستطيع أن حيقق ما , نإن فترة طالبان هي من أفضل الفترات يف التاريخ احلديث ألفغانستا, يهتمون باالنسان
أو , أين االستقرار اآلن؟ ال يعين وجود الدوالر أن البلد مستقر أمنيا, حققته اإلمارة االسالمية يف ترسيخ األمن واالستقرار

لفتنة وطبعا أثناء ا, إن السفر داخل أفغانستان حاليا من أخطر األمور, هذا كالم فارغ, عمل انتخابات مزيفة هو االستقرار
الطائفية كان هناك بعض شباب العرب الذين يقاتلون مع حكمتيار وبعضهم مع الشيخ سياف وبعض العرب أعلنوا خالفة يف 

وبعد , كفرت كل من يعارضها ومل تستمر هذه اخلالفة سوى عدة أشهر فقط, كونر وكانت هذه اموعة تكفريية طبعا
, فهناك خالفة يف مناطق القبائل, ذا كل من هب ودب يزعم أنه خليفةوهك, ذلك هربوا إىل لندن واخلليفة يعيش هناك

إن الدين , وهذا مفهوم رجعي, وكأن دين حممد صلى اهللا عليه وسلم يتوقف على اخلالفة, وخالفة يف لندن وخالفة يف أملانيا
دعوة واألمر باملعروف والنهي والدين والشريعة وال, الدينوهو من علمنا , و من أسس اخلالفةوجد قبل اخلالفة والرسول ه

  .عن املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا كل هذه العبادات ال تتوقف بسبب غياب اخلالفة واخلليفة
أما شباب القاعدة الذين صربوا طوال هذه املدة يف جهادوال أمثال الشيخ أبو الفرج اللييب ومن معه فقد فرحوا كثريا 

فترة كانت قندهار قد سقطت كليا يف أيدي حركة طالبان الطالبية اجلديدة اليت وبعد وصول الشيخ ب, بعودة الشيخ إليهم
كانت ال تتدخل يف سياسات ولكن وفجأة قررت أن تغري املنكر يف قندهار وحاربوا ضد قطاع الطرق بزعيمهم الشاب املال 

األخرى تستسلم هلا وهكذا كل من حممد عمر مث توسعت نشاطتها وأصبحت هلا القوة الكاملة يف قندهار مث بدأت املناطق 
كان فيه خري لبالده وليس لديه طموح دنيوي سلم أسلحته للقوة اجلديدة وتعاون الشيخ ااهد حقاين مع طالبان مث انسحب 
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وهذا , الدافع احلقيقي هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر, حكمتيار متاما وأصبحت كل مناطق احلزب حتت إدارة طالبان
عجب اهللا عزوجل : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممنهج 

وهذا احلديث يؤكد أن أعظم أمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اجلهاد , رواه البخاري" من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل
  .كفار يف املعارك فيقيدون مث يسلمون فيدخلون اجلنةيف سبيل اهللا حيث فسروه بأنه يؤسر بعض ال

حترك وفد من جالل آباد من احلزب االسالمي يونس خالص لتسليم جالل آباد لطالبان الذين كانوا يف احلدود 
د متكن ويف هذا اليوم بالذات قتل األجنينري حممود رمحه اهللا وهو ذاهب ليسلم املدينة لطالبان فق, الباكستانية يف قرية طرخم

ولكن مع ذلك دخلت حركة , ومعه قبيلته بعمل كمني خائن وجائر له وقتلوه بضربة قذيفة أر يب جي" مشايل"خصمه اللدود 
وهذا العامل قد بدأ باجلهاد يف , طالبان املدينة ورحب م شيخهم وعاملهم املال يونس خالص فهو من أكرب علماء أفغانستان

والذين يتكلمون عن مساندة السي أي إيه للمجاهدين  ,لغازية السوفيتية إىل أفغانستانم عندما دخلت القوات ا1979سنة 
ينبغي عليهم أن يعلموا أن يونس خالص وحكمتيار وهؤالء األبطال بدأوا باجلهاد قبل أن تفكر السي أي إيه مبشكلة 

م وحينها كان 1985ن الصراع أقصد سنة سنوات م 6فهذه األجهزة قد قررت الدخول يف املستنقع األفغاين بعد , أفغانستان
, فقد تواجد الشيخ أسامة وأبو عبيدة البنشريي وغريهم قبل ذلك, معظم قادة ااهدين قد أسسوا أنفسهم وكذلك العرب

أما الذين خيطأون الشيخ أسامة ألنه ساند , كان الشيخ يونس خالص مفسرا لكتاب اهللا يف اإلذاعة األفغانية قبل بدأ الغزو
أما اآلن فقد وجدت سلطة شرعية ال , نقول هلم بأن زمن الفتنة كنا يف السودان, طالبان ويقولون بأا فتنة داخلية وقبليةال

فقد قاتلت طالبان البوشتو أمثال حكمتيار وسياف وغريهم قبل أن يقاتلوا مسعود فال ختلطوا  ,تنتمي للقبلية كما تزعمون
مجاعة أخرى أي و, ولو بالقوة فحىت آل سعود تأسست بالقوةجدت سلطة شرعية إنه حرب شرعي حيث و, األوراق رجاًء

  .ال ترضى بذلك وبغت على املسلمني فيجب مناصرة السلطة الشرعية طبعا
فقد حترك اآلالف من الشباب الذين درسوا يف الباكستان , حركة طالبان تكسب قوا من علماء أفغانستان وباكستان

ومت , وعملت هذه احلركة جملس شورى للعلماء ليختاروا قائدا جديدا للبالد, بدأت مرحلة جديدةوانضموا إىل احلكومة و
وال نبايل مبا يقوله , بانتخاب من علماء أفغانستان فقد كسب الشرعية االسالمية وبويع أمريا للبالد, اختيار املال حممد عمر
وأعلن يف املساجد بأن هناك أمري واحد إلمارة , لعقد والعلماءفقد أختري من قبل أهل احلل وا, الدميوقراطيني االوروبيني

وهكذا تغلب أمري املؤمنيني بالقوة , أفغانستان وهو أمري املؤمنني املال حممد عمر وبدأ األئمة يف املساجد يدعون له يف الصلوات
وليسأل  }مللك من يشاءيؤت ا{وسبحان اهللا القائل , على من سواه فيجب للجميع حسب السنة أن يسمعوا ويطيعوا

وقد أمرنا , واإلمارة يف الشريعة أمر واجب, األمر واضح, أهو االعالم الغريب؟ أم اخالصه هللا, مفكرونا من ضخم املال عمر
فيجب على كل مجاعة مسلمة تؤمن بأن , فمابالك يف زمن فقدت األمة دولتها الكبرية, أن نؤمر بعضنا لو كنا أكثر من ثالث

وقد وصف الرسول هذه األزمان أنه , ليحكم بينهم بشريعة اهللا, أن جيتمعوا ويؤمروا من يثقون يف دينه, يطبق الدين جيب أن
وكان , كنا يف زمن األشد فتنة, يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع ا شغفى اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت

أما , وليجتمعوا للعمل إلعادة دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم, ليلجأوا إليهاينبغي من املسلمني أن يبحثوا عن أماكن احلق 
, فأنا أقول هلم بأن اخلالفة ليست كما تظنون, الذين بعثوا بشروطهم ومنها أن تعلن طالبان بأا خالفة وإال فلن يشاركوهم

كان ينبغي هلم أن يساندوا من , نتهي بوحدة األمةتبدأ بالقرية املسلمة وت, إا مشاريع كبرية, كلمة تتردد على األلسنة فقط
وليس طعنهم واجللوس يف الدول الكفرية حبجة االضطهاد وقد فتحت اإلمارة كل أبواا ملن يريد أن , كان حيكم بكتاب اهللا
مت اإلمارة لقد قد, وهم خيتلفون حىت يف املسميات, ولكن ال ندري بأي خالفة يردها بعض الناس, يفيد االسالم واملسلمني



                                        War against Islam                                               269 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             269 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

, ولكنها طعنت من قبل أعداءها ومن قبل أبناء األمة االسالمية الذين مل يفهموا حقيقة األمر, االسالمية منوذجا للجميع
ويبنون مشاريعهم على تصورات خيالية وأحالم لن تتحقق إال أن , ويتسارعون إىل اصدار األحكام وهم يف لندن وواشنطن

إال إذا أصلحنا أنفسنا ألنه , كما أنه ال يأيت املهدي املنتظر, اخلالفة لن تظهر إىل إذا توحدنا, يتحركوا ويتركوا احلسد والبغض
لقد , والرسول يقول وال حتاسدوا وال تباغضوا وكنوا عباد اهللا إخونا, مسي بذلك فهو ينتظر أن نصلح أنفسنا فيظهر بعد ذلك

وحىت , وال ندري هل هناك نص شرعي حيرم ذلك, بأا خالفة وهي مل تعلن, فتحت إمارة أفغانستان أبواا لكل خملص
, ال جوازات سفر لدى اإلمارة االسالمية, العربة بالعمل وليس باإلعالن, الرسول مل يعلن خالفة عندما بدأ دولته يف املدينة

رك للتحرير الدول االسالمية من األولوية لبناء األمة االسالمية حيث دحر التمرد الداخلي مث التح, ال تأشريات, فالكل مسلمني
فماذا يريد هؤالء املتكلمني؟ وأهم , ويف ذلك قد وجد الشرطان لدار االسالم ومها األمن واحلكم بكتاب اهللا, االستبداد

, أو رد أن أقول ال أعلن خالفة, أليس هذا مشروع إقامة الدولة الكبرية؟, موضوع يف أجندة اإلمارة كانت قضية القدس
مىن وتتركين ألواجه العدو وحدي وأنت يف أوروبا تطعنين وتزعم أنك تريد إقامة دولة اسالمية لقد توفرت شروط فتضغب 

وال يشك يف ذلك إال من , واإلمارة االسالم بشاهدة اجلمهور كانت ديار للمسلمني دون شك, الدولة حيث الشوكة واألمان
إن أبناء األمة االسالمية يتكلمون  }الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون يا أيها{. يف قبله وساوس وال حيسن الظن باملسلمني

وعندما وجدت اإلمارة تركوها ألا يف , كثريا جدا وخطط ومشاريع ولف ودوران ولكنهم لألسف الشديد ما يفعلون شيئا
أليس القرآن هو منهجنا , من بعضناأصبحنا نقلد مناهج كتب , وال يتماشى مع منهجها, نظرهم مل تكن بالطريقة اليت حيبوا

أما اإلخوان فهم مل يرحبوا , وال حول وال قوة إال باهللا, فإن اإلمارة االسالمية مل تكن لديها غري القرآن فقط, ودوستورنا؟
لتقوى والعجيب أن يرحبوا بدولة أردوغان ويعتربوها النموذج وال يرحبون بالدولة احلقيقية اليت أسست على قواعد ا, بالدولة

  .والرب وال حول وال قوة إال باهللا
وقبل سفرية اإلخوة إىل , مت ترتيب طائرة أفغانية لنقل اُألسر مجيعا من اخلرطوم إىل جالل آباد ,إىل اخلرطوملنعود 

أفغانستان كان هناك اتصاالت مباشرة بيننا وبني سيف العدل يف اخلرطوم وقد وصلتىن تقرير مفاده أن مجيع اإلخوة 
فنصحته , وطلب مىن إبالغ األخ شاكر الذي جاء لينضم مع خلية شرق أفريقيا, افرون قريبا ومع زوجام إىل أفغانستانسيس

وأن اهللا قد عرف بصدق نيته أنه يريد مشاركة إخوانه يف , وكذلك نصححه األخ مصطفى بأن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة
والرسول قد رد الرجل ليحج مع " ستترك زوجتك وأوالدك يف املتاهات؟هل "املعارك يف الصومال ضد اإلثيوبيني ولكن 

وال نعرف كيف تستطيع السفر , وحنن سنقوم بالواجب يف الصومال, زوجته ألن هناك مسلمون آخرون يقومون بالواجب
من مصلحته ت له أن وأكد, "خوة يف أفغانستان واألمور تتحسنإىل أفغانستان ملالحقتهم وإن شاء اهللا ربنا سيفتح على اإل

, وشاكر أخ مصري كان يف احلرس اجلمهوري, بسرعة إىل اخلرطوم لينضم إىل القافلة اليت ستتجه إىل أفغانستان الرجوع
وجهزت له جواز سفر ميين ليسافر به ألن اجلوازات املصرية كانت غري مرغوبة ومشبوهة , وحافظ لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل

  .هناك بعض اإلخوة املصريني الذين احنازوا لداخل الصومال أمثال أبو عبداهللا املصريبعد عملية أديس أبابا و
قرر شاكر أن يسافر فاجتهنا إىل املطار وسافر باخلطوط السودانية ووصل بسالم إىل اخلرطوم وقد سلمته التقارير 

التقارير لسيف العدل مث بعد ذلك مت  وسلم, اخلاص بعائلة أبو عبيدة واخلالف الذي بيين وبني وديع خبصوص تلك األموال
وهو من رجال األمن , وقد اختذت قرارا شجاعا وصحيح فقد اتصلت بأخيها يف مصر, إبالغ زوجة أبو عبيدة البنشري مبقتله

وكل ما كنا خنافه هي أن تتعرض للسجن أو التعذيب فاحلكومة املصرية بشهادة اجلن واألنس , واستشارها بالرجوع فرجعت
فهي زوجة أكرب قائد , وال ننسى أا ليست عادية, أقمع السلطات وهلا باع يف جمال تعذيب البشر واضطهاد املصرينيهي من 
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ولكن ملا وصلت مت التحقيق معها وعلمت السلطات بأن الشيخ الكبري قد مات فعال وال , يف احلركة االسالمية املعاصرة
ليعطوها لالثوبيني ولكن , عض املعلومات اخلطرية عن العمل يف شرق أفريقيايستبعد من احلكومة املصرية أا حاولت معرفة ب

وقد حاول , واكتفت مبا عرفته طوال السنوات اليت عاشها مع زوجها, أم عبيدة ال تعرف شيئا عن العمل يف شرق أفريقيا
وانقطعت أخبار أم عبيدة , كاإلخوة أن يأخذوها معهم إىل أفغانستان ولكن الصواب هو الرجوع إىل الوطن وقد فعلت ذل

  .عن اجلميع إىل يومنا هذا وأسأل اهللا أن حيفظها وحيفظ بناا وولدها وأن يصربها ويلطف ا إنه ويل ذلك والقادر عليه
, ومت األمر بسرية تامة ونزلت هذه الطائرات يف مطار ديب, وكانت هناك دفعتني, أما العائالت فقد رتبت السفريات

للشحن وكانت بداخلها عائالت الشيخ أسامة وكبار مساعدية ومجيع أفراد القاعدة وعائالم يف أكرب عملية على أساس أا 
فقد كانت الرحلة أفغانية حبجة , ومل تعلم سلطات مطار ديب م, وكانوا مسلحني طبعا, سفر مجاعي ألي مجاعة يف العامل

ومل يكن هناك أي مصدر راحة أبدا وتذكر , قصر ظاهر شاه ومت ترتيل هذه الدفعات يف جالل آباد وسكنت يف, الشحن
مث مت بناء جممع سكين بسيط من الطني والتنب وأحكم متاما ومسي جنم اجلهاد وانتقلت , معظم الشباب نصائح الشيخ أسامة

ة أنه ضيف عند ومن هناك جاءت رسائل من املال حممد عمر تطالب الشيخ يونس خالص بأن خيرب الشيخ أسام, العائالت إليها
واملخابرات , ألن جالل آباد غري آمنة لتجمع كبرية, أمري املؤمنني حممد عمر وجيب أن تتحرك كل العائالت إىل قندهار

وللمعلومة , الباكستانية لن تسكت ملثل هذا األمر ومت تسفري العائالت إىل كابل اليت سقطت جبهود أبطال اإلمارة االسالمية
واستقبلوا بالورود فقد تعب , تح بالقوة إال مرات قليال ومن ضمنها هذه املرة فقد دخلتها الطالبان بالقوةفإن مدينة كابل مل تف

مث سافرت العائالت إىل قندهار لتبدأ مرحلة , الناس من االقتتال الداخلي ومن زعماء احلرب الذين يتاجرون باسم احلروب
م االمارة االسالمية اجلديدة ويف حرا ضد املخالفني البغاة الذين مل جديدة يف احلياة وهكذا شاركت القاعدة يف بناء ودع

وحنن كما قلت ال حنكم على الناس إال بأعماهلم وبظاهر , أمثال مسعود واجلنرال دوستم والشيخ سياف, يرضوا بقضاء اهللا
أما باقي , لشرعية بشهادة اجلميعولكن اليوم يقفون سدا منيعا على وجه ا, أفعاهلم صحيح أن هؤالء جاهدوا يف سبيل اهللا

ومل يبقى , وساد اهلدوء يف البالد وعم األمن يف كل أحناء أفغانستان, يف البالد فقد جردوا من كل شيء متاما زعماء احلروب
  .يف هذه الفترة إال بعض مناطق الشيعة االمساعيلة مثل باميان ومزار الشريف وجيوب مترد يف بنشري وجبل سراج

بامكانك أنت وأبو , ألت النووي ملاذا مل يستخدم الشيخ طائرته يف السفر إىل أفغانستان فهي نفاثة وجيدة؟أذكر أين س
ولكن تبني يل فيما بعد أن الطائرة سقطت يف مطار اخلرطوم أثناء عملية جتريبية ومل يقتل , طالل أن ترافيقانه فأنتما طيارين

علمت من مصادر سودانية سرية بأن الشيخ سيغادر السودان ولكن مل يعرفوا  أما السي أي إي واإلدارة األمريكية فقد, أحد
بعد , وكانت اإلدارة األمريكية قد أعلنت حرا العلنية على الشيخ أسامة بن الدن ومن معه, إىل أين سيتجه وأي يوم سيغادر

اخلرطوم وكانت موعودة مببالغ كبرية  وكذلك فرحت, انفجارات الرياض يف اململكة اليت ليست للقاعدة فيها ناقة وال مجل
فقد خسر الشيخ أسامة ماليني , جدا من قبل آل سعود وتأكدنا وقتها أن هذه احلكومات كلها ال تبايل مبصاحل شعوا

ديونا على حكومة اجلبهة اليت استفردت $  40.000.000وهناك أكثر من , الدوالرات حلساب تقوية االقتصاد السوداين
لف فقد ك, وكذلك مشروع التحدي طريق اجليلي بور سودان$ 8.000.000مثل املدبغة اليت يبلغ قيمتها  مبصانع الشيخ

هناك الكثري والكثري من األموال اليت مل تدفعها احلكومة السودانية , على احلدود االرتريية "اشالق"املاليني وهناك املزارع يف 
فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن } {أنفقتم من خري فهو خيلفهوما {للشيخ أسامة ولكن األجر ثابت إن شاء اهللا 

إن اهللا سبحانه وتعاىل لن يضيع شيخ أسامة أبدا ألنه قد قدم ألمته الصدقات واخلريات من أجل اهللا ال  }فسنيسره لليسرى
وأما من خبل واستغىن وكذب {ويف املقابل , من أجل السلطة أبدا إن هذا الرجل يهمه راحة املسلمني وال يهمه السلطة أبدا
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بعد أن ظلم هذا الرجل الذي أخلص هللا من أجل أمته , ولتنتظر سلطات اخلرطوم العسر من اهللا, }باحلسىن فسنيسره للعسرى
وأسأل اهللا أن , وكل هذا بظلم احلكام, تؤدي إىل جتزئة السودانمن الترتالت اليت ال تنتهي س فما نراه اليوم, يف السودان
  .تنا يف السودانيلطف بأم

وهكذا مت عمل , يف نريويب, كلفين األخ مصطفى بأن أجتمع مع قيادات األوجادين من الدولتني الصومال وإثيوبيا
جلسة مع هذه القيادات وقد حضرها األخ مصطفى والعبد الفقري وقيادة األوجادينية برئاسة الشيخ الطيب والصومالية برئاسة 

ى املطاعم يف حي ايس يل وأكدت هلم مقتل أبو عبيدة أوال وقد صدم اجلميع ولكن قلت حسن تركي وكان اللقاء يف احد
وفرحنا أوال بأن احلركتني قد احتادا مع بعض , هلم بأننا أتينا لنتابع مع بدأه الشيخ الراحل وسنضطر إىل عمل بعض التغيريات

وهي بعيدة , قر الرئاسي حلركة املقاومة االوجادينيةوأصبح مدينة كيامبوين هي امل, بقيادة الطيب ونائبه الشيخ حسن تركي
ألا كانت ال شيء قبل كم , حنن نفتخر بكيامبوين اليوم, وتدفق آالف الالجئني األوجادينيني إليها, جدا عن أنظار االثيوبيني

م أننا سنتحمل عملية التدريبات ويف اجللسة أكدنا هل, سنة أما اليوم فهي مأوى املشردين من أبناء االمة االسالمية االوجادينيني
لتدريب $  40.000وكانت هناك ميزانية أولية بقيمة , وأما التجهيزات القتالية فيجب للحركة نفسها أن تلتزم بذلك
وكتبنا ورقتني ووقعت على االتفاقيات اجلديدة بيننا وبينهم , دفعات قتالية أولية وتسفريها إىل احلدود الصومالية االثيوبية

القادة وقعوا تلك األوراق وفورا بدأنا جنهز أنفسنا للدخول إىل كيامبوين اليت كانت تتغري يوما بعد يوم والسبب أن وكذلك 
احلدود الصومالية األثيوبية كانت تشهد معاركة طاحنة بني ااهدين الصوماليني من مناطق لوق ودولو وشاركهم يف ذلك 

ألوجادينية إىل مناطق اجلنوب ليعيشو بسالم وكانت خطة أثيوبيا هي السيطرة ونزح كثري من العائالت ا, شباب األوجادين
وقد شارك يف صدهم كثري من املتطوعني العرب , لقطع االمدادات على ااهدين يف الداخل, على لوق وبلد حوا ودولو

ي يف وسط األوجادين يف سنة وأسر أخ حجاز, الذين مل يكونوا منظمني مع القاعدة فقد كان هناك إخوة مصريني وخليجيني
وفيما يظهر يل فاألسري هو األخ أبو هاجر , من نريويبموضوع إخراجه من السجن  تتابعابا وم ونقل إىل أديس أب1996

وأخريا مت تسليمه إىل , م1993وهو عضو يف القاعدة فقد كان مع اخللية اليت بقيت يف األوجادين بعدنا سنة , املعروف مبقرن
د ليبقىي هناك يف سجوا وأظن أن هذا األخ عذب كثريا داخل السجن مث سافر إىل أفغانستان ويف تلك سلطات آل سعو

الفترة كانت خطط الشيخ عدم فتح جبهات داخل اململكة وممنوع محل السالح داخل اجلزيرة فقد منع الشيخ أسامة اجلميع 
دهم ليصبوا مجا غضبهم على احلكومات اليت ساندت احملتل من ذلك ولكن ملا خلعت االمارة االسالمية رجع الشباب إىل بال

وليس فتح , حنن لسنا تكفرييني أبدا وكان مهنا اخراج األمريكان من الدول االسالمية وليست اجلزيرة فقط, العدو ضدهم
  .جبهات يف الدول االسالمية

أما , من حزب الرفاة من تركيا وجاءت دفعة كبرية من إخواننا, قد شارك شباب من لندن وأمريكا يف معارك لوق
وقد قتل الزعيم , حنن القاعدة فكنا يف اجلنوب نتابع األخبار اليت تأتينا من مقديشو فقد تسارعت االقتتال بني القبائل الصومالية

, جمموعة كانت مع عطو وأخرى مع عديد, لقد تقاتال فخذي سعد, الصومايل عديد يف معارك بني فخذين من قبيلة واحدة
ويف كيامبوين اجتهدنا يف التدريبات فلم نرد أن تصبح كيامبوين ساحة جتارب لبعض شباب . تل عديد يف هذه املعاركوق

فكنا نتعامل مع أي أحد غريب جبد وحناول أن نفهمه املبادئ اليت حنن , العرب الذين يأتون باألموال مث حياولون فرض أراءهم
  .نسري عليه

اتصلت ا وأكدت يل يف تليفون بأا حامل ولكن ال أحد يعرف , من مقتل الشيخقررت أن أحضر زوجيت بعد شهر 
  .ألن آسيا صغرية جدا وأبوك سيصدم باخلرب, فقلت هلا اكتمي األمر, ذلك
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  االستقرار يف نريويب
  

هكذا أرسلت و, فهناك فراغ كبري وجيب أن منأله, مل أفكر يف احضار أم الفضل إال بعد التأكد أننا سنستقر يف نريويب
والسبب أا , ومل تكن هناك مشاكل لديها, هلا تذكرة وجاءت إىل نريويب وذهبت بنفسى الستقباهلا يف مطار جومو كيناتا

م وكانت عائلة وديع تتكون من بنتني 1996من شهر يونيو سنة , وسكنت معها يف بيت وديع, متتلك إقامة طالبية يف كينيا
, وعيسى وكلهم من األمريكان, وهارون الذي مسي بكنييت, وحممد, د شقر هم عبداهللا األكربواربع أوال, وميمونة, مها صفية

وهي من أقوى األخوات يف القاعدة فقد كانت تعرف كيف تتصرف يف جيمع , ألن أمهم كانت أمريكية من العرق األورويب
 خدمة الشعب األفغاين وااهدين من سنة وأصبحت زوجيت هي صديقتها اجلديدة وهذه املرأة األمريكية كانت يف, األحوال
وقد استطاع تسجيل , م يف املخيمات يف بيشاور وأما األخ النووي فقد سافر إىل مصر بعد أن رتبنا جواز سفر زوجته1986

وسافرت إىل مصر واستقرت , ولده يف السفارة األمريكة يف نريويب بعد أن حذفت كل أختام السودان من جواز سفر زوجته
وهو تابع حياته العادية يف جمال الطريان وابتعد عنا ومل يكن لديه أي نشاط معنا وأنا أقول هذا ألنه مسجون , االسكندرية يف

وام باامات غري صحيحة فهو قد تركنا من بعد مقتل الشيخ أبو عبيدة ورجع إىل أمريكا , ظلما يف الواليات األمريكية
خبصوص ما تركه أبو عبيدة مفاده أن نتعامل مع العائلة حبكمة وباحلسىن وتركنا السيارات  جاءنا ردود. ليتابع حياته العادية

وكنت أتدخل , والبيت الفيال اليت يف باركلند يف نريويب للمرأة وكذلك الباص الذي سبب مشاكل بني آصف وزوجة الشيخ
ومل تكن , خ وديع وأحب تلك العائلة املسلمةوقد رضي األ, لفض الرتاعات وهكذا أصبحت عالقتنا بعائلة أبو عبيدة قوية

  .العائلة تعرف من نكون بالضبط
وباشرنا العمل وقوينا , تركت زوجيت مع أم عبداهللا األمريكي يف نريويب وسافرت أنا واألخ مصطفى إىل الصومال

بناء مركز قيادي  االتصاالت مع شباب لوق وقد جاء بعض الشباب اخلليجيني وقدموا مساعدات مالية للشيخ حسن ومت
ومت ترتيب شرطة للمنطقة وأسسنا جلنة أمنية لتراقب " أودو"عسكري جديد بعيدا عن كيامبوين يف مناطق ما حول قرية 

وشعرنا أن األمم املتحدة تريد أن تقترب من كيامبوين فقد أرسلوا مندوبا من اليونيسيف ومل نردهم فقد خصصنا أخ , احلدود
ومل تسلم كيامبوين من , امبوين قرية صغرية ولكن توسعت بسرعة بفعل املهاجرين والالجئننيوكانت كي, ليتعامل معهم

ولكن هناك بعض األخر الذين مت إدانتهم وهم , وكنا منسك م يف معظم األحوال, األمريكان فقد ارسل اجلواسيس للمنطقة
وقد نصب له كمني يف خيمة استقباله يف مدينة , وقتل أكرب يهودي مروج للقتال يف الصومال بفضل اهللا, أجانب وسجنوا

اختلف اإلخوة يف هذه املسئلة وأثناء انشغاهلم يف البحث العلمي , وعندما جاء ولده ليطلب جثته مقابل املال, بورغابو
بعض وبدأت , واحلمد اهللا أنه أراح اإلخوة, والفقهي للموضوع قامت أبناء آوى بأكل كل جثته ومل يعثر على أي عالمة له

, وكانت األمور تسري بشكل طبيعي, للنساء والرجال, ومت فتح املدارس للجميع, اهليئات االنسانية ترسل مواد غذائية للمنطقة
وكان يسمع الكثري عين من قبل الشباب الذين , وقد حققت اتصاال بعبد اهللا املصري وهو كان يقود املعارك يف منطقة جيدو

قصد يف كالمه , "واهللا هو الذي وفقهم لذلك", "إن الربكة كلها فيكم"فقلت له , "نشيطني إن تالميذك"فقال يل , دربناهم
وكانت أديس أبابا تشهد عمليات , وهو أحد طاليب القناصني, فقد نشطت تلك اخللية بقيادة أبو بصري, خلية أديس أبابا

  .قضيتهم واستهداف احلكومة يف العاصمة عريفالصراع للمدن إن أرادوا ت فقد أخربنا األخوة بأن عليهم نقل, كثرية جدا
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 1996يف هذه الفترة طلب مىن أن أرجع إىل نريويب ألن األخ وديع لوحده وهكذا نزلت يف الشهر السابع من سنة 
واألهم هو أسر األخ , وقضية اإلخوة األجانب يف لوق, وقدمت تقريري لألخ مصطفى حيث املعارك املستمرة يف الصومال

أثناء مواصلة عملي يف نريويب أخذت زوجيت إىل التحليل وتبني أا يف , ونقل إىل غودي مث أديس أبابا,  املنطقةاخلليجي يف
لعمل أوراق رمسية , مث جاءين أوامر بأن أحترك إىل ممباسا, الشهر الثامن يا إالهي كيف مل نعرف ذا األمر وحنن يف اخلرطوم

وعندما كنت أتابع إجراءات األوراق , ان علينا الرحيل إىل الصومال مع األخ مصطفىوك, كينية فقد أتقنت اللغة السواحلية
ألنه رزقين مسو األمري , فكربت اهللا ومحدته سبحانه, فقالت يل أا أجنبت ولدا, يف ممباسا اتصلت بزوجيت ملعرفة آخر أخبارها

ولكن , فروض أن أسافر إىل الصومال كما قلتسررت كثريا وكان من امل, وويل العهد الذي سيحمل امسي وأمساء أجدادي
وقد ولد يف نفس شهر ميالد الرسول الكرمي صلى اهللا عليه يف ربيع , قيل يل بأن ارجع إىل نريويب لرؤية املولود وعمل العقيقة

وفرحت , الفرح إىل نريويبوطرت من , م1996أغسطس  8هـ املوافق 1417ربيع األول  23ولد مسوه يف , األول
وجدي األصغر , مسيته على اسم لقمان احلكيم, ولود اجلديد ومسيته لقمان ابن عبداهللا ابن حممد علي فاضل حسنيبامل
فآسيا سودانية وال , كما فعلت بآسيا يف اخلرطوم, واستخرجت أوراقه اخلاص من وزارة الصحة الكينية, اهلندي" لقماجني"

ومل أتأخر فقد ذهبت للسفارة وأضفته جنبا على جنب مع آسيا يف جواز  ,ترتعج من احلرارة أما لقمان فهو كيين حيب الربد
, واتصلت بالبلد وبشرم وقد فرحت محايت ووالديت باملولود اجلديد واستغربت محايت كيف أخفت ابنتها املعلومة عنها, أمهما

الوقت كنت حزينا على آسيا فقد  وقد ذحبت ماعزتني للمولود اجلديد ولكن يف نفس, وساد الفرح يف  البيت وكثر األوالد
وشعرت أا حباجة إىل أمها وتزداد غريا عندما يرضع الولد الصغري وهكذا أخذتها أم عبداهللا , كانت عمرها سنة كاملة

وهكذا كان لدينا ثالثة رضع يف , وكانت تنام معها وهي كانت ترضع عيسى الذي ولد يف الشهر اخلامس, األمريكي معها
وهنا , فعمرها سنة واضطرت أمها إىل عدم ارضاعها من أجل لقمان, كنت حزين لوضع آسيا, ا وعسى ولقمانالبيت آسي

ومل , قررت أن ال أكرر نفس اخلطأ فذهبت إىل عيادة تنظيم الوالدة مع زوجيت وتعرفت على كل الوسائل منع احلمل املبكر
رأة أو اللولب أو األدوية اليت متنع احلمل وتنفخ املرأة يعجبين أي منها فقد كانت إما زرع ماسورة صغرية يف جسم امل

وكانت تضحك كثريا يل وتقول يل , واكتفيت باجلدول الزمين وقررت أن أكون مع زوجيت يف األيام اليت ال تنشط البيوضات
الم وهل منلك أن وكنت أقول هلا يا س, ال حتزن فإين قد دعوت اهللا بأن ال يرزقين مبولود إال بعد خسمة سنوات من اآلن

  .نعيش إىل الغد
استمريت يف العمل يف اهليئة وكنت أتابع حتركات االثيوبني وأنسق مع شباب األوجادين يف نريويب وكذلك شباب 

ويف هذه الفترة زارنا األخ حيدرة وكذلك أبو الفضل املكي الذي تعب من اخلرطوم وقرر أن يسافر إىل لندن , الصومال
, والعصرية, وكان األخ  وديع قد استقر يف نريويب وبفضل اهللا متكن أوالده من دخول املدارس االسالمية, ليلتحق خبالد الفواز

, أما آسيا فكانت حتريين فعند ما يرجع وديع إىل البيت يسرع أوالده إليه ويصرخون بابا بابا وآسيا أيضا كانت تناديه بابا بابا
وكنت أضحك كثريا هلذا فهي مل تكن تعرف معىن بابا , فهي تناديين عم" عم جاء عم عم"أما لو وصلت أنا فينادونين األوالد 

وكان يبر والديه رغم أم نصارى , وهو من اإلخوة املؤدبني جدا جدا, عشت مع وديع كإخوة يف الدين والدم, وال عم
من األمور اليت تطول عمر االنسان حنن كلنا نعرف بأن , فكان يزورهم يف قربص وقد مسى ابنه األخري عيسى الرضاء والدته

ومل يكن يغضب عندما , واهللا إنه رجل متزن يف مبادئه وليس متشددا ويعرف حق اجلميع, كافرا كان أو مسلما, بر الوالدين
فعندما يكون حاضرا أكون أنا قد سافرت إىل , أوجه أوالده وكنت أدرس األوالد القرآن إن غاب عن البيت وكنا نتناوب

امسه علي وكان من ألطف الناس واألوالد , وكان لدينا عامال صوماليا من كينيا, وعندما يسافر فأنا أكون يف البيتالصومال 
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إن اهللا , وهكذا انتبهت أن أصل املسلم أن حيترف, أحبوه كثريا ورغم أنه أكمل دراسته فهو مل جيد أي عمل سوى بواب معنا
, ولو أن شباب املسلمني بعد خترجهم من املدارس تعلموا احلرف ملا وجد البطالة, أو كما قال رسول اهللا, حيب املؤمن احملترف

وكانوا , ولكن ما نراه اليوم أن يستهزأ بكل من يريد أن يتعلم احلرافة وهذه ليست من مبادئ الرسل والصحابة الكرام
فتمكنت من , أرقي مستوى معيشتهلقد أشفقت لعاملنا كثريا واستشرت وديع وعزمت أن , حدادين وجنارين وما إىل ذلك

ومتكن علي $, 150حيث يصل راتب الشهري إىل , تدريبه على السيارة ليصبح سائقا فإن مهنة سائق يف كينيا هلا دخل جيد
كانت , اليت كانت حترسنا الليل" فا"وال أنسى أن أذكر حارسنا الثاين رفيق االنسان وهي الكلبة , من استخراج رخصة قيادة

وعندما تلعب ال تنتبه فتخدش هنا وهناك ومل تسلم أم لقمان من خدشاا وهي كانت , لبوليسي األملاين وضخمةمن نوع ا
عشنا , فبفضل اهللا مث ذه الكلبة متكنت آسيا من املشى فقد كانت متسك بذيلها وتتحرك معها, حتب اللعب معها وتطعميها

وهكذا انشغلت , شهريا$ 400وأما اجياره فقد كان , ل صومايليف فيال أمباكاسي بأمان وكان البيت ملك لرجل أعما
وبقيت يف نريويب مع وديع أما أبو طالل املغريب الطيار فقد كان يعيش يف اخلرطوم مع بعض الشباب , باملولود اجلديد وبآسيا

  .وكان معظمهم إداريني يف الشركات اليت تركها الشيخ, الذين مل يسافروا إىل أفغانستان
عالقات العملية فقد كانت تزداد يوما بعد يوم فقد كان لدينا عالقات قوية مع كبار املخابرات الكينية ووزراء يف أما ال

وكان هذا األخري " ميسوي"وكان لدينا عالقات بنائب برملاين من قبيلة موي ومن احلزب احلاكم وامسه , مكتب نائب الرئيس
وكان مهه األكرب عمل , "حمترف برامج رسم"فأنا , من عملي على الكومبيوترويتعجب , يزورنا أحيانا مع عائلته يف البيت

اليت وصلتنا من أملانيا للمؤسسة واألخ أبو عبيدة رمحه اهللا كان قد خطط إلحضار , صفقة معنا خبصوص مكينة طباعة أملانية
وقد كان من ضمن أخني سجنا , كتبيةأخ مصري امسه يونس ليشغل تلك املكينة لنستفيد منها يف طباعة الكتب والالوازم امل

, م ومبا أنه أصر أنه ميين وهو جييد اللهجة اليمنية وحيمل جواز سفر ميين رمسي1997م إىل سنة 1996يف األردن يف سنة 
فحاول النائب الكينيي أن يتوىل موضوع املكينة ألن , افرجت عنه السلطات األردنية فيما بعد ومتكن من الرجوع إىل اليمن

كنا , فقد كنا نعمل بعض املشاريع يف مناطق غري اسالمية أيضا, ومؤسستنا مل تكن خمصصة للمسلمني فقط, ها ممتازدخل
وكان هذا األخ املسمى بعبدالعزيز , وكان لدى وديع عالقات بأسرة أمريكية تقيم يف جنوب نريويب, حنارب املالريا والبعوضة

ومل تكن إدارا تعرف , أما وكالة الرمحة فقد كانت عالقتنا ا عالقة عمل, ىتفرانكلني يزورنا كثريا وأهله كانت حتب زوج
وبدأت أتابع عن , فلم نكن نفصح ألي أحد كان أساس تواجدنا يف كينيا, عنا وال عن نشاطاتنا اجلهادية يف الصومال وغريها
حملاولة اجياد دعم من , د السالم إىل السودانفقد أرسل وفدا برئاسة الشيخ عب, قرب العالقات السودانية مع شباب األوجادين

وكنت أنا من , قبل السلطات للمجموعات املقاتلة يف األوجادين وكانت هذه الفترة فترة حرب سياسية بني السودان واثيوبيا
كانت قد كي حنافظ على مسعة املؤسسة اليت , يعلم ذه األمور وليس وديع فال نريد أن يظهر يف مثل هذه األعمال السرية

  . وأملانيا, سجلت رمسيا يف أمريكا
فقد وصل األخ أبو اخلري املصري وزارنا , م وبدأت األمور تسري بسرعة كبرية جدا1997, بدأت رأس السنة اجلديدة
وأبو اخلري من خري , مع ضغوطات احلكومة السودانية عليها, فقد تشتت قادة مجاعة اجلهاد, يف البيت وكان قادما من ماليزيا

هذا الرجل فكاهي , وهو معروف باسم إبراهيم سياسة, وهو كان املنسق الرئيسي بني القاعدة واجلماعة, شباب مجاعة اجلهاد
كان زوارنا يرتلون يف غرف معزولة عن البيت حيث هناك غرفتني . ويضحك األوالد عندما جيلسون معه ليحكي هلم القصص

وصرح يل أنه حيب أن , سالمية فقد كان حيمل جواز سفر سوداين رمسيوكغريه من قادة اجلماعات اال, ومحام منفصلني
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ويف فترة وجوده معنا جاءت والديت لتسكن , ولكن أوال جيب أن يرتب ألوالده يف اليمن, يلتحق بالشيخ أسامة يف أفغانستان
  .معي يف نريويب

  جميء والديت للعالج
  

فذهب وديع وتكلم فإذا بامرأة تسأله إن , ة الفجر بقليلكان ذلك قبل صال, يف صباح ذات يوم رن جرس التليفون
مث اتصلت مرة ثانية وعندئذ ناداين وديع وقال يل هناك امرأة تريد , فأخربها بأن الرقم خطأ, كان هناك شخص باسم عبداهللا

  .يل مىت ستأيت وقلت له ممكن أن تكون والديت فأنا أنتظر اتصال منها لتحدد, قلت له أنسيت أنين عبداهللا, عبداهللا
  "آلو نعم أنا عبداهللا" - 
  .انتظر هناك امرأة تريد أن تتكلم معك, أنت عبداهللا - 

  كانت لكنة املتكلمة كينية مث بعد ذلك ظهرت صوت جديد
  آلو يا عبداهللا - 
  "من البلد؟, أين أنت؟ من أين تتكلمني!... أمي" - 
  فرنسا أنين قادمة؟أمل ختربك أختك من , يا ولدي أنا يف مطار نريويب, ال - 
  ", مل خيربين أحد أنك ستأتني اليوم, ال يا أمي" - 
 - "على كل حال أعطيين املرأة اليت معك"  
  "وهي مريضة أتسمعين, أنا ولدها, آلو امسعي هذه املرأة ال جتعلها تتحرك من مكاا حىت أصل" - 
  نعم أمسعك أنا من قسم السياحة يف املطار وعنواين كذا - 
  ".ا سأيت اآلن فوراطيب أن" - 

وعندما شاهدا بدأت , وكنا نبعد عن املطار مخسة دقائق فقط بالسيارة, وهكذا حتركت مع األخ وديع إىل املطار
ولدخلت الستقبلك من داخل , ملاذا تصرفت ذه الطريقة؟ كنت تتصلني وأنت يف البلد"تبكي وأخذا باألحضان وقلت هلا 

  ,"طاراملطار فلدي معارف داخل امل
  "أنت متعبة من السفر صحيح؟" - 
  ال يا ولدي فقد زال التعب عندما رأيتك - 
  "ال تقلقي فأنت يف أمان اآلن" - 
  "أمي هذا مديري يف الشركة وامسه وديع من أمريكا" - 
  .كيف حالك يا ولدي - 

, ...نعم: "فقلت له, "هل والدتك تعرف أنك جماهد: "وسألين وديع, رد وديع على السالم وحتركنا سويا إىل البيت
وعندما كرب خمي أدركت أن ال داعي ألن أقلقها , أنثاء اجلهاد يف أفغانستان هلا الرسائل الرنانة اليت كانت تفجعهالقد كتبت 

أنين جماهد ولكن يف نفس أعمل من أجل قوت  فهي تعرف, شاكل بعد إن شاء اهللابعد فقد أخربا أنين مستقر وليس هناك م
وهكذا نورت أمي البيت وكانت تطبخ بعض الطبخات , "ل عيالة أوالدي فال أريد أن تفهم غري هذا قطيومي ومن أج
وكانت عالقتها باألخت أم عبد اهللا األمريكي قوية وهي ال تعرف أي لغة غري القمرية حىت العربية ال جتيدها , القمرية العربية

يتمكنوا من لغة البلد املضيف وال ينتبهون للغتهم األصلية وهذا واضح يف  فعادة اليمنيني عندما يصلون إىل األوطان اجلديدة أن
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أما أم لقمان فقد فرحت كثريا بقدوم والديت وقد جلبت معها اهلدايا , كينيا أيضا فكثري من اليمنيني ال يتكلمون اللغة العربية
باملصرية املعاصرة أي حبابة " جديت"فأقول هلا " تيتا؟ أي"فسألتين " تيتا"واألوالد كانوا ينادوا , االصيلة لوديع وأم عبداهللا

ويف هذه الفترة متكنت أم لقمان من اللغة االجنليزية لتصبح لديها أربع لغات عاملية هي العربية والفرنسية , بالسواحلية
يضا تتردد يف املعهد ومعرفة اللغات أمر مهم جدا لدى املسلم الذي يريد نشر دعوة احلق وكانت أ, والسواحلية واالجنليزية

وتوسعت يف جمال , أما أنا فقد دخلت دورات خاصة للمتقدمني يف اللغة االجنليزية, البنات يف نريويب لتفقد أخواا املسلمات
ولكن مل أجد الوقت الالزم وانتسبت كذلك , وحاولت يف نفس الوقت تعلم اللغة االيطالية, الكومبيوتر عندما ظهر االنترنت

  .قايف الفرنسي يف نريويبللمركز الث
وقد كتبت تقريرا واضحة , سافر أخونا أبو اخلري إىل صنعاء ومنها إىل أفغانستان مث بعد ذلك تبعه أخونا وديع احلاج

وأيضا هناك عالقات غري واضحة , بشأنه فقد كنا نشعر أن وديع يف خطر ألنه اخنرط يف العمل التجاري ونسي موضوع اهليئة
وكنا نشك فيهم كثريا ولكن وديع مل يكن يسمع كالمنا فقد استمر يف عالقته وقد أشهدت أمحد حسن , مع بعض األردنيني

نطلب من , وكتبت تقريرا سرية مشفرة للشيخ أبو حفص, بتلك العالقة وسلبياته على العمل يف املستقبل) أبو اخلري املصري(
أفغانستان وسألناه عن آخر األخبار فلم خيربنا أنه طُلب منه وعندما رجع من , اإلدارة سحب أخونا من نريويب ألنه يف خطر

وكان األخ مصطفى قلقان , جتهيز أمتعته والرحيل إىل بيشاور بل اكتفى بالقول بأنه ينتظر األخ أبو حممد املصري مث سيغادر
ز بني أمريكي وغريه بل مييز فقلت له بأن احلرب اجلديد ال ميي, من وضع وديع أما هو فلم يكن يبايل بشيء بسبب أنه أمريكي

  . بني املسلم وغري املسلم
فقد حتركت بكل قوة وعرفت أن هذه هي فرصيت ألثبت وجودي يف احلياة فخدمة الوالدين , انشغلت مبوضوع والديت

واهللا سبحانه يقول " أحي والداك قال نعم فقال ففيهما فجاهد: "خري من اجلهاد حلديث الرسول صلى اهللا عيه وسلم
وكنت أنور نفسي باجللوس معها ومل أجد لذة , وهذا يف حق جهاد الطلب أم الدفع فال} جاهدهم به جهادا كبرياو{

فقد قارن اهللا عبادته , اجلهاد والرباط وكل شيء, والوالدة هي فوق كل شيئ, وجودي يف احلياة مثل لذة خدمتها كما قلت
وهناك ثالث أمور مقرون ببعضها يف القرآن ومنها بر الوالدين , متناهاباالحسان إىل الوالدين وكانت هذه فرصيت اليت كنت أ

, أما أنا فقد اختارين اهللا ألخدمها, ولكن مل تفلح, فاجتهدت أخيت يف فرنسا لتأخذها, }أن اشكر يل ولوالديك{فقد قال اهللا 
أول يوم من وصوهلا وبعد صالة ويف , وقد فرحت بلقمان, وكنت أنام يف غرفة الضيوف وأمي تنام مع زوجيت واألوالد

, امسه دكتور ثغانا وتشاركه زوجته يف املهنة, وهو رجل كيين متخرج من لندن, املغرب أخذا بالسيارة إىل الطبيب اخلاص
نعم "فأجبته  "هل تعلم أمك ما عندها؟: "وفحصها وسألين, وميلك أفخر العيادات يف وسط نريويب قريب من فندق هلتون

, "فترة توقف العادة الشهرية", فأجاب "ماالسبب؟"وسألته , "لديها سرطان الرحم: "فقال, "س بالتفصيلكن ليتعلم ول
قلت للدكتور على كل حال ماذا نعمل اآلن؟ فهي ال تستطيع أن , ألن هذه أيضا من االبتالءاتعلى كل حال فحمدت اهللا 

ال تقلق اليوم سترتاح يف كل شيء "فقال يل , تخدام ماء ساخنتأكل جيدا وأما اخلالء أكرمكم اهللا فال تستطيع أبدا إال باس
ربت أخ. فأجابين بنعم" هل تستطيع أن تصوم فإن رمضان قريب؟:"وسألته, "وسوف أكتب لك األدوية واألطعمة الالزمة هلا

  . عاين من سرطان الرحمومل أقل هلا أبدا بأا ت, ولكن جيب أن نتابع العالج, إن شاء اهللاتشفى أمي أن مرضها بسيط وأا س
وهي كانت يف اخلمسني من العمر وجسمها حديد ماشاء اهللا , رجعنا إىل البيت وقد فرحت أمي بفحوصات الطبيب

وقد دخلت السرور يف بيتنا ومل أشعر براحة البال مثل , واملرض داللة حلب اهللا للعبد, ولكن قدر اهللا أن مترض ذا املرض
, وكانت تأخذ لقمان وتنشد هلا ألناشيد ذاا اليت كانت تنشدها والدا هلا, ن هلا مذاق خاصتلك الفترة فخدمة الوالدي
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وأما آسيا فكانت تلعب معها يف كل الوقت وتتعبها طبعا فاألطفال ال ميلّون من , وقالت يل بأنه سيكون ولد ذكي مثلي
يص املرض ورجعت إىل الطبيب بالنتيجة فقال يل بأن وتشخ, ويف اليوم الثاين ذهبنا لفحوصات حتت اشعاعة احلمراء, اللعب

وهكذا عملنا عملية صغرية أولية وأخذت قطعة حلم من جسمها وأكد يل بأن , سرطان والدتك ال تنفع فيها أي عملية
ج فقد كنت وبعد التحاليل بدأنا العال, فشكرته وأخربت أمي أننا سنبدأ العالج فورا, )الراديو ثريايب(, األفضل معلجتها بالكي

وأقابل , بالسيارة إىل أكرب مستشفى يف شرق أفريقيا وهي مستشفى النريويب التخصصي, أخرج كل صباح بعد صالة الفجر
كنت أمر أمام السفارة , وكان األمر يأخذ ساعتني تقريبا واستمريت يف هذا األمر ملدة شهر رمضان, الدكتور اخلاص بالكي

وكانت حتب , ت كنت أخرج معها ومع زوجيت إىل األماكن اجلميلة ونأكل كل ما تشتهيهاويف نفس الوق, االسرائيلية يوميا
وكنا , وكانت تزور اجلالية القمرية يف نريويب فلديها معارف بالنساء والشباب الذين يدرسون يف نريويب, الذرة املشوية

فون عىن أي شيء سوى أنين أعمل يف مؤسسة ومل يكن الشباب القمريني مجيعا يعر, وأساندهم يف أمورهم, نتفقدهم لفترات
وقد فرحت العائلة ا ويف املرة األويل حسبوها هندية مثلهم ولكن , وأيضا ذهبت لتزور عائلة أبو عبيدة يف نريويب, خريية

  . قلت هلم بأن والديت ليست لديها أي دم هندي أما أنا فجدي هو اهلندي
موجودة معنا فقد كانت هناك عالقات سرية جتري بيننا وبني اإلخوة يف مل أقصر يف عملي حىت عندما كانت والديت 

, وكنت شخصيا مكلفا مبلفام, الشيشان ودغاستان وقد تعرض بعض شباب خلية سيف االسالم للسجن يف داغاستان
مان املصري زميلي ومتكنا عرب بعض اهليئات اخلريية اليت تعمل يف داغاستان من عمل اتصال م وكان األخ املسجون هو سلي

وقد متكنا , وكانت عائلته قد نقلت إىل أفغانستان مع العائالت األخرى, وهو نسيب األخ أبو اخلري املصري, يف األوجادين
وقد عرفنا منه أن , من ارسال الرسائل املشفرة لألخ أبو عمري الباكستاين الذي كان ينسق بني أفغانستان وباكستان واخلارج

وقد قتلوه بوحشية يف عملية اغتيال , املتعصبني الذين ينالون من األبرياء املسلمني, قتل من قبل مجاعة التكفريأسد السندي قد 
ولكن هذه اموعات املتكونة من شباب ليبيني مل يستمروا كثريا فقد تقاتلوا مع األمن , وقد تأذى عائلته طبعا, جائر

وعندما , تانية واحرقوا جزاءا مبا قدموا من اغتصاب للنساء وقتل لألبرياءالباكستاين ومسك بعضهم من قبل القبائل الباكس
له عرب الربيد $ 3000أرسلنا خرب سليمان لإلخوة فرحت زوجته عندما عرفت أن األخ حي يرزق وهكذا أرسلنا أكثر من 

وأرسل يل , يف الشيشانوهو من جانبه قد أرسل مجيع أخبار الشباب وآخر تطورات األوضاع ) فيدكس(السريع األمريكي 
وأيضا أرسل صور بعض الشباب الذين ال , بعض جوازات اإلخوة الذين قتلوا أمثال الدكتور محدي وأمحد شحات وغريهم

ومتكن هؤالء الشباب , ت اهلويةيوهكذا عملت جوازات عربية جديدة هلم وأرسلت بطاقات هيئات لتثب, ميتلكون جوازات
مكتب نريويب كان فعال جدا وكان لدينا اتصاالت مباشرة بالشباب يف , إىل الباكستانمن اخلروج من داغستان والسفر 

وكنت مشغوال باألمور األمنية ال , وأملانيا, أمريكا الباكستان والسودان ولندن والقوقاز والصومال واخلليخ واليمن والسودان
فلم أكن أريد أن تقع , م1996مل مع األنترنت من سنة وكان علينا االستفادة من ظهور الربيد االليكتروين وبدأت أتعا, غري

ويف نفس الوقت كنت أساعد وديع يف عمله اليومي اخلاص باألحجار الكرمية فقد متكنت من , اخللية وهي يف مراحل عملها
ذلك نبعيه للتجار وكنا نبعث العامل إىل مناطق نائية الكينية ليحضر الرويب األمحر مث بعد , معرفة كبار التجار ومناطق اخلام

إذا يا وديع : "فصارحته , نت معقدة كثريةوكان وديع يريد احضار مكينات لتنظيف األحجار الكرمية والعملية كا, اهلنود
سأتركك لوحدك لتتحمل املسؤولية فأنا من اللجنة العسكرية ولست هنا للعمل التجاري وأنت كان هذا العمل سيفضحنا ف

وهذا صحيح فقد طلبتين احدى املؤسسات اخلريية , "لو أردت عمال فأنا أملك كل االمكانيات أما, تعرف متاما ماهو عملي
وبيت وسيارة على حساب $ 400أن أكون نائب املدير ومسؤول العالقات العامة يف مؤسستها ووضعت راتب شهري 
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وأعمل يف سبيل اهللا ولن أغري  ,ولكن من عند الشيخ أبو عبداهللا$  200أرضى بـ , يا أخي يتأر"قلت لوديع , "الشركة
وهذا , فأنا هنا يف عمل مجاعي أما أنت فأراك كأنك تريد ان تنفصل عن اإلخوة وتتابع عملك, رأي يف حلظة بسبب األموال

ودائما كان يؤكد يل بأن  ,"ليس بعيب لكن ال أستطيع أن أواصل معك فيجب أن أبلغ األمري أخونا مصطفى بآخر التطورات
بأن نفقات تأسيس املؤسسة والسيارات يف املقابل أجيبه و, وسنكسب رزقنا عن طريق املؤسسة, النا شيئ رسلوااإلخوة لن ي

ألنين كلفت به رمسيا من قبل , ال أعارض العمل اخلرييوة فماذا نريد منهم بعد ذلك؟ واالتصاالت وكل رأس املال من اإلخ
مث , عارض العمل الفردي وجتارته اخلاص اليت كانت ختسر يوما بعد يومووديع يعرف ذلك ولكن أ, الشيخ أبو عبيدة رمحه اهللا

أخربين بصراحة إما أن أكون معه ونتابع العمل معا وإما أن أحلق بالشباب العسكريني الذين يف ممباسا وهم كذلك كانوا يف 
  ."فر والديت مث أختذ قراريانتظر حىت تسا: "فقلت له, ة السمك وعليهم ديونمأزق فقد فشل أخونا حممد عودة يف جتار

يف هذه الفترة بالذات وعندما كانت والديت موجودة وقعت الطائرة األثيوبية بالقرب من مدينة والديت يف جزر القمر 
واالعالم الغريب ينسب تلك العملية يل شخصيا ألنين من جزر القمر وأنين نسقت يف خطف تلك الطائرة وهكذا رجال 

ومل يلجأو إىل , أنا كنت يف نريويب يف تلك الفترة والشباب األوجادين نشطوا يف أدبس أبابا, كاذيباإلعالم يسارعون يف األ
, وما أعرفه أن بداخل تلك الطائرة رجال كبار من املوساد والسي أي إي وقد قتل منهم سبعة, خطف الطائرات وغريها

وقد قطعت , نا أا سترجع بعد أربعة أشهر ملتابعة العالجوهكذا وقبل يوم العيد جهزت والديت وسفرا إىل جزر القمر واتفق
ومل تقصر أخيت يف فرنسا فقد أرسلت يل ترافيل , من امليزانية اليت وصلت من أفغانستان إىل الصومال ملساندة والديت$ 500

يدة وقلت هلا بأن وقد سافرت وهي بعافية ج, وأخربت والديت أن ال تذهب إىل أي طبيب آخر, شيك ملساندة عالج الوالدة
  .ال جتهد نفسها ألي شيء

م وبقيت يف نريويب مع زوجيت ووديع مث وصلتين معلومة من أخينا مصطفى مفادها أن الزعيم 1997دخلنا يف سنة 
يريد أن يهاجم كيامبوين ويستويل عليها وهذا الرجل معروف , القبلي مورغن وهو من املاجريتني وحاكم مدينة كيسمايو

ويطمع يف أن يضم اجلنوب كلها حتت , وبيا وهو صهر الرئيس سياد بري وكان القائد اخلاص حلراسته الشخصيةلوالءه ألثي
  .ومل يتستفيد من مقتل اليهودي موريس يف عملية كمني نظمه شباب كيامبوين, حكمه

  

    مواجهة خطة مورغن  
  

األخ شعيب والتنسيق معه وعمل خطة طلب مىن أخونا مصطفى رمحه اهللا أن أحترك إىل كيامبوين فورا ملساندة 
ومنها إىل احلدود الكينية الصومالية ومن , وحتركت جبواز سفر اجلديد إىل مدينة غاريسا ومعي اثباتات اهليئة, هجومية مضادة

وقد ختمت على جوازي وعندما دخلت دبلي عملت دراسة ميدانية عن املالريا , هناك تأكدت السلطات أنين عامل إغاثة
ألننا كان لدينا مشروع انساين , ضة وحفر األبار وجتولت يف أماكن الالجئني ألن وديع أراد تلك املعلومات الضروريةوالبعو

وقد , وحتركت فورا بسيارة اإلخوة إىل كيامبوين, ختص الناموس واملالريا يف مناطق عدة من كينيا ومعظمها غري اسالمية
وضع ودرسنا مجيعا خطة اهلجوم املضاد وكلفين أن أكون يف اخلط األول رحب يب األخ شعيب املصري كثريا وشرح يل ال

وجهزت الشباب وعملنا استعراض عسكري يف كل , وحتركت إىل حدود منطقة كيامبوين الشمالية وهي قريبة من قرية بتاتا
يل العدو ونشر خطط لتضل وكانت هذه, القرى القريبة وانتشرت االشاعات بأن شباب االحتاد سيتجهون إىل كيمسايو

مث جهزت جمموعات صغرية متفرقة لعمل كمائن متتالية لقافلة مورغن عندما تدخل مناطقنا , احلربية واخلدعاإلشاعات 
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وعملت الربوفات مع تلك اموعات واستخرجنا , واخترنا أماكن مميتة جدا وصعبة على أي قوات أن تفلت من الكمائن
  .يف الوادي القريب من املعسكر وجهزناها من جديد وزرعناها يف أمكان سرية األلغام القدمية اليت زرعها االخوة

بقيت يف تلك املنقطة حوايل أسبوعني نأكل احلنطة ونشرب اللنب ونصارع البعوضة املميتة فقد كانت تلك املنطقة 
وطبعا مل ينقطع , املسلم معهموارتفعت معنويات الشباب بوجود اخوهم , قريبة من الوادي والغابة املليئة باألسود والوحوش

وكنت متأكدا أننا لو فجرنا سيارة واحدة من القافلة فسوف ترجع كل السيارات ألن , اتصاالت بيننا وبني كيامبوين
باستخدام تكتيكات , وأنا كنت أريد أن أحسم املعركة يف أول ضربة, الصوماليني ال يتقاتلون باأللغام بل بالرصاص فقط

واشباع جنوده بوابل من رصاص الرشاشات , وممكن أن نفجر على األقل سيارتني للعدو, الة يف كل احلروبالعبوات ألا فع
وحترك شبابنا , مث فجأة عرفنا أخبار بأن مورغن يريد مفاوضات معنا, وهكذا اُحكم اخلطة وبقينا ننتظر يوم الصفر, الثقيلة
ومن هذه املناطق مزارع قصب السكر اخلاص , ؤدية إىل كيسمايوفالشباب يف كيامبوين سيطروا على عدة مواقع امل, إليه

وكان مورغن يطمع يف االستيالء على تلك املزارع اليت توقفت عن االنتاج وعمل , بشركة السكر الصومايل يف منطقة جلب
كي من األخ شعيب وبعد اسبوعني جاءين اتصال السل, الصفقات مع االيطاليني والربيطانيني ولكن اإلخوة قد فهموا اللعبة

  .كم عنا 45بأن أرجع إىل كيامبوين اليت تبعد 
, فتذكرٌت رحلة األوجادين وأخذت شاب من املدربني الصوماليني القدماء وهو األخ أبشر, مل نكن منلك سيارة معنا

يف سبيل اهللا  يف جبال األوجادين؟ فقد كنا نتحرك بدون سيارات واليوم قد حان لنسري" كريشيغوت"وقلت له تتذكر أيام 
ولكن األخ , عن نفسي ال أتعب من املشيو, سرحيات والرقص ومعصية اهللاولنغرب أقدامنا يف طاعة اهللا كما يغربها غرينا يف امل

وحنن يف سبيل اهللا , فهي خملوقة وتتبع أوامر را, ال أخاف من األسود"وقلت له , سبب الوحوش واألسودأبشر كان قلقا ب
وقلت له بأنين قد قتلت لبوة قبل كم شهر يف نفس , "فهذه األسود تفرق بني أهل الشر وأهل اخلري, يويةولسنا يف سياحة دن

وكنت راكبا , بالسيارة وكان معنا األخ شعيب )الكتا(ات مرة كنت راجعا من معسكر ففي ذ, وفعال حصل ذلك, املنطقة
ومل أنتظر كثريا , ري من فوق رؤسنا وممكن أن تؤذيناوفجأة ظهرت لنا لبوة بوضعية اهلجوم حيث كادت أن تط, يف اخللف

فوجهت سالحي بسرعة وأطلقت النار ودخلت الطلقة من عنقها وخرجت من الطرف الثاين وحاولت أن رب ولكن ماتت 
األرض ألن معظمهم خيافون من األسود أما حنن فأسود اهللا يف , وتعجب الناس منا, وأخذناها معنا لكيامبوين, يف نفس املكان
  . إن شاء اهللا

, ساعات 5حوايل  كيلومترا 25وسرنا , رالتر من املاء وحتركنا عص 3أخذت سالحي وجعبيت ومحلنا معنا جردل 
ولكن املشكلة أننا يف مأوى السباع , وقررنا أن نستريح إىل قبل طلوع الفجر مث نتحرك, وهكذا متكنا من قطع نصف املسافة

إن املنطقة معروفة فهي من املناطق املشتركة بني كينيا , اخلنازير واألسود وغريهاوكنا نسمع حركات الوحوش سواء 
أما حنن نعتربها مصدر رزق للمسلمني حيث نصيد ونأكل مما أحله اهللا , والصومال وهي حد ذاا حممية سياحية كما يقولون

  .لنا
  هكذا قال يل األخ أبشر. أنا سأبدأ باحلراسة - 
فكالنا متعبان وال نتوقع عدو من بين آدم فهذه مناطقنا وحنن حنكمها ولكن ما , ا كذلك سأنامأنت ستنام وأن, ال" - 

فاألسود ختاف من , فنرجع إىل خربة البدو فهم ينامون حتت األشجار اليت تسقط أفرعها لتحت, خيص الوحوش واألسود
ئكة يف حراستنا اقرأ أذكار النوم وتوكل على اهللا ولكن ال تقلق يا أبشر إننا خبري واملال, االقتراب وكذلك ممكن أن نولع النار

  .هيا يا أخي ال تقلق علي, ضع الرصاص يف بيت النار وال تم بأمر إال النوم فقط
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  طيب هيا فلنجهز املكان - 
  "هيا أحضر بعض أفرع األشجار لنعمل حدودا ملرقدنا" - 

فاملسافة قريبة وكلها , فلم نكن منلك أي شراشف, اوهكذ مددنا أنفسنا وافترشنا االرض وغطتنا السماء بنجومه
وبدأنا نسرد قصص اإلخوة الذين قتلوا يف األوجادين فقد كان األخ أبشر حاضرا عندما وصلت الطائرات األمريكية , كم45

نت هي وقال يل أن الكهوف اليت حفرناها كا, من مقديشو ملساندة القوات االثوبية ضد اإلخوة وأخربين ببطوالت الشباب
ومقتل املدرب عبد الرشيد من قبل قطاع الطرق يف منطقة , وأخربين عن مقتل دليلنا علي أفر, املالجيء ضد الطريان

, لوحة رب العاملني, ختيل يا أخي اللوحة الفنية اليت تنظر إليها, وطبعا كنا نسرد هذه القصص وعيوننا تنظر للسماء, كيامبوين
أنوار من فوقنا كنت أصاب بالدهشة وأتعجب من قدرة اخلالق حيث السماء والنجوم  أصوات من الغابة وظالم شديد مث

وأختيل والديت اليت وصلت إىل جزر , كنت أكلم نفسى وهذا من عاديت, وهنا تقدر اهللا حق قدره, ماليني الكواكب فوقنا
, جيمعنا رابط الدين فقط, ئية مع أخ صومايلولكن يف واقع األمر أنا يف الغابات االستوا, القمر رمبا حتسبين أنين يف نريويب

وكنت أضحك يف نفسي وأتذكر أيام أفغانستان وأتذكر أبناء امللوك الذين ينامون على الفرش وحنن ومن , واألسود من حولنا
ا أشرب تلك كنت أشعر بسعادة الدنيا وأن, أجل اهللا ننام على التراب ويف الظالم وال أحد يعرف عنا شيئا غري اهللا ونعم باهللا

فالصحة والعافية ومساندة إخواننا املسلمني يف , وأشعر أن اهللا قد أعطانا الدنيا كلها, وأكل من الرغيف امد, املياه املاحلة
إن التاريخ سوف حيكي عن شباب املسلم من ااهدين الذين , كل مكان يف الدنيا هي السعادة احلقيقة فنحن خلقنا لغرينا

العامل لتلبية مطالبة إخوام املستضعفني وعبور احلدود واللجوء إىل املتاعب أحيانا وكل هذا ال ألجل الدنيا بل حتركوا يف بالد 
, إننا نبين وال دم, ويظن أننا نريد فقط تدمري العامل, فهل يسمعنا من يتهمنا باالرهاب؟, من أجل نصرة مسلم هنا وهناك

وليعلم اجلميع هنا بأن األمريكان هم الذين , سنهدم أكرب مبىن للعدو والعني بالعنيلكن عندما يهدم خيمة يف فلسطني فعندئذ 
بادؤونا يف الصومال والعراق واألمريكان هم سبب طردنا من السودان واألمريكان هم من يساند الصهاينة يف تشريد 

فالكيان الصهيوين , ين جلدتنا ال يفهمناولكن ب, فلسنا ارهابيني جمرمني حنن جزء من األمة نقاتل عدو مشترك, الفلسطينيني
هذه االنظمة ال تقدر حقيقة عدوها فيجاون , يتقوى يوما بعد يوم أما يف املقابل حرب ضد شباب املسلم من قبل أنظمتهم

لعلمنة وما نراه أننا يف زمن عصيب وجيب ربط اجلهود ملواجهة ا, حنن لسنا أعداء للشعوب يف الدول االسالمية, من ال جياها
وهكذا تابعنا احلديث مع األخ قبل  .}وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا{, الصهوينة املتمثلة يف الغرب الكافر

  : أن ننام فقال يل
  وكان يذكرين باسم صاحل ألنين استخدمت هذا االسم يف األوجادين, !يا صاحل - 
  "قل هارون من فضلك؟! نعم يا أبشر" - 
, ولكن عندما وصلنا إىل الصومال وكينيا وكنا نسأل عن صاحل اليمين, ب األوجادين نعرفك بصاحلتعرف حنن شبا - 

  , مل نكن جند جوابا أبدا
  " هذا هو السبب الذي جيعلين أغري امسي يف كل منطقة ألقطع احلبال" - 
  طيب كيف تفعل عندما تريد أن تصيد ثالثة غزالن برصاص واحد - 
  "يا أبشر أتذكر تلك األيام؟" قلت له ضحكت مث!" ها ها ها ها" - 
كيف ننسى فقد انتشر هذا اخلرب يف األوجادين ويف الصومال وحىت هنا يف كيامبوين يعرفون أنك تصيد ثالث  - 

  .غزالن برصاص واحد
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إنين قناص ودائما أحاول أن أرسم خط خروج الرصاص عندما تكون الغزالن , طيب طيب يا أبشر ليس هناك سر" - 
  "أفهمت؟. جبانب وبقرب من بعض مث أطلق الرصاص وهكذا تسقط كلهاواقفا 

  نعم فهمت ولكنه عمل صعب  - 
  "ليس صعبا فيمن ميارس الصيد, ال" - 
  يا هارون أتعرف أن معظم املدربني الصومالني قتلوا يف معارك هاجني وقد اشتركت فيها الطائرات األمريكية - 
  "قد قتل يف قرية آباقرومسعت بذلك ومسعت أن دليلنا علي أفر " - 
نعم وكذلك األخ عبد الشكور الذي أصيب يف دورة األريب جي فقد دخل الدورة الثالثة وخترج مث اشترك يف  - 

فقد دمر آليات العدو ومتكن من مجع سالح الشهداء واالنسحاب من املعركة مع بعض , وهو بطل املعركة, معارك آباقرو
  .عاركوقتل بعد ذلك يف احدى امل, الشباب

  "يا أبشر مسعت أن بعض الناس يلومننا بأننا تركناكم" - 
  مث فجأة تركتم املنطقة, صحيح هناك بعض الناس الذين ال يفهمون أصل عملكم فيظنون أنكم جئتم - 
ولكن أنت تفهم جيدا يا أبشر بأننا كنا يف مهمة عمل ولدينا عائالت وأمهات وكان من الواجب أن نرجع إىل " - 
  د اجناز العمل أليس كذلك؟بالدنا بع

  أنا أفهم أنكم عملتم ما بوسعكم - 
  "ولكن كنت يف مقديشو أواجه األمريكان واخراجهم من الصومال, مل أذهب إىل وطىن بعد العمل, واهللا يا أبشر" - 
  هناك اشاعات أنك دبرت عمليات أديس أبابا ضد حسين مبارك - 
  "مصرية هلا مشاكلها اخلاصة مع النظام هناك مل أكن أنا بل بعض الشباب من مجاعات, ال" - 
  الشباب الذين دربتهم على حرب املدن هم اآلن يعملون يف داخل أديس أبابا - 
  "أعلم يا أبشر تقصد أبو بصري ومن معه صحيح؟" - 
  .نعم إنه فخر للقضية األوجادينية فقد نقل املعركة إىل أديس أبابا والفضل يعود إليك أنت دربته - 
  "الفضل يعود إىل هللا أوال وأخريا حنن جمرد سبب فقط, ال" - 

  .وفعال كانت هناك عمليات كثرية تدور يف داخل أديس أبابا
  "أتعلم أن مدربك قتل يف الشيشان؟" - 
  من يكون؟ - 
  "عبد الصبور املصري" - 
  !صحيح - 
  "سجن واآلن يف أفغانستانأما املدرب سليمان فقد أسر ولكن احلمد هللا خرج من ال, نعم وكذلك الدكتور محدي" - 
  وأنت هل تزوجت؟ - 
  "احلمد هللا, نعم تزوجت ورزقت ببنت وولد" - 
  تعرف أن زوجة أبو خدجية النجدي قد أجنبت طفلة - 
  "مسعت بذلك وقد حزن اجلميع ألننا ال منلك حىت عنوانه يف اجلزيرة وال ينبغي ألحد أن يفعل مثل ما فعله" - 
  "اآلن؟ هل ممكن أن خنلد إىل النوم" - 
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  باهللا ال تنسى األذكار...,تفضل - 
  "وكذلك أنت وال تقلق بشأن األسود" - 

وهكذا مننا يف تلك املنطقة اخلطرية وتوكلنا على اهللا وقبل الفجر بساعة استيقطنا وأوترنا مث حتركنا من جديد وصلينا 
صغرية وشوينا الذرة فقد دخل املوسم وقد قامت مث تابعنا املسرية وقبل الوصول إىل كيامبوين دخلنا مزرعة , الفجر بعد ساعة

وقد أخربنا اإلخوة الصومالني بعدم فرض مجارك إال بنسبة , اإلدارة يف كيامبوين بتوزيع األراضي لكل املزارعني دون مقابل
ويف الساعة  ,وكانت سفن السمك فقط هي اليت تدفع مقابل تأمني الصيد هلا, صغرية هي اليت يتطلبه ااهدون يف املعسكرات

وهكذا , مث قال يل بأن األخ مصطفى يريدين يف نريويب بسرعة, التاسعة صباحا دخلنا كيامبوين وأخربت األخ شعيب مبا فعلناه
ورجعت إىل نريويب وسلمت التقارير ألخينا وديع , حتركت من جديد عرب احلدود يف دبلي بعد ما قضيت شهرا يف الصومال

كان لدينا معلومات من شباب لوق بأن قوافل من القوات االثيوبية تتحرك داخل . األخبار طلعت األخ مصطفى على آخروأ
وهذه الشاحنات الكبرية مغطى متاما ومرسوم عليها الصليب األمحر فيجب أن ننبه الشباب , األراضي الكينية يف مناطق واجري

انديرا حيث اثيوبيا تنوي عمل عملية كبرية داخل يف نريويب بأن هذه الشاحنات املليئة باملعدات العسكرية تذهب إىل م
لرفع , وهكذا عملت جلسة سرية يف ايس يل مع مندوبني عن االحتاد يف لوق وكذلك شباب األوجادين, األراضي الصومالية
هذه ألن مثل , أما كيامبوين فهي آمنة واحلكومة الكينية ال تريد أي اضطرابات يف حدودها الساحلية, درجة االستعدادات

وأخربت األخ مصطفى أنين سوف أنتقل إىل ممباسا ألتابع العمل عن قرب , احلركات تشجع الشباب املسلم يف تلك املناطق
  .ونبهته بأن وديع يف خطر ولكنه ال يبايل بالظروف األمنية

إلخوة وكنت أعمل جاهدا مع ا, يف الشهر الثالث من السنة اجلديدة انتقلت ألسكن مع أخينا مصطفى من جديد
وكنا جنتهد يف تفهيم الناس مفاهيم العقيدة واحلكم , الكينني اجلدد والترتانيني لرفع معناويام العملية وتفهيمهم أسس اجلهاد

نشرنا منشورات وحرضنا املسلمني على مقاطعة االنتخابات اليت تسيطر عليها , واملشاركة يف ظل االحتالل الصلييب ملناطقهم
تأسيس كيان اسالمي منفصل متاما عن احلكومة أما التنسيق مع األحزاب النصرانية فال يفيد املسلمني يف  واحلل هو, الصليبيني
وقلنا هلم بأن النواب الذين يذهبون إىل الربملان عن طريق األحزاب النصرانية هم ال يقدمون لالسالم أي شيئ على , شيئ

احلكومة يف العدول على قرار منع املسلمني من تأسيس كيام  فمقاطعة االنتخابات هي أحسن وسيلة للضغط على, الطالق
, ولكن كنت أُفهم الشباب يف كينيا بأن هؤالء الربالمانيون املسلمون ال يكّفرون مهما كان األمر, الغري مرتبط باحلكومة

ذه املسائل املعقدة قبل وهناك فقه هل, عندما يشتركون يف الدولة النصرانية فاملسلمني يف تلك الدول مستضعفني ومكرهني
أما من جالس الكفار يف جمالسهم ومسع , كنا نقول بأن األفضل عدم املشاركة واللجوء إىل تكوين لويب فعال, تكفري الناس

ال نريد تكفري الناس مبجرد أم , منهم وأكل معهم ونام معهم ودخل أحزام كل ذلك ال يوجد دليل من تكفريهم أبدا
حنن خنتلف مع من يتخذ هذا الطريق ولكننا ال نكفر أحدا , سوف أشرح هذه املسئلة املعقدة يف آخر الكتابداخلوا الربملان و

  .ال يف الدول الكفار وال االسالمية
أما يف أفغانستان فكانت األمور تسري بشكل آخر فقد استلمت القاعدة اجلبهات الساخنة وهي جبهة جبل سراج 

جبهة باميان ومزار الشريف ومل مير فترة طويلة حىت فتحت باميان بعد معارك طاحنة  ووادي بنشري واكتفى األفغان من
مث رجعت تلك املنطقة للهزارة من جديد , وكانت هذه املناطق حتت شيعة اهلازارة االمساعلية وقد سلموها بعد أن أعطوا مهلة

لمت للطالبان مث بعد شهر تقريبا عملوا أكرب عملية أما مزار الشريف فقد س, وقد تعبت اإلمارة يف فتح باميان ومزار الشريف
غدر يف تاريخ أفغانستان فقد متكن األزبك من قتل كل طالب العلم الذين كانوا يف الداخل وقتل ممثلي أمري املؤمنني هناك 
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ليت ارتكبها أعوان وحصلت هناك جمازر كبرية للطالب العلم ومل يتكلم أحد ال أمم متحدة وال غريها عن هذه اازر البشعة ا
ليعلم العامل أننا يف حق عندما نشك يف أصل األمم املتحدة فهي أداة يف يد الصهانية يوجهوا حيث ما , دوستم وامساعيل خان

طالب وال حول وال  7000وقد قتل أكثر من , وقد غضب أمري املؤمنني كثريا هلذا الغدر وتعهد بفتح املدينة بالقوة, شاءوا
إن الناس ينظرون إىل ما يفعله الطالبان يف تطبيق الشريعة وإقامة احلدود على الزنات وغريهم من القتلة وارمني , قوة إال باهللا

ويسمون هذه رجعية وقد نسوا بأن منذ وصول طالبان إىل احلكم تراجع عمليات االغتصاب والزىن والسرقات وقطع الطريق 
ماذا عملت األمم , اق األمم املتحدة ونرمي بعرض احلائط مواثيق اهللا سبحانه وتعاىليريدوننا أن حنترم ميث, وهذا بفعل الشريعة

والعجيب أن فضائيات الدول , املتحدة للمسلمني غري زرع كيان مغتصب عدواين بينهم وهي الكيان الصهيوين احملتل
فهي قاتلة وأخرى , وال يعرفون سبب قتلها ,االسالمية ال تعرض إال صورة لتلك املرأة اليت قُتلت يف امللعب بسبب أا قاتلة

ومل يتكلم أحد , بالطريقة البشعة, هل نسي اجلميع بأن أمريكا أعدمت ماك فيي املتهم بعمليات أوكالهوما, زانية وهي حمصنة
كة وملاذا تتدخل تلك الدول لتحدد للطالبان ما جيب فعله؟ كل ماحصل هو تطبيق لشرع اهللا وال نقول أن الطالبان مالئ

فالطالبان مل تكن متتلك خربة كبرية يف التعامل اخلارجي ويكتفون بالتعامل مع الشعب حسب قانون رب العاملني واملذهب 
وطبعا هذا خطأ ألن املرأة ممكن أن خترج بدون , أما موضوع ضرب النساء يف الشوارع فلم تكن هي العادة, احلنفي السمح

عقوبات للمرأة إن خرجت لوحدها وكانت هذه التصرفات فردية وحتصل يف كل وليس هناك , حمرم يف املسافات القريبة
ومثل ذلك كان يف كابل ألن شعبه مييل إىل الفسوق وحب الفجور أما يف املناطق األخرى من أفغانستان مل , مكان من العامل

ثرية مل تكن تشكل وهناك مواضيع ك, وعلى كل حال هو خطأ شخصي ليس بأوامر, نكن نشهد ضرب ألي إمرأة أبدا
أساس الدين ولكن سارعت االعالم على ابرازها مثل اقفال دكاكني التجميل النساءي وغريها وهذه األمور ليست مهمة 

املهم أن ال , بالنسبة للطالبان وحىت يف شرع اهللا ممكن املرأة أن تتزين كما تشاء لزوجها وليس هناك نص متنع املرأة من التزين
ولنقل أن إمراة ما فعلت ذلك فذلك بينها , يف زينتها وأن ال تفعل ما حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمتتشبه بالكافرات 

أما عملية اجبار الناس على قفل الدكاكني بعد , إن الطالبان هم يعرفون جيدا الدين, وبني اهللا وليس هناك عقوبات لذلك
هب إىل بيتك بدال من املسجد ألن السلطة مل تكن جترب الناس على وممكن أن تقفل الدكان وتذ, األذان فهذا واجب حكومي

ومن يريب شعر حليته فمن , اإلمارة كانت تعرف أن األمور العقدية ال حتتاج إىل اكراه فمن يصلى فلله, الصالة يف املسجد
حبجة التمييز , عية يف الدينإال أن طالبان اهتموا ملثل هذه األمور الفر, أجل السنة ومن ال يفعل ذلك فليس هناك عقوبات

ولكن ما نراه وما فهمناه من دين اهللا أن تترك الناس وشأم لتعرف املنافق من غري املنافق وكيف كان الرسول يعرف أن فالن 
ولكن عندما جترب كل الشعب أن يلتحي فلن , يف التطبيق العملي للدين, منافق وفالن حيب اهللا وفالن ال حيب رسول اهللا

وحىت , وهناك من حيلق اللحية ألسباب عدة ال يعلمها إال اهللا, من معرفة من يكره سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم تستطيع
هذه التصرفات جيب أن نعلم أا مل تكن هي احملور , املخابرات األجنبية كانت ترسل عمالءها إىل أفغانستان بلحاهم

كان الرسول حيث الصحابة على اخلري وهم خمريون حسب استطاعتهم . اعةال جيرب أحد يف الط, األساسي يف الدين االسالمي
ومل يقاطع أو جيرم الذي لبس الذهب ولكن أخذه منه ورماه ألنه كان قد , ومل يعنف الصحابة الذين أخطأوا, وتقواهم هللا

ه صحايب رضي اهللا عنه والذي إن, وحنن نفتقد إىل وسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر, أنذر املسلمني من لبس الذهب
الذين , هل منا أحد صحايب وهل الذي مينع عن املنكر اليوم هو الرسول, أخذ منه اخلامت هو النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم

حنن عندما نرى الرجل املسلم العامي يصلي خطأ نقوم ونؤنفه وكأنه ارتكب , مينعون عن املنكر هم أساسا ضعفاء يف الدين
ألننا لسنا على إميان الصحابة وليس فينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وكل واحد , ب أن نأخذ الناس على مراحل طبعاجي, جرما
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مثال من يستمع إىل املوسيقى احملرمة املاجنة ماذا تفعل له غري أن تنصحه بأن ال يسمع , فيجب أن نتدارك لذلك, منا له عيبه
ولكن من حق السلطات أن متنع كل من يريد نشره ملصلحة , مل نسمع بذلك, قى؟لذلك هل هناك حد ملن يستمع إىل املوسي

. ن األشرطة الفادحة واخلليعة سراوهناك املفسدون الذين يوزعو, ألا حمرمة لدى أئمة املسلمني والصحابة والتابعني, األمة
اليت هي ال تلمس , ع األحكام الفرعية يف الدينأقول وليعلم اجلميع أن الطالبان كانوا حمتاجني إىل نصائح يف كيفية التصرف م

ألن ال تتكرر األخطاء يف املستقبل وكان األخ الشيخ أبو حفص املوريتاين وهو أمري اللجنة الشرعية يف القاعدة , عقيدة املسلم
وإذا كانت املرأة  ,ينصحهم كثريا خبصوص دراسة املرأة فالشريعة مل متنع املرأة من الدراسة بل منعتها من التربج والسفور

ويف احلقيقة كانت جو اإلمارة هي أفضل مكان ألن تتعلم املرأة املسلمة حسب الشرعية , ستعمل ذلك أثناء دراستها فهي متنع
وأهل مكة , ولكن كان لدى طالبان نظريام خبصوص املرأة األفغانية, االسالمية متاما كما تفعل ذلك يف بالد احلرمني وإيران

ويف احلقيقة جيب أن نشكر حركة طالبان يف حماولتها الحياء مقاصد الشريعة , ا واملهم أننا حاولنا يف االصالحأدرى بشعا
وحركة طالبان خري من كل األنظمة اليت تدعي االسالم ويف حقيقة احلال هي ركيزة , وتطبيق احلدود والكل خيطأ ويصيب

كلنا نعرف ما جيري يف تلك الدول من سلب حلقوق الغري , لشعوبللصهاينة وللكفار ولديها جتاوزات يف حق اهللا وحق ا
كم من حقوق الندونسني وألفغان ولباكستانيني وألفارقة قد سلبت يف , ويف نفس الوقت تدعى أا تطبق القرآن, مواطنني

ليقولوا احلق ,  باهللاتلك البالد اليت تدعي الشريعة؟ ويكفي أن تلك الدول صنفت املسلمني إىل درجات وال حول وال قوة إال
وكانت هناك محلة عشوائية على الطالبان يف العامل وحىت قيادات , إم ال يتبعون طريقة أفضل األنام حممد صلى اهللا عليه وسلم

احلركات االسالمية يف العامل مل تعجبهم حركة طالبان ولألسف الشديد وبدال أن يسندوا تلك الدولة اليت كانت يف بداية 
وبدال أن يهامجوا األنظمة اليت تضطهدهم من سنوات مل جيدوا إال أن , كانت امجها, تفتقد إىل خربات كثريةعهدها و

يتقاولو على إمارة أفغانستان اليت كانت حتكم بشرع الرمحن بكل اخالص والدليل على ذلك أن الصهاينة املالعني عليهم لعنة 
مل يعجبهما ظهور تلك احلركة ولكن اهللا أراد أن يرينا الدولة االسالمية يف , ملتغطرسنياهللا املتتابعة إىل يوم القيامة واألمريكان ا

, طةحياتنا قبل املمات واهللا إن رجال تلك الدولة هم من أبناء أفغانستان املخلصني هللا ال شيء آخر ال الكرسي وال حب السل
ليس كمن يسمع عنهم مث جيلس يف , فرت معهمأقول ذلك ألنين درست معهم يف كراتشى وعشت معهم وأكلت معهم وساو

أكرب دليل على صدقهم هو  }يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{, لندن ويبىن عليها أحكاما ويؤلف الكتب
 فها هو برواز مشرف نال الوسام الفخري األمريكي يف, مناصرة املظلومني من العرب والعجم الذين ليسوا من بين جلدم

وترك القوات الصهيونية , وأصبح هو أحسن رئيس دميوقراطي لدى األمريكان, وطعن املسلمني من اخللف, سبيل خيانة أمته
وأمريكا عندما ختطئ وتقتل أبرياء مدنيني , األمريكية تضرب املدنيني يف الباكستان حبجة اإلرهاب وال يستطيع فعل أي شيئ

اهدون فال ينبغي هلم أن يكون لديهم مربر إن سقط بعض املدنيني باخلطأ وهذا هو تظهر للعامل أي مربر لفعلتها أما ا
ألصبح أحسن رئيس , ولو تنازل املال حممد عمر عن ااهدين, واآلن يهرول للكيان الصهيوين, االزدواجية الصهيونية امللعونة
  .ة الناس إىل رب العاملنيكان منهج رجال اإلمارة االسالمية هداي, يف العامل يف نظر الغرب الكافر

نرجوا ممن يسطر التاريخ االسالمي املعاصر أن ينصف عندما سيتكلم عن طالبان وعن األخرين الذين تعاونوا مع أعداء 
لقد , غري املراكز اليهودية الصهيونية وال حول وال قوة إال باهللا, ويف احلقيقة ال ندري من يسطر التاريخ, اهللا لطعن االسالم

مث بعد فترة متكن جيوش , موع االسالمية من أبناء األمة االسالمية إىل أفغانستان واستقبلوا من قبل أمري املؤمننيحترك اجل
  .اإلمارة من دخول مزار الشريف احملصنة بالقوة وفتحوها وهرب دوستم إىل خارج أفغانستان
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  التنسيق مع اإلخوة الكينيني
  

فقد كانت هناك , ألتابع نشاط العمل يف الداخل ومعاونة عائالت اإلخوة, ياأما أنا فكنت أحترك بسرعة يف شرق أفريق
أما أنا فراتيب من , عائلة مصطفى األمري مث حممد عودة وشعيب وكذلك حممد كراما, أربعة عائالت حتتاج إىل أموال شهريا

كنت يف ممباسا أحاول ترتيب الشباب  وحترك أخونا مصطفى للداخل أما أنا فقد, املؤسسة يف نريويب وأتابع عملي يف ممباسا
الكينني وبعضهم كان يف أفغانستان واألخر يف الصومال وتعرفنا على الشباب املسلم املتحمس للجهاد ومعظمهم من العرب 

فهم , وأخربت األخ مصطفى أن هؤالء الشباب حيتاجون إىل تنظيمهم وتفهيمهم املبادئ األساسية للجهاد, الكينيني
اليت تفقدهم شعبيتهم لدى املسلمني وأيضا هناك , كنت خائفا ألال يلجأوا إىل بعض أعمال احلماسية متحمسون ولكن

وال نريد , والشباب يف كينيا مل يكونوا جاهزين لصراع مسلح, وأنا أخاف دائما من فكر التكفري, أولويات يف العمل اجلهادي
هلم أن هذه املمتلكات ختص املسلمني وسوف نستفيد منها يف  وكنت أقول, أن جترهم احلكومة إىل صراع مبكر قبل بناءهم

وجنحت يف , يف املناطق املستحقة, املستقل وحاولت أن أبعد عن هذه اموعات أفكار التكفري والتشدد والتركيز على اجلهاد
بالدخول إىل الصومال  وبدأ هؤالء الشباب, تفهيمهم على عدم فتح جبهات داخلية يف ممباسا فلم حين الوقت بعد ملثل ذلك

  .للتدريب
وقد استدخدمنا البحر يف نصف , ومعي األخني شيخ سويدان وعيسى الترتاين, حتركت إىل كيامبوين عن طريق المو

وعندما وصلنا فازا استأجرنا قارب شراع , عندما غرقنا ايت أيلند اليت مررت ا قبل سنتني ونصفسافرنا إىل جزيرة ب, املسافة
م 1994وتذكرت التحقيقات يف سنة , مث حتركنا إىل قرية مكوكوين اليت تنتشر فيها أشجار املنغروف البحري بعشرة دوالر

وكنت أقول للشباب بأن اهللا يفعل ما يشاء اليوم أنا يف هذه القرية مواطن , فقد أجريت يف هذه القرية الصغرية عندما غرقنا
وبعد أن استرحنا , نا يف مسجد صغري معزول يقع يف أطراف القريةونزل, كنت أصمأما قبل سنتني ونصف , كيين وأتكلم

, وأتذكر أننا وجدنا بعض مياه املطر, كم ووجهتنا كانت كييونغا احلدودية 60حتركنا بأرجلنا لبقية املسافة وهي أكثر من 
 15وعندما مشينا أكثر من , يفعل فلم ,"فرمبا ال جند ماء يف األمام, ضع قليال من املاء يف القوارير"فقلت لألخ شيخ سويدان 

وقبل دخول القرية , "اآلن حىت ماء املطر لن جتده"كم تقريبا عطش وبدأ عيسى الترتاين فك اهللا أسره يضحك عليه ويقول له 
 بعدة كيلومترات حملنا سيارة الشباب وهي تتجه إلينا فقد حتركوا الستقبالنا بعد اتصال اإلخوة من ممباسا م عرب االسلكي

وهذه كانت املرة األوىل اليت أدخل كيامبوين من , ومل يتمكن أحد من معرفتنا, وهكذا دخلنا كيامبوين عن طريق احلدود
قلنا للسلطات الكينية أننا جتار مسك ولدينا قارب يف كيامبوين ونريد أن نتفقدها وهكذا , احلدود املشترك بينها وبني كينيا

, ألنه حترك ومعه اجليش حملاولة صد اهلجوم االثيويب املزعوم, طفى لريجع من دوبلىوجلست شهرا أنتظر أخونا مص, دخلنا
رتبنا معهم كيف , وأما التدريب فكنا ننتظر أخانا مصطفى, واستغليت الفرصة وأعطيت دورة أمنية ألخينا شيخ سويدان

كان من ضمنهم خلفان جيالين الترتاين فك وكلف األخ حممد عودة من متابعة هؤالء الشباب و, تكون األمور وأمرنا هلم أمريا
كان لدى اإلخوة , بعد شهر رجعت إىل ممباسا. ويوسف الكيين وكثري من الشباب, اهللا أسره وأمحد جيالين فك اهللا أسره

وملا , الكينيني عالقات بشباب حركة االنصار يف الباكستان وحنن طبعا عالقتنا بتلك احلركات وطيدة من أيام أفغانستان
لت إىل كينيا تابعت عملي وسافرت إىل نريويب وكنا يف الشهر الرابع تقريبا وكان من املفروض أن أجهز مناهج جديدة وص

للتدريب واحضار جهاز كومبيوتر الب توب لداخل الصومال فقد قرر األخ مصطفى أن نترك مجيع مشاريع التجارية مبا فيها 
وأرسلنا رسالة للباكستان بأننا حباجة إىل ,  فقد اشتدت املعارك يف لوقالسمك واللجوء إىل تدريب اإلخوة األوجادينيني
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وكانت , كنا نلتزم بنظام العمل دائما فلم نقطع االتصاالت بالقيادة حىت يف الظروف الصعبة, أموال ضرورية ملتابعة العمل
  .لدينا أرقام باملوجات الطويلة ومبوجبها نستطيع االتصال بقندهار من الصومال

اء وجودي يف نريويب عرفت بأن طبيب والديت قد مات يف حادث سيارة وتعجبت على ملكوت اهللا سبحانه وتعاىل أثن
, فالطبيب مات وأمي حي ترزق وأرسلت لوالديت رسالة أخربا بأن تصرب حىت أجد طبيب آخر ألن طبيبها اخلاص قد مات

  .عملية احلجارة الكرمية عليهوكان األخ وديع يف رحلة عمل جتارية يف زامبيا فقد سيطرت 
وليس لدينا مصدر لألموال , وأصبح أخونا حممد كراما بال عمل يف ممباسا, ومبا أن اإلخوة قد فشلوا يف جتارة السمك

مت وضع خطة للدخول كلنا يف , وتباطأ االتصالت بالباكستان بسبب أن وديع يهتم بتجارته أكثر من العمل املكلف به, بعد
, وكتابة تقرير آخر نطالب القيادة بسحب أخينا وديع من كينيا ألسباب أمنية, ة تدريب اإلخوة األوجادينينيالداخل ومواصل

لوجود , وفكر بعضنا باحضار العائالت إىل كيامبوين أما أنا فلم أساند تلك الفكرة, أما العائالت فقد كانت يف كينيا خبري
فال نريد أن نصنع أي مربر ألمريكا لتقصف هؤالء الضعفاء من , يااجلواسيس الذين يدخلون وخيرجون إىل كيونغا يوم

وكان الشباب الكينيني أمثال فهد وعيسى وشيخ سويدان ال يقصرون مع عائالتنا فقد تواصلوا ووفروا ما , الصوماليني
من زامبيا فقررت أن أعود  تأخر وديع من العودة, استطعوا لنا واحلمد اهللا مل نشعر بالوحدة أبدا مع وجود هؤالء الشباب معنا

ولكن هذه املرة وصلت سيارة , فأخذت املناهج والكومبيوتر وحتركت من جديد إىل الصومال عن طريق المو, إىل الصومال
وحنن أيضا مل نكن , وكانت احلكومة الكينية ال تتدخل أبدا, األخوة من كيامبوين إىل مدينة المو مبوجب اتفاقية مع السلطات

وا الداخلية وركبت يف السيارة مع مسؤول بلدة كيونغا احلدودية وهو كيين أفريقى وسألين إىل أين تقصد نتدخل يف شؤ
أنا كيين وعندي مصاحل يف قرية كيونغا وهناك أقارب يل فيها فرحب , وهل تعرف هؤالء الصوماليني؟ قلت له أبدا ال أعرفهم

مسؤول القرية أن أنام يف مقره احلكومي وقلت له ) الدي أو(ىن طلب م, وعندما وصلنا كيونغا ليال, يب وسافرنا سويا
سأذهب إىل أقاريب وهكذا عندما خرجنا من عنده عربنا احلدود بالليل وعندما وقفتنا القوات احلدودية أخربناهم أننا شباب 

وأخربم بآخر التطورات يف اليوم الثاين اجتمعت مع اإلخوة مصطفى وحممد عودة وشعيب . وهكذا وصلنا بسالم, كيامبوين
مث فتحت هلم جهاز , فقد كنت أتفقد كل عائالم من ويتو ماليندي ممباسا, يف كينيا ويف الباكستان وعن أخبار عائالم

الكومبيوتر اجلديد وشرحت هلم كيف يشغلون املناهج اجلديدة عن طريق الكومبيوتر وجربنا أن حنقق اتصال بأفغانستان وفعال 
مث قرر أخونا مصطفى أن نكتب تقرير مفصل عن كيفية فشل مشروع , ومل يكونوا يفهموننا, ع باكستانينيكنا نتكلم م

وكانت التدريبات تقام . وحماولة ثانية من إخراج وديع من كينيا ألنه يف خطر كبري وهو ال يشعر بتلك املخاطر, السمك
وأتذكر أنين قد لدغت بعقرب وقام األخ حممد , لفترة طويلة بالقرب من كيامبوين بدال من معسكر الغابة اليت كانت قد ترك

ومل أتأخر كثريا وكان من املفروض أن أشترك يف التدريبات اجلديدة , عودة فك اهللا أسره حبقين بإبرة مضادة للسعات العقارب
نريويب وأعطاين مجيع وهكذا أمرين األخ مصطفى بأن أرجع إىل , ولكن مل يكن هناك أحد يف نريويب لينسق مع الباكستان

  . التقارير ألسلمها لوديع حيث سيسافر من جديد إىل أفغانستان
وكان هذ هو آخر يوم أرى فيه كيامبوين إىل يوم , رجعت أيضا عن طريق حدود كيونغا مع اإلخوة شيخ سويدان

فقد تركناها , ريب فيهام وإىل يومي هذا مل أرجع إليها وال يوجد أي ع1997لقد خرجت من سنة , كتابة هذه الصفحات
ليجدوا مربرا آخر , وهذا عكس ما يروجه املخابرات األمريكية عن وجود عرب يف تلك املناطق, للصوماليني ويعيشون بسالم

والسلطات الكينية تعرف ذلك , لظلم وضرب وتشريد املستضعفني من األوجادينيني الذين فروا من ويالت احلرب يف أثيوبيا
وعندما وصلنا المو حاول ضابط خمابرات سري . لزعزت األمن يف كيامبوين سوف ترتد سلبا على كينياوأي حماولة , جيدا
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وقلنا هلم أننا جتار مسك كينيني وليس لنا دخل مبا , أن يعرف من نكون بالضبط فقد كان معنا يف السفرية من كيونغا إىل المو
فقلت له بأن هذا األمر خطري جدا فقد أقتل إن سألت مثل هذا  حيصل يف كيامبوين وسألين إن كنا نعرف قيادات كيامبوين

وقد ضللنا ذلك الضابط , السؤال إن هؤالء الشباب ال يتركونك بسيجارتك يف كيامبوين فكيف تسأل عن أمورهم اخلاص
  .وأظهرنا أنفسنا أننا جتار ال غري

  الكشف عن خلية شرق أفريقيا
  

ويف المو اتصلت ببيته يف نريويب وردت علي أم بدر وهي الشقيقة , إليه كان من عاديت أن أتصل بوديع قبل السفر
فسألتها هل وديع موجود؟ , وهي متزوجة من فلسطيين ومقيمة يف قطر وكانت يف إجازة, األصغر ألم عبداهللا األمريكي

رعت إىل نريويب وكنا يف الشهر واس, وعندما وصلت ممباسا اتصلت جمددا فأخربتين أم عبد اهللا بأنه مسافر, فقالت بأنه موجود
وكان األخ أبو , وقد فوجئت أنه سافر من دون أن خيربنا بذلك, وكنت أنتظر عودته, كتبت تلك التقارير, اخلامس بالضبط

  .أما زوجيت فكانت يف املعهد يف ممباسا, تراب الكيين ساكن يف البيت مع زوجته
النشرة الصباحية لليب يب سي وبالضبط قراءات الصحف اللندنية أثناء استراحيت يف الغرفة اخللفية مسعت فجأة يف 

صدمت كثريا , وبالتحديد الديلي تليغراف بأن هناك مساعد مايل كبري للشيخ أسامة بن الدن سلم نفسه لسلطات آل سعود
اع بتر رجله من أصول آسيا الوسطى ورجل شج, ألن هذا األخ كان معنا قبل شهور وهو أبو الفضل املكي املعروف مبدين

وعرفت حيناها أن خلية شرق أفريقيا ليست بأمان ومبا أنين املسؤول , يف معارك جالل آباد وقد زوجه الشيخ ببنت أخته
, وفزعت إىل أبو تراب قلت له أسرع أريد أن أذهب إىل وسط املدينة, األمين للخلية جيب فعل شيئ إلنقاذ املوقف اجلديد

وعرفت أنه فعال أبو الفضل املكي , سة جنوم واشتريت الديلي تليغراف وتأكدت من املعلومةوحتركنا بالسيارة إىل فندق مخ
فقد تعب يف لندن وكان مشتاقا لزوجته اليت كانت يف اجلزيرة وبعد أن رجع إىل مكة مل يكتفي بشؤونه اخلاص بل بدأ يتعاون 

أخرب األيف يب أي عني وأعطاهم ألول مرة اسم هارون ومل مع املخابرات ويديل باملعلومات املتعلقة باخلاليا يف اخلارج وقد 
وأنا ال ألوم من يتركنا ويرجع إىل بالده ولكن ألوم من يفضح أمر إخوام , يكن األمريكان يعرفون أي شيء عين قبل ذلك

واآليات تطبق وهذه األحاديث , واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده, والتجسس على املسلم حرام, ويعرضهم للخطر
, ال تقول يل ملصلحة وطن وغري وطن هو حرام بامجاع الفقهاء, على إخواننا فقط وال تطبق على احلكام وأجهزة املخابراتية

كيف سيقول أخي أبو الفضل لرب العاملني؟ ال بأس فقد , وملا جتسس اخلليفة عمر لبعض الناس أنكروا عليه وهذا هو ديننا
فقد جلأ مجال الفضل املكىن بأيب بكر السوداين ملثل , ومل يكن هو وحده من فعل ذلك, بالصواباختار طريقه واهللا أعلم 

ورجعت إىل البيت وأخربت أم عبد اهللا بأن األمر أخطر مما , وهو كان يطمع يف الدنيا ونسأل اهللا العافية والسالمة, ذلك
حاولت أن أقنعها بأن تترك البيت وجترب وديع إذا رجع بأن و, فهناك معلومات كثرية يعرفها أبو الفضل عن وديع, نتصوره حنن
مث عملت جلسة , وبدأت أشك يف كل شيء فمكثت إىل الشهر السادس أنتظر رجوع وديع وقد تأخر كثريا, يترك نريويب

ت وحاولت أن أعرف إن كانت هناك حتركات غريبة حصلت يف البي, أخرى طارئة مع أم عبداهللا واألخ أبو تراب الكيين
فعرفت أن كل كالمنا , فأخربتين أم عبداهللا أن هناك جارة أمريكية جاءت لزيارا وقد استخدمت اهلاتف, عندما كنت غائبا

وهكذا خرجنا خلارج البيت وشغلت السيارة والراديو وقلت ألم عبد اهللا أن جتمع يل كل ما خيص وديع من ملفات , مسموع
ناك ديسكات خمصصة لتعريف حركة طالبان والشيخ أبو حفص املصري هو من وصور يف بيشاور وبطاقات عمل وغريها وه

وحاولت انقاذ املوقف واألخ أبو تراب يستغرب , وكان من املفروض توزيعها يف لندن وأمريكا وغريها, كتب تلك املقاالت



                                        War against Islam                                               288 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             288 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

أسامة احلرب مباشرة ضد ولكن كنت أعلم متاما أن هناك حتركات سريعة لألمريكان ضدنا بعدما أعلن الشيخ , من كل هذا
أمريكا كانت تطاردنا ومتسك بنا , ودخلنا يف مرحلة جديدة من املواجهة, والسي إن إن, أمريكا يف مقابلة مع روبرت فسك
فلجأت القاعدة إىل إعالن , وهي كانت تعذب املسلمني يف العراق وتقتل نساءهم وأطفاهلم, وحنن مل نعمل أي شيء ضدها

وما طردنا من السودان إال , هي اليت بادأت املسلمني, وكل من يقول أننا بادأنا أمريكا فهو يكذب ,احلرب العلنية ضدها
كنت أعلم تبعات تلك اإلعالنات فالقوات األمريكية كانت تستخدم ميناء ممباسا يف , بضغوطات أمريكية واألنظمة اليت تتبعها

الغريب أن وديع حصل له حوادث يف بيشاور عندما انفجر مرتل و, وكانت املدمرات تدخل ميناء ممباسا, حرا ضد العراق
وعندما حصل ما حصل هرب األخ أبو ياسر ومعه أبو , تابع لإلخوة يف كويتا وكان املرتل يستخدم لصناعة املواد الكيميائية
رعت إىل وأس, وهو مل يكن يدري بكل هذه التطورات, طلحة السوداين وكذلك وجد يف البيت بعض أوراق ختص وديع

كتابة تقرير شامل ومل أتأخر وكنت أعلم أن نسخة ستذهب لإلخوة وأخرى للمخابرات األمريكية ألن التليفون كانت حتت 
أريد أن يتفاعل اجلميع معي , وكنت يف صراع مع الزمن, املراقبة من شهر مخسة أي من الفترة اليت سلم أبو الفضل نفسه هلم

, وكذلك أرسلت نسخة لإلخوة يف اخلرطوم, خلالد الفواز وقلت له بان األمر خطري وأرسلت نسخة من تقريري إىل لندن
وطلبت من أم عبداهللا األمريكي أن تغادر البيت فورا وال تنتظر وديع فهناك بيت آمن وممتاز يف نريويب جاهز للطوارئ , وأملانيا

ن الشيخ إ"قلت هلا , آلن من البيت رمبا حيصل مشاكل أكثرولكنها قالت يل بأن والدا ستأيت قريبا لزيارا وبأا لو خرجت ا
هي أصرت على , "أعلن حربا ضد الواليات املتحدة ودولتك لن حتترمك ما دمت مسلمة وزوجك سوف يتعرض للمضياقات

وكتبت تقريرا مفصال عن تلك , وجيب أن نسرع, البقاء يف البيت وأخربت أبو تراب أن هناك خماطر قادمة ال حمال
ويف ااالت مثل التيمز والنيوز ويك وبعض االت العربية , وهذا التقرير ينشر إىل يومنا هذا يف وسائل اإلعالم, لتحركاتا

ووجهت التقرير إىل , وختمت التقرير بفاضل خان, اليت تصدر من لندن وأصحاا هلم عالقات مميزة باملخابرات األمريكية
أناس يسمعون كل ما نقوله يف البيت فقد زرعوا شيئا وفعال كانت تلفيزيون السوين  وكنت أشعر بأن هناك, الشيخ أسامة

وكانت تلك األلة خترج اصوات أناس يتكلمون رد تشغيلها وقلت للجميع أن ال , املتنقلة اخلاص بأيب عبيدة معنا يف البيت
وكان هناك تعاون سري بني الكينيني , أيضاألن هاتف البيت مراقب , تشغل أبدا وفصل البطارية عنها ولكن فات األوان

ومل أشفر , وقررت أن أخرج من البيت لتخفيف اخلسائر, ويف نريويب اتصلت بعدة أماكن منها ممباسا, واملخابرات األمريكية
وهي , شوأخربت أخانا أبو تراب أن هناك تقريرا خطريا داخل جهاز املاكينتو, فقد أخفيته فقط, التقرير يف داخل الكومبيوتر

وقلت له بأن خيفي الكومبيوتر إذا حصل , تتعلق بأمور كثرية عن وديع وآخر أخبار كيامبوين وحتركات األمريكان يف نريويب
ويف احلقيقة أردت أن أمحل تلك املاكنتوش احملمولة معي ولكن أم عبداهللا قالت يل أن هناك دروس األوالد يف داخله , أي شيء

وسافرت بسيارة لوحدي إىل , وهي اليت تعمل باألوتوماتيك, ت سيارة واحدة من سياراتناوأخذ, وكنت أحترم مشاعرها
  .ممباسا

مل تكن الوضع على ما يرام كانت األوضاع األمنية مولعة بأحداث شغب خطري فقد ثار املسلمون من قبيلة الديغو 
ى النصاري يف املناطق الساحلية وقتل الكثري وكانت هذه األحداث تدور يف املنطقة اليت أعيش فيها وقد خفت أن تتطور عل

وسافرت مع عائليت بالسيارة إىل مدينة أخرى وكانت , األحداث وتلجأ احلكومة إىل دخول بيوت احلي إلزعاج املسلمني
اجلنسية وأمحل رخصة قيادة كينية ولكن استخرجتها بناء على رخصة أمريكية  نقاط التفتيش يف كل مكان ولكن مبا أنين كيين

وذات , وكنت أتصل بنريويب ملعرفة إن كان وديع قد رجع, وجلست هناك لفترة اسبوعني, فقد كانت تدعمين يف حركيت
وال حول وال قوة , ه قد حصلفعرفت أن املكرو, مرة اتصلت فردت علي أم عبد اهللا األمريكي بأا ال تعرف أحد باسم وديع
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وفعال رجعت إىل , ورجعت إىل البيت وقلت لزوجيت جهزي األوالد سنرجع إىل ممباسا حاال فالعدو يعرف مكاين, إال باهللا
أم لقمان إذا اتصل أحد وسأل عنا فأخربي زوجة مصطفى ومجيع أهل البيت بأن "وأخربا , وتركت زوجيت يف البيت, ممباسا

واستخرت اهللا وأنا من عاديت أن أتأكد من أي , "ال أحد باسم مصطفى أو هارون يف هذا البيت مهما كان, يردوا مبا يلي
واتصلت من , مشكلة ولو كانت ذلك سيؤدي إىل املواجهة فأنا ال أخاف من املواجهة ولكن ال أحب أن أعيش يف الوهم

مث " زميل زوجك يف ممباسا"أنا أم تراب من أنت؟ " ؟آلو من معي"م 1997جديد بالبيت وكل هذا يف شهر اخلامس من سنة 
ففهمت أنين ال جيب أن أذهب إىل نريويب فهناك موضوع " أبو تراب غري موجود ويقول لك بأن أوراقك ليست جاهزة" قالت

ا حنن أذكى منهم ويف نفس الوقت معن, ولكن قررت الذهاب فالكفار األمريكان ليسوا أذكى منا أبدا, خطري حصل هناك
وحتركت بالباص , واملعجزات والكرامات حتصل عندما يتحرك املسلم للعمل, ركن اهللا الشديد الذي نلجأ إليه عند الشدائد

, إىل نريويب ومل أنزل يف بيت وديع بل اجتهت إىل بيت أحد التجار الصوماليني وكان يعمل مع وديع يف جتارة األحجار الكرمية
وسألته إن كان من املمكن أن , العمل مع وديع فقلت له أنين أعمل يف ممباسا حالياوقد رحب يب وسألين إن كنت تركت 

وهكذا مت عمل لقاء سري مع وديع يف مكان آمن , يرتب موعدا مع وديع وفعال اتصل بوديع يف البيت وقال له بأنه يريده
" جيب أن خنرج خارج البيت"يع فقال يل ودخلنا يف البيت وهناك رءاين ود, ولكن مع ذلك كانت هناك سيارة تراقبه, وحممي
وحتركنا يف , "فالعدو هو ال يعرف صوريت وأنا أمحل البطاقة الكينية, عين قل له بأنين سائق الوزيرإذا سأل أحد : "وقلت له

هم رجال من اإليف يب أي جاءوا إىل البيت قبل وصوله من الباكستان بساعات ومع 4بأن هناك ", األحياء بأرجلنا وأخربين
ومل ينتبه أبو تراب , عسكري كيين وقد طلبوا من أبو تراب بأن يفتح هلم الباب ومعهم ورقة تفتيش من احلكومة 14

للكومبيوتر ورجع وأحضر املفاتيح وفتح هلم الباب فعندما دخلوا توجهوا مباشرة إىل الكيومبيوتر وطبعوا الرسائل اليت كانت 
مث حجزوا أم عبداهللا وأم تراب يف الغرفة اخللفية وأبو تراب كان معهم يف الصالة أما , يةبداخلها وترمجوها بسرعة للغة االجنليز

, وسألوا أم تراب عين وعن نشاطي وأين ذهبت وسألو أم عبداهللا عن هارون, والدة زوجيت فلم تتعرض ألي سني وجيم
ألوا عن آخر شخص سكن تلك الغرفة وس, فقالت هلم بأن هارون هو اسم ابنه الصغري وال يعرف أحد آخر ذا االسم

بو تراب وسألوه من يكون فقال هلم أنه وصوروا بطاقة أخونا أ, تندات أخريوأخذوا كل الديسكات اخلاصة يب ومس, اخللفية
  ". اليوم وقد سافر أبو تراب إىل ممباسا سائق يف هذه املؤسسة ورجعوا له بطاقته

واهللا هو الذي جناين أنين هذا وقد شعرت بأن هناك خطر ن وقوع فقلت لوديع أنين عملت املستحيل للحيلولة دو
أما أنا فقد فوجئت ", وهناك ملفات كثرية أخرجتها من البيت وهي يف أمان فتابع وديع قصته, تركت البيت بسرعة واحلمدهللا

أنت وديع احلاج فقلت  فجاءين رجال بيض من االمريكان وسألوين, م يف مطار نريويب بعد أن وصلت إىل مكان التأشريات
فخلعوا مالبسى كلها وتركوين باملالبس الداخلية مث ملا أخربم بأنين سأتصل بالسفارة األمريكية يف , هلم نعم وماذا هناك؟

  , "وسألوين عن رحليت يف الباكستان, نريويب قالوا يل أم ال يبالون باتصايل فهم قد جاءوا من أمريكا لتوهم للتحقيق معي
  ابلت الشيخ أسامة بن الدن؟هل ق - 
  ال مل أذهب ملقابلته أبدا فكنت يف رحلة جتارية يف الباكستان - 
  هل هذه بطاقتك  - 
  نعم أين وجدمتوه؟ - 
  يف احدى مضافات يف الباكستان - 
  هذه البطاقة سرقت مين - 
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  ال تكذب علينا فنحن نعرف كل شيء فقد أخربنا أبو الفضل املكي بكل شيئ - 
  ف يف وادي العقيق هل تعرف أبو هاجر العراقي؟أنت كنت موظ - 
ال أعرفه امسعوا أنا كنت أعمل يف وادي العقيق بعلم من السفارة األمريكية يف اخلرطوم وأنا كنت موظفا ال , ال - 
  .وهلا عالقات مع النظام األمريكي, يف كل مكان يف العامل, فشركة ابن الدن توظف أمريكان, شيئ آخر
  مبا تعرف فنحن نعرف الكثري عنكأفضل أن تتكلم  - 
  , كنا يف بيتك ووجدنا رسالة داخل جهاز كمبيوترك - 

  وأخرجوا له نسخة من رساليت
  هل تعرف هارون الذي كتب هذه الرسالة؟ - 
  نعم هو سكرتريي اخلاص يب وال أعلم إن كان لديه أي عالقات أخرى مع غريى - 
  .!يف مالندي.... أين هو اآلن مهو ليس كما تدعي هو رجل خطري وخفي وحنن نعل - 

, مث تابع وديع احلديث, قلت له يف تلك الفترة كنت أتصل بالبيت من تلك املدينة وكانوا يتصنتون على املكاملات
  ....سألوين

  ماهو عمل هارون؟ - 
  هو جمرد عامل بسيط عندي - 
  بكل شيئ وأبو الفضل املكي قد أخربنا, أنت تكذب علينا فهو قمري وله بنت وولد, ال - 
  طيب رمبا يعرفه أبو الفضل املكي ولكن ما أعرفه أنه سكرتريي اخلاص وال أعلم عالقاته - 
  حنن نبحث عنه وقد خرج من تلك القرية اين يكون؟ - 
  ال أعرف كما قلت لكم فهو ميتلك اجلنسية الكينية ويتحرك ملناطق كثرية - 
  هل احلج يعين أسامة بن الدن؟, يع ذهب للحجإن هارون كتب يف رسالته أن ود, جيب أن تتعاون معنا - 
  ال أعرف ما تقصدونه ولكنين فعال أنا كنت أريد أن أعتمر  - 
  ومن هو الشيخ حسن تركي و الطويل  - 
  .ال أعرفهم فهارون هو الذي كتب الرسالة وهو مسؤول عن ما كتب - 

  ".ات طويلة ينتظرونينمث تركوين ولبست مالبسى وكانت أم عبد اهللا وأبو تراب يف اخلارج لساع
وقال يل بأن محاته تضغط على ابنتها يف الرحيل إىل , قلت لوديع أين أشك أن جهة ما يف عائلتك هي اليت رتبت هلؤالء

وقال يل , وقد طلب األمريكان من وديع أن يقفل كل أنشطته ويترك نريويب ويتجه إىل أمريكا فورا ملتابعة حمامكته, أمريكا
ال حتزن ", "اهللا يعرف اهول وكل واحد منا مرسوم مستبقله من اهللا"قلت له , "نين أسري إىل عامل اهولإ"باحلرف الواحد 
, "ممكن أن خنفيك أنت وعائلتك فعندنا معارف كثرية وممكن أن أجهز أوراق أخرى وتسافر إىل باكستان", "فإن اهللا معنا

وهم يفهمون كل , ن عبداهللا يف احلادية عشر من عمره وصفية يف العاشرةولكنه حفظه اهللا مل يكن يريد ارباك أوالده فقد كا
وأخربين بأن هناك أمانات يف البيت وقلت له أنك تأخرت كثريا عن اخلروج حىت حصل ما حصل وإنا هللا وإنا , هذه املسائل
مل خيطط ومل يعرف أن هناك أي خمطط واحلق يقال إن وديع , ال تقلق فإن اهللا معنا,قال يل قدر اهللا وماشاء فعل, إليه راجعون

ونسقنا بأن أحترك بالسيارة اخلاصة بالتاجر وأتابعه , للحرب ضد األمريكان ألنه بكل بساطة تركنا قبل أن نبدأ بضرب العدو
ت سوف حيضرها ويف هذه األثناء سأنزل وأدخل إىل محام البيت اخللفي وأخذ األمانات اليت جاء, إىل البيت وهناك هدايا له
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فحزنت شديد ملا , وقال يل بأن املهم أن ال يناديك األوالد فهناك أجهزة تصنت يف كل مكان, من قبل اإلخوة يف أفغانستان
وحتركت معه إىل البيت ودخلت احلمام , وقد أخربهم بأن ال يتكلمو عن عم هارون أبدا, حصل فاألوالد أحبوين كثريا

د وضعها هناك مث حتركت من جديد لسيارة التاجر الصومايل وهو ال يعرف ماذا اخلارجي وأخذت مبالغ من املال كان وديع ق
وسلمت على أم عبد اهللا األمريكي آخر سالم وودعت وديع بعد أن أخربته , جيري ومل ينتبه أن هناك أي خلل ما قد حصل

فقلت ال , اخلطرية فاستغرب أن هناك صندوق سري يف البيت فيها أوراق الشباب الذين قتلوا يف الشيشان وبعض األوراق
فقد دفنت تلك امللفات يف احلديقة فاجلبها واحرقها وهذا كان آخر يوم أري فيه وديع احلاج , أحد يعرف مكانه إال أنا

وزميل العمر فقد وقف معي وقفة الرجال عندما كانت أمي مريضة وكذلك زوجته األمريكية اليت تساوي ماليني من نساء 
وكل من , بل نعادي حكوماته اليت تسيس العامل إىل الطريق اخلطأ, نعادي الشعب األمريكي كشعب وحنن ال, املسلمات

وأسأل اهللا أن يفك أسره وأن يكون يف عون أهله وأوالده إنه , إىل يومنا هذا واهللا أفتقد إىل أوالدهو, يعادينا حنن نعاديه باملثل
  .القادر على ذلك آمني

, ىل بيت قريب من بيتنا وهناك تركته وودعته وأخربته أنين سأسري فال داعي للسيارةحتركت مع التاجر الصومايل إ
مث وصلت إىل وسط البلد وحجزت تذكرة وسافرت إىل ممباسا وقد , وحتركت ملسافات طويلة ألتأكد أن احدا ال يتابعين

يف الساعة الثانية عربت اىل منطقيت فانتظرت قليال و, وصلت يف الواحدة بعد منتصف الليل وكانت باخرة العبور ال تعمل
أحد  مبا حصل وقلت هلا بأننا جيب أن نترك هذا البيت فورا ونسكن يف بيت ال يعرفه ووصلت إىل البيت وأخربت أم لقمان

فأخربتين , وهذا طريقيت يف العمل امليداين أثناء األزمات جيب علي أن أقطع كل احلبال اليت ستسبب يف مالحقيت, حىت وديع
وقالت يل , قلت هلا بأن خترب أهل البيت بأن ال يتكلموا مع أي أجنيب, أن هناك اتصالت من جمهول يسأل عن رجل صومايلب

وقلت هلا بأنين , بأن أخيت سعادة اتصلت من جزر القمر وأخربا بأن والدتنا تعبت كثريا وجيب علي أن أنزل إىل البلد بسرعة
وبعد صالة الفجر ودعنا أهل البيت وأخربنا زوجة مصطفى مبا حصل , ا املكانسأفعل ذلك ولكن جيب أن خنرج من هذ

كان مهي أن أتصل بالقيادة يف الباكستان , وأكدنا هلا أن ال يتكلموا مع أي أحد يسأل عن هارون أو زوجها مصطفى
  .وكذلك بالصومال الخبارهم بآخر التطورات

جديد وقصدت وسط مدينة ممباسا وذهبت إىل بيت أحد اإلخوة حتركت بعد صالة الفجر بالسيارة وعربت البحر من 
ورحب يب كثريا وفرح بقدومي فنحن كنا قدوم للعمل , العرب الكينيني وأخربته بأنين سأكون ضيفه لفترة غري معروفة

د طلب رؤييت وهكذا نزلت يف بيت هذا األخ وقطعت كل اتصااليت إال باألخ أبو تراب فق, وكان سعيدا أنه خيدمين, الدعوي
وأن هناك أموال جيب أن , وقد وافقت على ذلك وأخربين مبا حصل داخل البيت فقلت له أنين ذهبت إىل نريويب وقابلت وديع

, ري أوراقها وكذلك القارب وكل ما يتعلق بهيأما السيارة فكانت باسم أبو تراب وطلبت منه تغ, توصل لإلخوة يف الصومال
وجهزت جواز سفري ومددت , يف الداخل طلبت منهم عدم ايئ يف هذه الفترة والتريثوسجلت شريطا صوتيا لألخوة 

واستشرت أم لقمان على موضوع السفر فأنا مل أكن أختذ قرارات مصريية حىت , تأشرييت وكل هذا مبساعدة األخ احلضرمي
نساءنا , د اجلديات تفكر أحسن من الرجلأستشريها ويف احلقيقة كانت دائما تصيب يف أراءها وأنا ممن يؤمن بأن املرأة عن

فهن يتحملن , هن قادة ولسن كالاليت تزوجن فقط مللذات الدنيا أما هؤالء النساء ااهدات هن قادة وقادرات على التحمل
ع األمة املشاكل واهلجرة وتربية األوالد وهلن مهارات كبرية جدا يف التعامل مع األوضاع واملتغريات فهن كمثلنا متاما يف دف

فالقيادة ليست مرياث بل مهارات تتوفر يف الفرد , لألمام فنحن قادة اليوم وأوالدنا بتربية أمهام الناجحة سيكونون قادة الغد
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بالضبط كما حصل مع الشيخ أسامة فهو فعال قائد ورمزا ألمة االسالم وقد خترجنا من مدرسة , فيصبح قائدا شاء من شاء
  .وتركتها مع أخواا الكينيات, رمت رأي زوجيت وودعتها وودعت آسيا ولقمانواحت, هذا الرجل العظيم

من السفر باب هناك وأكرموين كثريا ومل أتردد وقد استقبلين الش, عربت احلدود الترتانية الكينية متوجها إىل دار السالم
يعها قبل مماا وثانية قصدت أن أختفي متاما أوال كنت أريد أن أدرك والديت احلبيبة وتود ,مبثل هذه الظروف األمنية الصعبة

سافرت إىل دار , فقد كان لدى عزمية فيما أفعله وكنت متأكدا أن األمريكان ال يعرفون امسي احلقيقي, عن كينيا ملدة بسيطة
حالت قليلة وحاولت أن أسافر منها بالطائرة إىل جزر القمر ولكن كانت الر, السالم وبعد ثالثة أيام سافرت إىل زاجنيبار

ورأيت بأم عيين حكم الديكتاتورية , وبقيت يف زجنيبار ملدة أسبوعني ألنتظر رحليت وهناك تعرفت على شباب املعارضة, جدا
وأخربم , وهؤالء الشباب مل يكونوا ميتلكون القيادة الصحيحة وسألوين عن ميويل السياسية, اليت متارس على شعب زاجنيبار

وأتابع السياسة العاملية فكنت أنصحهم على ترتيب صفوفهم أكثر , بية وأخذت دورات يف فن الرسمبأن دراسايت شرعية وآد
وكما نعلم فحكومات الدول االسالمية هي ضد تطور الشباب , وعدم املواجهة فحكومة زاجنيبار هي مدعومة من ترتانيا األم
يف الدول االسالمية اليوم هم صناع احلياة ولكن لألسف والشباب , وهناك ديكتاتورية غري معلنة يف كل شيء حىت يف البيوت

نصحت هؤالء الشباب على بناء شباب قيادي وناضج وبعيدا عن االحنرافات وإال سوف يستثمر , الشديد ال يعطى هلم اال
لعمانيني أكثر القريبة من زجنيبار واليت يشكل سكاا بقايا عرب ا" بيمبا"وكانت قضية جزيرة , اعماهلم من قبل أعداءهم

ويف أواخر , ومكثت يف زجنيبار ألكثر من عشرة أيام, فقد ظلم سكان تلك اجلزيرة من قبل كل احلكومات, القضايا الساخنة
ويف السابعة من شهر سبتمرب دفنت تلك املرأة االجنليزية وقامت الدنيا ومل , م هلكت األمرية االجنليزية1997شهر الثامن سنة 

هن من , فبنات اهلواى والراقصات واملمثالت ومن ال أخالق هلن, ى أن أخالقيات الدنيا تتجه إىل الرذالةتقعد وهذا دليل عل
ويف نفس اليوم أيضا ماتت والديت ومل أكن أعرف فقد كنت دون اتصال , يبكي الناس عليهن وال حول وال قوة إال باهللا

ة كانت قد كرست نفسها يف فعل اخلري ومساعدة املساكني والفقراء بالبلد ويف نفس الشهر ماتت األم ترييسا وهي امرأة ألباني
وما نعتقده حنن املسلمون أن اهللا قد أعطاها جزاءها يف الدنيا أما يف اآلخرة فال جمال ملن أشرك باهللا وزعم بأن اهللا , يف اهلند

إن : "اهللا عنه عن الرسول قالوهذا بنص حديث الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه أنس رضي , ثالث ثالثة
, وأما الكافر فيطعم حبسنات ما عمل ِهللا تعاىل يف الدنيا"ويف روية أخرى " الكافر إذا عمل حسنة أطعم ا طعمة من الدنيا

  .رواه مسلم" حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل يكن له حسنة جيزى ا
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  وفاة والديت وحضور العزاء
  

م وعندما وصلت يف مطار جزر 10/7/1997سبوعني من االنتظار يف زجنيبار وكانت التاريخ سافرت بالطائرة بعد أ
فسألته هل ماتت والديت؟ فأجابين بنعم , فقال يل إنا هللا وإنا إليه راجعون, القمر قابلت زوج بنت خاليت وهو رجل صحفي

وفعال حتركت مباشرة إىل , "كلها هناك ألن العائلة, جيب أن تذهب مباشرة إىل بلدا بدال من العاصمة"وقال يل 
وجدت كل عائلة جدي أمحد بن علي هناك فقد اجتمعت اخلاالت وبنات اخلاالت وكذلك األقارب وكان , "ميتساميهويل"

, ويبدوا أنين وصلت يف اليوم الثالث من موت والديت وقد حزنت شديدا وطلبت من العائلة ارشادي إىل قربها, والدي موجود
, وبقيت هناك وجلست بالقرب من قربها وقرب أمها وأبوها وأوخواهلا فعائلتها كلها تدفن مع بعض, ياراوذهبت لز

واجتهدت يف الدعاء هلا بأن يغفراهللا هلا وأن ينجيها من عذاب القرب وبأن يوسع هلا قربها وأن جيعل قربها روضة من رياض 
الدته يشعر بذلك فهي اليت ربتنا على الشجاعة وحتمل املتاعب فقد قد شعرت بأن جزء مين قد رحل وفعال من يفقد و, اجلنة

فقد , وكانت هناك مراسم كبرية هلا يف يومها الثالثة من موا, وعملت كل ما بوسعها لنسعد حنن, ربتنا لوحدها دون والدنا
ليت ابتدعت يف الدين ولكن ليس وهذه من العادات ا, "توصية"ختمت القرآن لروحها يف املسجد الكبري ويسموا بالسواحلية 

وتوزع احللوى , والبن القيم كالم كثري خبصوص قراءة القرآن ألرواح املسلمني, ال شرك باهللا, هناك سوى قراءة القرآن فقط
فعندما ميوت أحدنا , وهذه الطقوس منتشرة يف جمتمعات االسالمية ولألسف الشديد, وموائد الطعام وأموال جلميع املصلني

فمن املفروض , قلت إلخويت بأن ال يستدينوا من أحد من أجل هذا, ه وكأنه عريس فهناك املواتيم واألموال تدفع للناسيزىف ل
أن تدفع هذه األموال لوالديت عندما كانت مريضة أما اآلن فقد ماتت فال داعي لالسراف ولكن مل أعارضهم فيما يفعلون 

وهم حيتفلون بالثالث , أنا اكتفيت بالنصيحة ودعوم إىل احلق, ك العزائمفهناك والدي وخايل وأعمامي هم من يديرون تل
وأريد , إال للمرأة اليت ماتت زوجها فهي تستمر يف احلداد حىت تكمل العدة, والسنة أن احلداد لثالث, والتاسع واألربعني أيضا

وقد ورد أن الرسول أمرنا بالدعاء للميت  أن أشري هنا أن هناك بعض من يدعي العلم ويرفضون الدعاء للميت بعد اجلنازة
وهناك من تشدد يف الدين ومينع الناس من رؤية جثة امليت وهذا من اجلهل يف الدين فعندما مات , سواء دفن أم مل يدفن بعد

وزيارا يف  أما أنا فقد كنت أجتهد يف الدعاء هلا, الرسول دخل كل الصحابة لتقبيله ولتوديعه ومن شد يف الدين شد اهللا عليه
فأخربتين أخيت سعادة أا مل تكن تنادي أحد , وجلست مع إخوايت بعد ما هدأت األمور وسألتهم عن آخر أيام والديت, قربها

أنا "فترد وتقول , وكانت أخيت تعطيها يدها وتقول هلا هذه يد ابنك فقد وصل" أريد عبد اهللا ابين أريد عبداهللا ابين"غريي 
وسلكت طريقا , متاما لكن الرحالت إىل جزر القمر معدومةوقلت هلا أنين عرفت باتصاهلا مبمباسا و, "أعرف أنفاس ابين

ففرحت كثريا , "أنت غائب وهي ال تذكر أحد سواك, إا كانت مشتاقة جدا لك وكنا نغري منك"فقالت يل , طويال جدا
  .وسألتها هل تعبت كثريا فأجابت, الدينألنين عرفت أا راضية عين وال يضرين شيء بعد رضى اهللا ورضى الو

  هي اجتهدت وذهبت للصينني وعملت عملية - 
  "وبالذات العملية, أنا منعتها من أي تصرف" - 
  مل تسمع إىل كالم أحد - 
  "وماذا حصل بعد ذلك" - 
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قد انتشر فذهبت هناك مث أخربها األطباء أن املرض , مث أخذنا هلا تأشرية لباريس, فشلت العملية وتعبت أكثر - 
مث , وهكذا رجعت إلينا بعد اسبوعني, وهي طلبت من آمنة أن ترجع إىل البلد فال تريد أن متوت يف ديار الكفر أبدا, بسرعة

  . وتذكرك وتوصينا بعدم التفرق بعدها, وكانت طوال الوقت تناديك, تعبت وكانت ال تستطيع الذهاب إىل احلمام
الديت فهي اليت ولدتين وربتين وأرسلتين إىل الباكستان للمعرفة وهي كانت هكذا ماتت أعظم امرأة يف حيايت وهي و

  .السبب األكرب لاللتحاق بالعمل مع املسلمني فأرجوا اهللا أن جيعل كل ما أعمله يف ميزان حسناا
ل هذه مل يعرف أحد من العائلة أنين قد تعرضت ملشكلة يف كينيا ومل أحب أن أزج عائليت وأخوايت وخااليت يف مث

  .وأنا من اخترت هذا الطريق وجيب أن أحتمل ما أعمله, فهي ختصين, األمور
فهي حتبين حبا مجا , أما األكل ففي بيت محايت فهي كانت ترفض أن خيدمين أحدا سواها, جلست شهرا يف بيتنا

, وقلت هلا بأا خبري, ن ابنتهاووصفت هلا شكل لقمان وفرحت جدا أنين رجعت لزيارم يف البلد وسألتين كثريا ع, واحلمدهللا
كنت أسأل من يهمه األمر عن أي تطورات أمنية يف البلد هل هناك أناس يسألون عن أشخاص معينني فتأكدت أن احلكومة 

  . السي أي إيه واإليف يب آي مل تطلعها على ماحصل وارحتت كثريا, القمرية ليست هلا دخل ذا املوضوع
ية يف بلدي فقد بدأت هناك مترد فترة شهر رقبت عن قرب احلرب الطائفالقمر ل م عندما نزلت جلزر1997يف 

وانفصال من مواطين جزيرة أجنوان واهتم وسائل اإلعالم بذلك االنفصال وأعلن جمموعة من طالب العلم بأن اجلزيرة قد 
ن الرئيس القمري اجلديد تقي الدين هو أل, وأنا واهللا أعرف بأن فرنسا كانت تساند االنفصالني, انفصلت متاما عن جزر القمر

من اإلخوان املسلمني وكان يقترب للعرب أكثر وأكثر وبدأت فرنسا تشعر بأا ال تستطيع أن تضغط على احلكومة اجلديدة 
ألن ال تلجأ احلكومة القمرية إىل طلب رمسي من األمم املتحدة جزيرة مايوت احملتلة إىل يومنا , واختلق موضوع االنفصال

وتطورت األحداث ومل تكن , وفرنسا تعرف جيدا أنه سيأيت اليوم الذي سيخرج من تلك اجلزيرة بالقوة أو بالطوع, هذا
كان من املفروض أن تعطي كل جزيرة حكمها الذايت من األول , الداخلية القمرية حكيمة يف قرارا اليت ختص جزيرة أجنوان

ولكن الرئيس تقي الدين كان معروفا بكربه وكلف ضابطا يف اجليش للتخطيط , اءوتسري األمور على ما يرام بدون إراقة الدم
فاجلزيرة كلها كانت , كيف حتارب شعبا بأكامله, يف تاريخ اجلزر أجنوان وكان هذا أغىب قرارا اختذملهامجة االنفصاليني يف 

مل يكن هناك , يف ديارهم حبجة االنفصالوكيف حتارم , واجليش والشرطة االجنوانيني انضما لالنفصاليني, ضد احلكومة
وبقوارب مستأجرة من التجار ألن , فقد سافر شباب من اجلزيرة الكربى مبعدات متواضعة, تداعي للحرب ولكن وقع

ومل يتعاونو مع احلكومة خبصوص , والدرك القمري مسيطر من قبل الفرنسيني, احلكومة مل تكن متلك أي جتهيزات تذكر
وبدال من عمل استفتاء ملعرفة رأي الشعب يف أجنوان أو حىت يف جزر القمر الكربى , فصاليني يف أجنواناهلجوم على االن

مت تنفيذ العملية ومل تدم املعارك فقد فر الضابط هارون من املعارك وترك جنوده يف مصيدة اإلنفصاليني ويف بالد , وموهيلي
القرآن الكرمي ملدة  بثرية القمر الحتادية اإلسالمية بمت اإلذاعة اجلمهوقا, جمهولة فقد قتل معظم اجلنود وأسر البعض اآلخر

وأعطى قوة , حدادا على العساكر الذين قتلوا يف املعارك وكانت هذه نكسة كبرية إلدارة حممد تقي الدين أربعني يوما
الجنوانيني لدافعت عن أهلي فأجبت بأنين لو كنت مكان ا, وأذكر أن الشباب سألوين أين أنت من كل هذه, لالنفصاليني

ية هي من أخطر القنابل املوقوتة اليت إن احلروب الطائف, أن يغفر للجميع هذا أمر طبيعي نسأل اهللا, ومايل وعرضي وأرضي
فالشعب القمري كما قلت مذهبه واحد وهم من أهل السنة واجلماعة وليست هناك قبلية , وضعتها املستعمر من مئات السنني

ولدي أصهار من عرب أجنوان , فالعريب يزوج الزجني واهلندي وهكذا, ر ومل يكن لدينا أي خالفات عرقيةيف جزر القم
  .ولعنة اهللا على الظاملني, ومن الصعب عمل تفرقة بني أهل اجلزر ولكن الفرنسيني جنحوا يف فعل ذلك, تزوجوا من أخوايت
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ذ بعض الدوارات يف العالقات العامة يف ممباسا جهزت نفسي بعد شهر وسافرت مع أخي عمر الذي كان ينوي أخ
ن أي مشكلة وتأكد حينها أن األمور قد مث عربنا احلدود الكينية الترتانية بدو, وسافرنا سويا جلزيرة زجنيبار مث عربنا إىل ترتانيا

ومت تسجيل , هم عمرووصلت ممباسا إىل بيت أخونا وفرحت أم لقمان بعوديت وكذلك األوالد فرحوا بقدوم عم, كثرياهدئة 
  ."م قلقانني جدا ومشتاقني إىل أخباركإ"ن الشباب يف الصومال فقالوا يلسألت اإلخوة ع, أخي عمر للمعهد وبدأ دراسته

وكان شديدا معي وأمرين بأن ال أحترك أبدا ألي , مل ميضى فترة طويلة حىت قدم األخ مصطفى من الصومال وقابلين
يف هذه األثناء كان األخ وديع قد أجرب من قبل األمريكان على ترك كينيا والسفر إىل , اخلرطوممكان ومن األفضل السفر إىل 

والذي عرفته من حممد كراما , م1997وعندئذ كان حتت مراقبة األمريكان من سنة , أمريكا وهكذا انقطع االتصال به متاما
وبدأ أخونا مصطفى يضغط علي , أريزونا حيث مقره اجلديدأن وديع سافر إىل مكة واملدينة للعمرة مع عائلته مث حترك إىل 

كثريا فهو خياف علي وقلت له بأن كل شيء مكتوب عند رب العاملني وأنا واحلمد هللا لست خائفا أبدا فهذا هو الطريق الذي 
سبيله من قبل الصهاينة أو  وأنا قد دعوت اهللا بأن ال أقع يف األسر أبدا بل أقتل يف, اختراناه بأنفسنا وال عودة للوراء أبدا

وهذا واهللا ما أمتناه وال أريد أن يقتلين من يشهد أن ال إله إال اهللا , هؤالء الصليبيني اجلدد املتمثلني يف إدارة الواليات املتحدة
  .مهما كان األمر

ين سأسافر إىل الباكستان وقلت له بأن, إن ثقيت باهللا كبري جدا وهو نعم املوىل ونعم النصري وأسأل اهللا أن يتقبل دعاءي
لاللتحاق باإلخوة يف أفغانستان وكانت مدينة باميان قد فتحت من جديد ووصلنا أنباء عن مقتل األخ الربيطاين الذي كان 

وأذكر بأنه جاءنا بعد صالة املغرب , وكان األخ فهد دائما يسافر إىل أفغانستان ويرجع إلينا ببعض األخبار, معنا يف الصومال
قلت له أمتزح , فأخربنا بأن األخ أبو حممد املصري موجود, واملطر ينهمر يف كل ممباسا, يت وكنت ألعب كرة الطاولةيف الب

عرفت حينها أن فعال الشيخ قد أعلن , معنا أم كيف؟ فقال واهللا إنه موجود يف ممباسا وأنا من أحضرته إىل ممباسا بسياريت
فقد , ةوحرب شرس, وتيقنت أننا يف حرب مع أمريكا, ك إال للعمل اخلارجيفأبو حممد ال يتحر, احلرب على األمريكان

وعرف اجلميع بأن الشيخ أسامة قد أعلن احلرب ضد إدارة الواليات , رفعت جيمع االستعدادات يف معسكرات أفغانستان
أقصد أن أمريكا هي هدف , واجلميع يعرف معىن احلرب, طبعا جيب أن يفهمين اجلميع بأننا يف حرب مع أمريكا, األمريكية

أعلن الشيخ احلرب ليعلم اجلميع أننا اخلط األول , فنحن يف حرب ضد األمريكان, مشروع لنا كما أننا أهداف مشروعا هلا
املهم أن ال نؤيت من , فالكل يف ثغرة, وال يضرنا من خالفنا, االسالمي الذي يواجه املد الصهيوين الصلييب املتطرف اجلديد

فقد , مث حترك أخونا مصطفى الذي كان يطري من الفرح, وفرحت بنبأ جميء أبو حممد املصري, خواننا املسلمنيوراءنا من إ
مث رجع إىلّ , فخرج هو وفهد ملقابلته, وكنا منر يف فترة حرجة خبصوص التمويل, كان مهموم مبوضوع وديع وموضوعي أنا

  سألته, وقال يل بأنه قابله
  "ماذا قلت له يا مصطفى؟" - 
  قلت له كل شيء  - 
  "ماذا تعين بكل شيئ؟" - 
  قلت له بأنك يف خطر وجيب أن نبعدك من الساحة - 
  "أمل جتد شيئا آخر تقوله غري هذا" - 
  سأحاسب عند اهللا أتفهم؟... أنا أمريك وقلقان عليك وأي مكروه... امسع يا هارون - 
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, بامسي احلقيقي من جزر القمر إىل هنا وعربت احلدودطبعا أفهم ولكن أنا متأكد أنا أموري سليمة وإال ملا سفرت " - 
  "وكل هذه مؤشرات بأن أوراقي سليمة وأنين قد قطعت اخليط متاما

  أبو حممد هو من سيفصل يف هذه املسألة, املهم األمري قد وصل - 
  "ونعم باهللا ونعم األمري أبو حممد" - 
  هو يريدك غدا يف اجتماع ضروري بيننا - 
  "عن عائلة أبو عبيدة؟ هل قلت له شيء" - 
  يا هارون تعلم أنين ال أعرف أي شيء عن هذه العائلة وأنت املسؤول عن العالقات كلها - 
  "طيب إن شاء اهللا غدا سأقابله" - 

فهو بعد كل هذه االبتالءات واألخرية , إن اهللا حيبك"يل  تطارت من الفرح وقال, وملا أخربت زوجيت بنبأ وصوله
, "قل له أننا جاهزون للسفر إىل أي مكان من أجل اهللا ولو أفغانستان ال نبايل, يريد أن ييسر لك ,كانت يف موت والدتك

  ."إن شاء اهللا ربنا سيكتب يل اخلري وخيترين خلدمة دينه"شكرا وقلت هلا 
, ين جماال للكالموقابلت األخ أبو حممد ومل يعط, يف اليوم الثاين ركبنا سيارة فهد واجتهنا إىل البحر يف منطقة سياحية

, وسررت كثريا هلذا القرار, وهكذا أخربين بأنين جيب أن أرحل فورا إىل الباكستان, فقد شحنه األخ مصطفى بكل الكالم
فأعطي مروان وفتح دكان للنجارة والزخرفة , وأخربين بأن الشباب سيعطى هلم مبالغ ليقيم كل واحد منهم مشروع ختصه

أما أبو تراب , وكذلك شعيب قد أعطي نصيبه وبدأ يتاجر يف املالبس وكذلك مصطفى, "ويتو"األبواب يف قرية زوجته يف 
وأخربين أبو حممد أنه قرأ رساليت اليت أرسلتها , الكيين فقد اختار اهلجرة إىل أفغانستان بعائلته املكونة من زوجة وولدين

وقدر , لتسرع فقد أمر أن يغادر نريويب من شهر ينايروبأن وديع هو من أخطأ يف عدم ا, للخرطوم خبصوص أبو الفضل املكي
  . اهللا وما شاء فعل

وحتركت مع , يف اليوم الثاين جهزت نفسي وودعت أخي عمر وقلت له بأنين راحل إىل نريويب ومنها إىل الباكستان
يت من السفارة زوجيت وآسيا ولقمان بالباص ونزلنا يف فندق يف ايس يل وحتركت بسرعة الحضار تأشريات يل ولزوج

ألن األمري كلفين باملرور بالسودان أوال ألخذ $ 2000وحجزت تذكريت وتذكرا ولألوالد وكلفتين أكثر من , الباكستانية
ويف هذه , وسافر أبو حممد إىل اخلرطوم قبلي, نريويب اخلرطوم قطر كراتشي, بعض األموال للشيخ وكانت الرحلة كاأليت

بدأت اإليف يب آي ومبساعدة من املخابرات الكينية حبملة عشوائية تطل كل املؤسسات , وديعاألثناء بالذات وبعد رحيل 
يعملون يف مؤسسة احلرمني وليس هلم أي دخل بنا وال , "غاريسا"واعتقل شباب جزائرين يف مدينة , االسالمية اإلغاثية

باب ملسلمني العرب وهم يف ذلك قد أخطأوا فشوكانت احلملة تقصد شباب ا, نعرفهم وأيضا اعتقل بعض الشباب السودانيني
سأجلب املشاكل هلا يف املستقبل وهذا وفكرت دائما أنين رمبا , عالقات مبؤسسات خريية كان لدي, القاعدة ال يظهرون أبدا

تشوا ومل تسلم أي مؤسسة إغاثية اسالمية من اإليف يب آي فقد ف, فال نريد أن يصاب أي مسلم بأذى بسببنا, ما ال أرضاه
وسلمت وكالة الرمحة من هذه التفتيشات العشوائية ألا كانت تدفع للمخابرات , مكاتب االبراهيم االبراهيمي واحلرمني

والعجيب أن اجلميع , وكنت أتابع تلك العمليات من الفندق, الكينية مقابل التخفيف عنها وكانت هناك ضغوطات اثيوبية هلا
ومل تقدم اإلدارة األمريكية للعامل أي دليل أن هناك , ليست هذه من سياستنا, ريية كغطاءاتيعرف أننا ال نستخدم اهليئات اخل

يكون قد رتبنا غطاءنا اخلاص , فنحن عندما نرتل يف أي بلد, مؤسسة أو مدير مؤسسة يعمل كعضو مع قاعدة ااهدين
أن نستخدم غطاء إغاثي فنلجأ إىل إنشاء مؤسسة وعندما نقرر , أما أن نظهر يف مجعيات خريية مل حيصل أبدا, ويكون جتاري
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وأنا أتأسف للحملة العشوائية ألن هذه اجلمعيات , "هيلب أفريكا بيبول"كما كانت مؤسسة , إغاثية سورية حمدودة النشاط
 11/9 وليعلم اجلميع أن احلمالت على املؤسسات اخلريية مل تبدأ بعد, تقدم الكثري للمسلمني وغري املسلمني يف عدة دول

وأثناء تواجدي يف نريويب مل أنتبه , لتربر كل جتاوزات الكفار الغربيني 11/9إا قصة طويلة ولكن جاءت , كما يزعمون
  .للتأشرية السودانية فقد كنت أعلم أنين سأمر استراحة يف اخلرطوم وال داعي للتأشرية

  

  السودان من جديد
  

وهكذا قدر يل بأن , ن ماء النيل جيب أن يعود إليه يف يوم من األيامهناك مثل شعيب ألهل النيل أن أي أجنيب يشرب م
وكنت واثق بأنين سأمر , أرجع إىل السودان ومل أجتهد يف أخذ تأشرية رغم أن لدي معارف مع القنصل السوداين يف نريويب

فقلت له , لين أين تسافر؟ويف مطار نريويب رأيت القنصل وسلمت عليه وسأ, وأعمل استراحة ثالثة أيام وتنتهي القضية
وهكذا سافرت ليال مع األوالد ووصلنا اخلرطوم يف منتصف الليل وفوجئت أن , للخرطوم ومل يسألين إن كان أمحل تأشرية

ووصل اإلخوة , واتصلت باألخ أبو طالل, أو حىت يتركين ألقضي االستراحة يف الفندق, ضابط اهلجرة رفض متاما أن يدخلين
ولكن عرفت أنين سوف أرجع إىل , الداخلي وحاولوا أن يدخلوين بطريقتهم ولكن فشلوا ومل أنزعج أبدا ومعهم ضباط األمن
وتبني يل أن األمن , ومتكنت من خماطبة اإلخوة وقلت هلم أنين سأتصرف يف نريويب وأرجع إن شاء اهللا, كينيا من جديد

ت يف حالة طوارئ فقد كان املشار الزبري رمحه اهللا وهو نائب السوداين مل يتشدد مع ضابط اهلجرة بسبب أن إدارة املطار كان
وهكذا , ألن العالقات املصرية السودانية بدأت بالعودة من جديد بعد طرد اجلماعات املصرية منها, الرئيس يسافر إىل القاهرة

الضابط هو من الطائفة  وتبني يل فيما بعد أن, وقلت لزوجيت بأن ال تقلق وسوف تنتهي هذه احملنة, تشدد الضابط معي
وهكذا مل , عرف أا سلفية وهم أعداء السلفني من أنصار السنة, التيجانية املتشددين وعندما رأى زوجيت بنقاا وجلباا

فال , كنت أشفق فقط على البنت والولد, فقط نريد هلم اخلري, وحنن واهللا ال نكره املسلمني وال نعادي أحد, يتعاون معي أبدا
مث جاءت امرأة سودانية وطلبت من زوجيت أن تتجه إىل صالة , يف نتصرف معهما وحنن يف صاالت االنتظارندري ك

بقينا يف املطار حىت صالة الفجر وبعد الصالة رجعت اخلطوط الكينية , االستراحة اخلاصة بكبار الزوار وشكرت اهللا على ذلك
  .من مصر وركبناها عائدين إىل نريويب

ت إدارة مكتب اخلطوط الكينية بتفريغ كل األموال اليت كانت على التذكرة حبجة أن العودة تكون وفورا وصويل قام
 ,؟وملاذا مل ينبهوين بأنين أحتاج إىل تأشرية مرور للخرطوم, على حساب تلك التذكرة وقلت هلم بأم مسؤولون عما حصل
وشكرت اهللا على االبتالءات , فقط$ 100قد بقي أقل من ولكن مل جيد نفعا وانتهت التذكرة متاما ومل تعد تصلح للسفر ف

يف نريويب أحد اإلخوة الطيبيني العاملني  واستأجرنا سيارة أجرة واجتهت إىل بيت, وهكذا أخذت تأشرية ألسبوع واحد
الت لكل ونزلت عنده يف البيت وقد رحب يب وقال يل بأن هناك مح, وعرفين ألننا كنا مع بعض يف أفغانستان يف التسعينات

إن األمريكان دائما يتجهون : "فابسمت وقلت له, عن عالقتهم بالشيخ أسامة بن الدن املؤسسات اخلريية ويسألون املعتقلني
واجتهدت واتصلت بأحد شباب , "؟وال أدري ملاذا توصف اإليف يب آي بأا ذكية, إىل األشخاص الذين ليس هلم دخل بنا

وحجزت تذاكر جديدة يف نفس اخلط القدمي وذهبت إىل السفارة السودانية وأخذت  $2000األوجادين وأخذت منه مبلغ 
جاءتنا مسؤولة , دقيقة تقريبا 20وبعد , مث أوصلين األخ إىل مطار نريويب فتركين هناك ورجع فورا, تأشرية دخول للسودان

وسررت فقد دعوت اهللا أن , ألمم املتحدةوكان معنا ديلوماسيني من ا, اخلطوط الكينية لتعلن للجميع أن الرحلة قد ألغيت
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فردت علينا بأن اخلطوط , وسألناها عن سبب تأجيل الرحلة, يشفي غليلي من إدارة اخلطوط اليت ظلمتين قبل أسبوع تقريبا
إذًا "وقلنا هلا , ستواصل الرحلة ولكن قد أخذت محولة زائدة من البترول ألن اخلرطوم ال متلك بترول للطائرات يف هذه األيام

أما أنا فقلت ألم لقمان , وأعطي لنا خط دويل جماين, وقيل ملن عنده أحد أن يتصل به جمانا "أنتم تتحملون هذا التأخري؟
وجاءتين تلك , فسألتين كيف ذلك ولدينا طفلني؟ قلت هلا انتظري وانظري ماذا سأفعل, سوف نذهب للشهر العسل اليوم

  اندهشت فقالتورأتين و, املرأة املسؤولة عن اخلطوط
  أنت هنا؟ - 
  "أنا مسافر إىل اخلرطوم وقد أكدت احلجز يف مكتبكم, طبعا أين تريدين أن أكون" - 
  لكن كما تعلم اليوم ال ميكن ذلك , أعرف - 
  "نعم عرفت أن الطائرة حتمل محولة زائدة" - 
  هل تريد أن تبلغ شيء ألصحابك يف اخلرطوم؟ - 
فهي تنتهي اليوم وبقاءى , ريد منك أن جتددي تأشرية إقاميت وكذلك لزوجيتفأوال أ, ليس يل أصحاب, ال أبدا" - 

  "هنا بسبب خطأكم
  قلت هلا , وبدأت املرأة تتحرج وتذهب وتعود

  ".اذهيب إلدارة اهلجرة لتجديدها, أظن فهمت كالمي إن تأشرييت انتهت" - 
  .هذه املرأة هي نفسها اليت فرغت تذكريت قبل أسبوع

  .طيب سأفعل ذلك - 
  وحتركت ومعها أوراقنا مث رجعت وقالت يل

  جيب أن يكون جتديدها يف إدارة اهلجرة يف وسط املدينة غدا, ال ميكن ذلك - 
  "ال بأس هل ممكن أن تكتب يل رسالة بذلك؟" - 
  وكتبت تلك املديرة رسالة موجهة إلدارة اجلوازات واهلجرة وأعطتين إياها, طبعا جيب فعل ذلك - 
ا أجنيب ومعي زوجيت وأوالدي ومبا أنكم أخطأمت يف رحلتكم فأظن أنين ال أملك أي مكان ألجلأ كما تعلمني فأن" - 

  إليه
  أليس لديك أقارب يف نريويب؟! كيف - 
  "قكم أليس كذلكاملسؤولية القانونية تقع على عاتأنا غريب وال أدري أين سأجته أظن أن , ال طبعا" - 
  .راطبعا أنا أفهم سأحضر لك سيارة خاصة فو - 

تشري , رأسهافضحكت أم لقمان وهزت , "؟يا أم لقمان هل تريدين اهللتون أم اهلوليدي إن: "جيت قلت هلانظرت لزو
وجاءت . "هذا حقنا الشرعي فنحن مل جنربهم على تأخرينا ولكن اهللا أرادنا أن نسترد أموالنا باحلالل: "قلت هلا, بأنين خطري

ونقلتنا فورا إىل أفخم وأغلى فنادق نريويب وهي اهلوليدي إن اليت يبلغ قيمة , نيةسيارة بيجو فرنسية خمصصة للخطوط الكي
وقلت , وطبعا طلبت غرفة ثالثية فلدي لقمان وعمره سنة تقريبا أما آسيا فقد أكملت السنتني$, 300اليوم الواحد فيها ب

روض أن أنزل يف كل الوجبات لألكل وكان من املف, ألم لقمان تصرف كما تشائني كل شيء على حساب اخلطوط الكينية
وأخربم بأن زوجيت ال تستطيع أن تأكل , ومل أنزل حتت بل كلفت إدارة الفندق بأن يرسلو الطعام يف غرفيت, يف املطعم جمانا

 وطلبت, وكذلك لدينا أوالد صغار, وليست متعودة على األكل أمام الغرباء, أمام الناس فهي مسلمة حمافظة تربت على ذلك
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ومل يرتعجوا من ذلك فأنا زبون , من إدارة الفندق ختصيص نساء لغرفيت ألن ال يدخل الرجال على زوجيت يف أثناء غيايب
تغري كل شيء يف , أما اخلدمة فحدث وال حرج فقد كانت فوق اخلمس جنوم, لديهم وقد احترموا مشاعري وأكدوا يل ذلك

ومل أخرج من الفندق كنت أمضى معظم وقيت مع , رات واملثلجاتساعة وهناك أغراض خمصصة لألوالد واملكس12كل 
ومل , ويف اليوم الثاين طلبت سيارة أجرة من الفندق وأوصلتين إىل مكتب اخلطوط الكينية, زوجيت واألوالد يف ترتيب السفر

جرة واجلوازات ودفعوا أكثر وحترك عامل اخلطوط معي إىل مكاتب اهل, ألال أثقل عليه, أجلأ لصاحيب ومل أخربه أنين مل أسافر
فأخذا إىل , مث عدت إىل الفندق وكانت آسيا تعبانة من بعض االلتهابات يف داخل فمها, مقابل جتديد تأشرياتنا$ 60من 

وقد سألوين أسئلة كثرية عن وديع ملاذا سافر فجأة ومن سيكون مكانه؟ , مث زرت عائلة أبو عبيدة يف هذه الفترة, املستشفى
والفيال اليت تسكنها , فقد أعطيناها السيارة, وهل هي راضية عنا, جة الشيخ إن كانت قد أخذت حقوقها كاملةفسألت زو

هي شاركت وأختها الكبرية فاطمة أم رضوانة واسكندر يف شراءها ولكن الشيخ هو من دفع النصيب $ 50.000قيمتها 
  .وكذلك تركنا هلا السيارة يف مدينة موانزا, األكرب

مث جاء , وأعرف أنين أخذت حقي متاما, الفندق لثالثة أيام ولكن قضيت فيه أحال أيامي مع زوجيت احلبيبة مكثت يف
مثل تقدمي الطعام للغرفة وطلب , ونزلت عند االستقبال فقدموا يل فاتورة باخلدمات الفرعية اليت جيب أن أدفعها, يوم الرحيل

أنا فاضل عبداهللا حممد أؤكد بأن "رة وال تزعج نفسك كتبت فيها باالجنليزية فقلت للمحاسب أعطيين الفاتو, املثلجات الزائدة
ووقعت على الورقة مث أخذتنا سيارة خاصة للمطار ومنها سافرت , "كل تصرفايت يف الفندق على حساب اخلطوط الكينية 

وحتركت إىل بيته يف عمارة املنشية , نزلنا اخلرطوم قبل املغرب وكان األخ أبو طالل ينتظرين يف املطار, بسالم وقليب مطمئن
وأخونا ناجي رمحه , وبعض الشباب الليبيني, فقد كان األخ أبو املقداد اللييب ال يزال هناك وكذلك األخ أبو دجانة املصري

ادر ولكن هذه املرة كل واحد مشغول حباله فقد غ, فَرِحت أم طالل فلديها عالقة جيدة بزوجيت من أيام عمارة الرياض, اهللا
وكان األخ أبو طالل مييل إىل , وعليه أن يتحمل نفسه, وأبو طالل مل يغادر ومل يكلف بعمل يف السودان, الشيخ اخلرطوم

وكنت , ويظن أم يسيطرون على كل شيء, ولديه عقدة من اإلخوة املصريني, البقاء يف اخلرطوم وعدم اهلجرة إىل أفغانستان
امسع إننا يف عمل فقط ليس هناك , أبو طالل إنين قمري وكيف تفسر تعامل اإلخوة معي؟"قلت له , أقول له أن يستعيذ باهللا

وسألين عن مستقبلي قلت له أنه مرسوم من اليوم الذي كنت يف بطن والدتى وسألته , "فرق بني مغريب ومصري وقمري وميين
ة يف السودان فقد كان هناك بعض الشباب الذين مث تطرقنا إىل مشاكل اإلخو, "ال يعرف شيئا متاما"عن أخبار وديع فقال يل 

ال بأس :"قلت له, وسألته كيف سيتصرف؟ فقال يل بأنه يرتب يف العمل مع شركات طريان, مل يكن لديهم أي دخل مادي
  ."ولكن ال تأخذك الدنيا لتنسى اهللا وإخوانك يف العامل االسالمي, ولديك لغات أجنبية كثرية, فأنت طيار جاهز
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  العمليات السرية اجلديدة
 

, عندما وصلت اخلرطوم مل أتوقع أنين سأعود من جديد لكينيا فقد تأكدت أنين راحل لدولة أمري املؤمنني دون شك
يف ميناء , وقال يل بأن الشيخ أبو حفص أرسله ملهمة خاصة وهو ضرب األمريكان, وبعد ذلك جلست مع الشيخ أبو حممد

أبو حفص أنه جيب أن يشاركين معه يف العمل وقال يل بأنه مل يرد أن حيرج مصطفى عندما طلب  وقد أكد له الشيخ, ممباسا
 . منه أن يسفرين خارج كينيا

 ماذا ترى يا هارون - 
ومادام أبو حفص طلب " "أنا حتت خدمة االسالم يا أبو حممد وقد كنا سويا يف مقديشو وتعرفىن أكثر من نفسى" - 

 "عملية فأنا هلامنك أن أساعدك يف هذه ال
 طيب ال خترب أبو طالل وال أحد ذا املوضوع - 
 "لكن قد قلت هلم بأنين راحل للباكستان ولدى تذاكر لذلك" - 
 كلها خسائرة حرب قل أليب طالل أنك راجع للصومال للتدريب سيصدقك - 
 "قل يل كيف اإلخوة يف أفغانستان هل هم مبسوطون؟" - 
  تفرح جدا عندما تذهب هلناكسوف , طبعا أنت لن تصدق ذلك - 
  "وكيف الشيخ هل هو خبري؟" - 
وقد جرح جبرح بالغ وبقي أكثر من شهر يتأمل وال يأتينا , لكنه كان قد سقط من على اخليل, تركته كذلك - 
  .ومل يكن يستطيع التحرك متاما, وقد خفنا على سالمته, للصالة

  وماذا عملتم هل أحضرمت طبيبه؟ - 
  واحلمد هللا تركته يتحسن, من الباكستان جاءه الطبيب, نعم - 
  "نسأل اهللا أن ينعم عليه بالعافية" - 
  هل أنت جاهز للعمل اجلديد؟ - 
  "وكيف األهل؟, نعم طبعا" - 
, أنا سأتكفل بسكن جديد ألهلك وأوالدك يف بيوت الشيخ يف صوبا وسوف تسكن مع األخ أبو طلحة السوداين - 

  هل يرضيك هذا؟
  "يرضيىنطبعا وملاذا ال " - 
  سوف خنصص لك غاز جديد وثالجة وغسالة كي ال تتعب أهلك أثناء غيابك واألخ أبو طلحة سيقوم بالواجب - 
مثل زكريا التونسى أبو مهام الصعيدي أبو عمار اجلزائري , ونعم باهللا ولكن يا أبو حممد خبصوص شبابنا الذين هنا" - 

  "وغريهم كيف هؤالء؟
, ه اخلاص فقد كلف األخ أبو عمار السوري وزكريا للتنسيق مع اإلخوة يف أرتريياال تقلق لكل واحد له برناجم - 

وزكريا سيدخل للداخل مع بعض شباب من اخلليج لتنفيذ برنامج , فهناك دعم من السلطات السودانية لشباب أرترييا
ني على العمل الوثائقي عن طريق أما أنت يف هذه الفترة أريدك أن تدرب كوادر األرتريي, وهو سيفرح لقدومك, األوجادين
  .الكومبيوتر
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إن كان ذلك مفيدا لإلخوة األرترييني , أنا ممكن أسافر إىل أمسرة وتنسيق خلية للعمل داخل أرترييا, يا أبو حممد" - 
  "كما فعلنا مع األوجادينيني

والخترب أحد بعملنا . رساعدهم فقط يف بعض التدريبات الكومبيوت, أنت ستعمل معي يف العمل اجلديد يف كينيا - 
  ال نريد أحد أن يعرف عن نوايانا , أبدا

كان أوضاع الشباب يف هذه الفترة خطرية فقد كان األمن السوداين يالحق الشباب الليبيني وكل من تبقى من 
لشباب ومعظم ا, اجلماعات األخرى أما شباب القاعدة فقد كان األمن السوداين يعرف عن حتركام وهناك تنسيق بينهم

وكنا ننصحهم ونقول هلم بأن السودان أرض االسالم وخري , يف السفر إىل أوروبا للجوء بعد أن ضاقت عليهم األمور وافكّر
واألخ , وكان معنا يف هذه الفترة األخ أبو رافع اللييب واألخ عبدالواحد, وبالذات الذين كان لديهم بنات كبريات, من أوروبا

أما محزة اللييب وأبو طالل وأبو دجانة املصري كلهم يف الدور , الدور السفلي مع زوجته املوريتانيةناجي اللييب كان يسكن يف 
وفرحت , وجاءنا األخ أبو أمين من األردن بعد أن فك اهللا أسره وقد مكث يف السجن يف األردن ألكثر من سنة, العلوي

وكان مهمة أبو حممد املصري , ت حليمة تسأل عن أبوها كثريافقد كانت البن, زوجته املغريبية أخت أبو عمر املغريب بقدومه
فهو يف احلقيقة عنده القدرة على اقناع الشباب مبا , مساندة اإلخوة وحماولة اجللوس مع كل واحد على حدا وحل مشاكله

  .ينفعهم وهو من ورث أبو عبيدة البنشريي يف ذلك
وكان الشباب ,  صوبا بعد أن رتب يل األخ أبو حممدم وانتقلت إىل1997كنا يف الشهر احلادية عشر من سنة 

يسعون إىل إقفال شركات الشيخ سواء يف كسال أو اخلرطوم وغريها وبيع كل شيء بسرعة قبل أن تلجأ احلكومة السودانية 
هللا وكان األخ أبو طلحة وأبو عبدا, إىل مصادرة األغراض فهناك تراكتورات زراعية وشاحنات وأراضي وبيوت باملالين

وكانت هناك جمموعة من , وعملت بعض الدورات اخلاصة لشباب أرترييا, بقينا يف اخلرطوم. السوداين من يقومان بذلك
وأثناء وجودنا يف اخلرطوم حصلت عملية األقصر وتبناها اجلماعة , شباب اململكة يشاركون إخوام االرترييني يف اجلهاد

وكان األخ أبو دجانة املصري يعارض بشدة , شباب على شرعية تلك العمليةوحصل هناك نقاش وجدال بني ال, االسالمية
وحىت األخ أبو حممد هو مل يكن يتحمس ملثل تلك العمليات , وهامجه اإلخوة الليبني بالكالم ولكنه أصر على موقفه, ذلك

,  أستهدف السياح حىت األمريكانوأنا عن نفسي ال, اليت تستهدف السياح العادين من الدول اليت ليست بيننا وبينهم عداوة
أما بين صهيون فأنا وراءهم إىل يوم القيامة أولئك اخلنازير الذين يسبون رسول اهللا ليل ار مبرآى ومسمع من مجيع الدول 

ية وبعيدا وأنا أتكلم من الناحية الشرع, أريد أن أنبه إىل مسئلة املستأمنني يف الشرع, إن شاء اهللا لن ينعموا بسالم, االسالمية
حنن نقاتل من , واستأجرته فال ينبغي ألحد أن يلمسه بأذى وهذا فقط تذكري لإلخوة, فلو جاءين رجال كافرا, عن األنظمة
فسأجيبك بأننا يف حرب مع , وطبعا ستسألين يا أخي أننا يف القاعدة نقتل من األمريكان يف ساحات غري قتالية, قاتلنا بوضوح

أما الكيان الصهيوين فال جمال , فهي عسكرية واقتصادية وسياسية, ريكية املستهدفة هي مشروعةأمريكا وكل األهداف األم
فهم يقاتلون األبرياء يف , وحنن نعامل بين صهيون واألمريكان باملثل, والدنيا كلها ساحات قتال بيننا وبينهم, للنقاش هنا

فعندما يقتل نساءنا وأطفالنا ورجالنا , نا أن نرد باملثل ال غرياملساجد واملستشفيات والقرى اآلمنة دون متييز وحنن جيب علي
وهذا من } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماعتدى عليكم{فسوف نلجأ إىل اآلية الكرمية  , وهم نائمون يف بيوم
ولكن , ا ميزان سهل جداوهذ, إن أمريكا ال متيز وحنن سنرد عليها بدون متييز حىت تكف وحنن نكف, باب الدفاع عن النفس

والدليل واضح أننا يف شرق أفريقيا , ال نقتل سياح دول ليس بيننا وبينهم عداوة حبجة ام جمرد كفار ال أبدا ليس كذلك
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فحكومام هي , كانت ومازالت لدينا أهداف أوروبية سياحية كثرية ومليئة باألروبيني ولكن ال شأن لنا م فهم مل يعادونا
  . وهذه املسائل اليت فيها خالفات من املفروض أن يتوقف فيه الشاب ااهد, نااليت تعادي

مث أتانا األخ فهد وأخربنا بآخر , ونزلنا مع األخ أبو حممد يف فندق يف ايس يل, ويف شهر نوفمرب سافرنا إىل كينيا
, ألن ال خيرج اخلرب ويفضح أمرنا, الصومال تطورات شراء املواد التفجريية اليت ممكن استخدامها ومل نكن نريد أن نشتريها من

وقل له بأنين , تصرف معه وقل له أنين لست يف عهدته: "قلت أليب حممد, سيفاجأ أنين عدت وكذلك رتبنا قصة ملصطفى فهو
ا مبا نفلعه فقد أكد يل األخ األمري بأن ال يعرف أحد, ومل خنرب أحد مبا قدمنا من أجله, "راجعت ألتابع قصة ابو عبيدة وعائلته

وهكذا رجعت إىل كينيا ولكن هذه املرة للتخطيط مع األخ أبو حممد يف , فهم سيسافرون قريبا إىل الباكستان, حىت مصطفى
, عمليات ضد القوات األمريكية واإلدارة األمريكية يف شرق أفريقيا فقد أعلن الشيخ أسامة احلرب عليها علنا أمام املالء

  .}لذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدينوقاتلوا يف سبيل اهللا ا{
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  االستعدادات األولية
اإلخوة  وكان, سافرنا سويا مع األخ أبو حممد إىل ممباسا ونزلنا يف فندق صغري قريبا من السوق العام يف وسط املدينة

وقد , أن جيهز كل أخ أوراقه للطوارئ ألننا يف املرحلة األوىل من العمليةبوقرر أبو حممد , يترددون علينا ملعرفة آخر أخبارنا
, أما بقية اإلخوة فكانوا يتاجرون وينتظرون موعد رحيلهم, رتب ألخينا أبو تراب وسافر مع زوجته بفضل اهللا إىل أفغانستان

وبقينا يف الفندق الصغري , ام الشباب فكنت مشغوال يف متابعة الترتيبات الالزمة للعملية الىت ننوي اجنازهاومل  أظهر أبدا أم
وكانت حمسومة مسبقا بسبب أن احلزب احلاكم , وكانت كينيا تشهد انتخابات رئاسية جديدة, حىت شهر رمضان املبارك

كيف نصلى : "فسألت أيب حممد, احلالة األمنية خطرية بالليلووكنا يف رمضان , قضت على املعارضة وجعلها احزابا كثرية
, هو يصلى حزبا وأنا أصلي باحلزب الثاين, فاتفقنا أن نصلي القيام معا, !"تعرف أن هناك خماطر بالليل...القيام وأنت غريب؟

ة مسلمة ولكن حمتلة من قبل إن مدينة ممباسا هي مدينة عربي"وقلت له , وقد تعجب أبو حممد من عادات وتقاليد أهل ممباسا
ليس هناك خالف بني ممباسا وأي مدينة عربية , النصارى األفارقة الذين جلبوا من قبل االجنليز إليها بعد سقوط سلطنة عمان

وكنا دائما ندردش عن توقعات العملية , "والشكل العريب واهلندي واألسيوي هو املشهور يف ممباسا, أخرى يف الدول العربية
م وقد أسر عمر ولد ابو عمر 1997وأخربين أبو حممد بقصص جبل سراج ومعارك , أخبار اإلخوة يف أفغانستان وكذلك

فقد كان يف اخلط األول املشترك بني , وحكى يل قصة عجيبة من كراماته, املغريب يف هذه املعارك من قبل قوات مسعود
ولكن هذا الطالب , "إنين عريب ومعكم يف اخلط"له األخ أبو حممد فقال , وأثناء احلراسة أوقفه شاب أفغاين, العرب واألفغان

مل يفهمه وظن أنه من قوات مسعود وفرغ ثالثني رصاصا مباشرة باجتاه أبو حممد ومل تكن املسافة سوى بضع أمتار أقصد أقل 
لطالب األفغاين ملا رءاه ولكن شاء اهللا أن تذهب هذه الرصاصات كلها يف اهول فلم يصب أبو حممد وارتبك ا, من عشرة

ولكن أبا حممد أخربه بأن ال خياف فقد انتهى األمر وهذا من كرامات األخ أبو حممد املصري وهو معروف بأنه من أتقى 
وكنت عنده كالتلميذ أتعلم كل شيء هدوءه وحلمه وشجاعته وهو حيبين كثريا , فعالقته باهللا قوية جدا, شباب ااهدين

, قد عملت معه يف مقديشو ضد األمريكان وكان أمريي وهو اليوم أمريي املباشر يف عمليات شرق أفريقياجلدييت يف العمل و
وكذلك البغاة كن يكثرن , قرر أبو حممد أن نستأجر بيتا ألن تكاليف الفندق أكثر وال جند راحتنا فيها, وبعد أن صلينا العيد

ويف , ك يف مكاتب االستئجار ومل جند بيتا باملواصفات اليت كنا نريدهافقلت له ال بأس بذلك سأتدبر األمر وبدأت أحتر, فيه
, وذهبت فورا إليها وكلمتها وكتبنا العقد, وأخربتين بأن هناك امرأة عربية هلا بيت, اآلخر متكنت عن طريق عائلة سواحلية

, وانتقلنا فورا إىل البيت اجلديد, وشرعنا يف شراء مراتب وموقد غاز وبعض أدوات املطبخ, شهريا$ 140واإلجيار كان بـ
وسكنا يف هذا البيت من , ألنه ليس مبسجد, مقابل املعبد الكبري لالمساعليني ولو أجاز تسميته معبد, وسكنا يف الدور الرابع

ا وقال يل بأن هؤالء من الباطينة فليسو, أثناء أداء طقوسهماالمساعلية بو حممد حيب أن يشهد م وكان أ1998شهر يناير 
فالشيعة االثىن عشرية هلم , كاإلثىن عشرية أو اجلعفرية أو الزيدية أو الظاهرية وغريهم من الذين خنتلف معهم يف الفروع

مساجد ويصلون هللا ويتجهون للقبلة ويصومون كما نصوم ويزكون كما نزكي وما إىل ذلك ولكن الباطنية اجلدد هم يعبدون 
فلو قال هلم بأن ال يصوموا فهم ال يصومون وأيضا ال يذهبون إىل املعبد إال يف , بة وحيفما يقوله كرمي أغاخان مبثا, أغا خان

ونسأل اهللا , فهم يؤمنون بالتجارة أوال وأخريا, ويعملون بعض املزادات لرفع أسهم كرمي أغاخان, املغرب وجيلسون وينشدون
فترة كانت االستعدادات جتري على ما يرام فقد كان ويف هذه ال, أن يهديهم لسنة حممد صلى اهللا عليه وسلم ويريهم احلق

وسجل األخ أبو حممد يف معهد لتعلم اللغة , األخ  فهد يرتب مع عيسى الترتاين يف شراء املواد املتفجرة ونقلها إىل ممباسا
ومل , ملراقبة املوقعفيذهب كل صباح للدراسة و, ويف احلقيقة كان موقع املعهد قريبا من األهداف املختارة لدينا, السواحلية
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مسي يكن الفصل كبري فقد كان هناك طالبتني واحدة أمريكية وأخري جمرية وهو من اليمن طبعا فقد كان يسافر جبواز ميين ر
وكذلك تفقدنا املالهي املستخدمة من قبل القوات , نضيع األوقات فقد قمنا بدراسة امليناء جيدةومل , من احلكومة اليمينة
ا يأتون من العراق وكانت أمريكا وبريطانيا تشنان حربا من طرف واحد ضد الشعب العراقي وليس صدام األمريكية عندم

وال أحد يقول , كانت بغداد تقصف واإلخوة يف كردستان يقصفون, حسني الذي كان ينعم بفضل النفط مقابل الغذاء
لطائرات تقلع من هذه الدول ااورة للعراق لصب بل تعاون بعض احلكام يف احلصار فكانت ا, لألمريكان وللربيطانيني كفى

وهو , فقد شجعوا على جتويع الشعب العراقي مث أذلوه باسم صدام حسني, مسومها وقنابلها احملرمة على أطفال ونساء العراق
عجته يف أفعاله والدول العربية ش, شعومنوات طويلة متاما كما يفعل حكام دولنا اليوم بمن يكون؟ ديكتاتورا عذب شعبه لس

وكذلك املخابرات األمريكية هم من قاموا بدعمه يف ذلك وليس هناك فرقا بني صدام حسني وهؤالء الذين على الكراسي 
حنن أعلنا احلرب ضد أمريكا , فكلهم ال ينظرون إال ملصاحلهم الشخصية أما الشعوب فأرانب تساق إىل كل االجتاهات, حاليا

فهو فعال , ت ال أحد يرفع صوته لذلك وال أحد يعرف نوايا الشيخ أسامة إال من يقترب منهملناصرة شعب العراقي يف وق
  . حيمل هم األمة

يف أفغانستان أسس جبهته املشهورة مع الشيخ أمين الظواهري وهذا دليل كبري بأن مجاعة اجلهاد تأثرت بآراء الشيخ 
األمريكان بدال من اجلبهة الداخلية اليت مل تثمر الكثري سوى فقد بدأت متيل إىل العمل ضد اليهود و ,أسامة وليس العكس
فقد شارك , ومبا أن مقصد اجلهاد هي الدعوة, وعمل فجوة بني الشعب املصرى واجلماعات االسالمية, اعتقاالت داخل مصر

وجيب , أتباع يف كل مكان فهذه اجلبهة هلا, بنغالديش وسند واهلندمن علماء  املية لقتال الصهاينة والصليبينييف اجلبهة الع
أيضا عندما أخرج فتوى خروج القوات األمريكية من , للجميع أن ينتبه أن الشيخ مل يكن لوحده عندما أعلن تلك اجلبهة

حمل اخلالف هو أن , لتكن اجلزيرة مكة أو املدينة أو ما حوهلا أو كل اجلزيرة املهم ليس هذا حمل خالف, جزيرة العرب
أما التعاون االقتصادي فال أحد يستطيع أن مينع ذلك فكل دولة تتعامل مع , سالمية اليت احتلتها عسكريةخيرجوا من بالد اال

حنن نتكلم عن التواجد العسكري الغري مربر يف الدول االسالمية وال يفهمنا الغري باخلطأ فمن , األخرين حسب مصلحتها
وليس خلق التربيرات اليت ليست يف صاحل , ىل طرد هذه القواتاملفروض من علماء اجلزيرة دعم هذه اجلهود اليت تدعو إ

مرة يقولون إن اجلزيرة هي مكة فقط واألمريكان ليسو مبكة ومرة يقولون بأن هؤالء العسكرين جاءوا ليدربوا قوات , األمة
علماءنا ال عشرات األلوف وسفن نووية وطائرات جتول وتسول كلها من أجل التدريب؟ وكأن  ,!..يا عجب, آل سعود

يدرون أو ال ينتبهون لدسائس الصهاينة ومطامع األمريكان وخطتهم السرية الفتاكة للمنطقة وما جيري يف العراق أكرب دليل 
ونقول , أنا أجزم أن حممد صلى اهللا عليه وسلم ضد وجود اندات وعساكر الكفار يف أرضه الطاهر, وما خفي كان أعظم

ومل يفيت الشيخ أسامة بن الدن بذلك كما , سكريني من بالد االسالم من أفضل األعمال عند اهللابأن رفع لواء طرد هؤالء الع
يزعم األخرين بل أفىت بذلك علماء أفغانستان والسند واهلند وهم من أكرب علماء احلديث والفقه يف زمننا وال ينبغي ألحد 

فإذًا , وهم يف نفس الوقت أكثر عددا من العرب, لم منهممهما كان أن يتهاون بعلم علماء األعاجم فقد كان البخاري ومس
أما اختيار األهداف فهذا يرجع إىل , الشيخ أسامة له دعم من علماء االسالم فيما خيص قتاله الصهاينة يف كل مكان يف العامل

ا هو يصب يف وكل م, القادة امليدانيني فيما خيص بالد احلرمني فاألمر كان حمصور يف ضرب كل حترك عسكري واضح
  .أما العمليات العشوائية فلن ختدم القضية األساسية, مصلحة األمريكان مباشرة

و مبا أن األمر مفصل شرعيا انشرح صدري خبصوص التخطيط لضرب أهداف أمريكية حكومية حبتة فقد أصل األمر 
ومن أبرزهم , فقد أفىت العلماء بذلك, شرعيا وليس لدي أي مشكلة شرعية خبصوص مواجهة الغطرسة األمريكية والصهيونية
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فقد أفىت مبواجهة الصهاينة األمريكان برا , الشيخ الكفيف عمر عبد الرمحن األسري املعتقل لدى السلطات العدو األمريكي
وحبرا وجوا وضرب اقتصادها وضرب كل مصاحلها واجبارها على العدول يف حق املسلمني سواء يف فلسطني أو العراق أو 

وكذلك , الروس هم يقولون لسنا حمتلني, ؟وملاذا تكون اجلهاد يف الشيشان شرعي ويف اخلليج غري شرعي, ان وغريهاأفغانست
ولكن ال يعين أنين ال أحترم رأي علماء , فاملسئلة عندي مؤصلة واحلمد هللا, القوات األمريكية يف اخلليج تقول بأننا لسنا حمتلني

تهاديا فقد اتفق كل الفقهاء مبن فيهم الشيخ ابن باز بأن حترير أي أرض مسلمة واجب ولكن هذه القضية ليست اج, اجلزيرة
أما خبصوص قتال األمن واجلبهات الداخلية فهذه مسائل خالفية فأنا أتوقف عن اخلوض يف مثل هذه املسائل ألنين , شرعي

االقتتال الداخلي ليست لصاحل األمة وجيب وعلماء اجلزيرة هلم احلق يف ما يقولونه خبصوص أن , مقلد ولست شيخا وعاملا
اتقوا هللا يا , جي كان أم مصري أم أردين ما يوصلنا لغايتنافليس قتل رجل أمن مسلم خلي, على الشباب أن يعودوا لرشدهم
فقد استفاد منها املفسدون من العلمانيني , فيشمت الناس علينا بسبب تلك األعمال, شباب وال ختلطوا األمور ببعضها

رهايب هدام فكر السلفي اجلهادي املعتدل فكر إاملرجئة اجلدد يف الضغط على العلماء ومبطالبة احنالل اتمعات حبجة أن الو
من علماء اجلزيرة الوقوف يف وجه ذلك االرهاب الفكري العلماين كما  وهذا واهللا كذب وأرجو, لح لزمنناوفتاك وال يص

علماءنا  وليكن, ضد تلك األفكار اليت ال ختدم الدعوةدها أحد وكل قيادي من القاعدة لتكفريي اليت ال يؤييقفون ضد الفكر ا
ضد الغطرسة واهليمنة الصهيونية األمريكية للدول  ناحربتنا يف ساندوندعوهم مل, صادقني مع أنفسهم واثقني من فتاويهم

  .االسالمية
  

  مجع املعلومات ونقل املواد
  

قرر األخ أبو , دراسة أكثر من هدفوبعد , اليت منا يف العملية رب عدد من املعلوماتبدأنا نتجول يف ممباسا جلمع أك
فقد كانت بعضها , فقد كنا خناف من سقوط مسلمني يف املالهي, حممد أن نعترب هدف امليناء هو الرئيسي واملالهي ثانوي

, وهذا دليل أننا ال نضرب يف العشوائية, هيوهذا األمر جعلنا نعدل عن خطط بعض تلك املال, قريبا من مساجد كبرية جدا
وأنا ال أميل إىل التفجريات قرب املساجد وبيوت األهايل يف الدول االسالمية فهذه املباين كلها تابعة للمسلمني ومن بناها من 

اليات املتحدة أما إن وجد بعض األهداف املعزولة اليت ال تسبب األذى للمسلمني فأهال وسهال نقاتل حكومة الو, املسلمني
واصلنا مجع املعلومات مع قائدي أبو حممد املصري وكان شعارنا يف هذه , والكيان الصهيوين ومن واالمها يف حرما ضدنا

وهو من تكفل , وكان املسؤول عن حبث املواد املتفجرة هواألخ األسري املغيب عيسى الترتاين, "إذا ضربت فأوجع", العملية
مث بعد ذلك بدأ األخ فهد بنقل تلك , وفعال جنح حيث أخربهم أنه يهتم بصيد السمك واحلفر, باالتصال ببعض الشركات
طلب األخ فهد من أيب حممد ادخال بعض , وعندما كربت العملية حيث املواد كانت كثرية جدا, املواد عرب احلدود إىل ممباسا
ديه سيارة بيكاب يخ السويدان يف مرحلة النقل فقد كان لفاستشارين واتفقنا على مشاركة األخ ش, الشباب اجلدد يف العملية

واكتفينا باألخني مبدئيا ومل يكن اإلخوة العرب اآلخرين يعرفون أي شيء عن هذه , سيارتني للنقل جيدة وهكذا أصبح لدينا 
ء ومل تكن هي هدفنا وعندما كثر املواد وصلت القوات الفرنسية للمينا, بالذات شعيب ومصطفى وحممد عودة, العملية السرية

مث انتبهنا إىل أن اجلنود األمريكان لن يأتوا هذه السنة بسبب كثرة , فلم نكن قد أعلنا احلرب على الناتو بعد, املرجوة
فقال يل , جلست مع األخ أبو حممد وسألته ماذا نفعل اآلن, العمليات يف العراق وهناك إجراءات أمنية صارمة من قبل دولتهم

: فرد علي, السفارة األمريكية يف نريويب ماذا ترى؟ قلت له أهي هدف مشروع؟, وماهي؟ قال, لسي أي إيسنضرب مركز ا
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طبعا هي أم املعارك فهي اليت تسيس اجليوش وكل عمليات اخلليج تدار من خالهلا للتمويه فاإلدارة األمريكية تتوقع ضربة يف "
وكنا , أحترك إىل نريويب جلمع املعلومات اجلديدة الالزمة وامكانية ضراوقلت له بأنين سوف , "اخلليج كضربة اخلرب والرياض

, وفعال حتركت لنريويب وأبو حممد قال يل بأن ال خنرب أحد باهلدف اجلديد ومل يكن أحد من الشباب يعرف" النجمة"نسميها 
عملي ودرستها يف كل االجتاهات  ويف نريويب اقتربت من السفارة بشكل, حىت خلية التجهيز مل تكن تعرف اهلدف اجلديد

م ومكتب نائب الرئيس الكيين كان يف 1983ودرست النقاط الضعف فيها وعرفت أا جددت بعد ضربة لبنان يف سنة 
فكنت أذهب للمكتب وأحاول رصد هديف وكان بعيدا نسبيا مين وأردت التأكد من املاريرت الذين حيرسون , نفس املنطقة

فقد كانت هذه السفارة عمالقة جدا , تواجد فيها مث تأكدنا من املعلومات أن السي أي إي هلا, سطحتلك السفارة من على ال
وعندما متر من أمامها ترى املئات من السيارات اليت حتمل أرقام السفارة األمريكية وكانت نشيطة جدا فهناك حسب تقارير 

وهناك ممثل رواندا  ,العالقات مع السودان غري جيدة فقد كانت, السي أي إي مكتب ملمثل الصومال مث ممثل السودان
ويف احلقيقة املعلومة اليت معي هي أن هذه السفارة هي اليت تسيس , وممثل الزائري مث مكتب كينيا, تشهد حروبوبروندي اليت 

الداخلية وكان األمور داخل كينيا وكان الرئيس أرب موي أحيانا يفصح لذلك بأن البيض يريدون أن يتدخلوا يف الشؤون 
كان صدام , أما السي أي إي فقد كانت مشغولة جدا يف متابعة صفقات سرية لألسلحة العراقية, يقصد السفارة األمريكية
, وهذا عجب العجاب فقد تأكدوا بأن أحدا لن ميسها بأذى, وكل العمليات كانت تدار من نريويب, يريد تصديرها للخرطوم

وكانوا أغبياء , والسي أي إي مطمئنني بعد محالت االعتقاالت أننا قد غادرنا شرق أفريقيا وكنا مطمئنني أن وديع قد غادر
هل ننسى أن , يف حسابام فهذه املنطقة مركز هام جدا للقاعدة كما هي مركز مهم للصهاينة وسوف نتقاتل يف هذه املنطقة

, وغندا اململكة االسالمية القدمية هي املرشحة الثانيةكانت أ, الصهاينة قبل أن خيتاروا فلسطني احملتلة كدولة جديدة هلم
, ال أقبل ممن شرد أخىت ووالديت وعميت وأخي وأيب وعمي وخايل, م أساس التغريبة الفلسطينيةوأتعجب ممن يربر لألجنليز وه

هذا ما نسميها نصرة  ,حنن نعمل من أجل العراقيني والفلسطينني والشيشانني والكشمريين ليس هذا عيبا, فاملسلم أخ املسلم
والعجيب أن يبدأ املسلمون بالدفاع عن أنفسهم لتحسني صورم لدى  }فإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر{املسلم 

أين , األعداء وتارة جتد أناس يقولون أن اجلهاد قد انتهى متاما وهذا ينايف اعجاز القرآن ويف القرآن مئات من آيات اجلهاد
أال ترى أن الصهيونية تعمل ما , !ة املهمالت الصهيونية؟ ألن ال نتهم أننا ارهابيون؟ حنن املظلومون يا إخواننانرمي ا؟ يف سل

فال يقتل الولد وال املسن وال , حنن الذين أسسنا مبادئ السماحة يف اجلهاد, تشاء وال تبايل بأحد ال أمم متحدة وال غريها
قرنا قد  14من , !ياسالم يا سالم, يوم يرجع الناس إىل اتفاقية جينيف وكأا املرجعولكن ال, املرأة وال قسيسا داخل صومعته

أسس حممد صلى اهللا عليه وسلم كل شيء من االقتصاد إىل االجتماعيات إىل حق املرأة يف إبداء رأيها والتمليك واملرياث 
, بسبب غياب الدولة القوية, ليس هناك جهاد طلب, حنن اليوم جناهد دفاعا عن أنفسنا ال غري, واملشراكة يف اختاذ القرارات

وما أعجبين هي تصرحيات املسلمون يف أمريكا فقد فرحوا , ولكن لن نترك الصهاينة ليشوهوا مسعة االسالم باسم االرهاب
ف أن االرهابيني أجل طبعا حنن نعر, إن االرهابيني ال ميثلون االسالم" بوش"عندما قال رئيس الفراعنة والكافر املتطرف ارم 

يا , هل الشيخ أسامة من بادءكم؟ أجيبوا, فأنتم االرهابيون والكيان الصهيوين هي أكرب منظمة ارهابية, ال ميثلون االسالم
, إنكم طردمتوه من اخلرطوم, جمرمني أتظن أن كالمكم يدخل يف عقول أبناء أمة حممد؟ أسامة هو تاج كل مسلم يف العامل

سنقاتل , هذا واهللا من اهلراء, ظن أنه سيجلس وينتظر اهلنربغر األمريكي يقدم له يف زنزنات تيكساس؟وأعلنتم حربا ضده أت
حنن أعلنا , وهم من هامجونا وحنن نرد باملثل, حنن مل نبدأ أحد, أما من ساملنا فال امجه أبدا, الصهاينة واألمريكان املتغطرسني

حنن نرى أن , ون بأن الشيخ أسامة ال يعمل شيئا ضدهم وهذا ليس صحيححربا ضد الصهاينة ولكن كثريا من الناس يقول
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األمريكان هم أصل الصهاينة فهم من يدعمهم ويرفعون أصوام للفيتو يف جملس األمن يف التفاهات اليت ختص العدو الصهوين 
لردت , وا ذلك يف األمم املتحدةورفع, لو الفلسطينيون قالوا بأم يؤيدون االحتالل الصهيوين هلم"أقول وليفهم اجلميع 

حنن نقتل والبيوت تدمر وييتم األوالد ويرمل النساء ويف " الواليات األمريكية بالفيتو حبجة أن الكيان مل يرضى لذلك القرار
نربأ مبا فعل اللهم إننا , ال إله إال اهللا, نابسبب إرتكابه اازر ضدالعدو الصهوين كلما أدين " فيتو"نفس الوقت أمريكا تقول 

  .والكشمريي, يف حق الشعب الفلسطيين حكام دولنا
وبدأت أحسب , فقد وصلت إىل قسم تقدمي التأشريات يف املدخل, تابعت عملي يف مجع املعلومات اخلاصة بالسفارة

أنام  وكنت, املسافات باخلطوات إىل الشارع العام وكذلك من اخللف ودرست كل املداخل واملخارج املمكن استخدامها
وأختها فاطمة , عند عائلة أبو عبيدة فقد عرفوا أنين يف نريويب وكانت زوجته تغضب كثريا عندما أخربها بأنين أنزل يف فندق

, أما اسكندر فقد كان يف موانزا يف ذلك الوقت, الكبرية كانت كوالديت وحتبين كثريا ألنين كنت أنصح البنات على االلتزام
فسألين عن املوقع قلت له بأن السفارة تقع يف منطقة مزدمحة , أبو حممد كل املعلومات الالزمة ورجعت إىل ممباسا وأعطيت

وهناك أكثر من ثالثة حمطات باص رئيسية يف تلك املنطقة حيث تقاطع شارع موي وهايل سيالسي وهناك حمطة القطار قريبا 
فقلت له , "نفكر يف ختفيف اخلسائر يف املستقلس"جاب فأ "كيف نفعل؟", قلت له بأا منطقة مكتظة بالسكان, من السفارة

أما لو متت يف مقدمة السفارة فسوف ميوت آالف من , مبدئيا جيب أن يكون اهلجوم من اخللف لينحصر االنفجار يف املباين"
نا إىل ترتانيا ما رأيك لو سافر: "مث سألته من جديد, "سنرى إن شاء اهللا", فرد دوء, "الكينيني وجيرح األلوف األخرى
ولكن عندما نشطت منظمة حترير فلسطني قررت , فهي كانت للكيان الصهيوين سابقا, ...؟وأريك السفارة األمريكية هناك

الصهاينة تركها لالمريكان وهي يف مكان معزولة مع عدة سفارات مثل الفرنسية والبلجيكية واألملانية والنيجريية واجلزائرية 
, أما أنا فقد سافرت بأوراقي الكينية وذهبنا إىل دار السالم, افق وأخذت له تأشرية سفر إىل ترتانيافو, "واملصرية وغريها

م مث قفلنا راجعني إىل ممباسا ومل نتدخل 1998وكان هذا يف الشهر الثالث من , وتفقدنا السفارة وأعجب أبو حممد مبوقعها
وقيل له بأن , وهكذا بعد أن رجعنا اتصل أخونا أبو حممد بالباكستان, ايف عمل خلية التجهيز اليت كانت تنقل املواد إىل ممباس

ذات مرة رآنا . مقديشو ومل حيددوا املوعد بالضبطعبد الرمحن املهاجر سيأيت قريبا وهو مهندس متفجرات وكان معنا يف 
وعرف أبو حممد أن , عنكميبحث , عامل الفندق الذي كنا نرتل فيه فأخربنا بأن هناك رجل كذا وكذا ويقول بأنه ميين

مث , ومتكن املهاجر من الوصول إىل بيت مصطفى وذهب األخ أبو حممد وقابله هناك, املهاجر قد وصل وقد أخطأ يف العنوان
رجع وأخربين بأن أذهب وأحضره إىل البيت وهكذا أصبحنا ثالث رجال يف البيت وكنا نطبخ ألنفسنا ونرتل السوق 

مث حصل بعض املضايقات , البلد ما أخي عمر فقد أكمل دراسته ورافقته إىل نريويب مث سافر إىلأ, ونشتري كل شيء ألنفسنا
, فقد اعتقل من قبل املخابرات الكينية وسئل عين وعن وديع وبعد أن تركوه سفرناه وعائلته إىل الباكستان ,ميين كيينلشاب 

بنا الشيخ أبو حفص أبدا وأبلغنا مصطفى بأنه لو اتصل ال أحد  وكانت اتصاالتنا سرية فلم نرد أن يتصل, ومنها إىل أفغانستان
, وكان مصطفى يتعجب من وجود أبو حممد يف هذه الفترة كلها, ألننا ال نريد أي مشاكل يف كينيا, يرد ألن األمر خطري

, املعلومات من فهد وكذلك ملا وصل األخ املهاجر بدأ الشباب كلهم يشكّون أن هناك شيئا ما حيصل وقد حاولوا أن يأخذوا
وكان املهاجر من أخربنا أن األخ عزام , فيكتفي بأنه يذهب لترتانيا ملتابعة جتارته, ولكن نبهناه بأن ال يقول أي شيء ألحد

يتدرب على سواقة الشاحنة وقد كان أبو حممد قد كتب للشيخ أيب حفص أن يتدرب بعض الشباب االستشهاديني على 
  .رسالة أنذاك أليب ترابوسلم ال, سواقة الشاحنات
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رغم أننا متكنا من حتويل بعضها من اخلرطوم إىل ممباسا , كلفين أبو حممد بالسفر إىل السودان إلحضار بعض األموال
ديت وفرحت زوجيت بعو, سافرت إىل اخلرطوم, إال أننا مل نكن نريد لفت االنتباه ملثل هذه املبالغ الكبرية, عن طريق احلوالة

وأضافت أن هناك ضيوف من األفغان , مث أخربتين بأن لقمان ميشى وأا قد فطمته, صالة عيد األضحى بعد وكان ذلك
فعلنا ما "فأجابت " هل أكرمت األفغان فهم شعب ال ينسى اجلميل؟"جاءو للبيت للفطور مع األخ أبو طلحة فسألتها 

وفرحت شديدا لذلك مث , سق يف سفرية الشيخكان هؤالء الضيوف من شباب جالل آباد ونفس الطاقم الذي ن, "بوسعنا
فأحضرت األخ أبو طالل وزوجته للعيش معنا وقلت له بأنين أغيب وهو , قالت يل بأن األخ أبو طالل ليس لديه مسكن

وأبو طلحة السوداين مل يكن يقصر يف ذلك وحتركت أنا واألخ أبو طلحة , أما املصاريف فلدى زوجيت, سيتكفل بالبيت
ويف نفس الوقت أخذت دورة خاصة يف , يف هذه السفرية$ 30.000فقد متكنت من أخذ , ى األموال الالزمةوحتصلنا عل

االليكترونيات فقد متكن األخ املهندس املصري املكلف ذه األمور من عمل دائرة اليكترونية توقيتية جديدة عن طريق ساعة 
ويف هذه السفرية , خها يف كينية فقد كنا نتوقع كل االحتماالتوهكذا أخذت دائرة واحدة معي ليتم نس, كاسيو وداتا بنك

وودعت زوجيت واألوالد من جديد , حيث لن أضطر إىل اللجوء للقنصلية السودانية يف نريويب, متكنت من عمل إقامة سنوية
ىل نريويب مث أخذت طائرة وسافرت إ, مث برفقة ضابط أمن السوداين مت تسفريي عرب صالة كبار الزوار ألنين أمحل مبلغا كبريا

  .وفاجأت األخ أبو حممد وعبدالرمحان املهاجر, أخرى إىل ممباسا
مث أمرين بأن أتأكد من املسافات خبصوص , أعطيت أبو حممد األموال والدوائر وكنت قد أخفيته يف دائرة راديو سوين

واحد ونرجع يف نفس اليوم لريى بنفسه ما قلت ملاذا ال يسافر معي ليوم "املهندس يريد معرفة ذلك فقلت له السفارة ألن 
قبل , وهكذا سافرت بالليل مع األخ املهاجر ويف الفجر وصلنا يف نريويب ونزلنا بالذات يف شارع هيالسي السي "لك؟

وبدأت إىل السفارة  يف احدى املقاهي يف نفس الشارع مث حتركنا بأرجلنا) كابوتيشنو(وشربنا القهوة الساخنة , السابعة صباحا
لسفارة تستخدم موقف بنك ا... لدى احلراسةال تفتح إال للسيارات املعروفة ... هذه هي املداخل الرئيسية: "أشرح له
وقست له املسافة من جديد من , "إال بعبوات ناسفة, أما يف األمام فهناك صبات حديدية خراسانية صعبة أن ختترق...التنمية

ودرت , وهذا يعين أن من الشارع العام ممكن ضرب السفارة, مترا 20ام وكانت أقل من الشارع العام إىل السفارة من األم
ليس لدي شك أن هذه املباين اليت تتلصق بالسفارة هي تابعة "به إىل الشوارع اخللفية ونظر إىل مجيع املباين ااورة قلت له 

مث حجزنا , يةشتريت عدة عناصر للتكوين دوائر توقيتوبعد هذه اجلولة السريعة ذهبت إىل دكاكني االليكترونيات وا, "هلا
وإذا أكملنا قراءة , فكنا حنن الثالث فقط, يف البيت كنا ندردش كثريا عن العملية وأمور أخرى اجتماعية. ورجعنا إىل ممباسا
صص تتكرر يوميا ال نبدأ بالنكت ونتذكر إخواننا يف كل من أفغانستان والعامل االسالمي وكانت هذه الق, وردنا من القرآن

وأتذكر أن ذات مرة تقدم , وكنا نرتل السوق سويا, اء متاماوتطوع األخ املهاجر بالطبخ ألنه حيب األرز اجلاف من امل, تنتهي
من أنت؟ أأنت سارق وملاذا ..."تجوبه عن هويته فتدخلت بقوةوأراد أن يسحبه إليه ليس, ضابط سري وأمسك بيد املهاجر

ال "فقال يل  "ماذا تريد منه؟, نعم إنه ضيفي وأنا مواطن كيين"قلت له  "هل هو معك؟"فسألين , "بقسوة؟ تعامل هذا األجنيب
أما األخ شعيب فقد كان , وهناك قصص كثرية لألخوة العرب يف كينيا, وضحكنا لسجاذم, "شيء مادام معك فال بأس

  .بس بالتنقل املالجريئ ورغم أنه ال جييد السواحلية إال أنه كان يتاجر يف
كان هناك شاب قمري صديق يل حيب الدردشة كثريا ومبا أنه متخرج يف األزهر وحيب اللهجة املصرية فكان يأتينا 

فأجبت بال  "هل يعرف صاحبك هذا من تكون ومن حنن؟", وسألين أبو حممد ذات مرة, ويدردش مع أيب حممد واملهاجر
, تكلمنا مع األخ أبو حممد وناقشنا كثريا خطط الدخول لتلك السفارة, نكونومل نكن نبايل بأحد مادام ال يعرف من , طبعا
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وكانت السفارة , لتخفيف خسائر الكينيني وكذلك ليس هناك مدخل آخر غري تلك اخللفي, وكان رأيي أن ندخل من اخللف
ك ثالثة إخوة قد سافروا إىل هنا مث أخربين أبو حممد أن, فكنا يف صراع مع الزمن, قد شرعت بالبناء ووضع سياجات جديدة

سنة وشيبة  20, وأبو حممد الترتاين, رعشر من العم 17وهو شاب يف , املعروف بيوسف الترتاين أفغانستان هم صاحل النبهاين
قد كتبناها سويا مع  وأخربين بأنه أعطاهم رسالة خاصة للشيخ أبو حفص وكانت هذه الرسالة, الترتاين وكلهم من كينيا

فكنا نستخدم الشاي , وقد استخدمنا لغة التجارة للتشفري, للشيخ أبو حفص آخر التطورات امليدانية رحنا فيهااملهاجر وش
وهكذا كل الرسالة كانت تتكلم عن الشاي وجتارة الشاي وأن املقاولني مل يصلوا بعد وهم األمريكان , كناية عن املتفجرات

وسبحان خالق السموات وألرض فقد وصلنا أخبارهم ,  اهلدف اجلديدوبأننا وجدنا شركة جديدة سنتعامل معها إشارة إىل
وسئلوا , فيما بعد أم قد أوقفتهم شرطة ديب ملدة ثالثة أيام وأخذ منهم تلك الرسالة ولكن أصر هؤالء الشباب أم من التبليغ

ت االماراتية طمئن املخابراومل ت, "كينيا هلم مكاتب يف الباكستانجار عرب من : "فأجابو, اليت أعطتهم الرسالةعن اجلهة 
وأخربوهم بأن يبلغوا عن , قد مسكوهم بسبب أحذيتهم العسكرية ومظهرهمف, لذلك ولكن ليس لديها أي دليل إلدانتهم
فهم أن اهللا إذا أراد شيئا أن يكون وجيب أن ن, خابرات أرقام هواتفهاوقد سلمتهم امل, أولئك التجار إذا وصلوا إىل الباكستان

, وال أدري ما مصلحة إمارة ديب يف معايشة ضباطه يف اهلاجس األمين }واهللا غالب على أمره{,  أحد يستطيع منعه أبدافال
  . وسافر هؤالء الشباب إىل أفغانستان وقد أخربوا اإلخوة مبا حصل هلم يف ديب, "حنن ال نريد شر بكم فاتركونا يف حالنا"

  
  املرحلة الثانية من التجهيزات

  
وكانت ختزن يف ممباسا واآلن جيب علينا , يعمالن بسرعة فقد استطاعا احضار معظم املواد انهد وشيخ سويدفكان 

وكان أبو حممد مبسوط لسري األمور وكذلك كانت هناك عائلة كينية تم بأمورنا بسبب أننا عزاب , التحرك للمرحلة التالية
هيز العملية يف استشارين أبو حممد يف كيفية جت, ن البيت لالتصاالتوكنا نستخدم تليفو, ففي بعض األحيان كانت تطبخ لنا

, "ليكن راقي ويف منطقة راقية حيث ال شبهات وال مشاكل أمنية: "فقال يل" جيب أن نستأجر بيت: "فقلت له, نريويب
أما أنا , وإليه, جع إليكاألمر ير"قلت له  "مع زوجته أثناء العمل؟التجهيز بيت ماذا ترى نشارك شعيب فيسكن يف : "فسألين

مل أرد أن أطلب : "ففرح جدا وقال يل, "فأم لقمان جاهزة يف أي وقت فممكن أن أنتقل لنريويب وأتابع العمل بدون مشاكل
, وهذا من أخالقه حفظه اهللا فال يشعر األخ أنه حتت األوامر, "ولكن مادام طلبت بنفسك هيا حترك فورا إىل نريويب, منك

سنوات من االنقطاع  10ور اليت أجنزناها يف بيت ممباسا هو اتصال أبو حممد بعائلته يف مصر فبعد أكثر من ومن أعظم األم
يل أن اهللا سيتمم وقال , تكلم مع أخته وجيمع العائلة وقد فرح أبو حممد كثريا لذلك ألن االتصال حصل يف أيام العيد الكبري

   - :مثل التالية, وأتذكر بعض احلوارات املهمة وكنا ندردش كثريا فيما بيننا. هذا األمر خبري
  بو الفرج يف اليمنيتعرف يا هارون أنا اتصلت بعمي أ - 
  "وماذا قال لك؟" - 
  مث بشرين بأمر عجيب , فقلت من بالد اهللا, سألين من أين اتكلم - 
  "وماذا قال لك؟" - 
  ,ملدينة املنورة وقد اجتهت للقبلة وأدعوا اهللا باحلاحقال يل بأنه رآين يف املنام عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم با - 
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  "يا أبا حممد هل لديك حاجة تريد اهللا ان يتممه لك؟"فسألين أبو الفرج يف التليفون  - 
  "وماذا قلت له يا أبا حممد؟" - 
  مث بشرين بأن زوجيت قد ولدت بنت ومسيت مبيمونة, قلت له بأن يدعو اهللا لنا فقط - 
  "الفرج باخلرب وزوجتك يف أفغانستانوكيف عرف أبو " - 
فمرمي الكبرية كنت يف جهادوال مث , أتعرف يا هارون مل أحضر ولو مرة أي عملية والدة لزوجيت, أكيد اتصلو به - 

  .اخلرب عندما كنت يف كيامبوين وحفصة كنت غائبا واآلن ميمونة أنا يف كينيابفاطمة أنت الذي بشرتين 
  "ال يقصرن ال بأس يا أخي فاألخوات" - 
واهللا يا هارون لو ذهبت إىل أفغانستان ستفرح جدا هناك نظام عائلي ممتاز وكلنا كالعائلة الواحدة يف جممع املطار  - 

  وهناك مسجد جيمعنا مجيعا مع الشيخ وهناك مدرسة لألوالد
  "طيب يا أبا حممد بعد هذه العملية أظن أن ال جمال يل إال أن أسافر هلناك" - 
وأتذكر أنه , ا أبا حممد ملاذا ال يذهب عمك أبو الفرج ليلتحق بالشيخ أسامة هناك فهو رجل حيب اخلريقل يل ي" - 

  "كان دائما يراجع القرآن معي يف جهادوال ويف اخلرطوم
والشيخ أبو الفرج رفض أي مصاحلة معها بعد أن رفضت تلك اجلماعة , أنسيت يا هارون أن اجلماعة هناك - 

  .ء الشرعي يف اخلرطومالتحاكم إىل القضا
دائما تعترب نفسها هي الصحيحة فقط وغريها إما فاسقة أم ضالة أم , هذا واهللا هذا من خطأ اجلماعات اجلهادية" - 

  "ولكن أليس هناك تعاون مع الشيخ اآلن؟. وهذه مصيبة واهللا, كافرة أم مرتدة
حنبذ لو جاء الشيخ أبو الفرج فاألمور قد , كاتوقياداا تالزم الشيخ يف كل التحر, نعم حنن شبه متحدين معها - 

  تغريت كثريا
  "نعم جيب أن يتم مصاحلة صرحية" - 
  يا هارون أتعرف أن الشيخ الذي أفىت بقتل األوالد قد انفصل عن اجلماعة - 
  "تقصد طالب العلم الذي أفىت؟" - 
  نعم طبعا هو من أفىت واآلن ظهر خالفات مع اجلماعة وتركها - 
  "من القيادات يف اجلماعة فالكل قد تركهاومن بقي " - 
  .هناك قيادات تارخيية وبعض الشباب األخرين - 
  "أمل يكن يف اخلرطوم بعد خروجه من السجن يف األردن؟, هل أبو أمين وصل إىل هناك" - 
تطيع وطبعا عرفت السبب أن عمي أبو الفرج ال يس, وأظن قد سافر, نعم كان جيهز نفسه للسفر إىل أفغانستان - 

  ,الذهاب إىل الشيخ
  "ويف احلقيقة كان اجلميع حيب مصعب, فهو كان حيب مصعبا كثريا, فهمت طبعا وأنا أقدر موقفه" - 
  واهللا يا هارون إن أم حممد متأثرة بتلك احلادثة إىل يومنا - 
  "فكيف بأخته, أنا الذي ليس يل صلة قرابة مبصعب تأثرت عندما شاهدت الشريط, كيف ال تتأثر" - 
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فنحن ندعي , لكن يا أبا حممد هذه التصرفات الفردية لن تفيد االسالم يف شيء وسوف نبقى للوراء لسنوات عدة" - 
ساحمين ولكن جيب , ونتعامل مع اإلسالم بالثأر, حرية التفكري واحترام اآلخر ولكن واهللا ااهدين هم أكثر الناس ديكتاتوريا

  ".فهم ليس لديهم أي مرونة حىت يف املسائل اخلالفية ولألسف الشديد, رياأن أعرب ما لدي أنت تعرفين ال أجامل كث
وحتركت لنريويب ونزلت عند , فقد مت حتديد املدخل الرئيسي للسفارة ,نوع ما وتبني لنا أنه سهل, ناقشنا هدف ترتانيا

  - :يل مع اخلالة فاطمةودار احلوار التا, رجع من ترتانيا ولكن بقصة عجيبة وكان اسكندر قد, عائلة أبو عبيدة
  "من هذه البنت اهلندية اليت مع اسكندريا خالة " - 
وهناك مشاكل ومالحقات , كانت هندوسية ويف ثالث ثانوي مث أحبته فتزوجا بعد أن اسلمت, هذه زوجته - 

  . السكندر من قبل اهلندوس فقد تربأوا من البنت واآلن يريدون االنتقام من اسكندر
وساعدته يف , ميمث قلت السكندر بأنه جيب أن يعلمها الدين االسال, وها آسيا على اسم بنيتأسلمت تلك البنت ومس

وذهبنا سويا إىل مكاتب قاضي نريويب وهو حاليا قاض كينيا كلها من أجل إستخراج شهادة زواج , استخراج أوراقها
ا فال نريد أن تتغري الزواج إىل قصة فيلم اسكندر بأن ال يغيب عنها كثريونصحت , واحدة من العائلة وأصبحت, إسالمية

فمن املهم أن , هي صغرية وتركت عائلتها وأسلمت من أجلكفجيب أن ال تكون بعيدا عنها " :قلت له, هندي وحب هندي
وكانت ال تأكل , وعندما جاءت آسيا قلت هلا بأن تصرب مع عائلة اسكندر, "ال تتركها أبدا ألكثر من اسبوع ال تعمل هذا

  .م فلم تكن متعودة على ذلك وقلت للخالة فاطمة وزوجة الشيخ بأن ال يضغطن عليها فاألمر عادياللح
وهناك مصلى صغري , أحزن كثريا لرؤية رفوف مكتبة الشيخ أبو عبيدةمن البيت الدور األول كلما طلعت إىل 

فقالت يل من سيكون مثل , "إن أردتممكن أن نزوجك رجال آخر "والكتب الدينية وكانت زوجته تتذكره كثريا وقلت هلا 
وتدخلت األخت فاطمة , "هناك أخ مصري جاهز ليتقدم لك"قلت هلا  ,"؟من العمر 35جالل؟ ومن سيقبلين اآلن فأنا يف 

رضوانة على عيىن : "قلت هلا, ل كان يبحث هلا عن عريسوماذا فعلت بابنيت رضوانة؟ فجال, وهي حتب املزاح, الكبرية
قلت هلا هذه , فقد أخربتين أم لقمان عن حلمك واحترامك للمرأة, وقالت يل أريد شاب مثلك متامافضحكت , "ورأسي

جبد يف استخراج عملت . قرنا 14وقد ثبت حقوقهن من , لنا تعليمات ديننا فهؤالء النساء لسن خادمات عندنا بل شقائق
وبسبب , البطاقة الكينية قد تتعرض ملشاكل أوراق لرضوانة فقد تعينت يف شركة كمحاسبة ولكن بسبب عدم امتالكها

, فلم يكن يعرفن شيء إال أنين أخ أبو عبيدة البنشريي, وكلهن اعتربنين ناصح هلن, معاريف يف البلدية متكنا من فعل ذلك هلا
كانت حتبين  وكل العائلة, وكن حيترمنين كثريا ألنين كنت أمنعهم من بعض التصرفات الطائشة اليت ال تليق ببنات املسلمات

لدي عمل جديد مع احدى ", قمان ستأيت لتسكن معي يف نريويبوسرت كل العائلة عندما أخربا بأن أم ل, واحلمد اهللا
هذه العائلة مل تكن تعرف أي شيء عن الشيخ أبو عبيدة وأنا تعاملت معها بنفس املفاهيم , "الشركات ويستمر لستة أشهر

  .لشيخ الشهيدفلم أكن أريد أن أخرب ما بناه ا
وأخريا وعن طريق اجلرائد تعرفت على امرأة من السلك , بدأت أجول وأصول يف نريويب الجياد بيت مناسب يل

وهذه املناطق خمصصة بالسفراء ورجال , كم عن مركز املدينة 20اليت تبعد  44الديبلوماسي متلك بيتا فاخرا يف منطقة روندا
وكان من $ 1000أما أنا فقد اخترت بيتها وكانت االجيار بـ, حسب الطلب$ 3000ويصل اجيار البيوت إىل , األعمال

وكل البيوت منفصلة عن بعضها وهناك شركات حلراسة , وقسم للحراس وموقف للسيارة, طراز االجنليزي الفاخر وبدورين
, نا مع زوجيتجئت ألمضي بعض الوقت ه: "على أساس أنين قمري ورجل أعمال وقدمت نفسي هلا, ساعة 24املنطقة 

وقد استأجرنا البيت باسم اسكندر بدال مين ألنه أبرز أوراقه الكينية وأنا قصدت أن , فرحبت بنا, "وهذا اسكندر صاحيب
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وكان من املفروض أن تتصل بوكيلها لتحضر جلسة العقد , تتعرف علي املرأة على أساس أنين أجنيب ألن ال تقلق بشأن بيتها
وكتبنا العقد على أساس , شهرين اجيار وشهرين مقدم$ 4000فقد اعطيتها أكثر من , األموال ولكن ألغت ذلك عندما رأت

وهلا منصب رفيع يف وزارة التعليم الكيين وكانت , وكانت هذه املرأة مبسوطة جدا مىن, أشهر وقابل للتجديد لستة أشهر 3
أما من ناحييت كنت , نت حتب أن تتكلم معي بتلك اللغةفهي تتكلم الفرنسية فكا, ملحقة يف السفارة الكينية يف باريس سابقا
 ,وأخذت عائلة أبو عبيدة كلها للتتفقد البيت وقد دهشوا باملنطقة وبالبيت نفسه, أعلم أا مبسوطة ألنين سأدفع هلا رمسيا

تاين ويف االمام رجل في امليسرة يهودي وامليمنة وزير كيين ويف اخللف دبلوماسي باكسف, واجلريان كانو من الديبلوماسيني
اآلن ممكن أن " :فقال يل, وهكذا استأجرت البيت وحتركت مسرعا إىل أيب حممد يف ممباسا وبشرته بذلك, وبعائالم, أملاين

  ."تسافر إىل السودان لتحضر أم لقمان لنبدأ اللعبة

  السفر والعودة بالعائلة 
  

ت تذكرة سفر ممدودة من مكاتب اخلطوط اجلوية حتركت إىل مبىن يت إيس إيس وهي األطول يف ممباسا وحجز
ويف مطار ممباسا طلبت من ضابط اهلجرة أن خيتم على , ممباسا نريويب اخلرطوم نريويب ممباسامن , وكانت الرحلة تبدأ, الكينية

لنا يف مدرج وملا وص, إجرءات اخلروج من هناكفال أريد أن تكون , ألنين ال أريد أن أنزل يف نريويبجوازي خبتم اخلروج 
مطار نريويب فوجئت بأن هناك القوات اخلاصة الكينية ومنتشرة يف كل مكان مث تبني يل أن بعض هذه القوات حترس طائرة 

أهذه تأيت "قلت , كربت اهللا يف نفسي, خطوط العدو الصهيوين" العال"ضخمة فلما اقتربنا نعمت النظر من النافذة فإذا هي 
وهناك رأيت العجائب , مث دخلت من الصاالت الداخلية ألصل إىل صالة االنتظار, "؟د صهيونيةإىل هنا؟ صحيح أن هذه البال

وعندما طلعت يف الدور الثاين رأيت ضابطات , وال يظهرون يف الصاالت العادية, فإن لبين صهيون صاالت سرية تابعة هلم
, ة حترس املمرات اليت تؤدي إىل الطائرة الصهيونيةوكانت القوات اخلاصة الكيني, املوساد واألمن الصهيوين وهن مشغوالت

وجيب أن ال يكون هناك مسلم يف تلك القوات حسب معلومات أحد أصحايب من القوات اخلاصة وهو ضابط صومايل يف 
فال , تأمني الصهاينةفعندما يكون املوضوع خاص ب, أقصد األراضي احملتلة) اسرائيل(تلك القوات وتدرب يف ما يسمى بـ 

وانتظرنا حىت طارت تلك الطائرة ومتنيت لو جعلين اهللا سبحانه وتعايل قنبلة ألتفجر يف , هكذا قال يل, قبلون بوجود مسلمي
ففي تلك الفترة كانوا قد ارتكبوا ازرة االبرامهي وفعلوا األفاعيل إلخواننا يف البيت املقدس , يف تلك اللحظة تلك الطائرة

وقبل الذهاب , وسافرت باخلطوط الكينيية اليت أقلعت من بعد املغرب, لذي سأهزك إن شاء اهللاوقلت يف نفسى سيأيت اليوم ا
  .اتصلت باخلرطوم وأبلغت أبو طلحة أنين قادم
جتاوزت اخلرطوم مث أعلن الكابنت بأننا سنتجه إىل مصر ألن العواصف جتتاح مطار  كانت املفاجأة التالية فإن طائرتنا

وليس معىن أن الواحد خياف , واخلوف أمر طبيعي يف املؤمن وليس عيبا, وهنا نزل قليب يف ركيب, وطويستحيل اهلب, اخلرطوم
أنا أعلم أن األمن املصري ساخن بسبب أحداث األقصر اليت مل تكن لنا فيها ناقة , أنه ليس شجاعا أو خياف من املوت ال أبدا

ولكن هل سيفهم ,  لشعوب تلك احلكومات السالمة والعافيةبل أمتىن, وأنا ال أمحل أي حقد ضد أي شعب مسلم, وال مجل
فهم يضعون كل الناس يف خانة واحدة وأعرف أن وديع ذات مرة أوقف هناك بسبب عمله مع وادي العقيق  ,؟املصريون ذلك

وهلا أساليب  ,أقصد بأن املخابرات املصرية هي ال متيز, وكذلك هناك أخ كيين صومايل أوقف رد أنه قادم من الباكستان
هل سيسحب منا جوازاتنا؟ أو سنرتل من "وبدأت أفكر ماذا سأقول وماذا سأفعل عندما أصل؟ , خبيثة يف تعاملها مع الناس

وأنا أعلم أن األخ أبو سالمة وهو كان آخر مدير ملدبغة اخلرطوم قد , آالف من األسئلة دارت يف خميليت, "الطائرة أم ماذا؟
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وأبو سالمة يعرفين , ود إىل السلطات املصرية بغري ذنب وترك زوجاته يف اخلرطوم يف خرب كانسلم من قبل سلطة آل سع
  .ومل يكن عضوا يف القاعدة, ولكنه من الشباب الديبلوماسني فهو كان دائما يف العمل اإلداري, جيدا

فقد كنت أمحل , ينومزقتها كلها وكذلك صفيت كل مذكرة عناوي, كان لدى رسائل من أيب حممد ألخينا زكريا
, "ماذا أفعل؟ يا رب ألطف بعبدك", عناوين بيت أبو عبيدة البنشريي يف نريويب وهو املطلوب األول لدى السلطات املصرية

ماذا سأقول عندما يسألونين ", وبدأت أسأل نفسى أسئلة ألجد أجوبة, اهللا أن يسلم دعوت, وغريت مكاين, تركت كرسي
طيب ", "ولكن انتهت ومل أسافر, هبا للزيارةسأقول هلم كنت ذا: "قلت يف نفسى, "؟يف جوازيعن تأشرية الباكستان اليت 

, يا إالهي إن هذا المتحان عظيم وحنن يف ظل عمل, "ماذا سأقول خبصوص اإلقامة يف اخلرطوم وهي مسجلة بوادي العقيق
فتيقنت بأنين معتقل ال , ال حول وال قوة إال باهللا, رويذيع الطيار بأننا سنرتل أوال يف األقص, ربنا يستر, "؟كيف لو اعتقلت"

مث , وبعد قليل هبطت الطائرة, ويف اجلو رأيت تلك املدينة اجلميلة كنت أراها كقطعة الذهب امللقاة يف الصحراء, جمال للشك
ة وقود ئ من تعبئت الدولية للهبوط الطواروكان األمر خبصوص املخصصا, وتكلموا مع من يهمه األمر, دخل رجال اجلمارك

ن إ"متجهة إىل القاهرة وقلت يف نفسى دقيقة مث بفضل اهللا طارت الطائرة  45وبقينا هناك حلوايل , ورسوم االرض وغريها
وفورا حتركت من مكاين وذهبت , وملا وصلنا طُلب منا أن نرتل مث قيل لنا بأن نبقى يف الطائرة, "االمتحان احلقيقي قادم
وأنا كنت , وفعال دخلت املخابرات املصرية وبدأت تنظر يف الوجوه الغريبة, ية وأنا شكلي أثيويبألجلس مع امرأة أرتري

وبقينا , "أحب مصر"سالم عليهم وقلت هلم باالجنليزية بل أنا من قمت بال, فلم يسألين أحد, مشغوال يف قراءة بعض ااالت
وملا وصلت اتصلت بأيب عبداهللا , رطوم بعد أن هدأت العاصفةيف أرض مصر بأكثر من ساعة مث طارت الطائرة عائدة إىل اخل

, الطائرة اجتهت إىل مصروكانت أم لقمان قلقانة جدا عندما أخربها اإلخوة أن , السوداين فجاء وأخذين بالسيارة إىل صوبا
  ,"اهللا أن تعود بسالم كنت أدعو: "وقالت يل
  "كيف أختك؟, ها أنا قد عدت" - 
  يسكنان معي يف البيت هي خبري وما زاالن - 
  "وأبو طالل هل وجد عمل؟, هذا جيد" - 
وزوجته تتكلم بتفهات كثريا , حسب ما أمسع, ال أدري لكنه تغري كثريا فأظن أنه يريد تسفري زوجته إىل املغرب - 

  .بأم مل ينصفوا أبو طالل وتركوه هكذا بدون شيء, حول اإلخوة
فهو اختري دون غريه يف , كل هذه أكاذيب وأظن أن الشيطان يعلب به, هللايشكر الناس ال يشكر ا أم لقمان من ال" - 

هو كان من أول الدفعات يف بيشاور الذين تلقوا دوارات خاصة يف املعلوماتية مث اختري لكيون طيارا , دوارت كثرية جدا
يف نريويب؟ وخترج يف معهد الطريان  فقد تعلم الطريان وكلنا نعرف ذلك أمل يكن يسكن يف بيتنا, والشيخ أنفق ماله يف تعليمه

ولكن مادام يريد االنفصال , واصبح لديه رخصة سياقة وقد طلب منه املغادرة ألفغانستان ولكنه اختار طريقه ومل مينعه أحد
هو و","وال يعين أن العمل حرام ال ليس حبرام ولكن حنن اخترنا أن نعمل يف جمال اجلهاد ونتحمل مااخترناه", "فليدبر حاله

  ".وإذا جاء سأنصحه كثريا, حر ولكن ال ينبغي أن ينسى اجلميل الذي قدم له
ولكن إذا اختار أن , وملا رجع ذكرته باهللا وقلت له أننا لسنا متعلقني بالدنيا فهي فانية ولكن اهللا يقرا إلينا لالمتحان

ولكن مل يلوموا األخوة أو , نعهم أحد يف ذلكيبتعد فال بأس فكثري من قادة اخلليجيني قد تركوا العمل مع الشيخ ومل مي
وهذا غري صحيح اخلربات هي اليت تسيطر على , ودائما تردد أن املصريني هم من يسيطر على القاعدة, اختالق األكاذيب

 نصحته يف اهللا وأخربته أنين سأنتقل إىل جزر القمر مع. وأقوم باألعمال مهمة لدى القاعدة, فأنا لست مصريا, القاعدة
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أخرب أبو حممد أنين : "وزادين, "اخلاص ولكن لعملي إىل كينياأنوي ايئ : "ل يف الصومال كثرية وقال يلألن األعما, زوجيت
مث , "سأبلغ رسالتك عندما أراه فهو يف داخل الصومال, ما أنا إال رسول"قلت له , "القاعدة لست جاهزا ألي عمل من قبل

, "؟هل قررت أن تسلم نفسك للسلطات املغربية؟ فأنت مطلوب كما تعلم"فسألته , دزوجته إىل البالأكد يل نبأ تسفري 
  .فسكت ومل يرد علي بشيء

وهذا , واملهندس املتقدم ألرملة الشيخ أبو عبيدة وأخذت صورته, قمت بزيارة األخ زكريا وأبو عمار وبقية الشباب
وكنا نتواصل معه عرب الربيد , ة على الدوائر االليكترونيةاألخ املهندس بشهادة اهللا كان يدرب كوادر محاس الفلسطيني

وسألين عن العمل , وقام األخ طلحة بسحب أموال جديدة يل, ودعت أبو طالل وتركته يف مرتيل مع عائلته, االليكتروين
ومبا أن , "وا بنالو أردمت أموال أخرى اتصل"يل وقال , ولكن مل أفصح له بعد عن اهلدف اجلديد "على ما يرام" فرديت عليه

قلت ألم لقمان أن حتمل معظمها يف جسمها وجسم األوالد آسيا , األموال كانت كثرية وال أستطيع اخلروج ا كلها
ونزلت فورا إىل بيت , وسافرت مع العائلة إىل نريويب, وهكذا مررنا بسالم يف قسم تفتيش األموال بدون مشاكل, ولقمان

ولكن مل يكن , د فرحت البنات بقدوم أم لقمان بالذات رضوانة وزينب وكذلك زوجة اسكندروق, عائلة أبو عبيدة البنشريي
وكم غاب , مل يأخذ زوجته معهملاذا : " ترتانيا لبعض األعمال فقلت هلااسكندر موجود فاخربتين اخلالة فاطمة بأنه سافر إىل

يا أم ", "وسريجع قريباإصربي "وقلت آلسيا , "باهللا ال حول وال قوة إال"فاسترجعت , "اسبوعني تقريبا: "فأجابين" لآلن؟
وإذا , "لقمان امكثي هنا حىت أعود من ممباسا وانتبهي لزوجة اسكندر فهي جديدة يف دين اهللا وينبغى أن تدعوها باحلسىن

بقدومي وأخربته  وفرح األمري, وهكذا سافرت يف نفس اليوم بالطائرة إىل ممباسا, رجعت من ممباسا سننتقل مجيعا إىل الفيال
قلت له أسأل اهللا أن جيعلين ممن يقدم عمال , بأمر طائرة العال وقلت له بأنه هدف واضح ومجيل وقال يل بأن وقته مل حين

كدت أن , مث سألين كيف وجدت مصر؟ قلت له اسكت يا رجل مصر أم الدنيا,  تارخييا ضد هؤالء الصهاينة إن شاء اهللا
سواء , فقلت له بأن كل شباب الترتاين الذين معنا عزاب, "من ميكن أن يباشر العمل يف ترتانيا؟" مث سألين, أكون يف خرب كان

, فقال يل هل سريفض مصطفى هذا الطلب؟, تأسيسياألمين عيسى أو خلفان حممد أو أمحد جيالين وهم جدد وتدريبهم 
ولكن إذهب وقابله وانصحه وقل له , ألمور األمنيةقلت له بأن مصطفى ال حيب متاهات العمل يف املدن فهو خياف كثريا من ا

وقل له بأن اخليار له إن شاء ذهب إىل ترتانيا مع زوجته أما , ولن تتكرر يف احلياة أبدا, أننا كلنا خرجنا من بيوتنا هلذه الفرص
يف نريويب فقد  ولكن مل يكن يعرف بأن هناك عمل, وهكذا أدخلنا مصطفى يف العملية, لو رفض الطلب فنحاول مع شعيب

فال جيب ألحد أن يعرف , أخربه أبو حممد بأن العمل يف دار السالم فقط وهذا دائما تكتيك قيادة اخلاليا يف أي عمل ميداين
وافق أخونا مصطفى يف املشاركة وعندئذ أشركنا األخ خلفان ملتابعة موضوع اجيار بيت لعائلة مصطفى الذي , أكثر مما يلزمه
 .قد أدخلنا خلفان وشيخ سويدان من قبله ومصطفىفتوسعت العملية ف, ة هناكليسيكون أمري اخل
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  مباشرة العمل
  

ألبدأ مبرحلة جتهيز البيت واستقبال املواد اخلام مث , وحتركت ا إىل نريويب, استلمت سيارة النيسان اخلاص بأخينا فهد
دما وصلت مل أجد زوجة اسكندر يف البيت فسألت أم لقمان وعن, حتويلها وجتهيز الشاحنة واستقبال الشباب االستشهاديني

فقالت يل بأا تركت البيت وتركت معها رسالة مفادها أا تعبت من االنتظار واسكندر ال حيبها وملاذا يتركها كل , عنها
, فعت قضايا ضدهوأين هي اآلن؟ فأجابت بأا رجعت لعائالا ور, هذه الفترة؟ وقلت للخالة أريتم هذا ما كنت أخشاه

  . وطبعا أسقطت جنينها, وكانت غضبانة من اسكندر وعائلتها
وعندما وصلنا تعجبت أم لقمان حلجمها فقلت هلا خرجت من بيوت , حتركنا يف نفس اليوم لنتفقد البيت اجلديد

, لشيخ وأختها منرية معناوكانت زوجة ا, وهذه هي احلياة مرة يف خيمة ومرة يف فيال, الطني يف صوبا لتسكن يف فيلل نريويب
وأمطرت السماء , قررنا أن نعود وننام يف بيت اخلالة فاطمة للصباح ألن هناك نقصان يف األغراض, ومعنا األوالد ورضوانة

وهي مشهورة بالسراق ) كيامبو(وبقينا يف شوارع مناطق , مث تعطلت السيارة فلم أكن قد بدأت بتصليحها, مطرا غزيرة
وأوقفت السيارة قرييا من إدارة األمم املتحدة فهناك حراس كثريون يف املنطقة ) غريي غريي(وصول إىل ولكن متكنا من ال

وتركت النساء واألطفال يف السيارة وأخذت الكشاف وحتركت لداخل املزارع يف عز الظالم ويف مثل هذه املناطق يف أفريقيا 
يكانيكي يف تلك املنطقة ومتكنت من الوصول إليه وخرج من بيته ولكن كنت أحبث عن م, ممكن أن يقتل الفرد رد مالبسه

تلك الليلة ولكن متكن اجلميع انزعج  خل واألخت منرية كانت خائفة وقدورجعنا إىل السيارة وكانت املياه تدخل للدا
لسيارة يف احدى اوقد توقفت , ودفعت له وحتركنا, ةامليكانيكي من تصليح السيارة مبدئيا ليوصلنا للعشرة كيلو الباقي

كان يوما عصيبا , وصلنا خبري واحلمد اهللا, باملاء وكنت أدفع السيارة ومنرية هي اليت تسوقالطلعات فقد امتلئ خزان الوقود م
  .على للنساء

فهي كانت قد تعرضت حلادثة يف طريق ممباسا ماليندي قبل شهور وجنى , يف اليوم التايل قمت بتجهيز السيارة اجلديدة
وبعد ثالثة أيام تقريبا اشتريت ما , عيسى الترتاين وخلفان وفهد وعيسى الكيين جنوا باعجوبة يف ذلك احلادث ,بابكل الش

فقد انتقلت , وتلفيزيون صغري أبيض أسود ملتابعة األخبار, يلزم البيت من مرتبة لنفرين ومرتبات صغرية فردية وموقد جديد
جيب أن جنتهد يف اجناز كل شيء يف شهر السادس حيث اجلميع بأننا حممد  قلت أليبوكنت قد , للبيت يف الشهر اخلامس

وكانت مبسوطة مىن جدا , "ذا مل أشتر سريرإنين خفيف هل: "فقلت هلا, وجاءت صاحبة البيت لتزورين, لقدممشغول بكرة ا
ة بسبب لبسها واجلالبيب وعملت صدقات مع زوجىت فقد كنا نذهب لزيارا يف بعض األحيان وكانت حتترم أم لقمان كثري

وأخربناها بأننا ال نريد شركات التأمني أن تزعجنا , وقالت هلا بأن هذه من عادات املسلمات امللتزمات, والنقاب وغري ذلك
وأنا طلبتها بذلك ألن , ووافقت بأا ستذهب مباشرة ملكاتبها, فأم لقمان لن تفتح ألحد الباب عندما أكون غائبا, كل شهر
وأصلحت خط التليفون العاملي بسرعة واتصلت بأيب حممد , رجال شركات التأمني يف الغرف اليت خصصناها للعملال يدخل 

وهكذا بدأ فهد واألخ شيخ من نقل املواد من ممباسا إىل نريويب يوميا وكانت , وقلت له بأنين جاهز وميكننا بدأ نقل األغراض
انتقل األخ املهاجر إىل بيتنا يف نريويب , عود السيارتني جمجدا إىل ممباسا لنقل املوادتأيت مث نقوم بفك السيارات مث خنرج املواد لت

, وكذلك صمم األخ شيخ سويدان الصناديق اخلشبية اليت ستحمل احلموالت ومت نقل تلك الصناديق عرب ماليندي باص
نا واألخ املهاجر جبمع املتفجرات يف بدأت أ هاوبعد سحب, قليال قليالوترددت كثريا يف مكاتبها وسحبت كل الصناديق 

  .الصناديق
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جاءنا اتصال من األخ أبو حممد بأن األخ عزام سيصل قريبا وجيب أن أذهب إىل املطار الخراجه فهو ال يتكلم 
وهؤالء ال يعرفونين وال , أقصد فترة طالبان, وهذا األخ هو من جيل فترة أفغانستان الثاين, االجنليزية وأعطاين موصفاته

فأنا أحب كثريا أهل املدينة املنورة , قيل يل بأنه من مكة املكرمة بلد الرسول صلى اهللا عليه وسلم واستبشرت به خريا, أعرفهم
حتركت إىل مطار نريويب وتكلمت مع مدير , وكنا يف بداية الشهر السادس وأخربت املهاجر بأن عزام سيأيت, وأهل مكة

وأخذين مباشرة إىل داخل صالة االستقبال وهناك رأيت شابا عربيا وسرواله فوق , عه كثريااألمن ويعرفين جيدا ألنين أتعامل م
  فقلت له وصلت, فسألته تعرف عزام؟ فقال يل أنا هو, "نعم أنا جهاد"الكعب فتقدمت إليه وقلت له أأنت جهاد؟ فرد ,

وأخذته باألحضان فقد , اءات بسرعة وخرجناوأخذت جوازه وقدمته لضباط اهلجرة وأمتمت االجر, احلمد هللا على السالمة
وأول شاب من بالد احلرمني يعمل عملية , طبعا هو شهيد ميشي على األرض, أحببت هذا الشاب املكي من أول يوم

وكان أخوه معتقال يف بالد , استشهادية ضد األعداء الكفار من الصهاينة األمركيان احملتلني للعراق وجزيرة العرب وقتها
وبدأ يسألين عن , فهم من عائلة جماهدة وابن خاله هو املتهم الرئيسي يف قضية يو إيس إيس كول املعتقل يف أمريكا احلرمني

, أتعرف األخ عبدالرمحان املهاجر؟, "أنا من سيتوىل أمرك هنا إن شاء اهللا", الشيخ أيب حممد قلت له بأنه خبري ولكن بعيد عنا
  .يف جتهيز الصناديق ناسويا للبيت وكنا نساعد بعض وذهبنا, طيب ستراه قريبا, فرد بنعم

جاءين اتصال ثاين بأن األخ أمحد األملاين وهو من اجلماعة االسالمية املصرية ومن منفذي عملية أديس ابابا سوف 
د استأذن فرد علي بأنه ق, "ملاذا يأيت واملهندس نفسه موجود؟: "فسألت أبو حممد عرب التليفون, روهو تلميذ املهاج, يأيت

ويف هذه األثناء كنت , ووصل فعال أخونا األملاين عندنا, طيب مادام هو منفذ فال بأس, مجاعته للعمل معنا وهو املنفذ الثاين
وكنت حريصا أن ال أظهر باملادة األملونيوم اليت , مشغول مع األخ عزام وتركت املهاجر وتلميذه األملاين يف جتهيز كل شيء

سويدان من شركة زراعية فقد كانت تطري يف كل مكان وصعبة أن تنفك من اجلسم وأنا كنت أخرج اشتراها أخونا شيخ 
فقد جهزنا قنبلة حبجم القنبلة النووية االستراتيجية يف , ودامت عملية جتهيز الصناديق لعشرين يوما تقريبا, يوميا وأقابل الناس

هذه الفترة كنت أدرب عزام على فهم طرقات نريويب ونظام  ويف, فقط قوة تدمرييةبل , لقوة ولكن دون اشعاعات سامةا
السري يف شوارعها ونذهب مرارا وتكرارا ملنطقة اهلدف وندور بالسيارة حول تلك املنطقة ومتكن من حفظ كل املداخل 
ور واملخارج وقد واجهنا مشكلة بسيطة حيث املدخل الرئيسى للشاحنة ستكون عكس السري وعلى عزام أن خيالف املر

وقد متكن متاما من حفظ كل , وهكذا كان علينا التدرب على تلك العملية, ليصل ملؤخرة السفارة, ليتمكن من الدخول فيه
  .شيء بدقة

كان مرتلنا كبري فكان من الواجب احضار عامل لتنظيف الزهور واألشجار وتقليم العشب اسبوعيا للحفاظ على 
وطبعا البيت كان كبري جدا فالدور , قمان ألن ال خيدشا أو يرمسا على اجلدرانوكنت أراقب آسيا ول, املنظر العام للبيت

أما حتت فهناك الصالة االجنليزية الكبرية مع , األعلى كان فيه غرفتني كبريتني ومحام جبانبهما مث غرفة النوم الرئيسية حبمامها
واملطبخ مث يف اخلارج , وغرفة جباب املطبخ وخمزن املطبخصالة الطعام والبوابة الزجاجية الكبرية مث غرفتني جبانب بعض ومحام 

وإذا زاد العدد مثال كأن يأيت فهد أو شيخ , حيث قسم احلراسة غرفتني ومحام ومطبخ وكان الشباب يستخدمون هذه الغرف
, ن عندما أخرجفالشباب دائما حاضري, ومل يكن لدى حراسة, سويدان فينامون يف الغرف اليت بداخل البيت يف الدور السفلي

وكانت أم لقمان هي أم شهداء وااهدين فلم تكن تقصر يف خدمتهم وكنت أقول هلا بأن هؤالء ضيوفنا وسوف يتركونا 
فالشباب ينقلون الصناديق , عندئذ تسألين عن الشاحنة واملواد اليت تدخل يف الغرفة اليت جبانب املطبخ, قريبا للعودة إىل بالدهم
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فأقول هلا لدينا مشاريع جديدة يف , احيث خيلط الـ تى إن يت باألملونيوم وجيهز املشعل اخلاص , لغرفةاجلاهزة إىل تلك ا
  .السمك

كانت آسيا ولقمان مها فكاهة ااهدين فكان عزام حيب آسيا وأما أمحد عبداهللا فكان صاحب لقمان وكان يعذبه 
, كان يلعب به كثريا ويضعه يف احلافات ويتركه, ها من أمحد االملاينكثريا ولكن لقمان ال حيب غريه رغم املصاعب اليت يتلقا

أما آسيا فقد كانت ال حتب أن , "ال تقلق فهذا التدريب اليومي"وكانت أم لقمان إذا مسعته تقول يل , لقمان بالبكاءفيبدأ 
رمحن املهاجر إىل الغرفة وذات مرة دخل عبدال, يراها أعمامها وهي مل تلبس احلجاب وكانت عمرها ثالث سنوات فقط

وكنا نضحك عليها ونقول هلا عم رآك ! وقال هلا رأيتك, فدخل عم فجأة, وكانت آسيا جالسة على البالعة, ااورة للمطبخ
وحتب , وكانت تضحك معنا فهي فكاهية جدا, عملت نفسك أخت عند عزام أما هنا فأنت على البالعة, وأنت على البالعة
وعندما يغضب عزام منها يقول هلا أنا ال أحبك فسوف أذهب إىل احلورية قريبا فتغضب آسيا , يب جدااألعمام بشكل عج

  . وتبكي
وكان األخ أبو عبدالرمحان ال يفارق الشاي , أهم عمل أجنزته أم لقمان يف هذه الفترة هي خدمة هؤالء الشباب

, ت مرة جهزت أم لقمان شاي عادي بدرجة عاديةوذا, فمن عادته شرب الشاي الصعيدي أعين األسود متاما, األسود
وضعت كمية كبرية من الشاي األسود الكيين , وماذا فعلت أم لقمان؟, فأخربين الشباب بأا ليست مركزة فرجعت إليها

وفهمت أن أم , وبدأنا ننظر لبعض ونضحك, ومل يتمكن أحد من شربه حىت املهاجر, فقد ضعفت الكمية, وأصبح مذاقه مر
فهم تابوا إىل اهللا ! أحبوا الشاي؟ قلت هلا تكفى! مث دخلت عندها فقالت يل كيف اإلخوة, ان تعطينا درسا يف االنضباطلقم

  . واألخ الشهيد أمحد األملاين وعزام كانا حيبان الشاي باحلليب, فسوف يطبخون بأنفسهم
وتسألين , واد اليت تستخدم هناك يف الغرفكانت أم لقمان تتعجب عندما يرجع األوالد إليها ووجههما كالفضة من امل
على يا "وترد علي بالعمية قائال بتعجب , ما هذا السم؟ وأقول هلا مواد لصيد السمك فنحن عندنا مشروع جديد يف ممباسا

أن تعرف وكانت ال حتب , هي طبعا امرأة ذكية جدا, "طيب يا حبيبيت مادام دفناه سوا ملاذا تسألين؟!" "أبو لقمان دفناه سوا
طبعا إن معظم املدربني , "مىت أصبح املهاجر صياد للسمك؟ ذمن, ما جيري ولكن كان حتريين عندما تسألين بعض األسئلة مثل

, وكنت أضحك وأقول هلا إن شاء اهللا خري, يف القاعدة مكشفون لدى العائالت فالنساء دائما يتكلمن بأعمال أزواجهن
فقد , وكذلك ما أسعدين أكثر يف ذلك البيت اسالم خادمة أم لقمان, بالشاحنة إىل ممباسا ادعي اهللا أن يكملوا املواد وتنقل

وكانت , وأقبلت بنفسها لالسالم, حب االسالم يف قلبها ا وتعاملها مع العاملة الكينية من زرعاستطاعت أم لقمان حبكمته
وقد وجدت , تعاملها, معهن كما فعلت مع أم لقمان السابقات واألكلسيداا من إقتراب بيوما من األيام نصرانية وتتمكن 

ولكن أم لقمان كانت تأكل معها وحتكي معها , فهي تعرف أن السيدة ال تأكل مع خادمتها, املعاملة اإلسالمية احلسنة
ت اجلدد وبعد اسالمها نقلتها إىل معهد االبراهيم االبراهيمي للمسلما, وتنصحها يف الشؤون الدنيوية وهكذا أحبت االسالم

وقد مست , لتكون قريبا من مدرستها اجلديدة, واشترينا هلا جالبيب وحجاب مث نقلناها إىل عائلة ابو عبيدة لتعمل هناك
وأرجوا اهللا أن يكون ذلك يف ميزان حسنات أم لقمان , وكان أخوها جون يعمل كحارس يف البيت ااور يل, نفسها رمحة
  . إن شاء اهللا

فأخربت أم , ة لتمضى عطلتها االسبوعية معنا يف البيت فرأت األخ عزام من شرف النافذةذات مرة جاءت رضوان
وطبعا كانت آسيا , وكانت تقصد احلورية, فأخربا بأم متزوجون, لقمان ملاذا عم فاضل ال يزوجنا هؤالء الشباب الطيبني؟

وكان عزام يقول , ة حتسبا ملرض أحد الشبابألنين عملت عضوي, ولقمان مسجالن رمسيا لدى مستشفى أغاخان التخصصية
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ويف نفس , للفحص وأذكر أنه تعب ذات مرة وأخذته إىل املستشفى األغا خان, يل ال حتزن فسوف ننهي هذه املسألة قريبا
نت وك, ماالوقت كنت أحترك مع الشهيدين عزام وأمحد األملاين يف أسواق الذهب الغالية فقد عزما على تقدمي هدايا ألمها

كانا شابان طيبان من الدرجة األوىل وفعال ربك خيتار الشهداء فهما , "قدمها آلسيا وتنتهي املسألة:"أمزح مع عزام وأقول له
, مل يكن هناك صعوبات تذكر يف كل التجهيزات, }وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء{, كانا من أهل األخالق

ومت األمر , ركات اليت تبيع األملونيوم أن تتأكد من هوية شيخ سويدان عندما أراد شرائهاإال مرة واحدة فقد أرادت احدى الش
وكنت أحبث له دائما عن , فهو ال ميلك شيئ, تابعنا العمل وكان من واجيب جتهيز أوراق حملمد عودة, بسالم واحلمد اهللا

ومل يكن يعرف ماذا نعمل , "ويتو"ريعه  يف بسبب مشا, أوراق والسبب أنه طلب منه الرحيل مبكرا ولكنه تأخر كثريا
  . وكذلك شعيب مل يكن يعلم شيئا

, اتصلنا بالبلدأخربت أم لقمان بأن أباها مريض فمث , ذات يوم اتصلنا بأخيت آمنة يف فرنسا فأخربتنا أا رزقت بولد
وهكذا استدانت من خاليت وسفّرت , فقلت هلا بأن حتضره إلينا, وتكلمنا مع محايت فأخربتين أن عمي بدرالدين مريض جدا

وقلت ألم , وملا رجعنا إىل البيت بكى كثريا لرؤية أحفاده وابتنه, وذهبت إىل املطار واستقبلته وكان قد تغري كثريا, عمي إلينا
أن لقمان أتذكر حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما أمن ثالثة قبل صعود املنرب وعندما سئل عن احداها قال ب

فقد , إننا يا أم لقمان يف الطريق الصحيح" بعد من أدرك والديه أو احدمها يف الكرب ومل يدخاله اجلنة", جربيل دعا ذه الدعاء
فخصصنا له الغرفة اليت , وقد تعجب من حجم البيت, فيجب أن تصربي عليه, واآلن خندم أبوك, خدمنا والديت قبل سنة متاما
 إذا أردت"وقلت آلسيا , انبها مث نقلنا آسيا ولقمان إىل الغرفة األبعد ولكن مل أكن أقفل الباب عليهماكانت بقربنا واحلمام جب

فقد كان عمي , "جِدو"وكانت متضى وقتها فوق مع , ومع قدوم اجلد نسيت آسيا اإلخوة, "اخلالء قمي وتعايل إىل غرفتنا
  . حيبها جدا

, فقد مات, الذي فحص أمي ألول املرة وليس الطبيب الذي عاجلها انشغلت من جديد مع عمي وذهبت لنفس طبيب
وجيب , وفحصنا عمي وعرفنا أن قرحته قد تغريت إىل سرطان, عندما قلت له بأن والديت قد ماتتالدكتور ثغانا وقد حزن 

فماذا بعد تقصري , وأتوكل على اهللا, "إنين سأستخدم األدوية"أما عمي فقد رفض ذلك وقال يل , عمل عملية لتصغري املعدة
, وكانت حزينة جدا, وأينا االجراءات وأخربت محايت بأن عمي حيتاج إىل عملية ولكنه يرفض ذلك, املشاكل ستكثر, املعدة

وبقي عمي معنا يف , فهناك البنات يف البيت ليس معهن أحد وجدة أم لقمان مسنة, وسألتها إن كانت تريد ايء فردت بال
وأخربنا بأنه يف أيدي أمينة فأنا وزوجيت , ولكن معنوياته كانت مرتفعة, ثريا وكنا نساعده يف الغسل واملشيالبيت وقد تعب ك
ومل أكن أتأخر يف دفع اإلجيار فقد كنت أذهب إىل مكتب , وهو يقصد أبوه وأمه, فجدنا وجدتنا واحدة, من صلب واحد

  .صاحبة البيت وأدفع هلا
وذهبت الستقبال الشاحنة حيث تأخرنا يف , لشاحنة يف ممباسا مث أحضرها لنريويبقام أخونا شيخ سويدان بتجهيز ا

, وسط البلد حىت دخول الظالم فتحركنا ا إىل البيت ومل يرها أحد من احلراس وأدخلناها يف املوقف اخلاص مث أقفلنا عليها
يف يوم من . وقد جنح يف ذلك, على الطرقاتخرجت ا ومعي األخ عزام ليتدرب , ويف اليوم الثاين وقبل الشروع  مبلئها

وأراد األملاين أن , األيام ويف الشهر السادس خرجت أنا واألخ أمحد األملاين وكنت يف مهمة بالبحث عن جواز حملمد عودة
ودخلناها  وأيضا أردنا أن نتأكد من احلراس األمريكان على السفارة فذهبنا لعمارة بنك التنمية, جيري اتصاال بعائلته يف مصر

وهناك بعض الغرف يف عمارة البنك ال يستطيع أحد أن يصل , وطلعنا يف أعلى الغرف وتأكدنا من وجود ماريرت فوق السطح
وبعد املهمة ذهبنا للجامع الكبري بوسط , فهم يستخدمون تلك املباين لصاحلهم أيضا, إليها وهنا عرفت أا خمصصة لألمريكان
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ربت أمحد أنين سأذهب ألتفقد أوراقي اجلديدة يف القنصلية القمرية ألن اجلواز الذي أسافر به قد نريويب وبعد صالة الظهر أخ
ولن تساعدين , وسفريات كثرية يف شرق أفريقيا, تسبب يل املتاعب بعد العملية فهناك تأشريات باكستانية وإقامة يف السودان

والقدمي كان باسم فاضل عبداهللا , از باسم عبد اهللا حممد فاضلتلك األوراق أثناء الطوارئ وفعال متكنت من استخراج اجلو
لدى مفاجأة  يل: "فرديت عليه السالم وقال" كمالسالم علي"ومل نبتعد كثريا من املسجد حىت فاجأين صاحيب الصومايل , حممد
, يد أحد أن يراين معهفال أر, قلت له وما تلك؟ مث أشرت ألمحد األملاين أن يثبت يف مكانه يف املسجد وينتظر, "؟لك

دخلنا املتجر الذي جبانب املسجد , وهو رجل أعمال حمبوب وموثوق لدي ويعرف قصة وديع متاما, وحتركت مع الصومايل
  فإذا بأيب طالل املغريب

  "السالم عليكم مىت وصلت هنا؟" - 
  باألمس وأنا اليوم مسافر - 
  "يا ولد قد فتح اهللا عليك" - 
  طوم مع شركة إيطالية للترمجةنعم أنا أعمل يف اخلر - 
  , وجئت لبعض األعمال وراجع اليوم - 
  "وكيف أخبارك ان شاء اهللا؟" - 
  قد سفّرت أهلي جبواز سفر رمسي مغريب إىل أبوها - 
  "وهل ستوافيها هناك؟" - 
نته طيار مل أقرر بعد ولكن رجال السفارة هم من الربابرة الطيبني من قبيليت وقد استخرجت جواز سفر جديد ومه - 

  .وهم كذلك ساعدوين يف إجياد العمل
فقد عرفت أنه اقترب من , وال جمال يل أن أتعاون معه من اآلن, طبعا قلت يف نفسي إن أبا طالل قد لُعب به متاما

, ةومل تكن خدمة احلكومة له جمانا فيجب أن حيصلوا على معلومات فهو فرد مهم يف القاعد, السلطات األمريكية عرب املغربية
  .وأنا أعلم بأن املغرب والسي أي إي يشتركان يف مراكز تعذيب يف املغرب, وهذا من بداهيات العمل السري

  "خري يا أبو طالل فأنت حمظوظ" - 
  هل زوجتك معك؟, شكرا يا أخي - 
  "داخل الصومال وجئت قبل أيام فقطرجعت لتوه من ...هي يف البلد, ال" - 
  وكيف العمل يف الصومال؟ - 
  "م كل شيئ خبريمتا" - 
  وهل اإلخوة لديهم أي عمل آخر - 
  "أبدا فهم يدربون فقط, ال" - 

  .تقريبا 6وهذا اللقاء حصل يف اوخر شهر 
  أين تسكن؟ - 
  "طبعا أنت تعرف عند أهل أبو عبيدة" - 
  صحيح وهل أنت مشغول فأريدك أن توصلين للمطار - 
  "كم أيب طالل لدي؟و, فأنت غال علينا واآلن مدير طبعا, على العني ورأس" - 
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وقلت له بأنين سأذهب , كنت أتعامل معه حبذر ألننا يف آخر مراحل عملنا وهو بدون شك قد أرسل ملعرفة أمر ما
وكنت قد غريت , "حسنا", "نتقابل يف الفندق يف ايس يل"فقال يل , للبيت أوال فهم ينتظرون بعض األغراض مث أرجع له

حتركت بسرعة وبعد أن نظفت ظهري من , لفهد بأخرى مفتوحة بيكاب خاص بنا حنن السيارة النيسان املقفولة التابعة
قلت اسكت فأبو طالل لو , وسألين ماهذا التأخري كله؟, ورجعت إىل األخ أمحد األملاين وجدته تعبان من االنتظار, املراقبة

الذي تدرب معك سويا يف , قلت نعم هو !أبو طالل املغريب, فسألين أمحد بالتعجب, رءاك معي فلن تسري األمور كما جيب
فأنا أعرف كيف , ولكن ال يغلبين أبدا, ذكي جدا وفيالسوف! وهو من يكون, أتعرف معىن أن يراك أبو طالل؟, الفاروق
فال , أعيدك إىل البيت بسرعة بدون أن يعرف أبو طالل مث أرجع إليه ألرافقه إىل املطار: ماذا نفعل قلت له: فسألين, يفكر
مث أخربت املهاجر أن أبا , كم من وسط البلد 20وهكذا أسرعت بسيارة إىل البيت اليت تبعد , د أن يشك يف أي شيءأري

  "كيف أبوك؟" مث دخلت إىل زوجيت وسألتها, شرح لهوتركت أمحد األملاين لي, طالل موجود وأمره مريب قليال
  خبري يا أبو لقمان - 
  "تعرفني يا أم لقمان؟" - 
  !يا حبييبأعرف ماذا  - 
ألنه مل يشتكي يل قلة , تعرفني أن أبو طالل وصل إىل نريويب وهو مبسوط وأظن يعمل مع شركة أجنبية كبرية" - 

  "وهذا نقطة ضعفه, فهو دائما يشتكي من قلة املال, وليس من عادته, ماله
  وماذا يقول؟ - 
  "سافرت إىل املغربوقد , يبلغك السالم من زوجته" - 
  "در بالك منه"اهللا إن أبا طالل خطري يا أبا لقمان و, !فعلها! عجيب - 
فقويل له أنك كنت يف البلد وجئت لتوه من هناك وأبوك مريض وال تدله على البيت , ال ختايف وإذا عرف رقم بيتنا" - 

  " ,ولكن هو ليس عدوي أتفهمني, أنا ال أثق فيه, أبدا
  الشباب بذلك؟هل أخربت , أفهم يا أبو لقمان ال تقلق إن اهللا معنا - 
  "نعم أخربم وكان قاب قوسني أو أدىن من رؤية أمحد األملاين" - 
  طيب من أين التقيت به؟ - 
  ",صاحيب الصومايل هو من قادين إليه" - 
  واآلن اغتسل وأقدم لك الغداء مع الشباب - 
  , ماذا تقولني يا سعدية؟ كنت أدلع زوجيت بالسعدية ألن امسها حليمة" - 
  ".وقلت له بأنين أعيش مع اخلالة فاطمة, ينتظرين يف الفندق ألرافقه للمطار قلت لك إنه" - 
  طيب اهللا معك ولكن نبه عائلة أبو عبيدة بأن ال يعطوا التليفون ألحد مهما كان - 
  "سأفعل إن شاء اهللا هيا مع السالم" - 
  أال تأخذ األوالد معك؟ - 
  ",األوالد معي وسافرت للجزربأنك تركت , يا أم لقمان وماذا سأقول أليب طالل" - 
  فرصة ثانية فإن آسيا حتب مرافقتك, "معليش"نسيت يا أخي ! أه - 
  "يف أمان اهللا, أنا ذاهب, وتتعبين, هي تنام دائما يف السيارة عندما نذهب للمتجر" - 
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دته مع األخ فوج, مث اجتهت إىل الفندق يف منطقة ايس يل, دقائق تقريبا 10وهكذا أسرعت باخلروج من البيت بعد 
  فقال يل, "تابعة لعائلة أبو عبيدة"من أين تلك السيارة؟ قلت له , وبدأ األخ الصومايل يسألين, الصومايل
  , مث... مث... مث أسقطت املرأة مث, أنا لست مرتاحا مع تلك العائلة من يوم مقتل الشيخ أبو عبيدة - 

  فرديت عليه, هكذا بدأ أخونا الصومايل احلوار
أنسيت أنك كنت مع وديع ضدي وقد كسبت القضية فقد حكمت احملكمة بأا عائلة , ا الشريط قد خربإن هذ" - 

  "طيبة
  - :فضحك وقال يل

  ,أعرف أنك تقصد أن الشيخ قال لك بأن تعامل العائلة باحلسىن - 
, انتهت املشاكلواآلن تريد أن تعيد األمور إىل الوراء انتهت هذه املسألة وديع سافر وهم قد أخذو نصيبهم و" - 

  , "أهذا صحيح؟, وأعرف أنك قد استلمت البيكاب اخلاص بشركتنا
  , نعم استلمته ألعمال خريية وكذلك املطبعة - 
ومل أسألك عنها بسبب أنين أحترم خصوصية , أريت أن تلك األغراض كلها تابعة للشيخ أسامة وأنا ممثله هنا" - 
  ".نتكلم باألمر املهم فاآلن, أتفهم, ويف كل حرب هناك خسائر, وديع

  أعين أبو طالل" مىت رحلتك يا أبا خدجية؟" - 
  بعد العصر - 
  "هل جهزت نفسك؟, اآلن الثانية بعد الظهر ...طيب" - 
مثل أغراض األطفال وبعض األدوية ألخينا محزة اللييب والطلبات , طبعا كما تعلم فهناك طلبات األخوة يف السودان - 
  املعتاد

  "املتجر احلكومي يف طريقنا إىل املطار ال بأس سنمر يف" - 
  شكرا يا هارون - 

, وال حيتاج إىل أحد أبداوهو كان يفتخر بأنه وجد عمل , وهكذا حتركنا وكنا نتكلم عن مشاكل الشباب يف اخلرطوم
يف طاعة  إن االنسان سيسأل أمام اهللا عن شبابه وماله فاحرص أن يكون مالك من احلالل واحرص أن مير شبابك: "وقلت له

فقد تعرفت , ومل نكن خنفي على بعضنا أي شيء بالذات يف األمور االجتماعية, ويف احلقيقة هو صديق عزيز يل جدا, "اهللا
, ولكن اهللا أعلم حباله, مع أنه قد وقع يف الفخ األمريكي, م وإىل هذه اللحظة ال أمحل كراهية له1991عليه من أفغانستان يف 

فاملؤمن خيون اهللا ورسوله , ولست ممن يكفر الناس ألم خانوا إخوام أو تراجعوا عن الطريق, وسوف حياسبه رب العاملني
فال , مع أنين تضررت مباشرة من فعله, م على أبو الفضل املكيفكيف بإخوانه؟ فهناك بعض الشباب الذين أسرعوا يف احلك

ألنه , وصلنا إىل املطار وقلت أليب طالل بأن ينتبه لنفسه. ككما فعل الشيخ أسامة ذل, ره هللايسعين إال أن أساحمه وأترك أم
, ية هلا فروع يف نريويبوأخربين بأنه سريجع قريبا وتلك الشركة االيطال, كان خيربين بأن السفارة املغربية قد تعلقت به كثريا

ليس كما يظنه البعض , منوذج شباب القاعدة وهذا, جييد الفرنسية وااليطالية واألملانية واالجنليزية والعربية والرببريةوطبعا هو 
ويف مطار نريويب ودعت أخانا حسني , فنحن من أكثر الناس تعلقا بالتعلم ويف نفس الوقت هو طيار, أننا لسنا متعلمني

ي وهو كان قد بدأ تعاونه مع الصهاينة األمريكان من رجال الس, وكان هذا آخر يوم أراه فيه, )أبو طالل املغريب(, خرشتو
  . وأسأل اهللا أن يهديه للحق, آي إي وأذنام
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, وهي أخربته مبوضوع أيب طالل, رجعت إىل البيت مسرعا وملا وصلت قالت يل زوجيت أن أبا حممد اتصل من ممباسا
أبو  سافرت إىل ممباسا مع األخ عزام لرؤية الشيخ, وهو من جانبه شدد عليها وأخربها بأن تنبهين بأن ال أتعامل مع أيب طالل

, وسلمته تقرير عزام وسألين إن كان األخ ثابت أو هناك أي تردد, وقد فرح كثريا لذلك وناقشنا معه آخر التطورات, حممد
فيجب أن يكون هناك , فاتفقنا أن العملية جيب أن يكون بشخصني ألسباب كثرية منها أن هناك حراس سيواجهون السائق

وصول السيارة إىل اهلدف وممكن أن نستخدمه استخدامات كثرية ولكن وجود ويف نفس الوقت حيمي , أحدا حيميه بسالح
أما أمحد عبداهللا األملاين فال حيتاج أحد , وأكد يل أبو حممد أنه سيحضر أخ آخر ليساعده يف املهمة, شخص مع عزام أمر مهم

  وتكلمنا كثري عن أيب طالل, معه يف سيارته فاهلدف معزول والوصول إىل بوابة السفارة يف دار السالم أمر سهل
  , فهو يريد أن يتأكد إن كنا بصدد عمل ما, أنا متأكد بأنه يسعى لشيء ما - 
  ",لقد أقنعته بأننا يف الصومال" - 

  وتطرقنا كذلك إىل آخر أخبار ترتانيا فقال يل
محد جيالين فك اهللا وقد أضيف األخ أ, األخ مصطفى قد انتقل والشباب بدأو بشراء املواد اخلاص بعملية ترتانيا - 

  .ولكنهم أخطأوا يف املواصفات, ومت شراء السيارة اخلاص بترتاينا, أسره يف مساعدم
  "طيب اتصل م وامرهم أن يغريوها" - 
  طبعا سأفعل ذلك فالسيارة اليت اشتروها صغرية - 
  "أظنهم قد جهزوا كل شيئ؟" - 
  , فر إىل هناكوهم ينتظرون األخ املهاجر أن يسا, نعم على ما يظهر - 
  " واملهاجر يكون جاهز للحركة, أبشر خالل أسبوع سنكمل كل شيئ" - 

وذهبت إىل السفارة الترتانية , وهكذا مع اية الشهر السادس كانت الشاحنة جاهزة متاما وواقفة عندي يف البيت
سفريهم إىل ترتانيا ومت ت, لرمحان املهاجروأخذت تأشرية ألخينا األملاين الذي سينفذ عملية ترتانيا وكذلك األخ املهندس عبد ا

وقد طلبت منه أن ينتقل إىل , كان أبو حممد يعيش لوحده يف ممباسا يف تلك الفترة, رافقهم األخ أمحد جيالينعرب احلدود و
 سارت مث, ومرض باملالريا ولكن بفضل اهللا تعاىف, نريويب ولكنه رفض فقد كانت ممباسا هي الوسط بني نريويب ودار السالم

وكانا األخني عزام وأمحد األملاين يتحدان بعضهما , ففي خالل شهر السابع مت جتهيز شاحنة ترتانيا, األحداث بسرعة يف ترتانيا
مث فجأة ظهرت , فأقول له كأننا يف أحالم, طبعا أنا وأبو حممد كنا جنلس ونتذكر األمر من أوهلا, فيمن سيضرب العدو أوال

  :بو حممدقال يل أ, فكرة جديدة
  مادام املواد موجودة ملاذا ال ندفن الصهاينة اليهود مع األمريكان سويا؟  - 

  ويقول, عندما يكون مبسوط" ادفن يا حسني"وكان يستخدم عبارة 
  , "إن صحفين سيجدون الكثري ليكتبوا عنه بعد العملية" - 
  لية التحوليةوهي العم, سيتكلمون عنها ألا منوذجية تكتيكية يف تاريخ القاعدة - 
  ,إذاً امجع املعلومات الكاملة عن السفارة الصهيونية - 
  , "وكنت أمر عندها يوميا بصحبة والديت إىل مستشفى نريويب, أبشر سأفعل ذلك فأنا أعرفها" - 

وصعدت إىل آخر غرفة يف العمارة اليت , رجعت إىل نريويب ومجعت املعلومات الالزمة لضرب السفارة الصهيونية
هي ليست هدفا صعبا أبدا , ومتكنت من رؤية السفارة بشكل جيد من الداخل, للمخابرات الكينيةالسفارة وهي تابعة جبانب 
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, إىل يومنا هذا رغم أن الشارع املؤدي إليها قد وضع فيه نقاط تفتيش كثريا بعد العمليات اليت استهدفت الصهاينة يف ممباسا
وهناك فندق مقابل السفارة ويرتل فيه معظم , حيث أصبح شارع صهيوين, ينوقد أثار تلك اخلطوة رجال الربملان الكي

م طبعا كان األمر أسهل 1998ويف , إن الوصول إىل اهلدف سهل جدا يف كل االجتاهات, الصهاينة سواء فالشة أم غريهم
وقلت له , يته املعلوماترجعت إىل أيب حممد وأعط, وملا أكملت استطالعايت كلها, لوجود موقف مباشر على جدار السفارة

  هناك مشكلة واحدة فقط
  وماهي؟ - 
  ",إن هناك مدرسة لألطفال بالقرب من السفارة" - 
  أهي مدرسة عصرية؟ - 
  "نعم لألطفال الكينيني وغريهم" - 
كن مم, "باهلبل"واهللا لوال تلك املدرسة لنسفنا أبوهم فعندنا املتفجرات والشباب االستشهاديني , لقد جنى بين صهيون - 

  .ولكن ال نستطيع بسبب أولئك األطفال األبرياء, أن نضع هلم نصف طن فقط تكفي بين صهيون
إن قيادة القاعدة األم أقصد القاعدة كفكر وليست القاعدة اجليل اجلديد والشباب , واهللا أنا ال أقول هذا للمجاملة

هذه القيادة التارخيية تفهم متاما معىن , استشارة أحديضربون هنا وهناك دون رين يف العامل بعد اسقاط طالبان الذين املنتش
رغم أن الصهاينة ال يبالون بأطفال فلسطني وبإمكاننا أن نعاملهم , حنن ال نقصد أي طفل يف العامل وحىت اليهود, األبرياء

 قريظة فكيف حنن نقتلهم مهما كانوا يهود فهم أطفال فلم يقتلوا يف خيرب وبين قينقاع وبىن, باملثل ولكننا ال جناهد برد فعل
ويف احلقيقة كانت املدرسة خمصصة ألطفال الكينيون وهم ال يعلمون معىن صهيون وال حرب ضد الصهاينة وال إعالن , اآلن؟

, وأريد أن أفهم الذين خيتارون األهداف العشوائية اليت توقع ضحايا بالقصد سواء كانوا مسلمني أو كفار, حرب ضد أمريكا
والدليل أن سفارة الصهاينة وإىل يومنا ناجية بسبب تلك املدرسة ولو انتقلوا كما يبدوا فسوف نكون , ا أبداهذا ليس جن
وهل , أمل جيدوا أهدافا غري املدارس؟, وهذه أيضا نصيحة إلخواننا الذين يصوبون أسلحتهم مباشرة لألطفال, هلم باملرصاد

قا أن الروس ال يلجأون إىل املفاوضات والدليل على ذلك عملية حنن نعرف مسب, كان فرضا عينا دخول تلك املدرسة؟
من اإلخوة ااهدين يف كل مكان  فأرجو, شباب وشعبها يف نفس الوقتاحلكومة الروسية ال توقتل, املسرح يف موسكو

ملسلمني يف املواجهات ممكن التترس بنساء وأطفال ا, أما التترس فهذا أمر آخر, االبتعاد من األهداف اليت فيها شبهات شرعية
وحنن عندما أعلنا احلرب ضد الكيان الصهيوين , فما بالك بأطفال أعداءنا ونسائهم, العسكرية املباشرة وال يقصدون قصدا

فكان باألحرى أن تنتبه الدول من هذا , واألمريكان كانت رسالة واضحة جلميع العامل بأن أمريكا هدفا مشروعا للمسلمني
الواضحة ألننا واليات املتحدة من دخول جحرها واالختفاء يف األحصنة العسكرية بدال من السفارات االعالن وجترب ال

ذلك إن شاء اهللا وما بنعم أمريكا باألمن حىت ينعم أطفال الضفة الغربية وغزة وكشمري والعراق ومجيع املسلمني ولن ت, قادمون
ويقولون {فاألمريكان إن شاء اهللا لن يصمدوا أكثر من السوفيت , االسوفيت رغم جربودولة ذلك على اهللا بعزيز فقد هزمنا 

, أنسيتم فيتنام كم مكث األمريكان هناك؟ إن أي قوة حمتلة جيب أن زم يف النهاية },قل عسى أن يكون قريبا, مىت هو
وإظهار للعامل أا الضحية  وهذا هو السبب الذي جعلت إدارة الواليات املتحدة ختتلق احلكومات العميلة لتربير االحتالل

أال يفهم هؤالء أن التاريخ يعيد نفسه , )احلرب على اإلرهاب(وأسرعت الذين يف قلوم مرض إىل مناصرة العدو فيما يسمى 
وإن {, إن النصر مع الصرب, لقد فعلت أمريكا األفاعيل يف هانوي يف فيتنام اجلنبويب ولكن زالت تلك احلكومة وزالت أمريكا

نشر احلرية احلقيقية للبشرية وحنترم اليهودي ونالعامل واهللا عما قريب سنسود }, ا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاتصربو
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فاالسالم جيتاح أوروبا , والنصراين وكل األديان األخرى ويعيش اجلميع حتت عدل االسالم وكل املبشرات تشري إىل ذلك
م سيكون مسلمو أوروبا أكثر 2040وقد أجريت األحباث أن يف سنة , ألف بريطاين يسلمون كل سنة 25كالنار يف اهلشيم 

إننا مطالبون بأن نرجع فقط إىل شرع الرمحن , احلمدهللا حنن أمة التفاءل وال نتشاءم مهما أصابتنا من مصائب, من سكاا
احلرية األمريكية الكاذبة املبنية على إننا عندما ننشر احلرية للدنيا ال نقصد , وتوحيد األمة وعندئذ ستكتمل الصورة إن شاء اهللا

نسأل اهللا أن يبصرنا بديننا وأن جينبنا الفنت ما ظهر , وخيدرون الشعوب باسم الدميوقراطية الكاذبة, املصاحل االقتصادية فقط
ا ونراه إنه يرونه بعيد(وممكن أن يسأل بعضهم مىت ذلك؟  .منها وما بطن وأن يهدينا إىل ما اختالفنا فيه من احلق آمني

  .هذا وعد اهللا فسوف ميكننا دون شك إن شاء اهللا, كل ما هو قريب فهو آت, )قريبا
سواء الذين شاركو يف , وكان علي جتهيزهم واملساعدة يف ترتيب سفرهم إىل خارج كينيا, رجع الشباب من ترتانيا

والذين مل يشتركوا مثل حممد , ومصطفى وعائلتهجتهيز العملية مثل فهد وشيخ سويدان وعائلته وخلفان الترتاين وأمحد جيالين 
وكذلك األمري نفسه واألخ املهندس عبد الرمحان , واألخ شعيب أمحد املصري وعائلته, عودة دون عائلته ألا مل تكن جاهزة

  .املهاجر
اريخ وأسرعت إىل املطار وكنا يف ت, جاءين اتصال من األمري بأن هناك أخ قادم من مسقط يف رحلة العمانية

مث اتصلت بأيب حممد من جديد وقال يل بأن األخ قد وصل وهو , م وحبثت يف كل املطار ولكن مل أجد أحدا30/7/1998
مث أخربت أبا حممد بوصوله فقال يل دربه , وذهبت إىل الفندق وأخرجته من هناك وذهبنا سويا إىل البيت, يف فندق يف إيس يل

وهكذا كانت غزوة نريويب اليت مسيت بعملية , د قررنا أن يكون هو املرافق ألخينا عزامفإننا ق, على السيارة مع أخينا عزام
أما عملية دار السالم املسمى بأرض الكنانة سينفذها أخ واحد وهو , كانت من تنفيذ أخني مها عزام والبلوتشى, مكة املكرمة

, ام للوصول إىل اهلدف واالشتباك مع املاريرت أثناء الضرورةسيساعد عز, أما األخ البلوشي, أمحد األملاين من اجلماعة االسالمية
  . و قد وصل يف آخر أسبوع من شهر السابع

وكان قد رزق مبولود يف الشهر , يف نفس األسبوع قابلت عائلة شيخ سويدان يف فندق هيلتوب الصغرية يف وسط البلد
, وأراد أن ال ينسى هذا األخ إىل األبد, ملية ونرجوا له الشهادةألنه يعرف أن األخ عزام سينفذ الع, السابع تقريبا ومساه عزام
وكذلك , "فنحورنا بدماءنا تتخضب"كما قال الشاعر , فهم يتركون دماءهم كبصمات إىل األبد, وهكذا درب الصاحلني

افقه جبواز كيين وقد أما زوجته آمنة فستر, الذي كان يسافر جبواز ميين, جهزت تأشرية باكستانية ألخينا شعيب أمحد املصري
ومبا أنه يتقن السواحلية فقد متكن من استخراج , وقابلت األخ مصطفى املصري املعروف بأيب جهاد النويب, أضيفت البنتني فيه
  :قلت له, مث ناقشت كثريا مع أخينا مصطفى املرحلة القادمة, جواز سفر كيين

 نفس الوقت هي أول عملية ينفذها كوادرنا بعد إعالن إن العملية ستكون هي األويل من نوعها يف أفريقيا ويف" - 
م 1991سنة , أما حربنا معها فقد بدأت منذ أن غزت العراق, فهي العملية العلنية األوىل, احلرب على إدارة الواليات املتحدة

كما أننا , طبعا لن تسكتوأمريكا , أما هذه العملية هي التحول الرئيسي للقاعدة حنو املواجهة, فقد لقنها دروسا يف مقديشو
  ",وحاربت الشعب العراقي بالتجويع, مل نسكت عندما دعمت بين صهيون وثبتت قواعدها العسكرية يف جزيرة العرب

  :فتدخل األخ مصطفى
  ألن تسافر معنا؟ - 
  ,"إنين آخر من يفكر يف السفر" - 
  هل أنت جاد يا هارون؟ - 
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  , "صحيح أنا لن أسافر" - 
  : قلت له, جدا عليكان رمحه اهللا خائف 

هل أنا أفضل من آالف اإلخوة الطيبني , يوسف رمزي, يا مصطفى هل أنا أفضل من الشيخ عمر عبد الرمحن" - 
فقد قتل أمري املؤمنني اإلمام عثمان ذو النورين وقاتله كان , الصاحلني الذين قتلوا أو أسروا من أجل الإله إال اهللا؟ ال تقلق علي

وقتل أبو الشهداء احلسني بن علي وفعل , وشوه وعلق جسده الشريف وقاتله كان مسلما,  بن الزبريوقتل عبداهللا, مسلما
ولقد , وقاتله كان مسلما, جبسده األفاعيل وقتل معه أحسن وأشرف األنساب وهي عائلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أما أنا فأرجوا أن ال يذلين مسلما أبدا , بل سلطات مسلمةسجن اإلمام أبو حنيفة واإلمام امحد بن حنبل رضي اهللا عنهما من ق
ولقد أوذيي حممد صلى اهللا عليه وسلم من أجل هذا الدين من يكون أنا؟ ال تقلق , ولقد شرد موسى عليه السالم, إن شاء اهللا

يات أخرى وأنا أريد أن أنا لن أسافر وكل ما أخشاه أن يعرف على هوية املنفذين للعملية فهنا سوف لن أظهر يف عمل, علي
  ". أخدم الدين أكثر فأكثر

ومت , ومل خنربه بشئ, فهو يعرف عملية دار السالم فقط, طبعا مل يكن يعرف األخ مصطفى بأن هناك عملية يف نريويب
نا ووصلت كراتشى خبري مث جهزت تأشرية خلفان الترتاين وهو سيكون رفيق أخو, تسفري تلك العائالت قبل أسبوع من العمل

  .تلك التأشرية ورجع إلينا ساملا حلظة وسافر أمحد جيالين ليسلمهأمحد األملاين إىل آخر 
ألا كانت تعلم , بدأ العد التنازيل للعملية فترك أبو حممد مقره يف ممباسا وجاءنا يف البيت وقد فرحت أم لقمان جدا

, وقد حصلت له قصة من أروع القصص, خر فترةومل يكن بكامل صحته فقد علمت أنه مرض جدا يف آ, أنه يعيش لوحده
أظن أنين كنت قد قلت بأن البيت يف ممباسا كان جبوار معبد امساعيلي أنا أمسيه , ولكنها قصة حقيقية, وكأنك يف أفالم الرعب

م وكان أبو حممد حيب أن يتفرج عليهم وه, فهو ليس مبسجد طبعا, معبد ألنين كمسلم موحد ال يسمح يل أن أصلي فيه
وآخرون من السواحلية عرفوا بأن أبا حممد ميلك جتارة وأنه , ويف نفس الوقت كان لدينا جريان من اليمنيني, يؤدون عبادام
وذات مرة , فقد قررت جهة ما إيذاء أبو حممد عن قصد, املهم سواء كان االمساعليون أم اجلريان أم السواحلية, يسكن لوحده

وشق , فإذا بقزم صغري جدا يظهر أمامه وله أذنني كبريين يشبه الشياطني يف أفالم الرعب, فتهوعندما كان يقرأ القرآن يف غر
وبدأ أبو حممد ينظر , تيقن أبو حممد أنه شيطان أرسل إليه لتخويفه, ختيل قزم يدخل يف الغرفة عرب اجلدار, اجلدار ودخل الغرفة

ووقف الشبح ملدة مث , ومل خيطأ نظره, الكرسي ويكررها وينظر إليه وأبو حممد بدأ يقرأ آية, إليه والشبح القزم واقف وثابت
مث قام أبو حممد واستغرب من تلك احلادثة , بعد قليل تغري جسمه وامحرت عيونه كالنار مث بدأ يتراجع عرب اجلدار واختفى

, وأوصى بأن ال يبيت أحد لوحده وهنا ستعلم يا أخي املسلم ملاذا أخربنا الرسول صلى هللا عليه, واجتهد يف الدعاء والصالة
وكنت دائما أمزح معه بعد ذلك وأقول له , لكنه أصر أن يبقى يف ممباسا ملتابعة العمل, ألال يتعرض ملرض أو شيء مثل هذا

أبو حممد هو رجل صاحل وال نزكي على اهللا , ألن الشيطان الصغري كان هندي املالمح" ماذا فعل القزم اهلندي بك؟, ها"
  . ذا ما عرفته عنهه, أحدا

وطلبت منه أي , جلس معي وقال يل بأن العملية ستكون يف يوم اجلمعة أي بعد ستة أيام تقريبا فقد كنا يف يوم األحد
وكنا ندردش كثريا يف , يبقى يف البيت لريفع معنويات الشهداء وينصحهم يف اهللا ويرغبهم يف اجلنة ويؤصل هلم هذه املسألة

وكلما نظرت إىل عزام كنت أستحي من وجهي فأنا مع زوجيت وأوالدي , ر العني ولقاء األحبة يف اجلنةاألمور الشرعية واحلو
فاملواجاهات يف املعارك شيء وخرق الصفوف بنفسك يف عمليات , واألخ سيذهب للقاء ربه يف عملية استشهادية

ولكن كان هناك بدائل فقد تكلمنا كثريا , عدووهذا ما مساه علماءنا السلف باالنغماس يف صفوف ال, االستشهادية شيئ آخر
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ألنين ليس لدي , وقد كنت جاهزا لذلك, مع األخ األمري بأنه لو تراجع عزام يف آخر حلظة ومن حقه ذلك فأنا سأكون البديل
زالتها ومن أجل إ, وهي اليت تسيس احلرب األمنية السرية ضدنا, أدىن شك بأن السفارات األمريكية هي مراكز للحرب ضدنا

  . طبعا كان موضوع البديل سرا بيين وبني أبو حممد, ال نستطيع مبجرد جمموعة اقتحام جيب أن نزيلها باالقتحام وباملتفجرات
وحصل على جواز , وكذلك أتى حممد عودة من ممباسا, وصل اإلخوة من ترتانيا فرتل أمحد جيالين يف فندق هيلتوب

, وقد جرب الدائرة وتأكدنا أا فعالة, ليضع آخر اللمسات للشاحنة, عندي يف البيتأما املهاجر فقد نزل , سفر ميين جديد
, وكان أبو حممد يقول يل ال ختاف يا هارون إن ربك ناصرنا إن شاء اهللا, وكانت األيام تسري ببطء فقد كنا ننتظر يوم اجلمعة

, ف فقد أعددت خطة ألخينا عزام وهو يعرفها جيداإذا مل تنفجر الشاحنة وقد وصل الشباب عند اهلد, قلت له يا أبا حممد
قلت له أعرف ذلك ولكن جيب أن نضع جيمع , فقال يل إن شاء اهللا قد أخذنا االحتياطات الالزمة حلدوث االنفجار

 وأنا قد وضعت لعزام عالمة, قلت له أنا سأتصرف ال تقلق لذلك, فسألين كيف لو أوقفتهم الشرطة أثناء السري, االحتماالت
  .أما قبلها فأنا سأكون معهما, محراء ال جمال للوقوف للشرطة بعد تلك العالمة

ويف البيت كنا نعيش , وتأكد أبو حممد من مهارات عزام رمحه اهللا, أذكر أننا حتركنا يف تلك الليلة لرؤية اهلدف مجيعا
حىت خفت وقلت أليب حممد بأن ,  الصالةفقد كان أخونا عزام يبكي يف, يف جو الروحانيات ورفع االميانيات يف نفس الوقت

وكنت أستحى منه , يبدأ عزام رمحه اهللا بالبكاء وكأنه مشتاق للقاء اهللا, فكلما يبدأ أبو حممد بالفاحتة, ينصحه بأن يتماسك
وكذلك كان , وأخونا أمحد جيالين للتأكد من أوراقهما, ويف اليوم الثالثاء ذهبت إىل الفندق للقاء أخونا حممد عودة, كثريا

فأنا , وناقشنا موضوع جواز سفر حممد عودة, واجتمعنا سويا يف غرفة األخ أبو حممد, األخ فهد موجود يف نفس الفندق
وكذلك أبو حممد حاول معه كثريا ولكن األخ أصر أن الصورة اليت يف اجلواز , كخبري يف األوراق مل أكن مطمئن للجواز

لكن كان , أبو حممد قال له ال تقلق فهارون هو أفضل شخص يقوم بتجهيز األوراقو, تشبهه وال داعي يف تغيري الصورة
ومت تغري الصورة من صورة , م1996ألنه تذكر أن جوازه األردين املستخرج من اسالم آباد قد لعب به يف , قلقان وواضح

جية كانت سيئة فعال ومن يومها مل يرد والنت, ومن قام بتلك األعمال مجاعة رواندية كنت أعرفها, ملتحية بأخري غري ملتحية
وقلت له بأنين ال , وكان يأمل أن حيصل على جواز سفر رمسي من كينيا ولكن تأخر عن ذلك, أن جيازف مبوضوع األوراق

وقد , وقلت له بأن شعيب يسافر جبواز ميين جهزته له من اخلرطوم, ولكنه أصر على عدم تغيري الصورة, أستطيع تقبل ما يفعله
, أنا ال أحب أن ميسك أحد من الشباب بسبب شغلي", فر قبل بضعة أيام به ومعه زوجته وقد وصل إىل الباكستان بسالمسا

هكذا أخربته ومع كل هذه النصائح أصر على رأيه وأخربت , "فأنا أصلح أوراق لقيادات اجلماعات االسالمية دون استثناء
أال ترى أا تشبهين ولكن "إىل الصورة  فأشار, هل أنت مطمئن ألوراقك؟ فتكلم معه وسأله, أبو حممد بأن القرار قراره

ياأيها , {وحممد عودة أخ جريئ ولكن احلذر من الشجاعة, هكذا رد على األمري, "سأقول ألي ضابط أنين كنت صغريا
ل امكانياتنا كما بني وامكانياا مقاب, وحنن يف حرب شرس والعدو هو من يسيطر على العامل }الذين أمنوا خذوا حذركم

  .املهم أصر حممد عودة على رأيه, ولكن نأخذ بأقوى األسباب ونتوكل على الذي لديه الركن الشديد, املشرق واملغرب
جاءين أبو حممد للبيت يف نفس اليوم لزيارة اإلخوة عزام وخالد العوهلي املكي وهو امللقب بالبلوتشى وهو من مكة 

وعمل معهم آخر جلسة أخوية وذكرهم باهللا وبالعمل الذي , استخرجه من صنعاء, النوع اجلديد ولكنه يسافر جبواز ميين من
واألجر الذي أعده اهللا للشهداء وأخربهم أم ذاهبني للموت من أجل أن حتى األمة االسالمية متاما كما فعل , يقدمون عليه

ويقولون بأن الغالم مل , أما الذين يعارضون مذهبنا, لصاحلنيصة يف رياض االغالم مع امللك عندما أثر موته ليؤمن األمة والق
بأن الغالم هو الوحيد الذي كان ميتلك سر مقتله فلو مل , نقول هلم بكل إخالص, يقتل نفسه من أجل الدين بل أشار إىل قتله
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على شيئ كفاعله هكذا فهمنا  والدالّ, فهو من أشار إىل أعداءه بقتله وليس هناك شك يف ذلك, خيرب امللك بذلك السر ملا قتل
فال جمال هنا لنقاش النصوص , الدين فهو من دلّ على الطريقة السليمة لقتله وقد حاولوا قتله مرارا وتكرارا ولكنهم فشلوا

 وحملاولة التشبت بآراء وجعلها احلق دون األراء األخرى وحنن حنترمهم ولكن ليتركونا وشأننا فقد بعنا دماءنا رخيصة هللا وهو
, فيمكن أن يطلع على عمارة ويرمي نفسه, فلالنتحار طرقه, ومل ينوي أحدا من الشباب االنتحار أبدا, حسيبنا ويعلم بنياتنا
كما  ,ولكننا يف جهاد نبيع أرواحنا وأجسامنا وقلوبنا للرب سبحانه وتعاىل وهو الذي يعلم أننا فعال بعناه له, أو يشرب السم

وقد نصحهم أبا حممد بأن جبهادهم سوف تنعم األمة بالعزة والقوة ويف سبيل رد الظاملني من , اأخربنا أنه قد اشتراها من
وهم يف ذلك أكرب , بعد أن جزءوا أرضه, ألمريكان الصهاينة احملتلني لبالدنا يف كل مكان وحياربون الشعب العراقي مباشرة

ومل خنتفي ومل نفاجأهم كما يقول , ا حربا علنيا ضدهمضرم مشروع ألننا أعلن, دعم للصهاينة ضد إخواننا يف فلسطني
وطبعا الشيخ أبو حممد هو , انتبه من انتبه وغفل من غفل, بل أعلن الشيخ أسامة أنه على حرب ضد أمريكا, بعض علماءنا

, الفقهيةوهو معروف بأنه دائما يثقف الشباب يف العلوم , حمبوب لدى الشباب بسبب أخالقه وحلمه وحبه للدين وإخالصه
وأحد طلبة العالمة اإلمام احملدث ناصر , وهو كما سبقت وذكرت ثالث رجل يف القاعدة بعد أن استشهد الشيخ أبو عبيدة

  :وسألتين, ذهبت لزوجيت ألخربها بأا ستغادر يوم اجلمعة إىل البلدوتركت أبا حممد لينفرد م و, الدين األلباين رمحه اهللا
  ألن تأيت معنا؟ - 
  "جيب أن أسفّر هؤالء الشباب أوال مث أحلق بكم ,ال" - 
  هل أنت جاد أم متزح - 
  "ليكمل العالج يف البلد, أنا جاد وسوف تسافرين مع والدك" - 
  هناك طبيب من جنوب أفريقيا جاهز ليعمل له العملية, صحيح - 
حممد أو أم صفية ممكن أن لو عندك رسالة ألم , وأبو حممد سيسافر غدا, وأنا سوف أذهب للحجز غدا األربعاء" - 
  "أال تريدين أن تعرف أخبار ابنك خالد ولد سيف وبنتك زيينب املوريتانية, أسلمها له
  بلى سأفعل إن شاء اهللا - 
  "وهل والدك مبسوط؟" - 
  ألنه كان ينتظر بشوق للسفر إىل البلد, وسوف أخربه بنبأ السفر, هو فرحان ألنه معنا ومبسوط باألوالد - 
واخلطوط املدغشقرية ستطلب تلك الورقة , ألنه حيتاج إىل كرسي يف املطار, أن أخذ موافقة من الطبيب طبعا جيب" - 

  ",إن شاء اهللا, ولكن ال يهمك أنا سأفعل ذلك غدا
  وأنت يا أبا لقمان هل ستأيت عندنا يف البلد أو تسافر مباشرة إىل الباكستان؟ - 
  "سأناقش مع أيب حممد هذا املوضوع" - 
  ا لقمان أنا أريد أن ألتحق بأخوايت يف أفغانستانيا أب - 
ومن هناك , وجيب أن ترافقي عمي إىل البلد أوال, إن شاء اهللا ولكننا نكون يف خدمة الدين يف أي مكان يطلب منا" - 

  ",أنا سأخرج ألرافق ابو حممد إىل الفندق, خنطط سويا إن شاء اهللا
  ,وكذلك أسلم على زوجة الشيخ أبو عبيدة ,غدا جيب أن أبدأ يف ترتيب أغراضي...,طيب - 
  "لك ماتشاءين, ال بأس يا أم لقمان" - 
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, أيب حممد وسأرجع وقلت هلما بأنين سأذهب مع, مث رجعت إىل أيب حممد ورأيت النور والرضى يف وجوه الشهداء
  .رتبنا مع األخ األمري كل شيءوأثناء الذهاب 

  "أفريقيا رمبا حتتاجونين يف عمليات أخرى يا أبا حممد خبصوصي كيف ترى هل أبقى يف" - 
  !سنرى بعد العملية هل سيتم التعرف عليك أم ال - 
  "فأنتم كلكم ستخرجون وسأبقى لوحدي يف نريويب, حسب ما أرى فلن يتمكن أحد من معرفة شيء" - 
  ولكن دائما تأيت الرياح مبا ال تشتهيه السفن - 
  ريكان والدميوقراطيون سيسقطون يف االنتخابات اآلتيةيا هارون هذه العمليات ستكون موجعا لألم - 
  "هل أصبحنا حنن حندد من سيفوز باالنتخابات بأعمالنا؟" - 
  طبعا هناك أمور كثرية ستتوقف على مثل هذه العمليات - 
  "وهل مسعت بأن مجاعة اجلهاد قد هددوا بضرب األمريكان؟" - 
وأنا أخربت األخ , حسوا أن األمر قريب بسبب وصول الشبابرمبا أ, نعم لكن هم ال يعرفون شيئا عن املوضوع - 

, شيخ سويدان أن خيرب أبو ياسر اجلزائري بأن العملية ستكون يوم اجلمعة وأن األهداف هي السفارتني يف نريويب ودار السالم
  .وال الشيخ أبو حفص الكوماندان, لنضع الشيخ أسامة على الصورة فهو إىل اآلن مل خنربه باهلدف

  "أحسنت يا أبا حممد ألن ال يفاجأو" - 
  العمليتني تؤكد تنفيذها يف املوعد احملدد نت من سيكون املسؤول األول عن كلتاوأ, امسع حنن سنسافر غدا - 
  "؟اواألخني فهد ومروان مىت سفرمه" - 
  سيكون ليلة اجلمعة - 
  "أمل نتأخر قليال يا أبا حممد؟" - 
  .د أن يلقى البقض علينا والعملية مل تتمفعال تأخرنا عن السفر ولكن ال أري - 
  "إن شاء اهللا ستتم بسالم" - 
مث حتجز تذكرة لك وحدك للسفر إىل الباكستان بعد شهر أو , ومعها أبيها, وخبصوصك أنت ستسفّر زوجتك للبلد - 
  أهذا جيد؟, مث إذا وصلت بسالم سترجع لتحضر زوجتك أو ترسل هلا تذكرة, شهرين

فأحسن شيء يل أن أحجز لزوجيت للسفر سويا إىل الباكستان بعد أن أنزل إىل , ان هناك أموالال بأس لكن إن ك" - 
  "اجلزر

$ 600فهمتك ولكن يف احلقيقة األموال قليلة وتكاليف تسفري الشباب وإعطاء كل واحد منهم أكثر من  - 
  خر أكثر من هذافال نريد أن نتأ, وليس لدى وقت ألتصل بأيب طلحة, كمصاريف طوارئ كلفين الكثري

  "وأنا سأهتم ذا األمر, ال بأس ستتفهم أم لقمان الوضع" - 
  هل أم لقمان عرفت بالعملية؟ - 
ولكنها ليست صغرية فرمبا فهمت وسكتت ألن ال " "إىل اآلن تعرف أن تلك الشاحنة حتمل مواد مسك, ال" - 
  "حترجين

  ام؟املهم أن جتتهد يف تسفري عائلتك من هنا يوم العملية مت - 
  "أبشر إن شاء اهللا سوف يتم ذلك" - 
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  .خذ هذا رقم أمحد عبداهللا اتصل به لتأكد العملية, هارون أي شيء سيحصل لنا أنت أمتم العملية - 
  "ال بأس سأفعل ما تبقى فقد أجنزنا الكثري واآلن بقي التنفيذ فقط" - 

املهاجر وأخونا األمري أبو حممد واألخ أمحد سافر الكل من , ويف اليوم التايل, وصلت أخونا أبو حممد إىل الفندق
أما الشباب , وهكذا بقيت أنا واألخني يف نريويب وكذلك بقي األخ خلفان وأمحد األملاين يف دار السالم, جيالين الترتاين

ألم مل , لعمليةفلم يكونوا يعرفون مبوعد ا, الكينيني اآلخرين أمثال عيسى الكيين وعيسى الترتاين واألخرين الذين مل يشتركوا
  .يكونوا يف خطر

مث سعيت جاهدا , تابعت أعمايل يف نريويب فقد ذهبت للطبيب وأخذت أوراق املوافقة لسفر عمي بالكرسي املتحرك
نريويب موروين ديب , ويف نفس الوقت قطعت تذكريت على اخلطوط اإلماراتية, يف حجز تذكرة أم لقمان وأبوها واألوالد

على اخلطوط , مث قطعت أخرى نريويب موروين باجلواز القدمي, واستخدمت امسي اجلديد, ين لالحتياطكراتشي نريويب مورو
هل تستطيع , مث قال يل حممد عودة, مروان وفهد وتأكدنا من سفرمها مث حتركت إىل الفندق واجتمعت باألخني, املدغشقرية

وأنا ال , غيري اجلواز اآلن بعد أن حجزت التذكرة فلن أقدرأما ت, "إما أن تبقى وال تسافر"أن تغري صورة اجلواز؟ قلت له 
والتعامل مع الوثائق كالتعامل مع املريض فرمبا , وهناك شعارات سرية يف اجلواز اليمنية ال أملكها, أملك أي ختم مناسب

مث قال يل أنا , "تاح فابقىفإذا كنت غري مر, يا أخي حممد طلبنا منك هذا مرارا وتكرارا", ميوت أو حيى مبرضه أو يشفى متاما
  . أنا أشبه هذه الصورة وأنا سأسافر مطمئن, أمزح

وكنا , أعين العاشرة صباحا, يف الظهرية تقريبا حاولت االتصال بترتانيا ألؤكد ألخينا أمحد األملاين أن موعدنا كما هو
ن يكون هناك عدد كبري منهم يف تلك قد اخترنا ذلك الوقت نظرا أن كثري من املسلمني يبدأون بالذهاب إىل املسجد فل

فالشارع , ويف نفس الوقت فإن الشخص العادي والغري مسلم يكون يف مكتبه يف مثل هذه الساعة, املنطقة املكتظة بالسكان
مث اخترنا أن يكون اهلجوم من الوراء , ليست كالساعة الثانية عشرة عندما خيرج اجلميع للغداء, سيكون خايل من كثرة املارة

يكون  مث اخترنا يوم اجلمعة ألنه آخر يوم يف األسبوع فالكل, لتخفيف اخلسائر املادية والبشرية للكينيني, أقصد مابني املباين
اهلجوم املباشر وابعاد الناس بقنابل غري مؤذية خالد العوهلي  وال ننسى أن الدرو الرئيسي, موجودا يف عمله يف السفارة
مث أعطينا عزام فترة دقيقة واحدة , قط ال فيها شظاية لطرد أكرب عدد ممكن من الناس من املوقعمصنوعة من املادة املتفجرة ف

وإذا أحس أن املاريرت سيصيبونه فعليه أن , للمناورة واهلجوم على املاريرت بالسالح املسدس ليعطي العوهلي فرصة لطرد املارة
وأذكر أن ذلك , جراءات واهللا شاهد على ما أقول قد اختذناهاكل هذه اال, يستخدم السالح الكبري وهي الشاحنة املتفجرة

  وقبل الرابعة عصرا اتصلت بأم لقمان, اليوم تأخرت كثريا يف وسط البلد
  "كيف والدك وألوالد؟.... السالم عليكم أم لقمان, ....آلو" - 
  أبو لقمان امسعين جيدا أين أنت؟, عليكم السالم - 
  "هل من جديد؟, يف املدينة" - 
  !ويريدك, اتصل أبو طالل وهو يف نريويب - 
  "وماذا قلت له؟" - 
  أخربته بأنك يف وسط املدينة - 
  "لكن من أين وجد الرقم؟....طيب أم لقمان إذا جئت ستوافيين بالتفاصيل جيد؟" - 
  فهي أيضا اتصلت تسأل عنك, أظن من طاهرة زوجة الشيخ - 
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  "وهل يف شيئ آخر, طيب أنا سأذهب إليها" - 
  ملاذا أنت مستعجل؟... طبعا.... منع - 
  "طيب هات يا أم لقمان بسرعة ألنين عندي مشاغل" - 
فقد طارت طائرم مث بعد مخس دقائق هبطت , يقول لك بأم مل يسافروا بعد, اتصل أبو حممد من املطار - 
  ولكن يقول لك بأن كل شيء كما رتبتم وال تقلق فهم خبري, اضطراريا
  "بشأن أبو طالل؟ طيب أمل تقويل له" - 
  أوامر منه  تقابله بأي سبب من األسباب وهذهوهو يؤكد لك أن ال, أخربته...بلى - 
  "طيب على الذهاب.....إن شاء اهللا لن أقابله" - 

وتأكدت بأن جهاز التليفون يكون مراقب , وتساءلت ماذا يريد؟, استغربت من ظهور أبو طالل من جديد بعد شهر
وتكلمت مع , وحتركت بسرعة إىل عائلة الشيخ أبو عبيدة, هذا من بداهيات العمل اجلاسوسي, الرقمبعد معرفة أبو طالل ب

وكلهن أكدن يل بأن مل يعطني الرقم , ورضوانة وأم زينب, وسألت اخلالة فاطمة, طاهرة فقالت يل بأنه مل يعطي الرقم ألحد
  حتركت بسرعة إىل دكان اسكندر وسألته, ألحد

  "د اليوم؟هل قابلت أح" - 
  قابلت صاحبك املغريب الذي كان يأتيين بآمانات من جالل  - 
  "وماذا قال لك؟" - 
  أصر أنه يريد رؤيتك  - 
  "قل ماذا بعد؟.... طيب قل" - 
أعطيته , وسألين رمبا تسكن يف ايس يل ويف األخري ملا أصر أنه يريدك لضرورة ما, قلت له بأنين ال أعرف مرتلك - 

  رقم التليفون
  "ماذا فعلت حبق اهللا؟..ندر أمل أحذرك من هذا؟اسك" - 
  واتصلت بزوجتك وهو تكلم معها, لكن أنا أعرف أنه صاحبك - 
, زعجها باالتصاالت يف حني آلخرهو اتصل بزوجيت وأ, عندي خصوصيايتولكن ...صحيح...هو صاحيب" - 

  "أيرضيك هذا؟
  فأنا أعرف أنه صاحبك, مل أقصد إال اخلري - 
  ".جاءك ال حتاول أن تأيت به إىلّ قل له بأنك ال تعرف بييت....أفهم! طبعا" - 

حياول  سأهلا أسئلة كثرية وكان, التليفونواستجوا عرب , طالل اتصل من جديداتصلت بزوجيت فقالت يل بأن أبا 
, ا إن شاء اهللامث أخربتين بأن فهد اتصل يريدين قلت هلا سأذهب عندهم الحق, سأصل عندك بعد دقائققلت هلا , معرفة البيت

  وملا وصلت دخلت عند شباب وكان أول سؤال سألوين , وحتركت للبيت
  , أين أبو حممد أهو يف نريويب أم سافر؟ نريد مقابلته - 
  ".وهو يف مكان آمن, إنكما لن تستطيعان من اليوم مقابلته ألسباب أمنية" - 

وقلت هلما , ا كما اتفقت مع أيب حممد على ذلككنت أعلم بأن معناويام عالية وما كنت أريد أن أهبط عزائمهم
  ودخلت عند أم لقمان ليفاجأين باألخبار, بأما جيبا أن جيتهدا يف الدعاء
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  "هل اتصل من جديد؟, السالم عليكم" - 
  مل يتصل ولكنه يا أبا لقمان كأنه قلقان أو يريد معرفة شيء ما, ال - 
  "وماذا قال لك بالضبط؟" - 
مث , أجبته بأنه يف وسط البلد, وأين زوجك؟, رديت عليه بأنين جئت من شهر, ىت وصلت؟اتصل يب وسألين م - 

مث , فقلت له بأنين جديدة يف هذا احلي وحنن نعيش بعيدين جدا من وسط البلد, سألين هل ممكن أن تعطيين عنوان البيت؟
فأجبته أنين , ناس يسكونون معكم يف البيت؟هل هناك أ, قلت له أنا ال أعرف أمساء األحياء, سألين هل أنتم يف ايس يل؟

وقل له أن يتصل يب , مث قال يل أخرب زوجك بأنين يف فندق املرياديين, وأوالدي فقط, أسكن مع زوجي وأيب املريض
  .فقلت له ال مل يرجع بعد, مث اتصل من جديد وسألين هل زوجك رجع؟, مث أقفل اخلط, أنا أنتظر اتصاله, ضروري

أن نفصل اخلط ملدة طويلة حىت جنهز نفسنا  وأحسن شيء, يه أبدا لو اتصلال ترد عل, يا أم لقمانطيب امسع " - 
  ".متام؟, للسفر

كنت أعرف أن أقل خطأ ستفشل العملية وأبو طالل كان قد بدأ رمسيا بالعمل مع املخابرات العاملية يف الكشف على 
, وكونه يرتل يف فندق مخسة جنوم أمر أثار عقلي, ا ما أقلقين كثريام وهذ5/8/98وقد ظهر يف تاريخ , خاليا القاعدة النشطة

وتركت الشباب , وأخربت زوجة الشيخ بأن ال ختربه أي شيء عين, وقررت أن ال أتصل به, فأنا أعرف إمكانياته جيدا
مث قلت ألخينا , وزوجيت ورجعت إىل فندق هيلتوب وقابلت فهد واألخ مروان وتأكدنا من حجزمها التذاكر وموعد رحلتهم

واألخ فهد رجل يعتمد عليه يف الصعوبات , فهد بأن يأيت يوم اخلميس إىل البيت ليساعدين يف نقل أغراضي  لشحنها إىل البلد
فأدخلتهم , وقد طلبوا مىن التليفون, ورجعت إىل البيت وأمضيت معظم الوقت مع األخ عزام والعوهلي, وأخ فاضل جدا جدا

يف مشاريع جتارية مث أقفل ) ربيع(ل العوهلي باليمن وتكلم مع الشباب يف اليمن ومنهم نواف احلزمي مث اتص, الغرفة عندي
  .مث أخلدنا مجيعا إىل النوم, اخلط

مث تركته لريجع إىل فندقه , يف يوم اخلميس تركت الشباب صائمني وخرجت أنا وفهد ونقلت األغراض معه إىل املطار
حتركت . مث ذهبت إىل املدغشقرية ألؤكد احلجز لزوجيت وعمي واألوالد, انيا ألؤكد املوعدومن مث اتصلت بترت, ليجهز نفسه

وكنت قد دفعت اجيار , إىل بيت عائلة الشيخ أبو عبيدة وقلت هلم بأن أم لقمان ستسافر غدا وأننا سنأيت لزيارم قبل املغرب
لنودع , مث أخذت العائلة إىل باركلند, ربنا محايت مبوعد السفريةوملا رجعنا إىل البيت اتصلنا بالبلد وأخ, البيت للشهر الثالث

ألنين كنت , وكنت أحزن عليها, وعرفت أن هذا اليوم سيكون آخر يوم ألم لقمان مع تلك العائلة الطيبة, عائلة الشيخ
عا ال تعرف أي شيء عما فال أريد مشاكل هلا وهي طب, مرتبطة جدا بتلك العائلة وأعرف أن بعد العملية سأبتعد عنها لألبد

وأصرت زوجة الشيخ وأختها منرية واألخت فاطمة أن يأتوا معنا , مث حتركت العائلة كلها لبيتنا لتوديع عمي املريض, نفعله
وسلّمن اهلدايا , مث عندما وصلنا البيت سلّموا على والد أم لقمان, وفعال حتركنا بسيارتني, لالتصال بأختهن زيتون يف موانزا

يا أختاه إن أم لقمان ستسافر بعد صالة الفجر فأريدك ", مث قلت ملنرية, مث اتصلن وودعنا تلك العائلة الطيبة, ولقمان, اآلسي
فأكدت يل بأا ستأيت بعد , "فأحسن شيء أن نذهب بسيارتني للمطار, أن تأيت بسيارتك فأغراضها كثرية ومعنا مريض

قلت هلم بأنين , يت اتصاال مع فهد فأكد يل أنه سيهتم مبحمد وسيتحركان سوياوبعد ذهان وقبل صالة العشاء أجر, الفجر
  .ومل يهدأ يل بال تلك الليلة, سأتكد من سفرهم إن شاء اهللا
وأخربته بأا , تكلم مع أمه, فاتصل مبكة, وكنا تقريبا يف الساعة الثامنة مساءا وقت صالة العشاء, أراد عزام أن يتصل

فقال هلا يا أماه عندي سفر مهم , فدعاء الوالدة لولدها مستجاب, العشاء فقلت له أخربيه بأن تدعي لناذاهبة للحرم لصالة 
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مث تكلم العوهلي مع أم عزام وأخربها عن قصة مقتل أحد شباب , فقالت له إن شاء اهللا يا ولدي, أدعي اهللا يل بالتيسري, غدا
وسألت , مث اطمئنت األم لالخبار, يف ترعات جالل آباد على ما يبدو العائلة يف جالل آباد فهناك أخ من عائلتهم قد غرق

أنت ادعي اهللا لنا يف هذه الليلة , فقال هلا ستعرفني يا أماه عما قريب إن شاء اهللا, عزام إىل أين تسافر يا ولدي؟ وأين أنت؟
فقلت له لك ذلك , طريق الفاكس إىل اليمنمث سلمين األخ العوهلي ورقة وأرادين أن أرسلها عن , وأقفال األخني اخلط, بشدة

وهذا الرقم قد  9/11ومها من منفذي ) احملضار(و سنان ) نواف احلزمي(وطبعا هذا الرقم كان ألخينا ربيع , غدا إن شاء اهللا
لليلة اوطبعا تلك , طويلقلت هلم اذهبا لتسترحيا فسفركما , ا استجوبو العوهليكشفه عمالء اإليف يب أي بعد العملية عندم

وال أظن أنين سأنام الليلة , واألوالد هلما بأنين سأرتب أغراض أم لقمانوقلت , ه بأن يلطف ماوسأال, قاما هللا معظم الليل
  .فقد كنت مشغوال يف ربط أغراض زوجيت, وفعال تلك الليلة مل نذق طعم النوم إال ساعتني تقريبا

دت بأن األخني قد غادرا للمطار ويف الساعة احلادية عشر ليال يف وقت متأخر من الليل اتصلت بفندق هيلتوب وتأك
وفعال كان أبو , "فإن كان أبو طالل اقفلي اخلط, ارفعي السماعة وتتأكد من املتصل"وقلت ألم لقمان , رن جرس التليفون

ظر اتصال من األمري فأقفلت اخلط ويف واقع األمر كنت أنت, هل تسمعين؟ هل زوجك موجود؟, ...آلو... آلو... آلو, طالل
, ولكن اآلن أصبح أبو طالل يزعجنا بتلك االتصاالت يف منتصف الليل فهو مل يهدأ له بال, ليخربين أنه وصل ومن معه خبري

, مث اتصلت مبطار جومو كيناتا العاملية وسأتلهم عن اسم مروان وفهد, فرييد معرفة شيء ما وحنن مصرون على أن ال يعرف
فقيل يل بأن كل ركاب اليب أي إي قد غادروا فحمدت اهللا فقد كنت , "غادرا باخلطوط اليب أي إي؟هل هذان الشابان "

وكان اجلو يف تلك الليلة بارد فلقد انتهى كأس العامل للكرة القدم وغدا إن شاء اهللا سنبدأ , قلقان بشأن جواز سفر حممد عودة
الذي خلق اهللا فيه آدم ونفخ فيه الروح وأُدخل اجلنة , اجلمعةكأس آخر ومبارة أخرى بني األمريكان والقاعدة غدا يوم 

والتاريخ امليالدي يشري إىل , وما أدراك ما يوم اجلمعة, اجلمعة عيد للمسلمني ويوم لنفخ الصور, وأخرج منها ومات يومها
إنه , هـ1419ربيع الثاين  14اليوم الذي دخل فيه القوات األمريكية الكافرة يف جزيرة العرب واحتلتها عسكريا واهلجري 

االحتالل األجنيب لبالد املسلمني شاء من شاء وأىب من أىب حنن نتكلم عن حقائق جيهلها كثري من الناس أو يتجاهلون 
وال أحد سيتباكي على األمريكان فلدينا كثري من املشردين الفلسطينيني للبكاء من أجلهم ولدينا كثري من أطفال , ملصلحتهم

يا اهللا تقبل أعمالنا واكتبنا من ااهدين , عليهم ولدينا كثري من أطفال وأرامل البوسنة والشيشان لنبكي عليهم العراق لنبكي
  .حقا وجتاوز عن أخطاءنا

واتصل أبو طالل من جديد بعد منتصف الليل مث قلت ألم , كنت قلقان جدا تلك الليلة ألنين كنت أنتظر النتائج
قد تأكدت بأن الشباب قد سافروا مجيعا ومل أكن أتصل بترتانيا من بييت , متاما فال نريد ازعاج ليفونلقمان بأن خترج خط الت

ودعوت اهللا بشدة يف تلك , وكنت أعلم أن األمور تسري بشكل جيد وأي خطأ هناك سيتصل أخونا خلفان رمحه هللا, أبدا
  وكانت تسألين, ريد اهللا أن يسهل سفرهمالليلة وقلت ألم لقمان اجتهدي يف الدعاء ألن هناك شباب مسافرون ون

  ,هل ستأيت فعال عندنا يف البلد أم ستسافر مباشرة من هنا؟ - 
هيا هيا , مث من هناك سنرتب, وسوف آتيكم, قلت لك بأنين ال أستطيع أن أسافر دون التأكد من صحة أبوك أوال" - 

  ".يا أم لقمان لنرتب احلقائب
وقد شحنت كل شيء املراتب , أثناء السفر أكثر من زوجيت وهي تقر بذلك ويف احلقيقة أعرف ترتيب احلقائب

أما أنا وأم لقمان فلم ننم تلك الليلة فقد كنا , وأبقيت فقط بعض املراتب لألخني واألوالد والعم, واملوقد وكل ما هو نافع يل
 .وبعد اآلذان نزلت للشباب, مستيقظني طوال الليل وننتظر آذان الفجر
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  ليةيوم العم
  

وها حنن نصبح يف اليوم الذي انتظرناه طويال فقد , بعد صالة الفجر قرأنا ما جيب قراءته, أصبحنا وأصبح امللك هللا
ونور الشمعة هي اليت , وصحيح أن الفجر مهما تأخر فهو قادم, وحنن نذهب ونعود وخنطط, أشهر 10مضى علينا أكثر من 

, كن ألصدق أن شاحنتنا البتار واقفة يف املوقف وأمحد عبد اهللا ينتظر يف دار السالممل أ, ماشاء اهللا, تطغى على الظالم الدامس
  مث ذكّرت األخ عزام, فبعد الصالة بدأنا بالدردشة قليال

  "أتذكر اسم الشارع الذي تسري منه كل يوم؟" - 
  "شارع اجلنة"طبعا وهل أحد ينساه إن امسه  - 
فعندما أسأله سبب , "أنا مرتاح البال من هذه العمليات"يقول يل  فقد كان أمحد عبداهللا, صحيح أنت تذكره" - 

وأما أنا فالعملية كلها تقام يف , أال ترى أن الشارع الذي سيسري منه عزام إىل اهلدف امسه شارع اجلنة", فريد علي, ذلك
  .وكنت أتعجب من تأويله, "دارالسالم احدى أمساء اجلنة

  بالليل ومشتاق للجنة أليس كذلك يا بالوشي؟ هو جاهز من أمس, األخ البالوشي - 
  هل ممكن أن أحقق اتصاال؟, طبعا حنن مل ننم أمس كنا ندعو اهللا أن ينصرنا - 
ال بأس ممكن ذلك أنا سأذهب إىل املطار لتوديع أم لقمان وستبقيان هنا النتظاري حىت أرجع وأقرر مىت سنغادر " - 
  "إن شاء اهللا
  هل أبو حممد موجود؟ - 
  "وهو يف آمان إن شاء اهللا ال تقلقا عليه, عا موجود يف مكان ماطب" - 
  "هل أخرب أم لقمان أن جتهز لكما االفطار؟" - 
  فيجب أن نكون صائمني, حنن نذهب للقاء اهللا, يا أبو آسيا - 
  "قل يا بالوشي ما تقييمك هلذه العملية شرعيا بصفتك طالب علم, طيب نسأل اهللا أن يثبتكم ويتقبل عملكم" - 
فكل ماهو جيوز يف فلسطني فهو جيوز ضد من ميول العدو , واهللا ليس عندي شك أنه ضرب للعدو يف الصميم - 
احلمد هللا حنن ال نفرق بني اإلدارة األمريكية والصهيونية االسرائيلية وقد أعلن الشيخ حربا واضحا ولنا احلق يف , الصهيوين

حنن نضرب إدارة السي أي , وهذه بداية املعركة, فهم اليوم باآلالف هناك ,الدفاع عن مقدساتنا يف فلسطني أم يف اجلزيرة
  .املؤسسة العسكرية اليت تسيس احلروب يف أفريقيا واخلليج ولن نتراجع عن القتال حىت حيكم اهللا بيننا وبني عدونا, إي

  "طيب هل هناك عمليات أخرى غري هذا حسب علمك؟" - 
  ولكن حنن أول دفعة ونسأل اهللا أن يعز االسالم بنا, ينعم هناك شباب يف اليمن حسب علم - 
  "إن شاء اهللا أنتما سوف تكونان املدرسة األويل يف مواجهة العدو بأساليب العمليات االستشهادية" - 
  ".طيب أنا أترككم لتكملو األذكار وأذهب ملساعدة أم لقمان" - 

صالن به ومها كانا على علم بتلك ع وسنان كانا يتمرة كول ألن ربيكان أخونا العوهلي يعرف خبصوص عملية املد
واحلق يقال معظم هؤالء الشباب من بالد احلرمني مل يقدموا أنفسهم يف أي عملية تقام يف بالد اإلسالمية كان لديهم , العملية

, تنع بذلكومل جيرب أحد من القيام بعمليات استشهادية مادام هو مل يق, هذا ما فهمت منهم, حتفظ شديد خبصوص ذلك
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وحزمنا , فردت علي أا ستأيت بعد دقائق, واتصلت مبنرية, وجهزنا عمي, دخلت يف داخل املرتل وبدأت بتجهيز األوالد
يا أم لقمان إن األنبياء قد تعبوا أكثر منا من أجل , وقلت ألم لقمان حنن بعنا أنفسنا هللا وال نبايل مبا نالقيه من أجل اهللا, أمتعنا

طبعا كل هذا ال أدري أن األخ حممد , هل سأراك ثانية يا حبييب, وكانت أم لقمان تنظر إىلّ ولسان حاهلا تقول, هللاال إله إال ا
وهناك فرق التوقيت بني نريويب وكراتشى فنحن كنا يف الفجر أما كراتشى فقد , عودة مت ايقافه يف كراتشي بسبب ورقته

ورمبا بسبب إتصااليت مبطار نريويب وسؤايل عنهما حرك من كان يتصنت علينا , كانت الساعة تشري إىل الثامنة صباحا تقريبا
ويف نريويب كان الوقت , ملعرفة ما حبوزم ولكنهم مسكوا الشخص اخلطأ فمحمد عودة ال يعرف أي شيء عن العملية طبعا

اعداين على ادخال عمي يف السيارة ليس, وناديت األخ عزام والبلوشي, فقد وصلت األخت منرية بسيارا النيسان, مير ببطء
, ومن ال حيب مكة؟, وقد سلم عليهما حبرارة وقلت له هؤالء من مكة وهو طبعا مل يكن قد حج وقد فرح مبقابلة شباب مكة

وحتركت أنا إىل املطار مع زوجيت واملسافة من روندا , مث ودعا األوالد, فهي مدينة أشرف اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم
وكانت , وفعلنا ما بوسعنا حىت سافرت أم لقمان مع أبيها واألوالد, ووصلنا املطار, كم 35يت إىل املطار تقدر بـ است

وودعتين وقالت يل بأا , ويف املطار أعطيت منرية ما تكفيها للبرتين لتعود بسالم, الساعة تشري إىل التاسعة والنصف تقريبا
ورجعت بسياريت النيسان , خلالة فاطمة أنين سأنتقل من اليوم للعيش معها يف البيتوقلت هلا بأن خترب ا, ترجع إىل البيت

وكذلك , فكنت أتابع تلك األوراق يف إدارة املرور, وكان هناك بعض األوراق املهمة اليت ختص األخ شيخ سويدان, البيكاب
ولكن , خ فهد عندما اشتراها من تغيري امسهأوراق السيارة اليت كانت معي فهي مسجلة باسم أورويب ايطايل ومل يتمكن األ

  .قلت له بأنين سأتابع تلك األعمال بعد العملية
والتقيت بالشباب وقد أخربوين بأما اتصال بأهاليهما فقلت ال بأس فأنا سأسدد كل , أسرعت راجعا إىل البيت
نسري يف الشارع وضرورة انتباه عزام  وجلسنا نتكلم عن االجراءات النهائية وكيف, الفواتري مبا بقي عندي من أموال

وكنت قد وضعت لعزام اشارة يعرف فيها بأنين , لالشارات لتجنب أي خمالفة مرورية لنتمكن من الوصول إىل اخلط الفاصل
, وهذه النقطة كانت من بداية شارع هيالسي السي, وخط آخر ال يتوقف أبدا حىت لو الشرطة تدخلت, سأتركه عندها
البيت أصبح كالشبح دون لقمان وآسيا؟ وقال يل عزام أتذكر أنين قلت ألمحد عبداهللا بأنين أن ترون كيف وقلت للشباب أ
, فسألتهما وملا االستعجال, "طبعا يا هارون"فأجاب البلوشي , فرديت عليه أظن أنك تقصد أننا ننطلق, سأسبقه إىل اجلنة

وعجلت إليك {, هزت فؤادي عندما مسعتها وكأنين أمسعها ألول مرةفردا علي يهذه اآلية اليت , صحيح بأن خري الرب عاجله
مث قلت هلما أنكما ستفطران عند احلور العني إن شاء اهللا أما حنن فهناك مالحقات , فلم أتفوه بكلمة بعدها }رب لترضى

وقلت هلما هيا يا شباب , ونظرت للساعة فإذا هي العاشرة صباحا, ومستنقعات ومشاكل تنتظرنا نسأل اهللا أن يثبتنا بعدكما
وكانا األخني يريدان أن يستفيد اإلخوة من أوراقهما , كل واحد جيهز ما سيحمله معه يف السيارة, بدأ املسري إىل اهلدف

, ورفضا ذلك أما أمحد عبد اهللا يف ترتانيا قد محل أوراقه التونسية مبهنة طبيب, فقلت هلما من األفضل ان حتمالنه, الشخصية
, فهو كان بعيد جدا عن مهنة الطب, هل تعرف كيف تعطي اإلبرة للمريض يا دكتور؟, كت حول جوازه فنسألهوكنا نن

ألنه أشقر كاألوريب وشعره ذهيب ومن الشباب الطيبني املخلصني يف , وطبعا رمبا يتساءل  األخ القارئ ملا مسي باألملاين؟
م يف جهادوال عندما أجرينا مناورة 1992وعرفت هذا األخ من  ,فقد استأذن من اجلماعة االسالمية للعمل معنا, العمل

وبدأ األخني جيهزان أنفسهما وأخذ أخونا عزام املسجل اخلاص به , كبرية جدا على أعلى مستوي وقد ذكرت ذلك سابقا
ش اجلبان؟ ال وعي, أترضى اهلوان؟ ال ال وألف ال"ومعه شريط قرآن وأخرى ألنشودة اسالمية على ما يبدوا وتقول النشيد 

ولكن , ال أحفظه جيدا فأنا ضعيف يف حفط األناشيد, "فقمنا مجيعا نليب النداء, حيا للجهاد, بالدي تنادي", "ال وألف ال
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وكذلك جهز البالوشى نفسه وتركا أغراضهما البسيطة معي ومل يكن هناك شيء مثني إال تلك املسجل , أحيانا أمسع ما يهمين
وأنا , وقال يل سوف تتذكرنا بأغراضنا قلت هلما اهللا سيبدلكما بكل هذه األغراض جنته$ 110وكانت سعره , الدجييتل

  .ودخلت موقف الشاحنة, مث أقفلت مجيع أبواب البيت, أحسدكما على ما تقومان به فال حسد إال على التنافس يف اخلري
  

  الوداع األخري
  

فدخل أخونا عزام إىل الشاحنة ووضع املفتاح , قلت لعزامهذا ما " فحسني ينتظر للدفن" "شغل السيارة يا بويا" - 
فقلت له هل ممكن أن ترتل وتصلي ركعتني وتدعو اهللا , فبدا مرتعجا, مث جرب ثانية فلم تشتغل, وشغل السيارة ومل تشتغل

سيارة وفتحت مفتاح فخرج من السيارة ونزل وجلأ إىل اهللا بالدعاء وأنا دخلت ال, فإن الرسول إذا حزبه شيء جلأ إىل الصالة
فطار أخونا عزام من الفرح وكان , ومل ينتبه عزام هلذا األمر مث دورت املفتاح فدارت السيارة, الديزيل فقد كان مغلقا
, قلت لعزام أتعرف أن كل ما نفعله اآلن سيكون سنة لكل عملية يقوم ا ااهدون بعد اليوم؟, البلوشي يف داخل الغرفة

وكان أخونا أبو حممد املصري يقول يل , وتعرفا أنكما ذاهبان ملواجهة أكرب عدو لالسالم, العاملني بكثرةفيجب أن تذكرا رب 
بسبب أننا كسبنا خربة يف أول عملية , وللمهاجر بأننا أصبحنا كوادر قيادين نستطيع أن ندير العمليات املستقبلية بأنفسنا

وإذا مرت التجهيز , د تنفيذ فقط فالتجهيز هو أصعب حلقة يف العمليةوهذه العملية ليست جمر, علنية للقاعدة يف اخلارج
 ودخلت لألخ البلوشي, بسالم فالتنفيذ يسهله اهللا بإذنه سبحانه وتعايل

 "أنت جاهز؟" - 
 نعم انظرين وافحصين - 
 "هل لبست تلك اجلاكيت الكبري اليت أحضرناها آخر مرة؟, متام" - 
  وكذلك القنابل الصناعية, يب اجلايكتطبعا وسوف أضع املسدس يف داخل ج - 
فهناك اشتباك لفترة دقيقة كي تتمكن أنت من طرد , جيب أن يكون اجلميع مسلح, هل عزام محل سالحه معه" - 

قبل , وكذالك البوابني واحلراس, أكرب عدد من املارة يف تلك املنطقة أما عزام فسوف يواجه املاريرت املوجودون فوق السطح
  "تفجري قنبلته

  . أظن أنه قد محل مسدسه - 
ات فتلك املسدس, فهم قد اشتركوا يف العملية بدون أن يعرفوا ذلك, كانت تلك املسدسات من قبل اإلخوة يف ممباسا

مع اإلخوة يف حركة االنصار الباكستانية الكشمريية وكانوا خيططون خلطف الطائرة كانت تابعة لعيسى الكيين وكا خيطط 
فقد اتصل بنفسه من السجن باإلخوة الكينيني وأخربهم بأن يساعدوا , ليتم التبادل مع الشيخ مسعود أزهراهلندية يف نريويب 
, ومت جتهيز كل شيء, والشباب الكينني مل يتأخروا فجهزوا أنفسهم واشتروا تلك املسدسات من الصومال, اإلخوة يف العملية

أنه نسق , وأحد ناشطي حركة ااهدين الكشمريين, ل اجلاسوس بريلأخربين األخ بأن إبراهيم باي وهو املتهم يف عملية قت
ولكننا تدخلنا يف آخر حلظة عرب مناشدة األخ أبو حممد للشيخ أبو حفص بأن خيرب األخ , كانت خطة حمكمة وممتازة, معهم

ذلك فاتصل إبراهيم بالشباب  بأن ال يعملوا أي عملية يف شرق أفريقيا يف هذه الفترة وقد مت, القائد فضل الرمحن الكشمريي
وهذه املسدسات , وقال هلم بأم سيخرجون الشيخ مسعود بالطرق القضائية ففهم اإلخوة الكينيني بأن العملية قد ألغيت
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كانت آمانة عند شيخ سويدان وأخذناها من عنده لتستخدم يف عملية نريويب وهكذا يكون اإلخوة يف ممباسا قد اشتركوا وهم 
  .د وقع أجرهم عند اهللاال يدرون وق

أما يف ترتانيا فحسب رواية األخ عيسى األسري فإن أخانا خلفان أخربه بأن يبتعد بسرعة من دار السالم ويسافر إىل 
خارج ترتانيا فهناك عملية يف يوم اجلمعة وفعال حترك عيسى الترتاين بسرعة وجبوازه الكيين ووصل ممباسا يف تاريخ 

, فلم يكن لديهم علم مبا جيري يف نريويب, م الشباب أن هناك عمل كبري سيتم يف دار السالمم وحاول أن يفه6/8/1998
, ماذا سيحصل يف أفريقيامث جهز القارب لينتظر يوم اجلمعة ويرى , ونصح عيسى الكيين بأن خيرج من بيته كل ما هو مشبوه

والشباب على , فكنا قد أكملنا كل الترتيبات الالزمة أما حنن يف نريويب, قد استلمه رمسيا منا بعد أخونا حممد عودة وهو
مث قلت , وتركنا السيارة تدور حلوايل ربع ساعة, شوق من لقاء رم وقد قالوا يل بصراحة وعجلت إليك رب لترضى

شر إال للشباب أتعرفون أن اليوم مجعة ودائما هناك ازدحام يف وسط نريويب سنتحرك اآلن لتصال عند اهلدف قبل احلادية ع
والرسول صلى اهللا , وهكذا ركبا األخني السيارة بعد أن ودعتهما حبرارة فأنا مل أجتمع مع هؤالء الشباب من أجل الدنيا, ربع

, رجالن حتابا يف اهللا وافتراقا من أجله, عليه وسلم قد أكد بأن من السبعة الذين سوف يظلهم اهللا يف ظله يوما ال ظال إىل ظله
ودعتهما وداعا األخ الذي سيفتقد إىل , اإلخوة هللا سبحانه وتعاىل وأرجوا أن جيمعنا جيمعا يف جنانه آمني فأنا أحببت هؤالء

  .إخوته األحبة
أخذت اإلخوة باألحضان وودعتهم وسلمت عليهم ومن مث فتحت هلما الباب الرئيسي وقلت لعزام حترك ببطء حىت 

يل فواصل الطريق وإذا حصلت أي مشكلة يف موقع اهلدف فأنت تعرف  وإذا حصل أي شيء, أقفل البوابة وأحلقكما بسياريت
إن األمريكان والصهاينة هم ميلكون اإلعالم , جيدا خطة الطوارئ واالحتماالت األخري أليس كذلك؟ فرد علي بنعم

م مث دعمت 1991ويصورون للعامل أم ضحايا القاعدة وهذا عكس الصورة فالواليات املتحدة هي اليت دخلت العراق بعد 
وهناك سياسة صهيونية متبعة قبل ضرب اخلصم أن تصور للعامل أنه قوي وميلك الكثري , الصهاينة يف تعذيب الشعب الفلسطيين

ال أحد يقدر عليه إال , وأمريكا جنحت يف تشكيل القاعدة وكأا وحش كبري, ولديه االمكانيات العجيبة وما إىل ذلك
وال متلك ما , بأن القاعدة هي منظمة بسيطة جدا, أقول مبا أنين أمري سر القاعدةو, وما إىل ذلكوية واالضطهاد األسلحة النو

ولكن ألال يقول الناس بأن , وهكذا نصبح أقوى من أي جيش أو سالح يف العامل, سرنا هو إمياننا باهللا, تقوله األمريكان
بالعكس حنن نفرح أم يرعبون أنفسهم قبل أن , نبايل موال , فهي تلجأت إىل النفخ فقط, أمريكا تشن حربا غري متوازن

حنن سنضرب اإلدارة األمريكية يف , "نصرت بالرعب مسرية شهر"حني قال , امجهم وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عد حنن من حقنا الدفاع عن النفس وليس صحيحا أن املعركة بدأت ب, كل مكان ليحصل ما حيصل وليعارض من يعارض

يا أمة حممد أين أنتم؟ هذه ليست , ألا بادأتنا يف العراق مبيليون طفل عراقي, إننا حنارب أمريكا من قبلها, ال, 11/9
وكنا مرتاحني يف السودان نتابع جتارتنا وبناءنا لألمة وبدال أن تترك , يا أمة حممد حنن جسم واحد, بل أرقام منظمام, أرقامنا

ودان لكسب قوت يومها ولبناء دولة مسلمة طاردا وجيشت احلكومات علينا وطُردنا من بالد القاعدة وشأا يف الس
فال نستطيع كل يوم أن , املسلمني إىل إمارة االسالم وهناك حتولت القاعدة إىل األسد الشرس الذي ال يستطيع أحد من إيقافه

فوجود الشيخ يف السودان كان خري , ا ختطأ يف احلساباتوأمريكا هي دائم, وأحسن وسيلة للدفاع هو اهلجوم, ندافع وندافع
ولكن يف نفس , وعندما ذهب إىل أفغانستان أصبح حر طليق ال حياسبه الدول, أفعالهم ألمريكا فقد كان الشيخ مقيد يف عظي

ن وأصبح الشيخ وهكذا جاءت أمريكا وأزالت الطالبا, الوقت كان هناك سلطة أمري املؤمينني اليت تتابعه يف بعض األعمال
أسامة طليق يف مواجهته لألمريكان وليست هناك أي دولة ستحاسب القاعدة من بعد الطالبان فأمريكا واهللا هي ال تفهم 
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ففتح لنا باب , فقد أغلق باب أفغانستان يف بداية التسعينات, وحنن نثق باهللا أنه كلما أغلق بابا فتح آخر ملصلحتنا, األمور
, منتصف التسعينات لنرجع إىل باب أفغانسان مث أقفل هذا الباب يف بداية القرن احلايل لنذهب إىل العراقالسودان مث أقفل يف 

كلما أوقدوا {أما كفار الغرب فنقول هلم كما قال ربنا سبحانه وتعاىل , واهللا معنا يف كل حتركاتنا وسوف ينصرنا بال شك
لقد لفقت السلطات األمريكية األكاذيب }  ال حيب املفسديننارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا واهللا

أنسيت أمريكا أا هي اليت كانت لديها عالقة بصدام ! يا سالم, بأن صدام له عالقة بالقاعدة, لسحق الشعب املسلم العراقي
اعدة كانت هلا عالقة عندما عذب شعبه يف حالبتشا وملاذا ال يفهم بنوا جلدتنا هذه احلقائق؟ هل نسيت أمريكا أن الق

بالسودان؟ وملاذا العراق بالذات؟ واآلن ورغم أن العميل برواز مشرف جيري وراءهم ملساعدم فهم غري راضني ويضغطون 
أمريكا بدون شك تعرف أن بعد سقوط , والشيخ أسامة هو ليس فيها, لون األبرياءعلى الباكستان يف مناطق القبائل ويقت

االسالمية حرة وواهللا كل ما حيصل يف أوروبا من مدريد إىل استنبول مرورا بالرياض ولندن وشرم طالبان أصبحت احلركات 
فالشيخ بعيد , فكلها ردة فعل بعد أن وجد الشباب أنفسهم دون من يأمره, الشيخ وعمان كلها أعمال غري مدروسة من قبل
تتحرك مبفردها وكل ما أقوله أن فكر وايديولوجية فكل تلك اجلماعات , جدا من أن يأمر أخ بتفجري عشوائي هنا وهناك

هذه االيديولوجية انتشرت بني أوساط , القاعدة اليت تدعو إىل ضرب مصاحل احملتلني ومقاتلة قوات الغرب الكافر والصهاينة
أم ستظل  وازدادت اجلماعات بعد سقوط طالبان هل تفهم اإلدارة األمريكية هذه التطورات, الشباب املسلم بسرعة عجيبة

  عمياء خلمسة سنوات أخرى قادمة؟

  الطريق إىل اهلدف وساعة الصفر
  

أقفلت البوابة الرئيسية مث ركبت سياريت فرأيت احلراس الصومالني يتجهون إىل صالة اجلمعة فعرفت أن الوقت ممتاز 
مث قبل , يف منطقة الروندا الراقية وسرنا يف العشرة دقائق األوىل, فقد حان وقت الصفر, ومل أعد أتذكر أبو طالل وشأنه, جدا

مث بدأنا , حيث مكاتب األمم املتحدة جتاوزت سيارة عزام وأصبحت يف األمام, اخلروج للشارع العام املؤدي إىل غريي غريي
 وهكذا سرنا يف شارع اجلنة اجلميلة واملليئة باألشجار وكنت أرى السعادة يف, نسري ببطء وأخفف السرعة يف املطبات لينتبه

وجوههما ومتنيت لو أين يف مكاما فلو كنت أشك أن ما نعمله وما عملناه حرام أو فيه شك يف شريعة الرمحان ملا شرح اهللا 
أنا سأحاسب أمام اهللا على أفعايل وليس على أفعال , وأنا أستخريه دائما أن يبعدنا يف كل ما فيه ريب يف دين اهللا, صدري
ودم املسلم غال , بني من يهاجم اإلدارة األمريكية والصهاينة ومن يهاجم املسلمني يف بالدهمولكن احلق يقال شتان , األخرين

واهللا كانت تلك اجلمعة اليت هز عزام , وقلعة عسكرية, عند اهللا ويف النهاية هدفنا كانت واضحة ويف دولة معادية لالسالم
يع مدن كينيا على عمل مظاهرات شاملة بعد صالة اجلمعة يف مراكز السي أي إيه هي نفسها اجلمعة اليت عزم املسلمون يف مج

احتجاجا على صمت احلكومة الكافرة الصليبية اليت دعمت ذلك القسيس األمريكي اخلبيث الذي , نريويب وممباسا وغاريسا
ني املسلمني وال خيفى على أحد أن الشهر السابع قد شهد مناوشات كثرية ب, سب حممد صلى اهللا عليه وسلم علنا جهارا

وأراد , لمسجد اجلامع يف وسط البلدراد هؤالء من تصدير األرض الواسعة املخصصة لواملتعصبني من الصليبيني يف نريويب وأ
اهللا أن ينصر حممد صلى اهللا عليه وسلم وأرسل عزام وصاحبه ليذكر الكينيني بعدم املساس بشخص حممد األمني صلى اهللا 

أما ذلك القسيس , ودي والنصراين ورسخ مبادئ األخوة االنسانية واحترام اجلار ولو كان كافراعليه وسلم الذي احترم اليه
وكفى اهللا املسلمني الكينني من خروج , األمريكي فقد وصلته رسالة عزام عندما هزت شاحنته مركز الكفر يف نريويب
وهذا االسم كاف " جهاد"م عزام احلقيقي هو للمظاهرة فقد نصرهم بعزام املكي وسوف تتعجب يا أخي عندما أقول بأن إس
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وسجل عزام عنداهللا من الذين ضحوا أنفسهم وباعوها وقدموا أرواحهم من أجل اهللا , يف ترعيب العدو وشرف ألهل مكة
  .أال يستحيون من اهللا؟, أال يستحي هؤالء الذين يتكلمون على هؤالء الشهداء ويطعنون يف جهادهم, ويف سبيل اهللا

وكنت أقول يف نفسى ماذا فعل , سارت السيارات جنبا على جنب واحنرفنا مجيعا يف شارع اجلنة كما قلتوهكذا 
وكنت أدعو اهللا بشدة وأجلأ إليه وأنا , امحد عبداهللا يف هذه الساعة هل سيسبق أخونا عزام إىل اجلنة فهو احلريص على ذلك

اركلند وسرنا رويدا رويدا وتارة أكون يف االمام وتارة أرجع مث خرجنا من طرف ب, داخل سياريت بأن يفتح عليه وعلينا
, هارون يونس, صاحل, مسكني أبو الفضل"ولسان حاهلما يقول , للواراء وكلما جاوزت األخني يظهر االبتسامة يف وجوههما

وأنا , "يا اليت ال تنتهيوهو سيبقى مع مشاكل الدن, واحلور يف انتطارنا, أي اسم املهم هو مسكني فنحن سنلقى ربنا, عبداهللا
حنن ياشباب عندما ندعو الناس للحق جيب  .من أجله وال نزكي على اهللا أحدا أقول هلما بأنين سأشهد أمام اهللا أنكما خرجتما

هل حنن فهمنا ! اهللا أكرب }ياقوم إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم{, ان نضع مسألة  مهمة يف االعتبار أننا نريد هلم اخلري
والقمار؟ ومن الذين يقرأون , م كما فهمه الصحابة الكرام أم أننا من الذين نسجد هللا شكرا ألننا رحبنا يف اليناصيباالسال

القرآن قبل أن نركب املسرحية ونستهزأ بدين اهللا؟ أم من الذين نعمل احللقات الشيطانية بأصوات عالية وبالطرب وباآلت 
فهمنا الدين أكثر من حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ أم أننا من الذين استوردنا رذالة  وكأننا, واملعازف مث نسمى ذلك ذكرا هللا

الغرب لبالدنا باسم الفن؟ أم أننا ممن جييش العلماء يف املؤمترات من أجل اسكات صوت اجلهاد املقدس باسم السالم واحملبة 
ق شبابنا ونساءنا باسم تبادل الثقافات واحلوار مع اآلخرين وحماربة االرهاب؟ أم أننا ممن يأيت بالكفار إىل ديارنا ليفسدوا أخال

فاليوم كم من أبناء األمة من يعبد الدينار والدرهم واجلنس واخلراب؟ , وجلب السياحة؟ نسأل اهللا أن يهدي اجلميع للحق
أما أمثال عزام والبلوشي , فعندما يتكلمون يسمع هلم وهم ال يتفوهون إال بكالم الشيطان, وهم اليوم أبطال األمة االسالمية
, وشهداء شرق افريقيا, وشهداء األقصى وشهداء غزوات واشنطن ونيويورك, وشهداء عدن, وأمحد عبداهللا وحواء برايف

, ال أحد يؤلف ولو قصيدة واحدة أو بيت شعر من أجلهم, هؤالء الشباب الذين تركوا ملذات الدنيا املباحة لنصرة دين اهللا
انظر إذا , هل فاق كل الشباب ليعلم أم من يصنع التاريخ لألمم؟. خفياء الذين ال يعلمهم إال اهللا ونعم باهللاوهم األتقياء األ

وانظر إىل ورقة ابن , فالشباب هم أتباع األنبياء دائما األبد }فمآءامن ملوسى إال ذرية من قومه{شئت إىل قول اهللا تعاىل 
وأول من عرف بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ويبعث , ى دين عيسى عليه السالمنوفل الرجل النصراين املسلم الذي كان عل

فترجى " أنصرك نصرا مؤزرا, ياليتين فيها جذعا", بسبب أنه قال له مجلته املشهورة ملن يدرس السرية, يوم القيامة حبسنات أمة
ولكنه فهم الرسالة وثبت , مسن فقد بصرهأن يكون شابا ألنه يعلم أن الشباب هم من حيافظون على احلق وهو كان رجل 

أن , هنا زم شر هزمية وهذا هو الفساد األكرب, فعندما تز عقول الشباب وتتجه إىل الرذالة, الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ان عزام وصحبه ارجعوا إىل اهللا وهو لكم ناصرا ومعينا كما أع, فاهللا اهللا يا شباب األمة, تؤتى حمارم اهللا وأن يعصى ليل ار

العامل ونسيت أننا أيضا كنا القوة اليت اسقطت ريكا بسقوط السوفيت ليتفردوا بفقد فرحت أم, يف مواجهة أكرب دولة يف العامل
اهللا . السوفيت وأننا من يقوم ضد اجلبابرة واملتكربين املفسدين ارمني من الصهاينة والصليبني اجلدد من األمريكان املتشددين

فالذكر عند اللقاء من عالمات الثبات على احلق ومن , هي الكلمة اليت قلت لعزام أن يكررها عند لقاء العدو,  أكربأكرب اهللا
  .كان آخر كالمه الإله إال اهللا دخل اجلنة

سرت يف خط وعزام يف خط آخر وكنا نرى بعضنا البعض " باهلاي وي"عندما وصلنا يف الشارع الكبري املسمى 
وكانت النقطة هي الدوار األول من اهلاي وي , قدم وهو كذلك أسرع ملالحقىت فقد اقتربنا من نقطة الفراقوأسرعت يف الت

وهناك ثالثة دورات أخرى ليصل إىل شارع هيالسي السي مث اقتربت من سيارة عزام ورفعت يدي االثنني بسرعة مشريا 
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ارة نفسها مث لوحت بيدي أنين سوف أترككما يف هذه الدائرة إليهما بأن يدعو يل بالتوفيق يف الدنيا وقد رادا علي باالش
املقبلة وفعال أسرعت لألمام وعندما دخلنا تلك الدائرة كمال طريقهما وأنا لفيت سياريت راجعا إىل روندا بأقصى سرعة 

بني أمرمها وأن ينصر كنت أدعو اهللا أن ييسر للشا, صباحا للساعة فإذا هي العاشرة والنصف ونظرت, وأقفلت النوافذ باحكام
اهللا االسالم بتفجري تلك القلعة الكفرية اليت تعادي الصومال والعراق والسودان وتدير العمليات اليت تدبر ضد اجلزيرة العربية 

وتدير الدسائس العاملية املعادية لالسالم منها وكنت أتوقع أن يفعل عزام كما تدرب فقد كانت اخلطة ان يدخل بسرعة , منها
ويؤدي مباشرة ملؤخرة السفارة ويصل إىل , لشارع املخالف وهو خمرج للسيارات اليت تطلع من موقف اخللفي للسفارةيف ا

والسيارة عندئذ تكون بني السفارة وعمارة , البواب اخللفية ولو استطاع دخول سراديبها فله ذلك وإال فقد وصل للهدف
وكل هذه األماكن كانت تستخدم من , لتعليم فهو عندئذ يف وسط اهلدف متامااليت فيها وزارة ا, أفوندي للتنمية وبنك التنمية

وأمريكا ال تقبل بأي مبىن أن تتلصق بسفارا , والدليل أن السفرية كانت يف العمارة ااورة أثناء االنفجار, قبل السي أي إي
شككون بأن السيارة مل تصل يف املكان الالزم هم والذين ي, وسوف يشهد العامل على ذلك بعد العملية, إال أن تكون تابعة هلا

ومل تكن العملية بالرميوت كما يزعمون , واحلراس الذين جنوا أكدوا وصول السيارة للمكان, وامهون ألننا من خططنا ونفذنا
وكنا , ح الكينينيإننا جتنبنا الدخول يف املوقف األمامي لتجنب أروا, ألم يعارضون العملية, وهم ال جيتهدون يف معرفة ذلك

ولكن جازفنا وخططنا ودخلنا من اخللف لنؤكد للعامل أن هدفنا القلعة , نعلم بأن الدخول من األمام أسهل بكثري من اخللف
  .ووصل أخونا متاما للمكان كما خطط له, العسكرية األمريكية

  :فسلم على وقال يل, املهم رجعت إىل البيت بسرعة ورءاين جون العامل ااور
  , هل مسعت صوت قوي أثناء عودتك؟! سيدي - 
  ".ال يا جون مل أمسع شيئا" - 

ولكن محدت اهللا فقد عرفت أن االنفجار وقع واآلن أنتظر هل حصل يف املكان املناسب أم , وفعال مل أمسع شيئا عن التفجري
بسبب , معة يف املسجد الكبريومل أمتكن ذلك اليوم من صالة اجل, وقلت جلون أنين سأغادر البيت بعد الصالة, كيف؟
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وقلت له أحضر يل أي خادم أو خادمة لتساعدين يف تنظيف البيت فأنا سأغادره اليوم وأنت ممكن أن تساعدين لو  ,العملية
يا جون هل مسعت "مث تابعت , "نعم يا سيدي أنا سأساعدك وكذلك سأحضر خادمة من املساكني يف األحياء البعيدة", أردت

كم من 40فرد علي نعم يا سيدي مسعت وكذلك الفالحني الذين جاءوا من مزارعهم اليت تبعد أكثر من , "بريا؟فعال صوتا ك
, وطبعا كنت يومها يف مزاج ممتاز وال أحد يستطيع أن يدرك أنين أفهم ما دار يف نريويب, مركز املدينة مسعوا تلك األصوات

ألتابع األخبار ويف نفس ,  احملطة الكي يت إن وهي تابعة لسي إن إنوفيما ذهب جون ليحضر اخلادمة فتحت التليفيزيون يف
  .الوقت كان علي تنظيف الغرف اليت استخدمها الشباب خالل  األشهر الثالث

  
  
  
  
  
  

  الوضع بعد العملية
  

الناطحات  وبامكان رؤية, رأيت الدخان األسود الكثيف يف مساء نريويب, أثناء تواجدي يف غرفة النوم يف الدور الثاين
رفعنا رؤس "وقلت يف نفسى إن عزام وصحبه قد رفعا رؤسنا ومها عند موالمها يقوالن , وسجدت هللا شكرا, من نافذيت

واهللا كنت مسرورا ". هل تقبلت عبادا مساكني سعوا لرضاك" ",وفدينا بأروحنا لك ياربنا حني طلبت", "املسلمني حني احنت
مل شاق وكان الع, تنظيف البيت ففتحت التليفيزيون وتابعت,  طبعايف تلك الدقائق األوىل حلد اجلنون ومل تظهر حمصلة العمل

وحنن يف القاعدة نلجأ , هللا وا أنفسهم رخصيةلست خريا من أولئك الشباب الطيبني الذين باعف, جدا ولكن فيه حالوة
ة الوصول لألعداء بالطرق العادية فعندئذ عندما يكون من الصعوب, وهذا هو األصل, للعمليات االستشهادية للضرورة فقط

, ونزلت للدور السفلي وبدأت أزيل كل آثار مادة األملونيوم اليت كانت منتشرة يف كل الغرف, ننغمس بأسلحتنا وأجسامنا
وقصدت ذلك ألال يكشف جون أو املرأة تلك , واستمريت مرارا وتكرارا يف التنظيف حىت تأكدت بأنين قد فعلت ما بوسعي

وتأكدت أن ال أحد سيكشف عن األمر إال إذا عرف أن البيت , بقع ومل أدخلهما يف تلك الغرف فقد تكفلت بتنظيفهاال
ويف , كل ما أريده هو تسليم بيت نظيف للمرأة, فعندئذ سيستخدمون ااهر واملكربات للفحص وهذا أمر طبيعي, استخدم

عن تلك البقع البيضاء املتبقية هنا وهناك وقد اجتهدت يف إزالة آثار نفس الوقت ال أريد أن تشك شركة التأمني واملالكة 
مث رجعت إىل تليفيزيون ألجد خريطة نريويب على الشاشة مث بعد قليل ظهر خريطة , ونظفت تلك الغرف بسرعة وبدقة, املادة
األقصى تنادي هل من " "رض الكنانةيا بطل أ", فسجدت هللا شكرا من جديد فقد جنح أمحد عبداهللا األملاين يف مهمته, ترتانيا
مث سلمت , كما قلت تلك القلعة يف دار السالم كانت خمصصة للصهاينة, "نعم يا أقصى من دار السالم نرفع اللواء" "فدائي

وبعد قليل شهدت اخلرب العاجل من السي إن إن وهي القناة اخلاصة بأعداء اهللا من الكفار , إلخوام من األمريكان
وقد أرادت , وبعدها بثالث دقائق فقط وقعت عملية دار السالم 10:37وذكرت أن عملية دارس السالم وقعت , األمريكان

أكد هلم البطل أمحد عبداهللا , اإلدارة األمريكية يف بدأ األمر أن تصور بأن املستهدف بنك التنمية ولكن بعد بضع دقائق فقط
ن هل هم راضون وهنا جلست أتذكر األسرى أمثال الشيخ عمر عبدالرمح ,رمحه اهللا بأن املقصود مراكز العدو السي أي إي
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؟ هل يوسف رمزي واألخ آزمراي واإلميل كانسي ومجيع األبطال الذين يف مبا نعمل من أجل اهللا مث من أجل قضيتهم
واألباطيل تفوه باألكاذيب وبدأت وسائل األعالم احمللية والعاملية ت, ؟مريكية راضني مبا فعلناه من أجل رد حقوقهمالسجون األ

حنن نصنع األخبار وهم ينشرون التراهات واألكاذيب واالشاعات ", ...حول العملية وحيناها كنت يف الغرفة أبتسم فرحة
  ."كالبغبغوات اجلائعة

ع فضرب قل, ومل أكن مهتم بالنتيجة يف احلني, سررت كثريا ألن اهللا كان معنا وبفضل اهللا مت العمل بدون أي مشاكل
هدأت كثريا ألن املهمة قد , فعندما عرفت بأن األخبار تتكلم عن ضرب سفاريت الواليات املتحدة, األعداء يكفيين إن شاء اهللا
وهم من سكان نريويب وقلت هلا , األكثريية يف كينيا, وجاء جون ومعه امرأة من قبيلة الكيكويو, انتهت واآلن ستبدأ املطاردة

ونظفت , وبعض املراتب, خرجت كل األغراض الباقية وأعطيته جلون مبا فيه التليفيزيون الغري ملونوأ, بأن تنظف البيت متاما
حتركت بسياريت بعد صالة اجلمعة ونزلت إىل وسط البلد وقصدت بيت . مث قلت جلون بأن حيرس البيت جيدا, البيت متاما

  :فجاء اسكندر وسألين, اخلالة فاطمة وأطرقت الباب
  حصل؟ هل عرفت مبا  - 
  " وماذا حصل؟" - 
  , جدا يف نريويب قد حصل انفجار قوي... أخي فاضل - 

  : فسألته, هكذا قال يل بصوت خجول
  " هل منرية رجعت إىل البيت؟" - 
نعم هي بالداخل ولكن متعبة فقد كانت يف إدارة املرور فقد أوقفها شرطي ملخالفة مرورية عندما كانت راجعة من  - 

مث أسرعت منرية إىل , أظن بأن القيامة قد قامت يف نريويب: وبعد االنفجار تركها الشرطي وقال هلا, ماناملطار بعد سفر أم لق
  البيت 

  : سألت اسكندر
  " هل فعال هي خبري؟" - 
  , ألن صوت االنفجار كان قوي جدا وهي حتس بتلك االنفجار يف اذا, نعم وهي نائمة يف الداخل - 
  " وهل طاهرة خبري؟" - 
  , ي يف الداخل تتفرج على السي إن إن وهي موسوسة جدانعم ه - 
  "وملاذا هل من خطب؟" - 
  , !فقط موسوسة, ال - 
  .سأذهب ألكلمها ملعرفة ما عندها - 
  :فبادرت بالكالم, دخلت يف الداخل ووجدا تشهد األخبار 
  يا فاضل هل شاهدت األخبار؟  - 
  " وما هي آخر التطورات؟, نعم قليال" - 
  , ت تشري إىل السودان أو ليبيا أو فرنسا ألن هلا خالف مع األمريكان يف أفريقيااملعلوما - 
  "وماذا تقولني أنت؟" - 
  .أظن بأن جهة مسلمة وراء ضرب أمريكا - 
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  "من هم؟" - 
  أنت تعرفهم يا فاضل - 
  "اهدأي يا طاهرة وتفرجي على األخبار" - 
  أين الشباب العرب الذين كانوا ضيوفا عندك؟ - 
  ".فروا بعد أم لقمان ومن اليوم أنا سأنتقل للعيش هنا معكم حىت حيني موعد السفرقد سا" - 

فهي كانت حتس أنين رمبا وراء , شعرت بأن زوجة الشيخ كانت تعرف من هو أبو عبيدة ولكن مل تكن لتخربين
وبعد , ن ألخاف منهاومل أهتم بقلقها فهي أخيت ومل أك, أنا فقط استنتجت ذلك, ولكن مل تفصح أي شيئ يل, العملية

لتبحث عن جثث عمالءها من املوساد الذين , االنفجارات بساعات قليلة وصلت طائرة صهيونية بأعالم دولتهم املزعومة
وكفى اهللا املؤمنني القتال فبعد صالة اجلمعة ألغيت املظاهرة اليت , ودفن مركز السي أي إي يف السراديب, كانوا بالداخل

مل خيرجوا للمظاهرة , بسبب سكوا عن ارم الصلييب الذي سب حممد صلى اهللا عليه وسلمكانت تستهدف احلكومة 
أما يف املناطق الصومالية يف غاريسا فقد فرح املسلمون كثريا وخرجوا للمظاهرات وأحرقت , بالذات يف نريويب وممباسا

وأن احلكومة تستحل بسبب سكوا عن , لكينيةإدارات حكومية وكانوا يقولون بأن اهللا عذب الشعب األمريكي واإلدارة ا
  .القسيس الذي سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وفتحت لنا باب بيتها وجلسنا , بعد املغرب حتركت بسيارة واجتهت لصاحبة البيت وهي تسكن بعيدا عن وسط البلد
, ضة ومرتبكة وخائفة وليست مرتاحةوجالسة أمام التيلفيزيون وكانت شبه مري, كانت تتغطى بلحاف الربد, يف الصالون
  قلت هلا

  "هل أنت مريضة مزكمة أم ماذا؟" - 
  أمل تعرف ما حصل يف نريويب اليوم قبل الظهر؟, أنا خبري, ال - 
  "وماذا حصل؟ مسعنا أن هناك انفجار صغري يف وسط البلد" - 
ويب كثري من السكان ظنوا أن واهللا إنه أضخم انفجار يف تاريخ نري, كذاب من قال لك؟, !!!من قال لك صغري - 

  . يا إالهي األمور كلها يف وسط البلد غري مرتبة, القيامة قد قامت
  "وأين كنت وقتها؟, اهدأي" - 
مث بدأت , وشعرت بسياريت تلف لوحدها ومل أستطع التحكم فيها, كنت أقود السيارة يف شارع اهلاي وي - 

ولآلن , وأدرت سياريت ورجعت إىل البيت من وقتها, هناك حالة فوضىوأصبح , وتتراجع للخلف, السيارات األخرى تتوقف
  .مل أخرج
  "من تظنني يستطيع فعل مثل هذا وقد مسعنا أن مثل هذا حصل يف ترتانيا أيضا" - 
, تقول بأن هناك مرسيدس سوداء دخلت يف السفارة وانفجرت, واهللا ال ندري ولكن حسب مصادر حكومية - 

مثل أنت يا , أنا أنصح كل من هو عريب أن ال يظهر يف شوارع نريويب يف هذه األيام, ة من قاموا بذلكويقال بأن مجاعة لبناني
  فسوف ميسكون كل اآلسيويني , اسكندر

  : ضحكت يف نفسي وقلت هلا
  "املهم هل فقدت أحد يف االنفجار؟" - 
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وعرفت أنه , ه اجلنسية األمريكيةولدي, يعمل فيها يف قسم التأشريات إن صهري أقصد زوج أخيت, يا فاضل اسكت - 
  فقد شق لنصفني من قوة االنفجار, واتصلت أخىت وقالت يل بأا رأت جثته, مات يف االنفجار

  , "مسكني هذا وما الذي جيعله يعمل مع األمريكان؟, إنا هللا وإنا هللا راجعون أنا آسف جدا" - 
  كنت أحتدث مع املرأة حسب عقلها

  .هل أنت تظن أن األمريكان يشغلون أحدا إال بعد أن يواليهم متاما, يكيةهو حيمل اجلنسية األمر - 
  "نقدم عزاءنا من أجل صهرك" - 
فقد قتل السائق ودمر كل , أنا خائفة ومرتبكة فإن االنفجار كان ضخم وال أحد يعرف من نفذ ذلك العمل, شكرا - 

  بعد اليوموكذلك السفارة هي ال تنفع , مبىن األوفندي وتضرر بنك التنمية
  قل يل يا فاضل أزوجتك خبري وأبوها كيف حاله؟ - 
  "ألخربك بأم سافروا كلهم وبقيت وحدي يف الفيال, جئت إليك خبصوص هذا املوضوع, كلهم خبري" - 
  أصحيح ذلك و مىت سافرت؟ - 
  "وكما تعلمني فإن عمي قد تعب كثريا, سافروا فجرا" - 
  .لسن والسرطان يتعبهنعم أفهم ذلك يا فاضل فهو كبري يف ا - 
فأريدك أن تأيت غدا وأسلمك بيتك هل , متاما فال يوجد أحد معي وال أستطيع أن أعيش يف روندا لوحدي أبدا" - 

  "ممكن ذلك؟
  , وبدون نوتايس يا فاضل؟ - 

  .تعين انذار قبل شهر
أجلس ثالث أشهر وأزيد  أنا زبونك املفضل وتعاملت معك بصدق وقلت لك بأنين رمبا, سيديت هل بيننا نوتايس" - 

  "هل الفلوس أهم من الصداقة؟, هل أنت نسيت صداقتنا يف التعامل, حسب ظروف زوجىت وعمي املريض
سوف نقطع من , وبسبب هذا سنتقابل غدا وننظر إىل البيت سويا إن كان هناك شيئ, نعم أنت أفضل زبون - 
  .املقدم

ال تنسى أن تأيت ألنين , دا سنتقابل يف روندا يف الساعة العاشرةإذن غ, فأنا أفهم متاما ما تقصدين, بكل تأكيد" - 
  "فأريد أن تتأكدي من بيتك وفواتري التليفون والكهرباء واملاء وكل شيء, سأسافر إىل جزر القمر قريبا

ة يف ماذا سنفعل وقد تدمر معظم البنوك الكبري, طيب خبصوص املقدم األلفني دوالر, سنتقابل يف املوعد, ال تقلق - 
  .وسط البلد و لن تفتح ألقل من أسبوعني

  " اسكندر سيستلم تلك األموال إن كانت جاهزة أليس كذلك يا أخي؟, ال بأس" - 
  .وأكد هلا اسكند ذلك

  أنا أعرف أنك أفضل زبون وتسهل األمور دائما - 
  "وأنت تعبانة, سيديت هل تأذن لنا فقد تأخرنا وكما تعلمني البلد يف حالة فوضى" - 
  .ال بأس تفضلوا وسنتقابل غدا يف روندا - 

أما املقدم واملؤخر , ومل تشعر بأي شيء اجتاهي وطبعا أنا مل يكن يهمىن سوى أن أسلمها البيت, خرجنا من عندها
وتابعنا األخبار ومل يكن هناك جديد سوى أراء الرئيس , رجعنا إىل البيت. فكل ذلك ليس يف بايل وأنا أعتربها خسائر حرب
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هو مل " إنين أعرف أن شعيب ليس املستهدف ولكن ملاذا هؤالء عملوا العملية يف كينيا؟"رب موي الذي قال مقولته املشهورة أ
حيزن مبقتل األمريكان ولكن بفقدان بعض الكينيني وبدأ النتائج األولية للضحايا خترج وقد قتل معظم الذين كانوا داخل 

وكانت احلفريات وعمليات , أم البيض املعترف م رمسيا, ود وهم ليسوا معترفني مالسفارة سواء كانو من األمريكان الس
البحث عمن يف اخلرابة متواصلة طوال الليل وقد متكن أوالد الشوارع يف اليوم األول من أخذ أوراق كثرية من السفارة مث 

, فهم دائما عنصريون حىت يف األزمات ,الناسحصل هناك مشكلة بني فرق االنقاذ الكينية واألمريكية اليت كانت تطرد كل 
  .مننا متأخرين يف تلك الليلة فكنا نتابع األخبار أول بأول, لعنة اهللا على الكافرين

  :قلت للخالة فاطمة, يف يوم السبت وبعد صالة الفجر وطلوع الشمس
  ",سأذهب الحضار اجلريدة" - 
  .كل الناسوخذ بطاقتك فهناك محلة على , انتبه لنفسك يا فاضل - 

أتصدق بأن جرائد السبت انتهت كلها , خرجت ومل أبتعد كثريا عن البيت ومل أمتكن من شراء اجلريدة ألا قد نفذت
وكان املوزعني للجرائد قد انتبهوا للموضوع وبدأت اجلرائد تتشوق , قبل العاشرة صباحا وهذا أمر مستحيل يف تاريخ كينيا

وبعد الفطور ذهبت أنا واألخ اسكندر إىل روندا وقابلنا صاحبة البيت وأخذا يف . راءاملوضوع وتؤلف األكاذيب جلذب الق
  : جولة سريعة لتقيم الفيال وجتولت ورأت كل الغرف وكانت سليمة وجديدة وقالت يل

  , كأنك مل تستخدمها - 
  : تعجبت وسألتين, وملا رأت البقع على أرضية الغرف املستخدمة من قبل الشباب

  هذه البقع؟ ما - 
  : فقلت هلا

  , "أظن أن هذه البقع عبارة عن رطوبة, تعرفني أنين مل أستخدم هذه الغرف أبدا" - 
  : فردت علي وهي ز رأسها بالرضى

  هي كذلك ... هي كذلك - 
  " سيديت بيتك على ما يرام وليس هناك أي نقص... إذً" - 
  أنت رجل نظيف كيف استطعت فعل ذلك ولديك أطفال؟ - 
عمل , وهكذا كنت أجري وراء األوالد وأمنعهم من خدش أو الرسم على اجلدران, كنت أحسب ملثل هذا اليوم" - 

  "شاق أليس كذلك؟
  نعم ولكن البيت يف حالة ممتازة! ها ها ها ها - 

وشعرت بالرضى مث أخذت عارضة مكتوبة عليها لالجيار , كل هذا وحنن نتجول يف احلديقة فكنت أهتم ا جدا
  .عها يف خارج البيتووض

  "سيديت ألست مسرعة يف فعل ذلك؟" - 
  .فأنا قد قيمت البيت وسأقدم تقريري لشركة التأمني, ال يا فاضل - 

وأنا احترمها كثريا , وشكرتين على حسن التعاون والتعامل ويف احلقيقة كانت امرأة رائعة ومثقفة ومؤدبة, شكرا
سأدفع كل فواتري الكهرباء واملاء "وهكذا سلمت هلا املفاتيح كلها وقلت هلا , وأوال وأخريا تهمها الدخل ال شيئ آخر
  .وودعتها وكان هذا آخر يوم بيين وبينها, "والتليفون يوم االثنني وأسلمها السكندر
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ورأيت حجم الدمار الذي , حتركنا بالسيارة واجتهنا إىل آخر خط نقطة تفتيش يف وسط البلد  وهو قرب اهليلتون
وكل املتاجر الزجاجية قد دمرت ومل أتوقع ما , متر تقريبا 200واملواقع اليت كانت تبعد عن اهلدف بـ, املوقعحصل يف 

وبقي , فمبىن األفوندي اليت كانت ملتصقة بالسفارة كلها قد انتهت متاما أما السفارة فقد دمرت كل الغرف الداخلية, حصل
وكانت اجلماهري تأيت إىل نريويب ملشاهدة احلدث , متاماسي كانتا أقفال وشارع أرب موي وهيالسي ال, اهليكل اخلارجي فقط

وجاء يوم الفرح عندما رأيت أولربايت عرب , سررت لرؤية مركز السي أي إي مدمرة وكنت أنتظر الفرح الكبري, العجيب
اليت تذهب لتعطي األوامر  اليهودية الشمطاء, يا سالم يا أخي القارئ ال أستطيع أن أصف لك مشاعري, القنوات وهي تبكي

حكومات ومعارضة لنيل رضاها , ويتوافد احلجاج العرب واملسلمني لواشنطن, للذكور الذين يلبسون العمائم يف اخلليج
تلك الشمطاء الصهيونية كانت تبكي , نعم كانت تعطي األوامر لألمراء والوزراء وامللوك وأعضاء األمم املتحدة, كانت تبكي

فهي ارمة اليت تدير اخلارجية األمريكية يف , وكنت أمتىن أن تسيل منها دموع من الدماء, قبل التوابيتوهي تست, وتبكي
ولكن من يريد احلق يعرف أن بعد احلرب , فكما قلت أمريكا هي تصور للعامل أا ضحية ااهدين, احلرب ضد االسالم

مث اعالن احلرب علينا وحنن نطلب أرزاقنا يف السودان ال , الصومالمث , وجوع الشعب العراقي, هامجتنا يف العراق, الباردة
  .وعلى األقل أدخلت السرور يف قلوب إخواين الفلسطينيني والكشمرييني والشيشانيني وغريهم. شك أا بادأتنا

ين السي أي إي وقتل امللحق األم, فقد قتل القنصل, اشترينا اجلريدة وقفلنا عائدين إىل البيت وهناك قرأنا العجائب
واهللا أعلم بتلك , من املوساد قتلوا 9وأن هناك , وقتل مسؤولني كبار وكانت اجلرائد تكتب عن مكتب سري للموساد

وقرأت اخلرب الذي كنت أنتظره , والصهاينة نشطوا يف عملية رفع االنقاض. وكل هذا يف اليوم الثاين لالنفجار, املعلومات
كتبت التقارير بأن الزجاجات وأجهزة الكومبيوترات هي اليت قتلت معظم العمال يف , متاماألتأكد أننا ضربنا يف الصميم 

داخل السفارة مث قرأت تصرحيات السفرية بروشنل وهي تقول باحلرف الواحد وموثق عند اجلرائد وإن شئت افتح موقع 
ألن هناك أناس , ه السفرية األمريكية يف نريويبيف االنترنت واطلب تاريخ العملية وسوف ترى ما قالت) النيشن الكييين(جريدة 

  : هذه شهادة السفرية األمريكية يف نريويب تقول, من كفار األمريكان 4يصيدون يف املاء العكر ويقولون بأننا قتلنا فقط 
 مسعت مث, وكنت أعمل لقاء مع وزير التعليم الكيين, يف مبىن بنك التنمية ااورة 21يوم العملية كنت يف الدور "

, ومل تنقطع الصوت, فقلت للوزير ماهذا؟ فرد على بأن املنطقة مزدمحة وهناك عمال السكك احلديدية, صوت يشبه الرصاص
مث توقف املصعد , ومسعنا صوت زلزال كبري, مث فجأة وجدنا أنفسنا فوق املكاتب, وعندئذ تيقنت أن هناك أمر ما حيدث

لو كنت يف , ي وملا توجهت ملكتيب يف السفارة املدمرة قلت لنفسى أنين حمظوظةوتعبت جدا حىت وصلت إىل الدور السفل
  ".من عائليت 150أقول بأنين قد فقدت , مكتيب إذا ألصبحت يف خرب كان

هو العدد الرمسي من املقتولني داخل السفارة والبقية من العمارة اليت كانت  150 ,أريتم وشهد شاهد من أهلها
والذين يشككون يف هذه األرقام فلرياجعوا , وأنا أظن بأن مكتبها السري موجود يف البنك, يل من املارةتتلتصق بالسفارة وقل

ألا ال تعترف , 45مث رفعت العدد إىل , من البيض فقط 12فأمريكا أعلنت مبقتل , ملفات السي أي إي بعد العمليات
,  حيسب اندين يف القوات األمريكية إن كانوا من الدول الناميةوهذا شأم فاليوم يف العراق ال, بانسني الكينيني وغريهم

وسواد األعظم فيها , أما الذين يقولون بأن معظم الضحاية من املسلمني هم أصال ال يعرفون نريويب أا بلد غري إسالمي
وا كفارا ألم مل يكونوا على حرب وحنن مل نقصد قتل النصارى حىت لو كان, ولرياجعوا قائمة املقتولني يف االنترتنت, للكفار
وقتل عدد , نعم إننا مل نقصد إال األمريكان والرسالة واضحة جلية, وإال لضربنا جتمعات النصارى السود فهي كثرية, ضدنا

فإننا مل , الذين أرادوا أخذ تأشريات ألمريكا ونسأل اهللا أن يرمحهم ويدخلهم اجلنة بدال من أمريكا, قليل من املسلمني
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وهي بيوت حرب بالنسبة لنا بال ! فالسفارة األمريكية هي ليست مأوى للمسلمني, قصدهم أبدا واهللا يعلم ما يف الصدورن
فقد بدأ بإطالق النار االنذاري اجتاه ) العوهلي(وكانت طلقات الرصاص اليت مسعتها بروشنل صادرة من األخ بالوشي , شك

تبادل اطالق النار بني عزام واملاريرت كما يقول شاهد عيان من حراس الكينيني الشارع لينبه اجلميع بالفرار مث حصل هناك 
أما العوهلي , وبعد دقيقة فقط فجر عزام رمحه اهللا قنبلته أمام السفارة, وهذا لتأكيد أنه وصل يف املكان الالزم, وحاولوا صده

وكنت على علم أنه , لوحة املفاتيح الكهربائيةفقد أعطيناه مفتاح صندوق السيارة ليتمكن من تفجريها يدويا إن تعطلت 
وهذا أكرب دليل أن , وجات االنفجار أن يدخل يف زاوية غري مباشرة ملإال, سيقتل يف العملية بال شك حسب النظريات العلمية

نوا داخل املباين أما القتلى فكا, وهكذا املارة, وحىت احلراس الذين كانوا باخلارج جنوا, موجات االنفجار احنصرت يف املباين
وليست هذه املرة األوىل فقد جنى يف انفجار قذيفة هاون داخل , ومل يقتل العوهلي ألن اهللا أراد ذلك, وقتلوا بفعل الزجاجات

والسفرية بروشنيل جنت , فما يريده اهللا ال أحد يستطيع ايقافه أبدا, وقتل صاحبه وهو مل يصب بأذى, ط األولالسالح يف اخل
وأصيبت يف يدها وشفتيها بإصابة , وكانت يف العمارة ااورة اليت كانت تستتخدمها السفارة أيضا, اد ذلكألن اهللا أر

وبدأت خترج املعلومات بأن السفارة تلقت إنذار من شخص ما يف شهر يوليو وأن , وكانت خائفة ومرعوبة جدا, بسيطة
والسي أي إي , ع مع اخلارجية وهكذا نفيت إىل أمريكا الالتينيةاخلارجية األمريكية مل تم بتلك املعلومات وكانت على صرا

بدأت اجلرائد يف اليوم الثاين تلوم االدارة , خرب اهللا بيوتكم كما ختربوا يف بالدنا, ...كلما دمروا قالوا بأننا كنا نعلم ولكن
  .ملاذا تضع سفارا يف وسط البلد وهي على حرب مع املسلمني, األمريكية فيما حصل

, يف يوم األحد قرأت بعض املعلومات يف اجلرائد وتصريح للرئيس أرب موي يقول بأن احلكومة وجدت خيط للعملية
ولكن استبعدت , فرمبا هو اخليط, ولكن كنت أسأل نفسي ماذا فعل أبو طالل, وكنت أضحك فأنا أعلم أنين الوحيد املوجود
فلم , ف أبدا أن حممد عودة قد أوقف يف نفس ليلة العملية يف كراتشىومل أعر, هذا فقد مسك بعض العرب يف مطار نريويب

  .ومل يتصل يب أحد ليخربين, ينشر اخلرب وقتها
وكانت قادمة من لندن وطلبت , يف يوم األحد أي بعد يومني من االنفجار ذهبت إىل مطار نريويب الستقبال رضوانة

ومبا أين لدى , ولديها أغراض للتجارة, ن هناك صعوبات بعد العمليةمىن اخلالة فاطمة مساعدا يف اخراجها من املطار أل
حتركنا أنا واخلالة وطاهرة ومنرية واسكندر , معارف هناك قررت أن أذهب وفعال ذهبنا كلنا ومعي رجل أعمال صومايل

  :وقابلت ضابط أمن املطار وكان من املفروض أن أدخل بالداخل متاما الحضارها ولكن قال يل الضابط
  يا فاضل أمل تعلم مبا حصل يف سفارة الواليات املتحدة يف نريويب؟ - 
  " فقد كان فظيع, بلى عرفت ذلك" - 
ولكن إذا أكملت إجراءات , إن هناك مشتبه م عرب وهناك حالة طوارئ فال أستطيع أن أعطيك إذن بالدخول - 

  ,تكاليفاجلواز فستدخل عند اجلمارك لتساعدها على اخراج أغراضها بأقل ال
  , "فصاحيب الصومايل سيدخل, أنا كيين ولست عريب ولكن ال بأس بذلك" - 

, مث أعطيت إدراة األمن أكثر من مائة دوالر لتركها خترج بأغراضها الثمينة, وفعال خرجت بسالم جبوازها الترتاين
  . إىل البيتوشكرت مسؤول أمن املطار وفرحت اخلالة فاطمة بعودة ابنتها ساملا مث أقفلنا راجعني

وذهبت إىل إدارة اجلوازات لتجديد , ويف يوم االثنني تابعت أعمايل كالعادة, كانت األوضاع األمنية مشددة جدا
وذهبت إىل هارلنغم ألتفقد الكومبيوتر األي يب إمي الالب توب فقد كنت تركته هناك للتصليح ومل أمتكن , تأشرييت يف نريويب

زا مث ذهبت ألقابل املسؤول عن أوراق السيارات لتغيري أوراق سيارة النيسان البيكاب اليت من أخذه بسبب أنه مل يكن جاه
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وذهبت إىل مكتب اخلطوط وأكدت على احلجز ليوم اجلمعة , وكذلك أوراق شاحنات شيخ سويدان, كانت معي
, أن هناك شيء ما قد حصل فهمت, م ويف يوم الثالثاء بدأ االعالم الكيين يتكلم عن الشيخ أسامة بن الدن14/8/1998

  .وكيف أختيل هذا وهو قد ذهب ليقاتل فيقتل, ومل يكن يل أدىن فكرة بأن العوهلي قد مسك
تابعت أعمايل العادية وزيارة الشباب القمريني ملعرفة أحواهلم وقد عرفت أن هناك شاب قمري مسك بعد االشتباه به 

وكنت أشك , ري يف الكواليس أن هناك معلومات عن شاب قمريوقد تعجبت كيف ميسكون بقمري وكنت ال أعلم ما جي
وكنا قد اتفقنا , وكذلك تبني يل فيما بعد أن األخ األسري حممد عودة مسك يف كراتشى, أن أبا طالل يفيدهم يف التحقيقات

تان وقام بارسال على أن ال يعلن عن العملية إال بعد أن أخرج من نريويب ولكن أرسل أخونا أبو ياسر اجلزائري للباكس
, كرمة وأرض الكنانةالفاكس لوكاالت األنباء وأعلن بأن اجلبهة العاملية ضد اليهود والصليبيني هي اليت نفذت عمليىت مكة امل

وهذه اجلبهة , ألا أسست يف قندهار قبل العمليات بعدة أسابيع وأنا كنت يف نريويب, هذه املنظمة من قبلومل أتعامل مع 
واملقصود باليهود طبعا هم الذين أخرجونا من , األفغانية والعرب, البنغالية والكشمريية, ماعات املصرية واهلنديةتتكون من اجل

ألننا نعيش معهم يف البالد , وال يعين أننا أعلنا حربا ضد كل يهودي أن نصراين, ديارنا وقاتلونا وكذلك الصليبيني اجلدد
  .فأنا ال أعرف وضع أبو طالل بالضبط, ن تأكدت حينها أنين جيب أن أتصرفوبعد معرفة نبأ اإلعال, االسالمية بسالم

ويوم األربعاء ذهبت أيضا لرؤية السفارة وكان عمال , بقيت يف نريويب وتابعت األخبار أوال بأول ومرت األيام ببطء
ومل يكن , ذاكر اليت معييف احدى الت, ويف اخلميس أكدت على احلجز على اخلطوط املدغشقرية, االنقاذ موجودون هناك

هل أسافر؟ أم أبقى يف نريويب؟ هل أذهب ملمباسا وأسافر , ويف الليل اجتهدت يف االستخارة, فقط والتذاكر$ 400أملك إال 
وصغرت نفسي , وأخذت باالسباب وجلأت إىل اهللا الذي يفرح بعبده إذا جلأ إليه, للصومال مع الشباب؟ اجتهدت يف الدعاء

فنحن , ورجوته أن ينصرين وينظر إيلّ بعني الشفقة والرمحة, وشكوت له حايل وضعفي وهواين وبثي, تعاىلأمامه سبحانه و
وأنا أنصح كل مطلوب لدى الكفار بأن جيتهد , ليس لدينا سواه نعبده ومنوت من أجل دينه واهللا سبحانه وتعايل هو رجاءنا

وسجدت له سبحانه , وال يهتم مبا يقوله الناس عنه, ه يف كل األحواليف التعلق باهللا عند الرخاء فهو حيب أن يقترب عبده إلي
ورجوته ورجوته وال أزال أرجوه حىت ارتاح بايل وذهب عين الوسواس وكأنين لست يف هذه الدنيا فعندما تناجي رب العاملني 

  .وهكذا قررت أن أسافر إىل جزر القمر إن شاء اهللا, فأنت تشعر باللذة واملتعة
فقد , "ال حتمل جنسيتني معك"وهي دعت يل وقالت يل , أخربت اخلالة فاطمة بأنين سأسافر, وم اجلمعةيف صباح ي

وأوراقي القمرية وقلت هلا بأنين سأترك تلك األوراق يف مكان آمن وسأسافر جبواز , كان معي أوراق كينية ورخصة سودانية
هلا الفضل و, عي منرية حممد وهي الىت أوصلتين بسيارة النيسانوممث حتركت يف الساعة السابعة صباحا , سفري القمري القدمي

ومل تكن تعرف أي شيء عىن أو تشك يف أنين , واليوم هي أيضا تساعدين على السفر, بعد اهللا يف تسفري زوجيت يوم العملية
وقلت , انت األمور خبريأما سياريت البيكاب فقد تركتها السكندر على أساس أرجع هلا إن ك, ممن دبر عمليات شرق أفريقيا
  :وعندما شعرت أن العائلة موسوسة بشأن ماحصل قلت السكندر, له أن يتصرف فيها إن مل أعد

  ".قل كل ما تعرفه عنه وعنا وال تعذب نفسك فنحن عابرو سبيل, إذا جاءك أحد وسألك عن صهرك جالل" - 
 وأكيد أبو طالل سيذهب, ا اجلهاديةعن أعمالنفهم ال يعرفون أي شيئ عنا و, مل أرد إيذاء عائلة أبوعبيدة أبدا

املخابرات األمريكية لتلك العائلة ولو كان ضمريه اإلنساين ثابت فلن يكذب فهو يعرف متاما أن تلك العائلة ليست لديها أي ب
خرج من فكنت مرتاح أن العائلة ست, فهم فقط جمرد أصحاب بسبب أن أبا عبيدة تزوج منها, عالقة تنظيمية وعملية معنا

مررت بدكان ويف هذه املرة , وذهبت للمطار مث رجعت ثانية للبيت بسبب أنين تركت األوراق وراءنا, حمنتها إن شاء اهللا
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, وسلمت على اسكندر مث عدنا من جديد مع منرية إىل املطار, "نين سأغادر ورمبا لن تراين أبداإ"قلت هلا , رضوانة وودعتها
نسأل اهللا أن يتقبل منها , وهي يف هذا قد خدمت االسالم خدمة كبرية جدا, " الدعاء يلاجتهدي يف"وقلت هلا , وودعتها

وقصدت بأن أبعد منرية وأخربا بأن ترجع , وكنت أعلم أنين رمبا لن أرجع إيل تلك العائلة أبدا, ومن عائلة الشيخ أبو عبيدة
إا امرأة مسكينة وال أريد أن , إن حصلت يل مشكلة, تدخلوالسبب أنين ال أريد أن تراين أو ت, بسرعة وتتركين يف املطار

وطبعا عرفت خطورة الوضع ألن يف جوازي تأشريات , أنا أحتمل الطريق الذي اخترته لوحدي, أتعبها هي وعائلتها
وكما قلت  ولكن, وسفريات كثرية للخرطوم وترتانيا وزاجنيبار وعربت احلدود الصومالية به, وإقامة يف السودان, باكستانية

وبأنين ال أملك ما , أدعو اهللا وأتذلل له سبحانه واستخرته أكثر من مرة بأنين سأسافر بتلك الوثيقة, لقد مكثت ليلة اجلمعة
ولكن كنت , ميلكه األمريكان من تيكنولوجيا وآالت التجسس وجتييش العامل ملصاحلها ومل أكن أعرف ما جيري يف الكواليس

اليت أعتربها معجزة , توكلت عليه يف هذه السفرية العجيبة واخلطرية, ومن جلأ إىل اهللا ال يضيعه أبداأعلم أنين مع ركن اهللا 
ويف املقابل فإن إليف يب أي كانت لديها معلومات بأن , ومل أكن أعرف بأي شيء عن حممد عودة والعوهلي, ومكرمة يل

وأبو طالل , تكن املخابرات األمريكية تعرف عن اسم هارونومل , هناك شخص إمسه هارون يف نريويب وهو الذي قاد العملية
وهكذا اجتهدت املخابرات األمريكية يف ارسال جواسيس إىل جزر القمر ملعرفة هذه الشخصية , كان يعرف امسي الكامل

اليوم والعجيب أن , م ولكن ال يعرفون االسم احلقيقي أم صوريت1997وهم ميتلكون ملفا عين من سنة " هارون القمري"
وهدد يف , هو نفس اليوم الذي نقل حممد عودة إىل نريويب من الباكستان, م14/8/1998يف تاريخ , الذي مهمت بالسفر

ومل , وفعال أويت بزوجته احلامل وأصهاره وكل من كان له عالقة به, حق زوجته وهددوه بتعذيبها إن مل يتكلم بكل ما يعرف
  .                        د كانت سرية ومل يعلن عن أي شيئ يف اجلرائد بعدأكن أعرف أي شيء عن هذه املواضيع فق

  

  إىل جزر القمر
  

, ونعم الوكيل هو اهللا, توكلت على اهللا الذي ال خييب أمل من يتوكل عليه فقد توكل عليه نبينا إبراهيم عليه السالم
كانت إدارة الرئيس القمري تقي الدين فاشلة متاما يف و, وتقدمت لضابط اهلجرة, وعندما توكل أمرك له فلن ترى إال اخلري

, فقد أوقفت احلكومة عملية استخراج اجلوازات القدمية اخلضراء بسبب مشكلة االنفصال, مواضيع كثرية منها االدارية
بدأ , وازيوعندما قابلته ألعطيه ج, وكان البد ملن لديه سفرية ضرورية أن يستخدم وثيقة مؤقتة, لتستبدهلا بأخرى محراء

  :بالقول
  كيف احلال؟ - 
  "جيد تفضل هذا جوازي" - 
  أنت من جزر القمر؟ - 
  "نعم" - 

  مث سألين الضابط , بدأ يتفحص اجلواز وكان هناك شاب قمري ملتحي يقف وراءي وحيمل وثيقة سفر
  هل ذهبت للسودان؟ - 
  "نعم أنا رجل أعمال وسفرت كثريا هلناك" - 
  وذهبت للباكستان؟ - 
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  "أذهب ولكن أمحل تأشريا مل أوفق للسفرمل , ال" - 
  وماذا كنت تعمل يف ترتانيا وزاجنيبار؟ - 
  "أنا قمري ساحلي ولنا أقارب يف كل الساحل" - 
  لكن هل ممكن أن تفسر يل ذهابك للصومال؟, كل ما قلته صحيح - 
  "طبعا ذهبت لشراء املواشي وتصديرها للخليج فكما قلت لك أنا تاجر" - 
  حلدود الكينية الصوماليةلكنك عربت ا - 
  ".وكان هذا من سنة تقريبا, طبعا املواشي يف الصومال أرخص" - 

ال "وتدخل الصومايل وقال له , صومايل مسلم, كان الضابط الذي يستجوبين أفريقي نصراين والضابط األعلى منه رتبة
طويلة حنوله على مكتبنا يف الدور العلوي  وإذا كانت الفترة, تؤخر الزبائن انظر كم مكث يف الصومال عندما عرب احلدود

  ". ألن ال نطول املوضوع فهناك أناس وراءه, لالستجواب
مث , وكنت قلقان جدا ألنين مل أتذكر كم بقيت هناك, فأنعم النظر يف اجلواز وتأكد من الفترة اليت مكثتها يف الصومال

م 97ومكثت يف كيامبوين شهر يناير , لصد اجلنرال مورغن تذكرت أا الفترة اليت ذهبت ملساعدة االخوة يف كيامبوين
مث رد عليه الضابط الصومايل , "سيدي إنه غاب عن كينيا لفترة شهر تقريبا"مث صرخ الضابط النصراين على املسلم , تقريبا

اتركه , يبهل تظن أنه يستطيع تركيب شاحنة ضخمة ومتفجرة يف مدة شهرين ويدخلها إىل نريو", بكل وضوح وأنا أمسع
  ".ميشى ليس هذا شخصنا

, شكرت اهللا يف سري وتأكدت أن األمريكان قد توصلوا ملعلومات أن هناك شاب قمري مشتبه به يف العمليات
واهللا مل أصدق أنين يف داخل تلك الطائرة وكنت أنتظر بفارغ الصرب , وهكذا دخلت لصالة املغادرة وركبنا الطائرة املدغشقرية

وبعده دخلت موظفة من املطار , مث دخل ذلك الشاب القمري امللتحي, وقد تأخرت عن موعد االقالع, حمىت ستقلع وأرتا
, مث قمت وذهبت للنسوة القمريات وسألتهن, تسأل عن أشخاص قمريني ومل أكن مرتاح لرؤية أي فرد كيين يدخل للطائرة

فحمدت اهللا ألنين يف , ة احدى احلقائب املتروكة حتتفأخربنين بأا كانت تسأل عن صاحب, "؟تلك املوظفةسألتكم اذا مب"
, إن إدارة اهلجرة أتعبوين كثريا بسبب حلييت"فرد علي  , مث سألت الشاب القمري امللتحي ماذا حصل لك؟, وضع غري مريح

عىن ولكن ال فتأكدت أن األمريكان يبحثون , "وسألوين عن التفجريات, وبسبب أنين طالب دين يف معهد كيساوين يف ممباسا
ودردشنا كثريا عن , وكنت جالسا يف الوراء مع رجل من موريشويس, ومحدت اهللا أنين يف داخل الطائرة, يعرفون امسي

  . العملية
وبعد ساعتني تقريبا وصلنا جلزر القمر ومل أر أي تغيري يف أمن مطارها ودخلت , طارت الطائرة بسالم وبفضل اهللا

لديت رمحها اهللا وسلمت على أخيت سعادة اليت فرحت برؤييت وبدأت تسألين عن األوضاع يف ونزلت أوال يف بيت وا, بسالم
مث بعد , وجاء أخي عمر الذي كان يتابع االخبار أول بأول يف اإلذاعة الفرنيسة, نريويب وأعطيتها االت اليت كانت معي

وقد فرح عمي لرؤييت وأم لقمان مل , يت زوجيتاستراحة قصرية يف بيت الوالدة رمحها اهللا أخذت أغراضي وذهبت إىل ب
  :فأخذتين باألحضان حبرارة وقالت يل, تصدق أنين وصلت

  كنت خائفة عليك ألن اإلعالم اآلن يتحدث عن الشيخ - 
  " "هل تظن بأننا فعلناها؟" - 
  .ولكن احلمد هللا على سالمتك, ال أدري - 
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مث سلمت على , بانين كثريا ألنين دائما أشغل فراغهم باللعبفقد جاء أبومها ومها طبعا حي, أسرعت إىل لقمان وآسيا
ومل , وكان مبسوط جدا, عمي وكان قد تعب كثريا ولكن كان على موعد مع الطبيب اجلنوب أفريقي خبصوص العملية
ها بعض وكنت قد أخفيت مع, أتأخر كثريا فقد أخربت أم لقمان بأن تعطيين جواز سفري اجلديد الذي استخرجته من نريويب

ورتبنا أنين سأسافر بعد شهر إىل الباكستان مث أعود , األختام التابعة للسفارة الباكستانية يف نريويب وتأشريات باكستانية فارغة
  .ألخذها

أما يف الشارع القمري فلم يكن أحد يتخيل أن شاب من تلك اجلزر اليت تشهد مشاكل سياسية وأوضاع داخلية 
ولألسف الشديد قد انقطعت اتصااليت مبعظم , وكنت أتطلع إىل نبض الشارع, يف شرق أفريقياصعبة يكون وراء العمليات 

ومل أرد أن يصنفوا , الشباب الذين تدربوا معي يف أفغانستان وبعضهم كانوا يف األحزاب السياسية اليت تتطلع إىل حكم البلد
كما انقطعت اإلتصاالت م بعد أن صنفتين , قة بأفعايلفهم شباب خملصني لدينهم وليس لديهم أي عال, أم إرهابيون بسبيب

الدولة القمرية كعدو هلا بوحي من أمريكا وأنا مل أؤذي أي مسلم ال قمري وال غريه وحاش هللا أن أوذي مسلما أو أكره 
ر الذين مل يعادوننا فهذا ليس من ديننا والرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم قد أمرنا أن حنب كل الناس مبن فيهم الكفا, مسلما

ولكن احلكام دائما هم خيدمون األمربيالية الصهيونية وسوف يندمون على , فكيف باملسلم الذي يربطنا عالقة اإلخوة اإلميانية
, اجلبارة؟ يةسليمانالأين حضارة , والتاريخ لسيت مستقيمة بل هي مستديرة ودائرية, ليس هناك شيء يدوم, ذلك إن شاء اهللا
أين حضارة الرومان؟ كذلك ستزول هذه احلضارات الفاسدة , أين حضارة الفراعنة؟, قوم صاحل األقوياء؟ أين حضارة

لقد ظهرت املاركسية لسبعني سنة أين هي اليوم؟ فال , ومعها هذه احلكومات اليت ال حترك سانكا من أجل االسالم, املفسدة
لقد , دولة أخرى وعائالت أخرى وهكذا العامل واأليام دول وتأيتمعدودة سنوات  كلها, ك دولة ممكلة فالن وعالنيغرن

فما بالك بزعماء الغرب الكافرين وغريهم الذين طغوا يف زمننا سيموتون , كان لدينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد مات
ند ألكثر من ذلك سنة أيننا اليوم؟ لقد حكمنا اهل 400لقد حكمنا األندلس , وسوف تزول قوم بإذن اهللا والواحد األحد

هذه سنة , أيننا اليوم؟ مادام الدول تظلم وتفرض الفساد على اآلخرين املستضعفني ال شك لنا أا ستزول وقريبا إن شاء اهللا
فترى الذين يف { ونذكر املسلمني الذين يستبشرون بفساد األخالق وبدميوقراطية الغرب بقول اهللا العظيم, اهللا يف الكون

كانت هناك صحفية من عائلتنا وامسها أم اخلري تعمل يف  .}عون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا دائرةقلوم مرض يسار
سنة  20إذاعة أملانيا داش فيلي قسم السواحلية وهي زوجة ابن الشيخ علي مشانغاما زوج خاليت وتعيش يف أملانية ألكثر من 

ا هناك ودارت بيين وبينها حديث طويل يف السياسة وأخبار وكانت يف زيارة جلزر القمر فعندما ذهبت لزيارة خاليت وجد
وهي صحفية ناجحة يف أوروبا ولكن كنت حذرا يف احلديث , جئت من هناك بعد أسبوع من احلادثكينيا ألا عرفت أنين 

أوضاع  وبدال من ذلك بدأنا نناقش, مع أي أحد عن األوضاع يف نريويب فقد كنت أصور نفسى أنين ال أكترث ملا حصل
ومتزوج بنت , رشاد وهو ضابط عسكري كما أنه معلمي يف الثانوية العامةصهري وكان معنا , نفصاليني يف جزر القمراال

فأخربين بأن القوات , وملاذا فرنسا تلعب بالقوات املسلحة كما تريد؟, ناقشنا معه عدد اجلنود يف القوات املسلحة, خاليت
وأيضا أخي عمر كان , وقد شعر الكثري أنين ال أعرف أي شيء عن تلك العمليات, ف فقطالعسكرية القمرية ال تتجاوز األل

مث عرفت من أحد , "وافيين بآخر التطوراتتابع األخبار أوال بأول لت, كلهم خبري: "ن الشباب يف ممباسا فقلت لهيسألين ع
وهذا شاب كان يعمل , شخص ما يف اجلزر الشباب املقربني للحكومة القمرية بأن هناك بعض األجانب الذين يسألون عن

وليس لدي أدىن فكرة , وسألين هل تعرف بالضبط ما حصل يف نريويب؟ قلت له أنين أقرأ األخبار فقط, يف القصر اجلمهوري
وأم , واجتهدت يف زيارة خااليت وأقاريب كلهم بصحبة أم لقمان واألوالد ألنين فهمت أن أمرا ما سيحصل, عما حصل
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وجيب أن أسافر إىل جزيرة , ت ختربين بأن األمريكان لو تأكدوا بأن الشيخ هو من فعل ذلك فسوف أكون يف خطرلقمان كان
وكان أيب يسألين ويقول يل ملاذا هؤالء الذين حياربون أمريكا ال , قلت هلا بأن الشيخ مل يفعل شيئا, موهيلي لالختفاء هناك

, فأقول له يا أيب إن تلك العمليات كبرية وهناك جهات حمترفة وراء ذلك, ؟يأتون إىل جزر القمر ويرحيوننا من الفرنسيني
حاول بعض الشباب الذين يعرفونين أن جيدوا أي معلومة مىن حول دور , وكان الشارع القمري يتكلم دائما عن الشيخ أسامة

مث أخربت أم , ة خريية يف نريويبفكنت أقول هلم بأنين تركت القاعدة منذ فترة طويلة وأنا موظف عادي يف هيئ, القاعدة
  .وكان مبسوط جدا مىن, وهي ستأيت بعدي, لقمان أباها بأنين سأسافر للباكستان ملتابعة عملى هناك

, وتأكدت عندئذ أن أمر ما حيصل, م مسعنا أن هناك مدامهات على بعض البيوت يف ممباسا18/8/1998يف تاريخ 
ومل أكن أعرف بأن العوهلي , رجع إىل نريويب يف نفس التاريخ الذي سافرت منها واهللا مل أكن أعرف بعد أن حممد عودة قد
وقلت ألخي عمر بأنين لست مرتاحا ملدهامات ممباسا فقال يل هل تعرف أي شيء , مل يقتل يف العملية وأنه حمجوز يف نريويب

ويف يوم , أخي جيب أن أسافر فورا ولكن يا, قلت له أنا مسكني كيف أعرف مثل هذه العمليات الكبرية, عن العملية؟
أعلن الرئيس األمريكي كلينتون بأنه سيهامجنا يف معسكراتنا يف أفغانستان وهكذا بدأ العدوان األول  19/8/1998اخلميس 

, ؟حلكومة طالبان يف ذلك التاريخ فكيف تتجرأ الواليات املتحدة من ضرب دولة ذات سيادة بسبعني صاروخ كروز
, والعجيب أن تنتطلق تلك الصواريخ من الدول االسالمية من اخلليج العريب, الواحد يساوي ميليون دوالروالصاروخ الذكي 

باألمس كانت أفغانستان هي اليت وقفت }, إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم{من الدول االسالمية يا أمة حممد 
واليوم , بب األفغان نالت شعوب ومجاعات اسالمية حريتها يف اجلمهورياتملواجهة السوفيت ألن ال حتتل البالد العربية وبس

زعماء العرب الذين ال يريدوننا أن نوضح احلقائق للشعوب أم عمالء مدسوسني يف , تنطلق منها الصواريخ الغادرة لضرا
الفاروق والصديق , ل كلهامعسكرات جهادواوركزت على قصفت مراكز اإلخوة يف خوست تابعت أمريكا عدواا ف .األمة

وعرفت بأننا قد فتحنا جبهة ضد األمريكان ولن تقفل فاحلرب سجال يوم , وسلمان الفارسي وخالد ابن الوليد وبدر وغريها
, !طيب فاهتموا بالعروبة على األقل, ال خيفى على أحد أن زعماء العرب ال يهتمون باالسالم السياسي, لك ويوم عليك

, ر بلد عريب من قواعدكم أال تستحيون من اهللا؟ لقد ضربت السودان وهي دولة غضو يف اجلامعة العربيةكيف تقبلون أن تدم
ضربت السودان ظلما , فقد صورت مصنع الشفاء وكأا مصنع للقنابل النووية, ومل تستطع هذه اجلامعة أن تتفوه بأي كلمة
أين يكون غدا؟ وسكت العرب ومل يتكلموا ومل يتفوهوا ! انستاناليوم السودان وأفغ, وجورا يا أمة حممد يا عرب يا مسلمون

فال اسالم ندافع عنه وال , ألن االسالم قد اختفى من صدورنا, أين املروءة والشجاعة هل ماتت العروبة! يا للعيب, بأي كلمة
قارير بأن املصنع ليس له عالقة بالشيخ وإىل يومنا هذا وبعد أن أثبتت الت, نسأل اهللا أن يرجعنا إىل صوابنا حببنا لدينه, العروبة

هل أمريكا فكرت بأن ضرا للمصنع يف السودان قد فتحت أبواب جنهم عليها؟ , أسامة مل تعتذر اإلدارة األمريكية من فعلتها
 فال نريد, م يف الواليات املتحدة هي جزء صغري من هدف التعادل معها بضرا ألفغانستان والسودان11/9/2001وعملية 

كالم كثري يف هذا املوضوع فاهللا وحده رجاءنا ونبتغي رضاه يف جهادنا ال اخلونة املثبطني وغريهم واهللا يعرف أننا ندافع عن 
واهللا إن العرب سيدفعون مثن , إن هذا السكوت والذل من مهزلة السياسة, فَهم من فَهم وجهل من جهل, أعراض األمة

  .ذلك
علماء أفغانستان واهلند والسند خبصوص إخراج القوات األمريكية من اخلليج ومن  وعندما أعلن الشيخ أسامة فتوى

أنتم , أَنى لكم هذا؟, وصفنا أننا ضالني وخوارجوب, ل من معارضة مثل هذه الفتاوىقام بعض علماءنا األفاض, اجلزيرة بالذات
هم من يستحق  تقولون أمام اهللا؟ إن حكام دولنااذا ستساندون من يعني الكافرين على أمة حممد مث تتجرأون من مواجهتنا م



                                        War against Islam                                               353 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             353 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

يا , ويصونون دماء أعداء الدين وهذا من ج اخلوارج, وصف اخلوارج فهم يقتلون أبناء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
حنن  ,فإذا كان مشاخينا ال يفهمون فشباب األمة يفهمون ذلك, شيخنا حنن نضرب واألمة االسالمية تضرب من تلك القواعد

إننا يف حرب ضد أمريكا وهي تضربنا وتضرب دولة اسالمية بكل بساطة وتدعم , سندافع عن أنفسنا بكل الطرق املشروعة
ال هوادة , أال يرى العامل ما يفعله األمريكي املتغطرس باألمة االسالمية, العدو الصهيوين بكل وضوح هل العيون قد عمت

  .وهم أهداف مشروعة لنا من املشرق إىل املغرب, و خري احلاكمنيبيننا وبينهم حىت حيكم اهللا بيننا وه
وبعد تلك الضربات بدأ اإلعالم يتكلم عن آخر التطورات االستخبارتية يف نريويب فقد رأيت صورة األخ حممد عودة 

قلت هلا " ماذا تقول يل؟و, ماذا ستفعل اآلن هذا أبو ياسر قد مسك"مث نظرت إيلّ أم لقمان وقالت يل , يف التلفيزيون الفرنسي
ومل تكن , "وأظن هو من أخرج معلومات خبصوص  ممباسا, إنين ال أعرف كيف مسكوه لكنه سافر مع فهد إىل الباكستان"

  به متاالدارة األمريكية قد أعلنت عن مش
  قالت يل زوجيت احلبيبة. يا أبا لقمان أنا يهمىن سالمتك - 
  "در األمور كلها عندما كنا يف بطون أمهاتنايا سعدية ال تقلقي فإن اهللا قد ق" - 
  ؟ولكن أال ترى أن حممد عودة يعرف عنك أمور كثريا - 
ال ألنين أعرف عن العملية بل ألنين كنت مع األخ , نعم صحيح يا حبيبيت وأنا قررت أن أسافر يف أقرب سفرية" - 

  "حممد عودة يف الصومال وهذا يكفي الدانيت من قبل األمريكان
  خرب أمي بأنك مسافر؟هل أ - 
  "أخربيه أنين سأذهب للحجز بعد صالة اجلمعة غدا, ال أريد أحد أن ينتبه ملا سأفعله" - 

إراحة هؤالء النساء وعدم زجهن يف وجيب ,  على علم مبا حصل ألن ال اربكهاوهكذا مل أخرب زوجيت بأنين
  مث ناديت زوجيت إىل غرفتنا, املطاردات
  "يا أم لقمان؟هل اجلواز اجلديد معك " - 
  نعم معي - 
  يا أم لقمان أين التأشرية؟" - 
  هنا يف داخل حقيبيت - 
  , "جوازين لألخني عزام والبلوشي, وخذي هذه األوراق, طيب أعطيين إياها" - 

  .على أساس رجل أعمال, مث قمت بتختيم التأشرية وكتابتها
  أبو لقمان أمل تقل يل بأن األخني سيسافران بعدي؟ - 
  "أم لقمان قد سافرا واحلمد هللانعم يا " - 
  أبو لقمان هل األخني قتال؟ - 
  "مل أقل هذا" - 
  أنا ال أريد أن أناقشك لكن أعرف بأما استشهدا - 
  "لك رأيك فأنا ال أعارض أراءك" - 
  طيب ماذا أعمل ذه اجلوازات؟ - 
  "أخفيها عندك فأنا ال أستطيع السفر ما" - 
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  هل ستعود لتأخذنا - 
  "كيف أترككم فأنت واألوالد كل ما أملك, أنت متزحنيطبعا هل " - 
  لكن لو تطور األمور أصرب وسوف يفتح اهللا لنا - 
ولقمان , أوال, إن اهللا معنا وأي شيء سيحصل يل فاجتهدي يف تعليم األوالد القرآن, ال تقلقي علي أم لقمان" - 

وإذا كان هناك مدرسة عصرية غري خمتلطة , س الشريعةأما آسيا فبعد حفظ القرآن تدر, يدخل املدرسة العصرية والدينية
وال , أم لقمان ريب أوالدي كما ربت فاطمة بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم أوالدها, بالصبيان فأدخلها للتعلم العلوم العصرية

هج ال تريب رجال وهذه املنا, يغرنك اليونيسكو ومناهج اليونيسكو فهي تريب على اخلنوع وحب الظهور والشعارات الفارغة
رغم أا مباحة بل ستسألني هل , إنك لن تسأيل أمام اهللا هل علمت أوالدك احلساب أو اجلوغرافيا؟, كصالح الدين وغريهم

نعم هذا هو , واجلهاد يف سبيل اهللا, وحب اآلخرين والصدقة, وحب اهللا ورسوله, علمت أوالدك القرآن والفقه يف الدين
وإذا , وهنا وصييت الصغرية قد كتبت بأنين ال أدان من أحد إال الشيخ أسامة بن الدن, اهللا إن شاء اهللا سبيلنا وأمتىن أن يوفقك

ويوم القيامة , أخذا عندما كانت أمي مريضة وال تقلقي فالدنيا زائلة ال حمال$ 500اعتقلت فأخربي اإلخوة بتلك الدين 
وأطولنا عمرا سيعيش , وفرعون قد مات وسيموت غريه, املوت طبعا أقرب إلينا كقرب األصبعني لبعضهما وقيامة أحدنا هو

  "فال تقلقي أبدا إن حصل أي شيء, مائة سنة مث سيموت
  فأنت ستذهب وترجع لنا بالسالم إن شاء اهللا, حسبك يا أبا لقمان - 
خترت هذا الطريق ألنين ال أحب أن يتعب أحد بسبيب أنا ا, يا أم لقمان ال حتسس والدك وال أحد بأنين مطارد" - 

واحلمدهللا أننا رزقنا , ألنك كنت تريدين شاب متدين وخياف اهللا يف امليثاق الزوجي, وأنت اخترتين, وسأحتمل ما اخترته
  "أشكر اهللا على ذلك, مبولودين

  محاتك ستفتقدك - 
  "الوصية وكذلك, واخفي جوازي القدمي وجوازات اإلخوة, ال بأس إذا بدأت اإلشاعات فأنت صربيها هللا" - 

يف يوم اجلمعة بعد الصالة أي بعد أسبوع تقريبا من وصوىل ذهبت إىل مكتب اخلطوط االماراتية وحاولت تأكيد 
  :م ألا مزدمحة وقلت للمرأة املسؤولة13/9/1998احلجز على أقرب سفرية فقيل يل بأن أقرا هي يف 

  , "مساعديت الجياد مقعد فقط جيب, إنين أمحل تأشرية باكستان وتذكريت جاهزة من نريويب" - 
  , م أي بعد يوم21/8/1998هناك رحلة يف تاريخ  - 
  ". أنا جاهز متاما للسفر" - 

وتذكرت , "اخرج يا أبا الفضل فإن عدوك قادم"ت على عجل من أمري وكأن اهللا يلهمين مت تأكيد احلجز وكن
وأنا ال أملك  }ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحني إن املأل يأمترون بك{الرجل الصاحل عندما قال ملوسى عليه السالم 

ومن يتعرف } ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه{, إال املالئكة اليت ترافقين يف شؤوين كلها وأمحد اهللا على ذلك, استخبارات
وال قاطع رحم وال  مل ولن أفقد األمل يف أن اهللا معنا ألنين لست حرامي وال قاطع طريق, على اهللا يف الرخاء يعرفه يف الشدة

, وحنن ال نبايل مبا يقوله أعداءنا عنا فقد قيل الكثري ألفضل الرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم, إرهايب جمرم وال قاتل لألبرياء
  :وقلت هلا, ورجعت إىل البيت وأخربت أم لقمان بسفري

يجب أن تلجأ إىل اهللا بالدعاء وإذا ف, أعلم أنك ال تصلني يف هذه األيام ولكن ال يعين ذلك أن تتركي الدعاء" - 
  , "طهرت فاجتهدي يف الدعاء يل
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  :وبدأت تبكي حلزن الفراق وقالت يل
  ,إن اهللا قد أجاب دعائي فقد دعوت اهللا أن ال يرزقين مبولود إال بعد أن تصبح آسيا يف سن اخلامسة - 
  ,"هل تظن بأننا سنفارق بعضنا لفترة طويلة؟" - 
  , تك أهم شيءولكن سالم, اهللا أعلم - 
  ".أم لقمان جيب أن يفهم اجلميع أنين مسافر إىل ديب للعمل" - 

وانفردت , وهكذا وصل صهري عامر بسيارته, وكانت السفرية يف ليلة األحد, ودعت معظم أقاريب وخااليت مجيعهن
وأنا أسافر سفرية  تعرفني بأنين ال أملك غري هذا: "وقلت هلا, معي$ 200وأخذت $  200مع زوجيت وودعتها وأعطتها 

اليت تنشر اخلري واملساجد يف , فإنين سأمر يف مراكز كبرية للمخابرات العاملية يف اخلليج, أصعب سفر يف حيايت, خطرية جدا
نسأل اهللا أن يصلح حكام اخلليج وأن , "العامل باليد اليمىن ويف املقابل يقوم رجاهلا مبطاردة اإلخوة وتسليمهم إىل األعداء

خمابراا ضد اإلرهابيني احلقيقيني الصهاينة واألمريكان احملتلني الذين يدخولون فيها كل يوم بدال من مطاردة  يكرس جهد
, وبدون أن يعرفوا اجتاهام, وهناك عواصم خليجية أصبحت أخطر من القاهرة يف مصيدة كل جماهد, الشباب ااهد املسامل

وال أكفر ال حاكما وال , إال اليت أعلنت العدواة لنا من باب الدفاع عن النفسأي حكومة يف أي بلد اسالمي ال أعادي إنين 
كل ما نريده من تلك احلكومات تركنا وشأننا يف حربنا ضد الصهاينة و, حمكوما إال من كفرهم العلماء بإمجاع دون شبهة

  .وهذا عز هلم ولالسالم, واألمريكان احملتلني لبالد املسلمني
, أبوها والرفق مع أخواا الصغريات ومعاونة الوالدة وودعت محايت بعد صالة املغرب نصحت زوجيت خبصوص

وقلت هلا بأن تأيت لتوديعي يف املطار فردت , ومجعت املغرب والعشاء, ودموع احلزن متأل وجه أم لقمان وحزنت كثريا للفراق
وآسيا , هكذا جاءت نبات وقلبان ومها بنات عميو, "يا أبا لقمان اعف عين فلن أستطيع أبدا وأريد البقاء مع والدي"

وحتركنا للمطار ومن مث ودعت األوالد وكانت آسيا يف الثالثة من العمر ولقمان يف الثانية وشكرت صهري , ولقمان لتوديعي
  : ونادتين, فإذا ببنت تعرفين, توجهت ملنطقة بطاقات اخلروج. وأخيت سعادة واألقارب

  ! فاضل - 
  ,"نعم"قلت هلا  - 
  أمل تعرفين؟ - 
  , "هل تعملني يف املطار؟, درسنا سويا يف االعدادية والثانوية, بلى فأنت اآلنسة كَرينا" - 
  ,وأين تعمل يا فاضل؟, نعم كما ترى - 
  , "وجدت عمال يف اخلارج وأنا أسافر إىل ديب" - 

  .فدعت يل بالتوفيق وأعطتين ورقة اخلروج
  

  كراتشى مث قندهار
  

  :تقدمت لضابط املخابرات وقبل ختتيم اخلروج أخذ جوازي وسألين, رقةوبعد أن أمليت الو
  أين وجهتك؟ - 
  "إىل ديب ومنها إىل كراتشي" - 
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  هل سافرت من قبل؟ - 
  "هذه أول مرة أسافر فيه, ال" - 
طيب لو وصلت إىل الباكستان ال تنسى أن جتلب لنا كثريا , ومل تسافر من قبل, فجوازك جديد... صحيح... طيب - 

  األرز من
  " شكرا" - 

فرجل األمن كان يهمه جواز فيه تأشريات للسفريات , وتقدمت لضابط اهلجرة وأنا مستغرب من ذلك االستجواب
ولكن احلكومة مل تكن تعرف أي شخص , وعرفت فيما بعد بأن األمريكان قد أجروا اتصاالت مع احلكومة القمرية, كثرية

واحد مع احدى األخوات هو جلوسي يف مقاعد واحدة والعجيب , االماراتيةسافرت باخلطوط . باسم هارون على االطالق
وعندما وصلنا ديب طبعا كنت , تعرفين جيداات اليت درست مع أم لقمان يف البلد وهي اليوم تدرس يف اخلرطوم والقمري
  :مث سألتين املرأة, فأخذوا جواز سفري, توجهت لقسم االستراحة, فأنا أعرف ديب جيدا, قلقان

  , هل تذهب إىل الباكستان؟ - 
  , "نعم" - 
  ,هل لديك تأشرية؟ - 
  , ؟"هل ممكن أن تفتحي اجلواز لو سحمت" - 

فقد أخذت بطاقة لرحلة أخرى إىل أما األخت القمرية , ستراحةمث أعطتين بطاقة للعبور إىل صالة اال, ففتحت ورأا
مث دخل الفجر وبعد الصالة ذهبت إىل سوق , ت اهللا كثريامث توجهت ملسجد صالة االنتظار وصليت الوتر واستخر, اخلرطوم
وقلت هلا بأنين سأتصل ا يف اخلرطوم لو احتجت شيئا من أم , وأخربت األخت القمرية بأن تسلم على أم لقمان, احلرة
أخرب االيف فمحمد عودة فك اهللا أسره , كنت أعلم أا ستعرف كل شيئ بعد حني, ومل أخربها مبا جيري, ووافقت, لقمان

وطوال الرحلة كنت أجلأ إىل اهللا بأن يساندين , سافرت باالماراتية إىل كراتشىويف السابعة بتوقيت ديب , يعرفه يب أي بكل ما
وكنت حزينا ألنين ال , وقرأت جرائد اخلليجية اليت كانت تتكلم عن اهلجمات يف معسكرات جهادوال, وينصرين وييسر يل

وأعجب ما رأيت من اإلعالم األمريكي هي تصوير , ة والشيخ أبو حفص والشباب بأي أذىأريد أن يصاب الشيخ أسام
وهناك خنادق ارتباطية أرضية وحمصنة ضد األسلحة النووية , خنادق ومهية عن جهادوال وتوهيم الناس أا منطقة حمصنة جدا

الصحة فكما قلت هم ينفخون اخلصم  وغرف عمليات حتت األرض وكل تلك املعلومات خاطئة وكاذبة وال أساس هلا من
  .لتربير هجومهم على املساكني والضعفاء

فمحمد عودة قد مسك يف ذلك املطار واملخابرات , كنت أعرف أن هذا هو أخطر اختبار يل, وصلت كراتشى
وهناك من , األمريكانفهناك موالني للسعودية واخلليجيني واألوروبني و, الباكستانية هي تابعة جلهات أجنبية يف معظم احلاالت

  :ناداين وأنا أعرف تلك األالعيب املخابراتية فذهبت إليه قلت له, ومبجرد أن رأين ضابط االستخبارات, يدعم ااهدين
  " هل تريد مىن شيئ أميكنك أن تساعدين للوصول إىل ضابط اهلجرة؟" - 
  ,هل لديك بطاقة الصحة؟, أنا ضابط الصحة, نعم تفضل معي يف مكتيب - 
  ",فأخذها, نعم تفضل" - 

  :مث بعد قليل قال يل
  , نريد دوالر  - 
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ومل أكن أملك إال , فإن شاء اهللا سأمر بسالم, عرفت أن املوضوع هين ولو تعاملت جيدا مع تلك العصابة اجلائعة
 رجع وبقيت مخسة دقائق يف مكتبه مث, وعرفت أنه سيختفي من وجهي, وقلت له أحضر يل الفكة$ 100فأعطيته $, 200

, قلت له ال أريد الفكة, وهنا شعرت أنين جيب أن أختلص من هذا اجلشع العجيب, وطلب مىن اجلواز, وقال يل ال يوجد فكة
, وذهبت للضابط, فقال إذًا اخرج بسرعة واجته إىل ضابط اهلجرة هناك وال تقلق فهو سيساعدك, فأنا متأخر عن اخلروج

مث مل أتأخر سوى , ساعدما يف تعبية البطاقات, بني ليبيني من السفارة الليبيةوكان هناك شا, وقدمت له بطاقة الدخول
  . قلت له نعم أول مرة, "هل هذه أول مرة تأيت إليها؟, هكذا قال يل ضابط اهلجرة, "مرحبا بك يف كراتشي", دقيقة

اليت يتم االمساك  وهي أخطر األماكن, دخلت وقد تنفست سعيدا بأنين قد جتاوزت عقبات املطارات الدولية
مث خرجت خلارج املطار وشكرت اهللا رب العاملني على , للعملة احمللية$ 50وبسرعة حتركت بشنطيت وصرفت , بااهدين

فأخذت سيارة أجرة فورا إىل مكان ما , ولكن ال وقت لدي, تلك السفرية العجيبة وكنت أفكر باالتصال بأم لقمان ألطمنها
لدينا أوامر من الشيخ بأن ال نساعد أحد يف "فقال يل , حركة االنصار ورد على األخ املسؤوليف كراتشى واتصلت بشباب 

ومل , فعرفت أن الوضع األمين يف باكستان صعب, فردوا على بأم ال يعرفون أحد, امسي هارون, وقلت له, "هذه الظروف
إذا كان الوضع هكذا يف الباكستان فما , لت يف نفسيأغضب فلدى معارف كثرية يف كراتشى وفكرت مليا باخلطوة التالية ق

وال زالت أثار الضربات واضحة يف جبال كويتا الباكستانية فقد أخطأت بعض الصواريخ , بالك بأفغانستان اليت ضربت؟
ن بل نتكلم واهللا ال نتكلم مع عميا, ياللعجب من هذه الصواريخ, الذكية الغبية طريقها وقصدت املناطق النووية الباكستانية

مث عملت اتصاالت فردية فقد اتصلت مبال من طالبان ومن جانبه ساعدين فلم يسألين كثريا فمجرد , مع أناس هلم قلوب ميتة
سخر يل من خيدمىن فأرسل شاب معي إىل موقف الباصات املتجهة إىل كويتا , وأنا عريب, ما قلت له بأنين أريد أفغانستان
سي الفرجنية وتركت مالب, وأوصى السائق بأن يوصلىن إىل قنصلية اإلمارة االسالمية يف كويتاوهذا الشاب قطع يل التذكرة 

وهكذا سافرت بالباص من كراتشى إىل كويتا يف , حتركت مبالبس باكستانية بيضاء مهداة يل من املال. والشنطة يف كراتشى
ومن املعروف بأن , نا يف كويتا بعد صالة الفجرساعة فقد وصل 12واستغرق السفر أكثر من , نفس اليوم الذي وصلت فيه

, األويل لصالة املغرب والثانية يف منتصف الليل للعشاء, ومل نتوقف إال مرتني, طريق كراتشي كويتا مليئة بقطاع الطرق
هكذا و, وأخرب سائقه بأن يوصلىن إىل القنصلية األفغانية أو مضافة بدر, "ريكشا"وعندما وصلنا أحضر يل سائق الباص 

  .وصلت هناك بسالم
, وبعد أن قابلته أعطيته ورقة من املال الذي يف كراتشى, دخلت القنصلية وسلمت على الكل مث طلبت مقابلة القنصل

وكان هناك رحالت اسبوعية , مث نقلت إىل مضافة أخرى لالنتظار حىت حيني موعد السفر إىل أفغانستان, فرحب يب كثريا
وتعرب هذه الرحالت احلدود يف , ر وهناك تنسيق من قبل احلكومة الباكستانية واإلمارة االسالميةتطلع من كويتا إىل قندها

فاحلدود الشمالية يف , ومل أسافر من هذه املناطق احلدودية من قبل ومل أحضر إىل كويتا إال يف هذه السفرية, بولدك وتشمن
واخلالصة أنين سافرت يوم السبت , ألن األمور فيها أسهل ولذلك معظم ااهدون استخدموا كويتا, بيشاور أصعب بكثري

ومكثت يف ضيافة االمارة االسالمية إىل يوم الثالثاء , من جزر القمر ويوم األحد وصلت كراتشى ويوم االثنني كنت يف كويتا
, المح األجنبيةلتمويه امل, واضطررت إىل لبس مالبس البيضاء وعمامة بيضاء, صباحا وحتركنا جمموعة كبري بباص كبري

ولكن العجيب أن األفغان من أكثر الشعوب , وحتركت السيارة بسالم, وأخربت كل من يف الباص بأنين من جنوب أفريقيا
وكان من املفروض من الطلبة األفغان بأن يتصرفوا كعادم عندما , كنت يف املقعد األمامي جبانب السائق, حبا لالستطالع

فاحلكومة الباكستانية ال ترضى بدخول الشباب البينجابيني , كستانية اليت تبحث عن البنجابينينصل يف نقاط التفتيش البا
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هذا هو "ولكن كلما وصلنا نقطة تفتيش يلتفت كل من يف الباص إىلّ وكأن لسان حاهلم , والكشمرييني إىل داخل أفغانستان
هذا ضيفنا من جنوب أفريقيا وضيف , تصرفون وكأنكم بدوملاذا ت", وكان السائق يعاتبهم جدا ويكرر هلم" الوحيداألجنيب  

وأقول له بأنين , وطوال الطريق كان السائق يسألين عن الشيخ أسامة وااهدين العرب, "اإلمارة االسالمية يف أفغانستان
جدا بعد  وعرفت أن الوضع صعب, صحفي وأريد مقابلة بعض املسؤولني يف حركة طالبان وليس لدى أدىن فكرة عن العرب

ودعوت اهللا بأن أدخل يف أفغانستان وليحصل ما حيصل , واألجهزة االمنية لالمارة كانت يف حالة طوارئ, قصف جهادوال
الذين ال , فأنْ أسجن لدى االمارة االسالمية خري من الوقوع لدى اجلزارين من املخابرات الباكستانية واألمريكان, بعد ذلك

فتح العسكري البوابة لتدخل , وعندما وصلنا آلخر نقطة, وكانت نقاط التفتيش كثرية جدا, حيترمون حىت مشاعر االنسان
فرد , ها قد دخلنا أفغانستان, وقال الطالب الذي جيلس جبانيب, السيارة يف املنطقة احملرمة الفاصلة بني باكستان وأفغانستان

  .محدت اهللا وقد ظهر السرور على وجهى ملا وصلناو, اهدأ سنصل إىل تشمن أمتار 100عليه السائق مل ندخل إال بعد 
وبدأت أتكلم , وهكذا مرت أصعب رحلة يف حيايت وكانت هي األسهل بفضل اهللا الذي ال يترك عباده عند الشدائد

وهكذا دخل بنا الباص إىل مركز االمارة االسالمية يف , وكنت أتصرف وكأنين قد وصلت إىل بلدي, طبيعي مع األفغان
 وتذكرت السنوات الكثرية اليت مضت, بذلك ومتتعت, مث أفطرنا فطورا خفيفا من اخلبز األفغاين والشاي األخضر" بولدك"

وها أنا أرجع , وأنا بعيدا عن أرض اجلهاد والشهداء وأرض القائد ااهد الغزنوي الذي رفع رؤوس املسلمني يف السند واهلند
ورغم بساطة العيش فقد كانت االمارة اجلديدة مسيطرة على , نىي ما أراهمل يصدق ع, سنوات 6إىل بالد اهلنديكوش بعد 

وليست معىن الدولة اسالمية أن حتكم من املشرق واملغرب , واحلمد اهللا الذي أعزنا برؤية دولة اسالمية بصنع أيدينا, الوضع
شرع اهللا وفتح الباب جلميع من يعيش فيها  العربة يف التحاكم إىل, ودولة الرسول ملا بناها كانت أصغر من والية قندهار, فقط

  . كنت فرحان بشكل ال يوصف, وحرية املعتقد والتفكري, لينعم بأمن الدولة
وبدأنا سفرنا اجلديد إىل قندهار عاصمة االمارة االسالمية يف أرض , بعد الفطور ركبنا باصات صغرية من الفالنكوش

, رغم أن الطريق ترايب إال أننا أسرعنا أكثر, شتقت لرؤية تراب أفغانستانومل أنعس فقد ا, األفغان وهذا معىن أفغانستان
, قندهار الدويل قريبوعندما دخلنا حدود قندهار قال يل الطالب بأن مطار , وكنت أمتىن أن تطري السيارة ألصل إىل اإلخوة

فأنت ضيف , تذهب إىل أي مكانقال يل ال أستطيع أن أتركك فرفض و, "أريد املطار فالعرب يعيشون هناك: "فقلت له
وقلت له ال داعي لوايل قندهار فأنا أريد العرب , موجهة للوايل يف قندهار, اإلمارة االسالمية ولدي رسالة من القنصلية

ووصلنا بفضل اهللا إىل مدينة قندهار التارخيية العجيبة مركز أمري , ولكن رفض متاما وفعال جاوزنا بوابة مطار قندهار, فحسب
وكل امللوك واحلكام دائما من تلك , وقندهار بلد العجائب, ؤمنني املال حممد عمر نصره اهللا وأيده يف حربه ضد احملتلنيامل

  .من أشجع الشعوب عند اللقاء, وشعب قندهار كما سبقت وقلت, الوالية
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  يةاإلمارة االسالم
بأننا رأينا بأم أعيننا دولة اسالمية , قصدت أن أعنون هذا اجلزأ باالمارة االسالمية ألبني لكم أيها األحفاد وااهدون

كانت دولة اسالمية بشهادة أعداء اهللا من الصهاينة , يف زمن كان االسالم يتهم مبجرد االسم, ظهرت يف زمن الفنت, صغرية
وكانت هي الوحيدة اليت استطاعت أن تقول للكتلة الكفرية املتمثلة يف الغرب الكافر بكلمة ال , والصليبيني اجلدد واملشركني

وقد رفضت هذه الدولة تلك املواثيق اليت حتارب اهللا ورسوله , يا أحفادي كانت مواثيق األمم املتحدة تعبد من دون اهللا, مث ال
  . صلى اهللا عليه وسلم

فقد كنا حنارب احملتل , م وهنا بدأت مرحلة جديدة يف حيايت اجلهادية24/8/1998وصلت يف قندهار يوم الثالثاء 
الروسي ومن ناب عنه يف املرحلة األوىل أما يف هذه املرحلة فنحن يف صدد بناء دولة اسالمية قوية وهذه الدولة تفتقد إىل 

وأختصر لك يا , علمانية واملنهزمني من أبناء أمتناوال, اخلربات الكثرية ملواجهة التيار املعاكس املتمثلة يف الصهونية املتشددة
أخي القارئ وأقول لك إن االمارة االسالمية كانت تسبح يف التيار املعاكس املتمثل يف العوملة املادية والركض وراء الغرب 

فالكل , بداية القرن اجلديدأعين أن العامل يف وادي واالمارة االسالمية يف واد آخر وهذه ميزة يف أواخر القرن السابق و, الكافر
وأصبح الغرب هو الدجال املعبود من دون اهللا فال حياة وال , يتمىن ما عند الغرب بغض النظر أذلك يوافق االسالم أم ال يوافق

ولكن أثبت , ولو عارضت الغرب فستموت ولن تكون لك أي ذكر وما إىل ذلك من األوهام, تقدم إال مبوافقة الغرب
وما يعلم جنود ربك , كن العيش بدون تيكنولوجيا الذل واهلوان كانت هي الدولة املتمردة على القطب األوحداألفغان بأنه مم

فالعدو الذي أواجهه يف هذه املرحلة يتمثل يف الكفر , ويف نفس الوقت تيقنت أن وضعي األمين سيكون يف احملك, إال هو
واالجهزة األمنية العاملية األخرى مبا فيها الدول , ربول الدويل واملوسادفهناك األنت, "أمريكا"العاملي برئاسة فرعون زمننا 

  . االسالمية وال حول وال قوة إال باهللا
جيب أن أخلص لك أيها القارئ كيف وصل طالب العلم إىل احلكم يف , وقبل الغوص يف حيايت اجلديدة يف أفغانستان

عودنا أن نسيس من قبل أناس خترجوا من اجلامعات الغربية وهلم باع يف فقد ت, إا معجزة القرن الرابع عشر, أرض األفغان
ولكن هذه املرة وبلمح البصر ظهر هؤالء الطالب البسطاء التقليديني الذين ال يفهمون الكثري من األمور , السياسة النفاقية

ن لألسف الشديد مل يكن لديهم صحيح أم حتمسوا للدين ولك, وهنا سنرى أن بعض ردودهم مل تكن يف صاحلهم, العصرية
وكانت هناك بعض التشدد , خربة كافية يف فقه املئاالت حيث تتخذ القرارات بسرعة دون النظر إىل مستقبل تلك القرارات

الغري إجيايب يف بعض املسائل ولكننا نقول بأم فعلوا ذلك من أجل اهللا وإن أخطأوا فلهم أجر واحد إن شاء اهللا ونعذرهم يف 
وليس هذا , هم أبعد الناس من الدين واألمة راضية عنهم وال حترك سانكا لتغيريهم فاليوم نرى حكام دولنا, البشرية ءهمأخطا

حممد بن عبداهللا سوف يظهر , وحنن نعلم جيدا أن املهدي املنتظر, عجبا أن يظهر هؤالء فإذا أراد اهللا شيئا قال كن فيكون
وكان جماهدا يف اجلهاد , وهو شاب يف الثالثينات من العمر, ة املساجد العاديني رؤيةبدأت القصة عندما رأى أحد أئم, فجأة

رأى فيما يرى النائم بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أتاه يف املنام , ويسمى املال حممد عمر جماهد أخوند, األول ضد الروس
صباح وهو مستغرب من تلك الرؤية وهو كان مقتنعا بأن فقام يف ال, "فاجلهاد مل ينتهي بعد, مل ألقيتم السالح؟: "وقال له

فنحن ال نبين أحكاما بعد الرؤى ولكنه سأل عن , مث سأل عن تأويلها, ااهدين السابقني يف كابل قد أكملوا املشوار
, ملدرسني يف الكتاتيبفتحرك فورا إىل زمالءه ا, فأوّلت بأم يلزمهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل املراحل, تفسريها
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وقطاع , والنساء يغتصنب أمام أعيننا, واللواط منتشر فيما بيننا, كيف نرضى بتدريس الناس املتون"وأخربهم بالرؤية وقال هلم 
وحتركوا إلزالة , طالب علم عادي 30وهكذا مجع أكثر من , "الطرق هم الذين حيكمون البالد؟ ال نفع لعلم مل يتبع بعمل

غتصنب أمام حمارمهن وكانت النساء ي, وهكذا ذهبوا إىل أبشع نقاط قطاع الطرق اليت بني بولدك وقندهار, يئ آخراملنكر ال ش
وكانت األمم املتحدة موجودة يف قندهار ولكنها مشغولة يف جتارة , األموال وال أحد يستطيع أن يتكلم بكلمةويقتلن وتسلب 

فقام ااهدون مبهامجة تلك النقطة باألسلحة , قصد ختريب املرأة املسلمةأ, املخدرات ونزع األلغام وقضية حقوق املرأة
وهكذا , صغري وهي دراجة نارية ايطالية فاستعانوا ا" فيسبا"كان املال عمر ميلك , ومل يكن لديهم أي مواصالت, القدمية

وصلبوهم يف , ديهم وأرجلهم من خالففقد قطعوا أي, استطاعوا بأن يهمزموا تلك العصابة األوىل وطبقوا حدود اهللا فيهم
فوجد عوام الناس األمن واالستقرار يف تلك , وشهد كل من يعرب الطريق تلك العملية وألغيت تلك النقطة متاما, الطريق
وهكذا بدأت القرى تنادي تلك اموعة املخلصة بأن تذهب لنجدا من عصابة هنا وهناك وانتشر خرب طالب , املنطقة
, وهكذا استطاعوا أن يبسطوا األمن يف قندهار, عت املدارس األخرى وساندوا إخوام يف سبيل تغيري املنكرتشج, العلم

وهكذا حضر , عملوا جملس شورى وشاوروا بعضهم يف تكوين إدارة موحدة للطالب العلم, وعندما رأوا أن األمور تكرب
وطبعا هذه " اختاروا أمريا لنا لنبايعهم على عمل اخلري"اخيهم علماءهم الكبار لتلك اجللسة وقال طالب العلم العاديني ملش

فأمجع علماء قندهار والقرى ااورة وعلماء الباكستان ومشال أفغانستان وغريها على اختيار , اخلطوة هي سنة رسول اهللا
قرار ومت تعيني املال حممد ولكن صدر اإل, وقد رفض مرارا وتكرارا ألنه يعلم حجمه, الشاب الذي حترك ألول يوم أمريا هلم
وقد تكلمت خبصوص أن اإلمارة أمر قد ورد , فكل مؤمن يدخلها يكون حتت إمارته, عمر أمريا للمؤمنني يف إمارة أفغانستان
ومادام ليس للمسلمني , فلقد ظهرت إمارات ومسيت باملماليك يف عهد التتار وقبله, يف التاريخ االسالمي عندما جزأت األمة

هكذا أسست إمارة أمري , دة لتجمعهم فيجب أن يستعينوا بتلك اإلمارة الدارة شؤوم حىت يفتح اهللا عليهمدولة واح
  . املسلمني يف بالد األفغان

فلم أمتكن من رؤية مثل , وصلت إىل مدينة قندهار ورأيت ألول مرة حقيقة األسواق األفغانية وكثافة الشعب األفغاين
ومل يكن هناك أي عالمات بأن السلطة اجلديدة هي سلطة قمعية أو عنصرية أو متشددة , األوىلهذه املناظر أثناء املرحلة 

وكل هذا من باب األمر باملعروف , صحيح أن رجال اإلمارة اإلسالمية ركزوا على أشرطة املوسيقى والفيديو الفاسدة, دينية
فمن حق االمارة , حىت يف الدول الكافرة, يس باألمر املثريوكل الدول فيها أجهزة حملاربة الرذيلة وهذا ل, والنهي عن املنكر

الغات أما ما يقال ضد الطالبان فهناك مب, حفاظا على التقاليد وسالمة اتمع, االسالمية أن حتفظ شعبها من كل احملرمات
مارة االسالمية حبجة أم وسطيون املشكلة أن هناك دعاة إىل اهللا كانوا ضد كل ما يفعله اال, من الناس كثرية مل ينتبه هلا كثري
فقد كنا نسمع سلفي وملتزم ومطوع واآلن ظهر مصطلح , وال أدري من أين جاءت مصطلح وسطي, وال يريدون أي تشدد

ويتهم الناس الذين ال يتبعون نفس مفاهيمهم أم متشددون أو ضالني ونسأل اهللا أن يسلمنا من املصطلحات وأن , وسطي
كثر أ, ب ضد التوجه االمارة االسالميةجيب أن نعلم بأن اهودات اليت تص, ولكن أخطأو يف ذلك, مسانا مييتنا مسلمني كما

من اليت توجه ضد العلمانيني الذين أفسدوا يف العامل االسالمي وأخرجوا املرأة املسلمة حبجة احلرية التامة إىل شارع وهي 
وبفعل القنوات الفضائحية باسم احلدثية والتطور وحنن , م بفعل املخدراتوقد خربت عقول الشباب املسل, عارية تشبه الغربية

وهذا واهللا أشد عند اهللا من أن يقوم , إن اهللا ال يرضى أن يعصى باسم احلدثية أبدا, نرى أن االسالم يقّدم على التقدم واحلدثية
,  هذه املسألة أو منعها من اخللوة أثناء العملطالب أفغاين بضرب امرأة ألا خرجت بدون حمرم رغم أنه ال نص يف الشرع يف

وأنا أتكلم عن الدعاة الذين عارضوا كل شيء , جيب أن يفهم من يهاجم االمارة االسالمية, مادام هي ملتزمة بدينها وعفتها
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صحوا املرأة املسلمة يف حق االمارة االسالمية بأن يفهموا بأن نوايا الطالبان هي حسنة يف حق املرأة املسلمة والطالبان مل ين
فهي اليت كانت تغتصب وتضرب يف البيوت دون حق إىل أن وصل , بل ملصلحة الدين ومصلحتها هي, ملصلحة اإلمارة

فكانت هلا احلق أن تشكي زوجها يف احملاكم الشرعية وأن خترج للعمل يف البيئة , الطالبان وأعطت املرأة األفغانية حقها
يف بعض احلاالت  فهي تزوج نفسها دون ويل أمر, املذهب احلنفي من املذاهب اليت سهلت للمرأةويف احلقيقة إن , االسالمية
وما , فإذًا هناك فرق كبري بني من يريد للمرأة العزة والعفة ومن يريد رؤية املرأة تتعرى يف الشوارع وكأا حيوانة, الضرورية

كانت تلد نساء العرب؟ عند طبيبات أفغانيات ميتلكن عيادات  أين, يقال بأن النساء منعن من العلم يف عهد طالبان كذب
وأقول بأن طالبان أعطت رواتب للنساء الاليت فقدن أزواجهن يف , والبنات كن يدرس دين اهللا يف الكتاتيب, خاصة ن

ك مدرسات وهناك شرطة نسائية سرية وهنا, وهناك مستشفى ختصصي للنساء يف كابل, احلروب سواء يف عهد جنيب وغريها
وكأم , ومل جتعلها قضية كما يريد الغرب ذلك, أقول بأن حركة طالبان استخدمت النساء حسب احلاجة فقط, جامعيات

, كلنا نعلم أن عمليات اإلغتصاب يف ديارهم هي يف أعلى معدالا, قد انتهوا من مشاكل نسائهم وجاء الدور لنساء املسلمني
ؤية املرأة األفغانية جندية تقاتل يف الفلوجة وبغداد وفيتنام وعلى الدبابات فهذا أمر ال يهمنا هؤالء الكفار من الغرب يريدون ر

وحنن املسلمون من ظلم املرأة جلهلنا بديننا وعدم اتباع سنة النيب يف , إننا نعرف حقها أكثر من كفار الغرب, حنن املسلمون
قد أنصف املرأة بكل أما االسالم ف, ثقافة الغرب والعادات اجلاهليةحقها وبسبب هذه احلكومات االستبدادية اليت جلبت لنا 

أن يعرف بأن حقوق املرأة حمفوظة يف االسالم اكثر من أي , أدع كل من يسيس العامل ضد ما يقال بأنه حقوق املرأةف, احترام
واملرأة يف االسالم , سنة فقط 50فقد أعطوا للمرأة حق التصويت من , أما هؤالء الغربيون الكاذبون, قرن 14جمتمع ومنذ 

وإمارة , تعمل وتتاجر وتشارك يف السياسة وتبدي رأيها يف جمالس الشورى وتنصح احلكام وتؤخذ رأيها وكل هذا يف ديننا
  .أفغانستان تعرف ما تفعله بنساءها

, املاركسي جنيب اهللاكان هناك رهبة شديدة لالمارة فقد قامت جمموعة صغرية من الطالبان باعدام الرئيس األفغاين 
هذه األحزاب اليت تناحرت , لتفهم االحزاب املتناحرة وزعماء احلرب أن أفغانستان تدخل مرحلة جديدة من احلياة السياسية

وعذبت الشعب لسنوات مل جترأ بأن حتاسب جنيب اهللا وهو جالس يف مكاتب األمم امللحدة يف كابل ويتفرج على خصوم 
فهناك بلدان كثرية مت اعدام رؤساها ومل يتفوه العامل بأي , يست الطلبة وحدهم من قتل رئيسا للبالدول, األمس وهم يتقاتلون

وكلهم , فبالدي قد فقد ثالثة رؤساء إىل وقتنا هذا, وأضرب مثل, فال جمال لألمم املتحدة أن تنافق العامل يف هذا الشأن, كلمة
إذًا , ومل نسمع بتحقيقات دولية نفاقية خبصوص ذلك, حد تكلم ذا الشأنقتلوا بأيدي مرتزقة فرنسيني أو مت تسميمهم وال أ

وحىت األمريكان قد قتلوا رئيسهم جون , الشعب األفغاين له احلق يف اختيار من حيكمهم واعدام من خام وخان اهللا ورسوله
, رأيت تغريات جذرية ألفغانستانلقد , كيندي فال أحد يظن أننا أغبياء ال نعرف السياسة أم أننا نعيش يف كوكب ثاين

فجرا ومجعة وكل الصلوات كانت املساجد متأل مبن يوحد , فموعد الصالة يتجه اجلميع دون استثناء إىل املصليات واملساجد
فقد كانت طائفة السيخ , وأُعطي األقليات األخرى حقوقها يف التعبد دون نشر الفساد, اهللا وتقفل مجيع املصاحل الدنيوية

وكذلك , وكانت الكنيسة الوحيدة يف العاصمة وهي أملانية واقفة من قرون وال أحد يتدخل يف أمرها, دون دون مشاكليتعب
, املذاهب اليت ختالف املذهب احلنفي كانت موجودة يف الساحة ويف احلكم أيضا فكان هناك ممثل للشيعة يف االمارة االسالمية

رجل من أهل السنة مل نسمع بأن إيران تقبل ب, از جداإلسالمية كانت منوذج ممتاإلمارة ا, وهذا األمر مل حيصل يف ايران
فمن يتكلم عن طالبان بأم عنصريني أم مهجيني فهو فعال مل , واجلماعة بدخول االنتخابات أو يكون عضوا يف الس األعلى

ناك معصوم أبدا فلكل يرتكب أخطاء يكفي أن هديهم كان هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وليس ه, يعرف تلك اموعة
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أما , واملسلم عندما جيتهد يف مسئلة ملصلحة العباد فيخطأ له أجر, وخري اخلطاءين التوابني, ليس طالبان وحدهم من خيطأ
  .الذين خيطأون يف حق الشعوب ونشر ثقافة الرذيلة واخلالعة ال أحد يعارضهم أبدا

والكيان , واهلندوس, وحكام اجلمهوريات االسالمية يف آسيا الوسطى, إن ظهور طالبان يف الساحة أقلقت روسيا
هذه هي , فقد متكنت حركة طالبان من مجع مشل كل املعارضة لتلك الدول وضمها حتت راية االمارة االسالمية, الصهيوين

فقد كانت هناك , مارةوميكن أن يعارض كما يشاء ولكن ال حيمل السالح ضد اإل, احلقيقة لقد فتحت أبواا لكل مسلم حر
فلسطني كلها تلقى , الشيشان كشمري, وأوزبكستان, وطاجيكستان) الصني(حركات من تركمانستان وتركستان الشرقية 

فقد استتب األمن متاما وزال اخلوف يف السفر , وكانت مركزية االمارة االسالمية قوية, الدعم ولو االداري من اإلمارة
ومن سرق أقيم , ن يستحق سواء نساء أم رجال فمن قتل قُتل أمام املأل ليكون درسا لألخرينوأقيم احلدود على م, واحلضر

فهذا كله ال بأس ففي كل دولة قوانني جنائية وقانون طالبان من اهللا وهو , عليه حد اهللا وكذلك من زىن ومن ارتكب اجلرائم
ويف احلقيقة حكمة , فسهم يف اتمع اجلديد بكل حركامأما ااهدون العرب فقد متكنوا من دمج أن, األفضل على االطالق

ومع , وعدل املال حممد عمر كل هذه أوجدت نظام اسالمي جديد متناسب مع الظروف, الشيخ أسامة مع الشيخ أبو حفص
حممد بن  فأرادت االمارة االسالمية توحيد الصف العريب بقيادة الشيخ أسامة بن, قدوم طالبان كانت معسكرات العرب تكثر

ثارت وبدأت تشيع االشاعات بأن , وملا طلب من بعض اجلماعات قفل املعسكرات, االدن وهذا من حكمة املال حممد عمر
االمارة تسمع لألعداء والكالم الفارغ اليت دائما نسمعها من بعض الشباب ااهدين الذين ال يعرفون معىن الدولة أساسا 

فقد قالوا نفس الكالم عندما طرد ااهدون من السودان , ال يعرفون حجم املسؤوليات وهم, ويظنون أا جمرد كلمة تلفظ
ألا  فممكن ألي دولة أن تطرد من تشاء,  فهم فقه الواقعوهذا عيب كبري يف, بل وكفروا الشعب السوداين مبجرد طردهم
أما الدولة اليت سترفض الضغوطات وتصمد , نيةأو لديها مواثيق مع الدولة الثا, ضعيفة وختاف على مصاحلها وليس هذا عيبا

ولكن ال ينبغي أن ننقلب على كل دولة ألا مل ختدمنا هذا واهللا ظلم , حىت تقع يف احلرب فهذا مثايل واهللا جيزيها خريا
ة وحنن كان هناك موضوع األمم املتحد .ند ااهدين يف السياسة الشرعيةولألسف الشديد هناك مفاهيم خاطئة ع, لآلخرين

كنا نفضل أن ال تدخل االمارة االسالمية لتلك املنظمة ألا ستلزم على مواثيقها الكفرية ولكن جمرد الوجود ال أحد من 
ولو أصبحت عضوا من باب هداية الناس وعدم القبول للمبادئ الكافرة مل يقل أحد من العلماء أن مثل هذا , العلماء مينع ذلك
مع قريش وإخبارنا أنه لو ليب حللف الفضول لقبل ذلك دليل أننا ميكننا أن نتشارك يف احلق  وقصة الرسول, اإلجراء حرام

وكلنا نعلم سياسة حممد صلى اهللا عليه وسلم عندما حترك للعمرة يف عام , واالصالح ورفع الظلم مهما اختلف مبادئنا وديننا
لوصول إىل مكة من أجل العمرة وإذا منعته قريش فسيكون أنه أراد السلم والسالم ل, احلديبية وقد خرج ونيته واضحة جدا

والرسول أراد أن يعطي هذه التجربة طابعا سياسيا , عيبا كبريا ألن قريش كانت ترفع راية محاية كل من يريد العمرة أو احلج
عهم قريش تلو منو, وحترك معها من أجل قضية واحدة قبليا وعشائريا فقد مجع القبائل العربية املشركة وعمل معها حلف

صلى اهللا عليه وسلم فقد كان يعلم قيمة املواثيق واملعاهدات واشراك غري , فستكون قد منعت العرب وليس املسلمون فقط
إذًا اشترك الرسول مع الكفار املشركني من قبائل عربية يف قضية واحدة نبيلة وال , املسلمني يف القضايا املهمة اليت ختص املنطقة

وطبعا هناك شرط أساسي أن يكون الراية للمسلمني إن كان هناك احتمال للحرب أما إن , سلم أن يفعل ذلكمانع من امل
والذي يقرأ قصة صلح حديبية , مادام نريد الصلح وعدم االقتتال, كانت قضية انسانية فممكن أن نشترك ولو كانت القوة هلم

هم الكثري يف السياسات الدولية وكيفية التعامل مع العدو يف منذ خروج الرسول من املدينة إىل أن وصل مشارف مكة سيف
واللجنة الشرعية للقاعدة بقيادة الشيخ أبو حفص املوريتاين كانت تتفهم مثل هذه املسائل الفقهية اليت تتجدد , املواقف احلرجة
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بل عصر اندماج الدول سواء , يةأو عصر قوة الدولة البابو, حنن ال نعيش يف عصر اإلمامة العظمى يا شباب, يف كل العصور
وخطاب التجديد مهم جدا يف , إننا نعيش يف عصر الدويالت واالستعمار, جيب علينا أن نتفهم هذا األمر, على حق أو باطل

وكلنا نعلم أن اإلمام علي كرم اهللا وجهه قال , زمننا فقد جدد ابن تيمية يف زمنه وخالف األئمة األربعة يف عدة مسائل مهمة
نه سيسري على الكتاب والسنة هذا يف األصول وسيجتهد يف الفروع كما اجتهد الشيخان أبو بكر وعمر وهذا من سعة بأ

كان خريا لنا من اتفاقهم فقد ظهرت مسائل كثرية يف يومنا ولو ال خالف يف بعض املسائل الفرعية فخالف الصحابة , الدين
ولو نظرنا , هللا ابن عمر عندما أصر أن للحاج أن يلمس احلجر األسودانظر إىل عبد ا, السلف الصاحل لكان الدين جامد

ولكن هناك فرج فقد , ولسالت الدماء, لعصرنا هلذا األمر يكون شبه مستحيل فكيف بثالثة ماليني أن يلمسوه يف زمن واحد
رمحة اهللا بنا وسعة يف  أليس هذا, ذهب ابن عباس وهو حرب االسالم برأي آخر بأن على احلاج أن يشري إليه وهذا يكفي

أن , فهذا هو معىن التجديد واختاذ اليسر, فال نكون جممدين فيه بعد أن سهله اهللا لنا, الدين؟ إن دين اهللا يسر يف كل شيئ
وحنن ضد كل هذه , ننظر للعامل كما هو يف زمننا ليس كما يف زمن أسالفنا أما النصوص الشرعية القطعية الداللة فال تتغري

وال فتح جبهات , دون دالئل وقرائن واضحة وبرهان من اهللات اليت ال حتكم بكتاب اهللا وال يعين ذلك تكفريهم احلكوما
واملهم أن , فال جيب أن خناف من التجديد ألنه ضروري يف الدين, والنصوص القرآنية هي اليت تغذينا يف التجديد, ضدهم

كلنا نعلم أن األمر , ونسعى لنشر املعروف قبل النهي عن املنكر} اكم عنهوال أريد أن أخالفكم إىل ما أ{نكون قدوة لغرينا 
بل جير بفعله ذلك منكرا , ولكن ما نراه من بعض الدعاة هو االسراع يف النهي عن املنكر وال يقدم البدائل, باملعروف مقدم

وجيب أن جند , تمع عدم املنكراتفقد أمر باملعروف قبل أن ينهي عن املنكر ألن أصل ا, والرسول مل يفعل ذلك, أعظم
ألنفسنا منفذا يقودنا إىل الدولة االسالمية الكربى ومن املهم جدا أن نتعامل مع كل الظروف املتاحة فنحن أمة املليار فال 

ألن حناصر االسالم يف اجلهاد يف العراق وأفغانستان والشيشان وفلسطني وغريها بل هناك مليار مسلم يدعون اهللا ليل ار 
نعم ممكن أن جنلس مع , أقول بأنه جيب أن حنسن الظن باملسلمني ونعمل لديننا دون اخلنوع والذل أمام الكافرين, تنهض األمة

أما اام الناس رد أم يف األمم , الكافر ونسمع منه ويسمع منا دون أن ننفذ ما حرم اهللا ورسوله ولكم دينكم ويل دين
إنين , يقة وجودهم وهدفهم أو أم مل يتخذوا اجلهاد طريقا للتغري فهذا واهللا ظلم على املسلماملتحدة وأنت ال تعرف حق

جيب أن نفرق بني , شخصيا جماهد ولكن ال أؤمن أن الدولة االسالمية ستقوم بزرع قنبلة هنا وهناك يف الدول االسالمية
واملهم أن ال نكفر , عادة دولة حممد صلى اهللا عليه وسلماحلرب الذي بيننا وبني الكفار احملتلني ووسائل دعوة املسلمني إل

فهناك شباب , فإن اإلمارة ظُلمت من قبل أعداءها ومن قبل أصدقاءها, وأريد أن أقول معلومة مهمة جدا, بعضنا بعضا
هللا هؤالء الرجال لقد وفق ا, مل يرضوا مبا وصل إليه االمارة االسالمية وكأم يريدون املزيد يف ظل ظروف احلروب, كثريون

وأقاموا إمارة إسالمية فكان من واجبنا شكر اهللا و حنن شباب القاعدة وعلى رأسنا الشيخ أسامة بن الدن بايعنا أمري املؤمنيني 
واهللا ليس ألي , فهاهي وملاذا ال نساندها؟, حنن الذين كنا ننتظر الدولة االسالمية, وأصبحنا جنودا عنده وهذا واجب شرعي

وبوش وغريها وهذه الدول تأوي كل أولئك القادة  االسالمية خري من دولة توين بلريفعيوب اإلمارة , أمام اهللا أحد عذرا
وكأن زوال طالبان , فقد ختصصوا يف نبش ملفات طالبان يف سبيل اظهار عيوم, الذين رفعوا علم اظهار عيوب املسلمني

, لكن ال حياة ملن تنادي وال حول وال قوة إال باهللا, موعيو مساس بعرضهأين فقه ستر املسلمني وعدم امل, سيقيم هلم اخلالفة
, بعض اجلماعات كانت تزور أختام االمارة االسالمية, كان هناك بعض تصرفات ااهدين الذين ال يفهمون معىن الدولة

ويف السودان أيضا كنا , السالميةأما حنن فكنا ال نقترب بأي شكل من األشكال يف ما خيص االمارة ا, وهذا أمر خطري جدا
فبين صهيون رغم , وهذا ليس عيبا, حنن نستخدم الوثائق وفن الوثائق للضرورة, ألا دولة مضيفة لنا, قد منعنا من فعل ذلك
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وكما أننا نتحرك يف بعض األحيان , وحنن أوىل بذلك, أم احتلوا فلسطني كدولة هلم فهم يتخفون ملصلحة دولتهم املزعومة
فهناك كثري من اجلواسيس األمريكان واإلجنليز الذين لبسوا الربكة االفغانية , تخفي بأي طريقة ولو باستخدام الزي النسائيب

ال عيب يف الشرع , والنساء ظهرن بالزي الرجال يف الغزوات, فهذه كلها وسائل, للدخول يف أفغانستان لتخريبها من الداخل
فبعضهم من جهلهم بالدين , جماهد جيد أن أحتدث ببعض أفكار من عاشرم من ااهدين ومبا أنين, التباعها أثناء احلرب

ووصل األمر إال , ال يفرقون بني الدولة االسالمية وتلك الدول اليت ال حتترم شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلموسياسة الواقع 
وهذا جهل وعدم , عاليم املرور حبجة أا قوانني كفريةأن بعض الشباب من جهلهم ال يريدون التوقف عند االشارات واتباع ت

ومسائل الدنوية حنن مكلفني يف , فالدين االسالمي يدعو إىل النظام واالنضباط أكثر من أي دين وأي قانون, فهم للدين
, تصرفات الفرديةوقد غضب الشيخ أسامة كثريا من هذه ال, أمن اتمع االسالمي, الصحة العامة, حفظ البيئة, االجتهاد فيه

وإذا حكمتم بني الناس {, وهذا تعدي على السلطان وويل األمر, وجترأ بعض البنجابيني يف قتل مستأمنيني من األمم املتحدة
فعلتهم وهذا  وقد مسك هؤالء الشباب وحكموا بسبب }وال جيرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا} {أن حتكموا بالعدل
, فهو قد شعر خبيبة أمل وتساءل, ض األخر الذي ال يفهم يف االسالم إال محل السالح والقتال فقطأما البع, هو عدل االسالم

سواء يف , يا شباب قتل املستأمن والذمي أمر منهي عنه يف شرع ربنا, ملاذا االمارة حتاكم هؤالء الشباب وهم قد قتلوا كفارا؟
وهذا ما فعلناه يف الصومال سابقا حيث كنا , أقصد اإلمارة,  فيما بينهادولة اخلالفة أو يف اجلماعة اليت تعهدت بإقامة شرع اهللا

قل له بأن , فلو مل يعجبك هذا األجنيب, مننع الشباب بأن يلمسوا أي أجنيب يدخل كيامبوين باذن أي مسلم ولو مل يكن أمريا
  .وغايتنا دعوة الناس لالسالم وليس تنفريهم, يغادر ال بأس يف ذلك
ولكنه أيضا فيه نقص كثري يف فهم الدين ومقاصد , باب ااهد فيه خري كثري ألنه حيي الفريضة املنسيةواهللا إن الش

وأقنعنا أنفسنا بأن غرينا , وأكرب عيب عندنا هو أننا ال نقبل برأي األخرين ونصبنا أنفسنا وصايا على األمة االسالمية, الشريعة
وهكذا دخلنا يف متاهات فقهية وأصبحنا ال , مع منهم ألم علماء السالطنيومن يفهم منهم فال جيب أن نس, ال يفهم أبدا
ونسينا أن هؤالء هم مجهور , يتكلم الشيخ القرضاوي فيقوم اجلميع وكأم غري راضيني ومل يسمعوا منه أي كلمة, حنترم أحد

حنن ال نشكل إال , مليار مسلمعلماء املسلمني اتهدين يف زمننا حىت لو خالفونا اآلراء فهم يسمعون من قبل 
فاصبحنا ال نقبل حىت بأراء أمراءنا من قادة االمارة , وهذه األمور كلها تنعكس علينا, من األمة0.000.000.0.1%

  .االسالمية
كانوا كاألمراء وحمترمني جدا يف كل مكان ورغم ذلك كان هناك تصرفات غري , وااهدون العرب يف عهد الطالبان

وبالعكس كان من املفروض أن يفهموا , فعندما يوقفون يف نقاط التفتيش يتصرفون وكأم ليسوا راضني, عضهممسؤولة من ب
كانت كلمات السر الليل , أن أفغانستان يف حرب وجيب محاية االمارة االسالمية من أعداءها وحنن جزء من جنود الدولة

, وكأن اهللا يقول لنا, نا كانت مرفوعة واحلمد هللا وكنا يف نعمةواهللا إن رؤس, تعطى للمجاهدين العرب والبنجاب على سواء
قد ابتلينا بتلك الدولة هل سنرضي اهللا وهل سنساعد على تعمري األرض  }ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون{

نت تعيش يف وبعض اجلماعات االسالمية كا, والذود عن املسلمني أم كيف سنصنع؟, واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
حنن مل نعط لالمارة , كانت مشغولة يف ختطيطات ألمور ختصها وثانوية, االحالم وبدال من تكريس طاقتها يف الدولة

ولكن , هو من كسب أيدينا ال خنطأ أحد فاألمريكان هم أعداءنا وحنن على حرب ضدها, وما حصل لنا, االسالمية حقها
   .احلق يقال حنن أيضا سامهنا يف املصيبة
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فكانت املعسكرات تنتتشر يف درونتا وجالل آباد , حاولت االمارة االسالمية توحيد صفوف العرب دون جدوى
وطالبان تعبوا منا كما تعبوا من الكفار األمريكان , خوست وكل اجلماعات العربية كانت هلا أفكارها, وكابل, هريات, صدا

وحىت الشيخ , هناك صعوبات حقيقية يف التعامل مع ااهدين العرب, ولكن الصرب على اإلخوان فيه أجر كبري, املتربصني
والشيخ كان قد أصدر قرار , فبعض الشباب السلفيني مل يكونوا يرضون بالفقه احلنفي, أسامة بن الدن تعب من هذا األمر

التابعني وقد عاش يف القرن وأبو حنيفة هو شيخ السلفني فهو تابع , بالتعامل يف العبادات بالفقه احلنفي لنخرج من اخلالف
, وهو من عباد اهللا الصاحلني ال أظن أن أحدا منا فهم الدين مثله أبدا, ومذهبه من مذاهب أهل السنة واجلماعة, األول املفضل

, ومشاكل العرب ال تنتهي أبدا, حىت األخوات العربيات اضطررنا إىل لبس الربكة األفغانية بدال من العربية وهي أستر طبعا
وألفوا الكتب وخطأوا طالبان يف بدأ األمر وخطأوا , وصل املنظرين العرب من أوروبا وبالذات من إسبانيا وبدأوا بالتنظريو

" هيصة بيصية"و, وجاء أيضا التكفريين وبدأوا بتكفري اجلميع, الشيخ أسامة طبعا وهو من استضافهم ومل يرد هلم بأي كلمة
ليس , تعطي األوامر للشيخ كان ينفذها وهو يف احلقيقية كان مؤدب جدا مع االمارةوعندما كانت االمارة , كما يقولون

, ويكفي أن القاعدة بايعت أمري املؤمنني, كما يظن البعض بأنه كان يتمرد على أوامر االمارة االسالمية هذا ليس بصحيح
والشيخ أسامة هو صاحب بصرية فقد كان , هاسواء الليبية أم املصرية أم اجلزائرية وغري, واجلماعات األخرى مل تفعل ذلك

فأصبحنا مواطنني يف حق الدولة االسالمية وهكذا , يعرف معىن البيعة فبفعله ذلك وضع االمارة االسالمية حتت أمر الواقع
م ضد وحنن اليوم نرد اجلميل فإخواننا يقاتلون معه, ومل تتركنا حىت يف أحلك الظروف, دافعت عنا تلك الدولة على حساا

  . احملتل الكافر
ومع قدوم طالبان أصبحت الباكستان يف وضع ال حيسد عليها فاجلبهة الشرقية وهي اهلند كانت هادئة و لو اشتعلت 

وكل , من جديد فهناك االمارة االسالمية اليت ستطلع اجليوش واملتطوعني حملاربة املشركني ومساندة الشعب الباكستاين املسلم
واإلمارات العربية املتحدة كانت , تفهم ذلك وضعف أفغانستان هو ضعف للباكستان وللمنطقة كلها احلكومات االسالمية

, نعم كانت ملصلحة االمارات أن تتعاون مع اإلمارة االسالمية, فرحانة بوجود دولة سنية قوية جبنب عدوها اللدود إيران
أما إيران فلم تشعر بالراحة من , يف اال االقتصاديوحكومة نواز شريف كانت تدعم بكل قوة االمارة اجلديدة بالذات 

وهذا من شأن بعض مشايخ الشيعة املتشددين الذين , وكانت تدعم املتمردين يف الشمال, وجود حكومة سنية قوية جبوارها
ي واحلسن ولو كانوا فعال حيبون اإلمام عل, يتاجرون باسم الدين وحيقدون على عموم الشيعة وعلى اإلمام علي واحلسني

لناصروا املظلومني ولوقفوا مع االسالم قبل وقوفهم مع الطائفية وقبل وقوفهم مع األمريكان ضد دولة اسالمية , واحلسني
ويكفي , العراق أم إيران قد أبطلوا اجلهاد إال مع أهل السنة فقطيف ولكن هؤالء القادة الشيعة احملافظني اجلدد سواء , جماورة

وإيران فتحت أبواا , م وليعاذ باهللا من ذلك67عندما هزمت اجليوش االسالمية العربية يف حرب أن بعضهم فرحوا جدا 
أما اخلط , حلكمتيار ليس حبا فيه بل ملصلحتها وكانت تريد منه أن حيمل السالح ضد اإلمارة االسالمية ولكن الرجل حكيم

  . وهذا ملصلحة ايران أوال وأخريا, التجاري فكانت مفتوحة
واجتهد , الواليات املتحدة واألوروبيني أقصد الغرب الكافر فقد وقع الرعب يف قلوم بتأسيس الدولة االسالميةأما 

الغرب على تشويه مسعة االمارة االسالمية تارة باسم املرأة وتارة باسم جتارة املخدرات اليت كانت االمم املتحدة تشرف عليها 
أوقفت كل التعامل مع , بل جميئ اإلمارة االسالمية وعندما استلم الطالبان احلكموتبيعها وتربح الباليني من عائداا ق

واكتفت الدولة بزرعها , وأقفلت املصانع اخلاصة باهلريوين والكوكاين ووضعت كل املزارع حتت عني املراقبة, املخدرات
املادة ال جند املخدر الطيب وال الدواء وال فبدون تلك , حيث تستخدم يف األمور الطبية يعلمها كل عاقل, وبيعها خام كما هو
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وليست اإلمارة االسالمية لوحدها من حافظ على زرعها للفوائد الطبية فاهلند تفعل ذلك من عدة سنوات ومل , أي شيئ طيب
مر وغريها فالعنب يزرع يف عدة دول من أجل اخل, وال يعين زرعها أا للفساد, نسمع أحد أن امها بأا تتاجر يف اهلريوين

, وكما نعلم فالغرب ميلك اإلعالم ولكن اهللا شاهد على ما نقول, ولكن االشاعات كانت كثرية, كالزبيب واألمور األخرى
أما خبصوصنا حنن فلم يكن لدينا أي تعامل يف أي جمال اقتصادي أو زراعي يف , وقد فعلوا ذلك بفتاوي من علماءهم الكبار

, كنا نزرع الذرة والقمح يف جممع املطار .وسأسل عن أقوايل أمام اهللا, ذب وبال دليلك فهو كهذا اال وكل ما يقال عن ذل
والعامل اليوم يعلم جيدا كيف انتشر املخدرات يف كل مكان بعد سقوط نظام اإلمارة االسالمية وكأن , لالكتفاء الذايت ال غري

فاألمم املتحدة متورطة يف الباليني من الدوالرات يف , ن واملخدراتاهللا يريد أن يبني للناس احلقيقة فيمن وراء جتارة اهلريوي
  .هذه التجارة

أما اجلبهة الداخلية فكانت هي األسخن فقد كانت االمارة االسالمية تقاتل املخالفني بقيادة أمحد شاه مسعود والشيخ  
أما بعض الشباب , ة االسالمية كمخالفني بغاةوكل هؤالء صنفوا من قبل االمار, سياف حفظه اهللا وقائده امليداين املال تاج

والشيخ أسامة نفسه كان مينع أي أحد أن يتكلم على الزعماء الذين حاربوا , التكفرييني الذين كفروهم فقد أخطأو يف ذلك
  .وهكذا كانت األوضاع السياسية عندما وصلت لدولة اإلمارة االسالمية الفتية, الروس

وسبحان اهللا فهناك شباب عرب يسكنون جبانب الوالية ولكن , يف مبىن والية قندهارسارت السيارة حىت دخلت بنا 
وجياهد إىل , وهو من أقوى الشخصيات يف حركة طالبان, وقابلت نائب املال حممد حسن وايل قندهار, ليس يل علم بعناوينهم
تريد؟ فأجبته بأنين جماهد وأريد مراكز اإلخوة فقال وماذا , وسألين من أين أتيت؟ قلت له من كويتا, يومنا هذا ضد االحتالل

عندئذ عرفت أن الوضع خطري وبأن هناك أوامر بأن " ال أسامة يف أفغانستان"فضحك وقال يل , العرب من أتباع الشيخ أسامة
أن واالمارة يف حالة استنفار ألن أمريكا ممكن , ال يتكلم أحد عن الشيخ أسامة بعد ضربات خوست فالدولة قد تضررت

فعرفت إذًا بأن ال جمال للجدال معه يف هذه " ال مطار وال جماهدين عرب هنا"فقال , وقلت له أريد املطار, تضرب من جديد
وقد فرح , ألن ال يضعين يف خانة اجلواسيس, قلت هذا الكالم ليطمئنو, ة حال أنا أريد اخلط األولفقلت له على أي, املسائل
وهكذا حتركت بضع خطوات وانتقلت من مبىن الوالية إىل ,  إىل مركز للبنجابيني يف اجلوارفأخربين بأنه سريسلىن, مبا قلته

وحاولت معهم ليدلوين على أي بيت عريب يف املدينة ولكنهم مل , وقابلت شباب حركة االنصار, مبىن قريبا من إذاعة الشريعة
ومنت هناك إىل يوم األربعاء , يبقى مبدئيا مشبوهاوهكذا كل من دخل أفغانستان من بعد الضربات , يكونوا يعرفون عنهم

  .ويف الصباح اجتمعنا عند الوالية وتوزعنا جمموعات قتالية لنتحرك للخط األول
  

  كابل
  

أُجربت على السفر إىل كابل بسبب الظروف األمنية ومل يكن لدى أي وسيلة أخرى ألقابل اإلخوة فأنا ال أعرف 
ت مل تتركين سلطات اإلمارة للبحث عنهم فقد أقفلوا كل األبواب على وجهي وهذا من مراكزهم يف قندهار ويف نفس الوق

وهكذا سافرت إىل كابل بأمر , يكفي وجزاهم اهللا خريا أم استقبلوين وضيفوين عندهم يف مثل هذه الظروف الصعبة, حقهم
ساعات تقريبا ولكن كانت  6مائة كم أي فاملسافة كلها ال تتجاوز الست , وكان الطريق إىل كابل صعبا جدا, من الوايل

, وكانت هذه أول مرة أدخل كابل يف حيايت اجلهادية, فقد وصلنا يوم اخلميس بعد العصر, ساعة 36السيارات تقطعها يف 
وقع وكانت حالة املدينة جيدة فلم أت, املقفولة) بارك سينما(قريبا من , وعندما وصلنا نزلتنا السيارة يف مضافة يف وسط البلد
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, فهي مدينة صامدة أمام الغزاة وواجهت حروبا كثرية, بعد كل احلروب الطاحنة اليت شهدا, أن أرى كابل بتلك اجلمال
وبدال أن , والناس ينامون بسالم واحلياة تسري على ما يرام, ولكنها اآلن آمنة فهي حتت اإلمارة االسالمية, الروس مث األحزاب

والغربيون الذين شوهوا تاريخ أفغانستان يقولون بأن أصعب , يعاتبوميعاكسون املفاهيم و, ميشكر الناس الطلبان على كرمه
فأصعب مرحلة يف تاريخ , وهذا كذب واضح وسذاجة, مراحل تاريخ أفغانستان هي األربع سنوات اليت حكمت فيها احلركة
وهؤالء الكاذبني من علماء الغرب يتفوهون بأكاذيبهم , أفغانستان هي املرحلة االحتالل االجنليزي والسوفييت واآلن األمريكي

وحىت الرسول دمر كل , ونسوا أم قد قاموا بتخريب شعب بأكمله, بسبب أن الطالبان قامت بتخريب األصنام البوذية
وا جمازر يف فهم قد قتلوا وعمل, ماالعيب يف ذلك؟ عجبا ملن يهتم باحلجر والبين آدام ميوت أمامه, األصنام يف جزيرة العرب

والروس كذلك , إن الربيطانيني هلم تاريخ أسود يف أفغانستان, حق الشعب األفغاين واليوم يصورون أنفسهم أم يهتمون م
ولكن , !هل تاريخ الشعب األفغاين قد تأسس ألربع سنوات؟ يا لألكاذيب, واألمريكان اليوم يعيدون نفس التاريخ األسود

, ؟ل الغرب ال يعرفون حقيقة جنرال دوستم أنه جزار وقد قتل كثري من األفغان بطرق خبيثةه, أتعجب فيمن يصدق الغرب
, وهل أمريكا طلبت من كرازي حماكمته أو حماكمة كل من ارتكب جمازر يف حق الشعب األفغاين مثل امساعيل خان وغريه؟

, عن هؤالء ألم أيدوها يف احلرب ضد طالبانفهي سكتت , كلنا نعرف أن أمريكا هلا ازدواجية يف الدميوقراطية املزعومة
, والغرب هم أساس مشاكل الشعوب فقد زرعوا احلقد والقبلية وغريها يف الشعوب واليوم يدعون احلريات واحلب والسالم

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون
املسؤول عن مضافة فكلمت األخ , حاولت يف نفس يوم اخلميس أن أنتقل من مضافة البنجابيني إىل مضافة العرب

: قلت له, عبداهلادي العراقي؟فقال يل أتعرف , حركة االنصار وقلت له بأنين أعرف قيادات العرب يف كابل وأريد مقابلتهم
ففرحت ألنين أعرف األخ , فأخربين بأنه املسؤول عن جبهة العرب يف كابل, "كان معي يف التسعينات يف جهادوالنعم "

وبعد صالة العشاء جاءين وأخربين بأن أحترك مع الشاب الذي سيدلىن على مضافة , ل ما بوسعهوأخربين بأنه سيفع, جيدا
فتحركت بشاحنة عسكرية عليها سالح الزوكياك , وكنت مشتاقا للراحة فمن أسبوع تقريبا وأنا أسافر ومل أستقر, العرب

سكرية وتابعة للبنجابيني وهم مسؤولون عن محاية وسط ومل توقفنا أي نقطة تفتيش ألن السيارة معروفة أا ع, املضاد للطريان
  : وقال يل األخ البنجايب, وصلنا إىل حي كاريت بروان, املدينة وأيضا كان لديهم كلمة سر الليل

  , هذه املضافة, لقد وصلنا - 
  , "ال تذهب حىت أخربك بأن كل شيء على ما يرام" - 

  : فقلت له, ورأيت شابا أفغانيا, راسةوذهبت إىل كشك احل, نزلت مث عربت الشارع الكبري
  ,"أنا ضيف عريب من السودان" - 
  ,هل لديك ورقة من عبداهلادي؟ - 
  ".هل هو يف مطار كراتشى؟, وال أعرف من أين أجد عبد اهلادي, إنين جئت من باكستان" - 

لقد تعجبت من ,  أم كيف؟أهو رئيس وزراء العرب يف العامل, من أين يل بورقة عبد اهلادي, أعين استغربت من سؤاله
  : وقال يل, تصرف هذا الشاب األفغاين

  ال أستطيع فتح الباب لك إال بإذن مكتوب من قندهار  - 
ادخل يف الداخل وقل له , وأنا ال أعرف سوى عبد اهلادي العراقي, افهمين أنا جئت من سفر طويل وال ورقة معي" - 

  , "ه هارونأو أي عريب بأن هناك شاب عريب يف اخلارج وامس
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ولكنه رفض ذلك وأصر أنه ال , من التعرف علىاضطرتت ليتمكن اإلخوة القدماء استخدام تلك الكنية ولكن  مل أرد
  :فقلت له, يفتح ألحد دون ورقة

إذًا افتح يل وال تقلق أو اطلب أحد من الشباب العرب أن خيرج يل على , لو أنين جاسوسا فسيقتلونين يف الداخل" - 
  " األقل

ومل أحب أن أدخل يف , لكنه أقفل دماغه وأنا أعرف األفغان فقد جاورم لسنوات إذا أصروا على أمر فهو هوو
حىت شباب البنجاب تعاملت معهم على أساس أنين أخ جديد يف , فأنا قررت بأن ال أُعرف أحد بشخصييت, جدال قيل وقال

وهكذا استسلمت لقدر اهللا وعدت مع الشاحنة ألنام يف , فةوهكذا مل أوفق يف الدخول للمضا, الساحة وال أعرف أي شيء
  .مضافة حركة االنصار البنجابيني إىل الصباح

فاألوىل للعملية والثانية سافرت من نريويب والثالثة كنت عند أهلي يف , وطبعا ستكون هذه اجلمعة الرابعة بعد العملية
فتدخلت  ,االتصاالتأجهزة عرب تحدثون التاسعة تقريبا مسعت عربا يصلينا الفجر ويف الساعة , جزر القمر والرابعة يف كابل

أن تبلغ عبد  كوأريد, وقلت له بأنين شاب سوداين امسي هارون, مضافة كاريت باروانيف املوجة وكلمت األخ الذي يف 
ى ما يبدوا بأنين مث اغتسلت للجمعة وأخربت أخ عراقي كردي عل, وأقفلت اخلط, اهلادي بوجودي يف مضافة حركة االنصار
ومعظمهم خططوا للسفر إىل اجلهموريات االسالمية ومنها إىل , وكان الجئا يف كابل, متجه للمسجد لو جاء أحد فدله علي

وخرجت من البيت يف العاشرة صباحا واجتهت إىل , وهو أخ طيب وحكى يل الكثري من معاناة الشعب العراقي, أوروبا
وكنت مسرورا بأنين يف عاصمة أفغانستان , دخلت مل أجد أحدا فقد كان الوقت مبكرا جداوملا , املسجد الكبري ااور

وجلست بقرب من الشيخ املسن الذي فتح املسجد وبدأت بتالوة سورة , وسأصلي اجلمعة مع إخواين املسلمني من األفغان
, حىت رأيت شابا يتقدم حنوي فأنعمت النظر ومل ميضى وقتا طويال, فأنا يف دولة آمنة, الكهف وشعرت بارتياح كبري لسالميت

وقمت من الفرح وسلمت عليهما حبرارة وهو , فإذا باألخ فهد الكيين ومعه األخ أبو جعفر وهو أخ مصري كان يف الصومال
  :فأخذته باالحضان وقلت له, طبعا مل يصدق عيناه

  , "ال خترب أحد من أكون حىت صاحبك" - 
  , ا املوضوعإننا منعنا من الكالم يف هذ - 
  ".هذا أحسن" - 

فقد مسك حممد , مث سرد يل قصته مع حممد عودة يف مطار كراتشى, وتعجب أنين وصلت خبري بعد شهر من االنفجار
دون أي مشكلة فلم ينتبه الضباط إىل  عودة يف كراتشى ليلة العملية وحسب رواية فهد فإن تلك الليلة خرجا من نريويب

, سطيين فقد شك الضابط الباكستاين يف الصورةاما حممد عودة الفل, راتشى ودخل بكل سهولةصورته مث وصال بسالم يف ك
وأوقف من أجل , وكان من الالزم التخلص من هذا األمر بسرعة, وهذه ليست مشكلة كبرية يف باكستان فالرشوة منتشرة

إن , بأم عرفوا عن العملية قبل حدوثها, وهذا عكس ما يروجه املنهزمني الذين يروجون سياسة االيف يب اي, اجلواز فقط
واحتمال آخر هو تعاون أبو طالل مع السي أي إيه ورمبا قد تصنتوا على املكاملات اليت , حممد عودة أوقف بسبب أوراقه

أمسكوه ا رمب ,أجريتها ليلة العملية وقد اتصلت باملطار للتأكد إن سافرا تلك الليلة وهذا ال يعين أم عرفوا أننا خنطط لعمل
وحاول هو واإلخوة , وهكذا دخل فهد, أما فهد فال يعرفه أبو طالل وال حيمل جواز عريب ,ألنه عريب ويعرفه أبو طالل

أخ أسد السندي ) ندمي(وفعال وصل أبو احلارث السندي , الباكستانيني دفع مبالغ مقابل اخراجه بسرعة قبل تطور األحداث
لعملية تدخلت االستخبارات العسكرية اليت كانت يمن عليها القاديانية احلاقدين على أي رمحه اهللا للمساعدة وعندما متت ا
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ولكن تسربت معلومات , وحاول اإلخوة التدخل فقد أرسل األخ أبو ياسر ملتابعة موضوعه مع الداخلية الباكستانية, مسلم
امت االستخبارات العسكرية الباكستانية بتعذيبه لفترة من املطار إىل اإليف يب أي ومت توقيفه بتهمة أنه شارك يف العملية وق

ومبا أنه , فقد حكى هلم بأنه املهندس الذي ركب القنبلة, مث بدأ يتكلم, ثالثة أيام وخلعت أظافره وحرم من النوم لثالثة أيام
الين وفهد ومصطفى من قام بتلك فقد أخرب املخابرات بأنين واملهاجر وأبو حممد وأمحد جي, يعرفنا مجيعا وقدا رأنا يف نريويب

وهو تكلم بعد ضغوطات كبرية من قبل املخابرات الباكستانية وال , األعمال ومل يكن يعرف عزام أو البلوشي أو أمحد عبداهللا
فأخربين بأم خبري ويف , وسألت فهد عن بقية الشباب الكينيني, }إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان{, نلوم أحد يف هذا

  .أما املتزوجون منهم فهم يف مدينة جالل آباد, عسكراتامل
  : مث ركبنا تاكسي وسألته, وأخذت أغراضي, حتركنا سويا إىل مضافة حركة االنصار

  , "كيف عرفت بأنين يف كابل؟" - 
, ففكرت رمبا يكون أنت, مسعت يف إدارة املضافة بأن هناك شاب سوداين يف مضافة حركة االنصار وامسه هارون - 

  قالوا يل بأنك خرجت لتصلى اجلمعة , عندما وصلت ملضافة البنجابينيو
  , "أين الشيخ أسامة وهل األخ أبو حممد خبري؟" - 
  , أما أبو حممد فهو يف قندهار, كلهم خبري لكن ليس لدي أدىن فكرة عن مكان الشيخ - 
  ,هل بقية اإلخوة املسؤولني خبري؟" - 
وقد استشهد إخوة كثريين يف قصف جهادوال ومعظمهم من , القصف كلهم خبري ومل يكونوا يف خوست وقت - 

  .الباكستانيني واليمنيني وبالد احلرمني
يف و, قلت له كنت تؤدي واجبك وال بأس, وصلنا املضافة وقابلت ذلك احلارس األفغاين وملا رآين تعجب وبدأ يعتذر

ب لرؤيىت وضحك عندما رءاين فعرفت أن هناك كالم كثري قد وقد تعج, البوابة قابلت األخ الشهيد املهندس أبو زيد التونسي
فقد خرج , ومل أمتكن من دخول إىل املضافة, فبدأت أقلق على سالميت فال أريد أن يتعرف على أحد أبدا, قيل عىن أثناء غيايب

  :وقال, سيف العدل بسرعة وسلم على حبرارة
  , كيف وصلت؟ - 
  " برجلي يا سيف" - 

  : فضحك و قلت له, عهأنا أحب املزاح م
  ,"اخرجىن من الزحام, سنتكلم فيما بعد" - 
  , فعال ال ينبغي أن تكون هنا فهذه مضافة عامة - 
  ,"أنت مسؤول األمن فتصرف يا أخي" - 
  , طيب ستذهب معي إىل مكان آمن - 

  . وأخربين بعدها خبرب عجيب
  هل استشهدا األخني؟  - 
  "  نعم طبعا" - 
  , إن البلوشي معتقل, خبارإذًا مل تكن تتابع األ - 
  يا سيف اسكت هل أنت جاد؟ - 
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وهذه كانت املرة األوىل اليت أمسع بأن خالد العوهلي مل يقتل يف , تعجبت من الكالم الذي أمسعه من سيف العدل
  ,االنفجار وتعجبت وسألته

  "ماذا حصل له؟" - 
  , لعملية ويف اليوم الثالث مسكولكنه كان على اتصال مع األخوة يف اليمن بعد ا, ال أعرف بالضبط - 
أما حممد عودة فقد عرفت , قرأت يف اجلرائد بأن احلكومة مسكت خيطا ولكن مل أكن أعرف أنه البلوشي... واهللا" - 

  , "م19/8/1998بأنه معتقل يف تاريخ 
, ز تلك العمليةألنك اخليط الوحيد الذي يعرف لغ, واهللا إن الشيخ سيفرح كثريا لرؤيتك, احلمد هللا على سالمتك - 

  , وكيف الشاب الذي يف ترتانيا
إىل  اختار الذهابولكنه , يسافر إىل الباكستانل, أشرية باكستانية قبلهامل أتصل به بعد العملية ولكننا جهزنا له ت" - 

  ".ومل جنربه يف اختياره, جنوب أفريقيا فلديه أحد أقاربه
فهي , ن الشيخ أسامة وأبو حفص فرحان بنتيجة العمليةلقد رأيت عالمات الرضى يف وجه سيف العدل فعرفت بأ

وهي الشرارة اليت انطلقت بعدها كل العمليات البطولية اليت نفذت بعلم من القيادة , البادرة األويل يف احلرب ضد األمريكان
واسم الشيخ , منها براءة وليست تلك العمليات العشوائية اليت نسمعها هنا وهناك ويتبناها أناس باسم القاعدة وحنن, املركزية

إىل قيادة كله يرجع إىل اهللا أوال وأخريا مث  والفضل, ظهرت يف االعالم بشكل رمسي, أسامة بن الدن ومنظمة القاعدة األم
وإىل القائد أبو حممد املصري واملهندس , ااهدين برئاسة الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص مث  الشهداء الذين رفعوا رؤسنا

من األسرى عيسى الترتاين وأمحد جيالين الترتاين بدًء  واألخ الشهيد مصطفى وفريق التجهيز من شباب كينيا وترتانيااملهاجر 
  .وكل تلك العائالت اليت دعمتنا سواء يف نريويب أو يف ممباسا دون علمهم, وخلفان الترتاين وانتهاءا بفهد وشيخ سويدان

  :قلت لسيف العدل
  , "بت من السفر وأريد أن أستريح بعد صالة اجلمعةفقد تع, أين تأخذين؟" - 
  , ستعرف بعد قليل - 

وفتحت البوابة رد أن رأو , وهكذا دارت بنا السيارة هنا وهناك حىت وصلنا إىل مضافات يف أحياء شعبية يف كابل
  :سألته, سيارة سيف العدل

  , "أهذه هي املضافة الديبلوماسية اجلديدة؟" - 
  .ستعرف بعد قليل - 

  : قلت لسيف, دخلنا ورأيت شبابا من جزيرة العرب ومل أكن أعرف تلك الوجوه أبدا
  ".رجاءا ال أريد أحد أن ينتبه يل أبدا فعاملوين مثل أي واحد" - 

, فأنا أهتم بأمنيايت وال أحب الظهور أبدا, كنت متشددا يف ما خيص أمنيايت وكل رجال القاعدة يعرفونين يف ذلك
  .إىل غرف أخرى, فأخربين سيف بأن أتابعهونزلت من السيارة 

, فله وجه منور, فرأيت الشيخ أسامة جالس ويتألأل وجهه نورا, دخلت وكانت املفاجأة الكربى يل وملن حضر
, وبدأ الشيخ أبو حفص باالبتسامة, تعجبت كثريا, والدكتور أمين جبانبه والشيخ أبو حفص املصري وأخونا أبو اخلري املصري

  :وقال يل
  إي املفاجأة دي؟, احلمد هللا على سالمتك يا هارون - 
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  , "أنا أحب املفاجأت يا شيخ" - 
ومل أكن أتصور أنين سأقابل هؤالء القادة , وكذلك سلمت على بقية احلاضرين, وسلمت على الشيخ وقبلت رأسه

  :وقال يل الشيخ أسامة, ولكن شعرت بارتياح كبري, املطلوبني
  , هل عرفت خبرب صاحبك؟ - 
  , "أتقصد البالوشي؟"  - 
  , نعم - 
  , "مل أعرف عنه أي خرب سوى من سيف العدل" - 
  , هل سافرت بعد العملية مباشرة؟ - 
فقد تركت البيت يف نفس اليوم , لكن األخ مل يكن يعرف كيف جيدين, بقيت يف نريويب ملدة أسبوع, ال طبعا" - 

  , "كث عندنا أسبوعا فقطلقد م, وال يعرف عنوان البيت, وكذلك هو جديد يف نريويب
  . احلمد هللا على سالمتك, قدر اهللا وما شاء فعل - 
  , هل ستغري كنيتك يا هارون؟ - 
  ,"أليس ذلك أفضل للجميع؟, نعم يا شيخ" - 
  من اليوم فصاعدا أنت يوسف السوداين - 
  "نعم الكنية يا شيخ" - 

وفهمت يف تلك اجللسة أن , ي يوسف السوداينوهكذا أخرب سيف العدل الشباب اجلدد بأنين شاب من احلراسة وامس
وأصبح الشيخ أمين الظواهري يالزم قيادة الشيخ أسامة يف كل , هناك تغير إجيايب كبري جلماعة اجلهاد فقد حتالفت مع الشيخ

تلوننا ألنه سيتم ضم اهود هلدف واحد وهو مقاومة أعداء الدين من الكفار األصليني الذين حي, وقد فرحت لذلك, مكان
  .ونبتعد عن فتح جبهات وقتال أبناء أمة االسالم يف بالدنا ألن هذا األمر ال يوجد فيه إمجاع لألمة, ويهامجوننا

وقد تكفل , وكتبت رسالة عاجلة لزوجيت أشرح هلا بأنين قد وصلت خبري واحلمد هللا, بقينا يف كابل لثالثة أيام تقريبا
ومل أعرف إذا كانت قد وصلت أم , االريانة اخلطوط اجلوية األفغانية مرورا مبدينة ديباألخ عبد اهلادي العراقي بارساله عرب 

, وحتركنا بشكل قافلة من مخس أو ست سيارات تقريبا, وحان موعد العودة إىل قندهار وقد عرف الشباب بعوديت, ال
ومعنا يف هذه الرحلة أوالد , يخفريق الشوكنت تارة مع فريق سيف العدل وأخرى مع  ,وانضممت لفرقة احلراسة مؤقتة

وحتركنا راجعني إىل قندهار ويف الطريق أدركنا الفجر فصلينا مث تابعنا السفر وتوقفنا , الوجيه وعمر وعثمان, الشيخ الكبار
  . أثناء السفر, والبصل املشوي, للفطور والشيخ أسامة هو ال يتحرج من أكل أي طعام ولكن دائما كان يوصينا بأكل الليمون
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  االستقرار يف قندهار
  

األمر  تعلقعندما يوعن نفسي اشعر باحلياء الشديد , حكيم ويرتل الناس منازهلم فهو, متتعت كثريا بالسفر مع الشيخ
فأطلب كل ما أريده دون حرج وأكتب له , بالشيخ أسامة ويف نفس الوقت من أكثر الناس جرأة عندما يتعلق األمر بالعمل

وهذا ليس كالم جتميلي لكن , أو مساع نصائحهوشخصيا ال أشبع من رؤية هذا الرجل , م آراء كل اآلخرينآراءي وهو حيتر
, وحلمه هو سر جناحه, ال يغرنك هزالته فشخصيته قوية جدا"كل من قابل الشيخ أسامة وحىت الكفار يقولون هذا الكالم 

بكل اللغات الفرنسية والسواحلية , نتابع األخبار عرب املذياعطوال الطريق كنا ". وهو مبئات اآلالف من املسلمني يف زمننا
  . ألن الشيخ كان مهتم جدا بآخر التطورات, والعربية واالجنليزية

بسبب ) معهد الدراسات العربية(ويسمي بيت الرمان " دوراي"وصلنا إىل بيت على ضواحي مشال قندهار يف منطقة 
وتعجبت ملاذا هم يف , وقابلت الشيخ أبو حممد واملهاجر وبعض الشباب القدماء, أن أشجار الرمان كانت مليئة يف احلديقة

  : فقال يل أبو حممد, هذا البيت
  , وتناثرت يف بيوت الطوارئ حىت دأ األمور, إن كل العائالت أخرجت من املطار قبل الضرب بثالثة أيام - 

  : وأنا من جانيب سألته
  , مد عودة مسك؟ملاذا مل تتصل يب لتخربين بأن حم" - 
  لقد ظننتك ستأيت بعد شهرين؟, ماذا ستعمل بشأن أم لقمان, حاولت االتصال كثريا - 
ومن األفضل أن ننتظر لنرى تطورات األحداث قبل أن , يا أبا حممد لو تأخرت هناك يوما واحدا ملا وصلت عندك" - 

  "أفكر بالرتول الحضارها
  هل سألك الشيخ عنها؟ - 
  "نعم" - 
  ت له؟ماذا قل - 
قد لطف , ...فقط واهللا $ 200هل ستصدق يا أبا حممد أنين سافرت ومعي , لترافقناقلت له بأننا مل منلك املال " - 

  "وأنا أشكر اهللا أنين معكم وخبري, اهللا يب ووصلت إلكيم بدون مشاكل
  جيب أن ال يعرف أحد بالعملية؟ - 
أنتم أسرعتم لألعالن عن اجلهة الفاعلة وأنا يف , ء دائماأحب االختفا, من ناحييت فال تقلق فأنت تعرفين جيدا" - 

  "نريويب وهذا األمر خطري يف حقي
املهم احلمد هللا على سالمتك ما هي , فقد كتب من قبل اللجنة اإلعالمية, ك البيانأخي حىت أنا مل أكن أعرف بذل - 

  الكنية اجلديدة؟
  "الكينيني؟وماذا بشأن الشباب , يوسف السوداين أظن أنه مناسب" - 
  والعائالت يف جالل آباد, هم يف املعسكرات - 
  "هل تظن بأن جالل آباد أأمن هلم مع األوضاع الراهنة" - 
  ولكن جيب تأمينهم , ننتظر لنرى التطورات - 
  "هذا هو قصدي إن هؤالء الشباب جدد وال يعرفون عن األمنيات أي شيء" - 
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فقد تساءل كيف عربت الشاحنة من ترتانيا , هناك عملية يف نريويب أتعلم أن مصطفى قد ارتبك عندما مسع أوال أن - 
وهنا أدرك أننا قد أخفينا عنه , دقائق مسع باخلرب الثاين أن هناك انفجار يف دارالسالم 10مث بعد , إىل نريويب وفيها املتفرجات

  .ولكن مل يغضب أبدا فقد كان فرحان ولكن قلقان من أجلك, الكثري
  "م فعلها فقد سبق أمحد عبداهللا إىل اجلنة إن شاء اهللاواهللا إن عزا" - 
  كيف وجدت فكرة التصوير؟ - 
فنحن ال نتاجر , وال التسارع إىل اإلعالن, وأنا أيضا ال أحب تصوير العمليات, أنت دائما على بصرية يا أبا حممد" - 

  ".بتلك العمليات
  إن شاء اهللا, أم لقمان ستصل بسالم - 
  "شكرا يا أخي" - 
لت مع احلراس الشيخ إىل امع الصغري يف الضواحي الشمالية الغربية من مدينة قندهار وكان سور هذا امع مل انتق
, وهذا امع بين بديال مع املطار وحلاالت الطوارئ, ومسجد, بيت عائلي ومكاتب للعمل 15وفيها أكثر من , يكمل بعد

وأما الشيخ أبو حفص فقد نزلت عائلته يف , أم عبداهللا وأم محزة وأم خالد, الثوقبل اكمال األعمال انتقل الشيخ بزوجاته الث
كان األوضاع , وأما الدكتور أمين فقد ترك عائلته يف كابل, مث نقلها إىل امع بعد دئة األمور, بيت آخر يف وسط البلد

  . وبقينا يف امع الصغري, األمنية ال تسمح بالتجمع يف جممع املطار
ومسعت بأن , م وبعد صالة الفجر وقبل الفطور فتحت املذياع على إذاعة طهران قسم العريب3/9/1998يوم يف 

قد دامهت بيتا يف العاصمة القمرية ويبحثون على شاب قمري , املخابرات األمريكية ومساندة من الشرطة دولة جزر القمر
وهم قد , سيطرة فقد عرفت السي أي إيه كل شيء عينهنا عرفت بأن املوضوع خرج عن ال, باسم فاضل عبداهللا هارون
وكانت هناك بعض العائالت اليت اختريت لتسكن يف , ورجعت لألخوة ومل أخربهم مبا مسعت, ذهبو للبحث عين يف البلد

ونا وأخ, وشاكر وهو األخ املؤذن واحلافظ لكتاب اهللا, كعائلة أبو حممد املصري واملهاجر وعبد املهيمن, امع اجلديد
وفضلت أن , ومل يكن قد رمست لنفسى أي خط فكنت عزايب, وعائلة عبد اجلبار املصري, )أبو عمري(عبداحلميد الشرقي 

كان معي , كان األخ صقر املعروف حبمدان وهو سائق الشيخ حينها, أبقى مع حراسة الشيخ حىت يرتب األمور وأبدأ بعملي
ويبدو أن األمريكان جاهزين ليعتقلوا , تهمة أنه السائق الشخصي للشيخ أسامةيف اخليمة وهو مسجون حاليا يف غوانتينامو ب

, وأيضا كان معنا رضا التونسي ومحزة الغامدي, حىت خباز ابن الدن وطباخ ابن الدن وكل من رأي ابن الدن يف حياته
ت هلم هناك تطورات جديدة قل" ماهو آخر األخبار؟, ها"وسألوين , وبعض الشباب اجلدد الذين ال يعرفون عىن أي شيء

مث خرج األخ عبد اجلبار , والشيخ كان يسمع األخبار وكذلك األخ عبد اجلبار ولكن يف بيوما, وسوف نعرفها يف أواا
  -:فعاىل صوته خارج باب بيته ,وكان معروفا بأنه ال يبايل بكالمه مادام هو حق فيتكلم وال ينتبه

  كيف ختفي املعلومة عنا؟, طلوب رقم واحديا هارون أنت امل, قد عرفنا السر - 
وإين واهللا , يا عبداجلبار اخفض صوتك هناك شباب جدد ال يعرفون عما حيدث ومن املهم أن تكتم هذا اخلرب" - 

ففي األمر مشاكل كثرية واعتقاالت وسالمة , وإذا استمريت يف االشاعة سأخرب الشيخ, عرفته قبلك ولكن مل أخرب أحد
  ".أتفهم؟, إخوة

فبدأ األخ  صقر فك اهللا أسره , )سامل محدان(وكان األخ رضا النجار التونسي قد مسعه وكذلك األخ صقر اليمين 
  :ميزح معى ويقول يل
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  .يا ساتر هناك تعذيب وبالء, لو مسكوك األمريكان, أتعرف يا يوسف - 
أنا فقط عندي مسؤوليات وأنا ال , حدأنا أوال وأخريا ال أخاف من أ, يا صقر ال ينبغي أن متزح مبثل هذا الكالم" - 

أريد أن أحرق نفسى ألن العمل مازال قادم وأنا أؤمن بأن األمريكان لن جيعلوين أستسلم وأبقى كالسجني يف داخل 
  ".فسوف أخرج, أفغانستان
  :فأخربين مبا مسع  وزاد قائال, مث نادين الشيخ أبو حفص ودخلت يف بيته 
  . فأنت أول مطلوب يف القاعدة يوضع له جائزة مالية, دة من حياتك جيب أن تفهميا يوسف إنك تبدأ مرحلة جدي - 

, أمريكي$ 2.000.000وكان قيمته , وهذا كان صحيحا كنت أول فرد يف القاعدة وضع على رأسه مبلغ من املال
  :وهذا األمر أزعج الشيخ أبو حفص فقال يل

  ,جيب أن تم بأمنياتك - 
ويقوم الشيخ أسامة بإعطاءهم أوامر بعدم مناديت , تعمل جلسة طارئة للشباب القدمي ولكن جيب أن, إين مهتم" - 

  ".وهكذا سأجنح يف تضليل كل من سيأيت للبحث عنا, فأنا يوسف السوداين, ارون أو بالقمري
ولكن كنت أخجل كثريا فقد كان الشباب , وعمل الشيخ أسامة تلك اجللسة, وافق الشيخ أبو حفص على ذلك

كنت جنديا يف تلك العملية ولست أفضل من أبو , من ذلك فأنا أعرف قدر نفسى وخجلت, دمي يعاملين معاملة خاصةالق
والشهداء ولكن اختارين اهللا ألكون الشعلة احلرارية األوىل يف عملية املطاردة الطويلة , حممد أو املهاجر أو الشباب الكينيني

وكنت أقول بصراحة أليب ,  كل مسلم يؤمن مببادئ اجلهاد ضد احملتل والصهاينةوقد بدأت مىن وانتهت إىل, ألفراد القاعدة
, ألن ال أعني الشيطان على نفسى, وكان ينصحين بأن ال أخوض يف موضوع العملية واملطاردات, حممد أنين أخشى الغرور

فأنا أفرح عندما يرتعب , لكل مسلموأما أن أكون مطلوبا فهذا شرف كبري يل و, وكل ما نتمناه من اهللا هو الرضى والقبول
فقد طُلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم , اإلدارة األمريكية اليت تعادينا بذكر امسي أو عندما يرتعب بين صهيون بذكر امسي

  . هو الذي يطاردين فال بأس بذلك دام فرعون زمنناما, ووضع األموال ملن يأيت برأسه
فكون الواحد مطلوبا وصوره تنشر يف مجيع أحناء العامل , وهي أصعب طبعا, بدأت مرحلة جديدة يف حيايت اجلهادية

ضحية حرب إعالمية كفرية معلنة على أبناء  وهو يعرف أنه, موال ملن يديل مبعلومات عنهوعرب االنترنت وهناك ماليني من األ
ناك شباب مطلوبون لكن على مستوى ه, هذا األمر رهيب وكله جديد يف القاعدة, األمة االسالمية باسم حماربة االرهاب

ومل ميض أسبوعني حىت , فكان األمر جديد جدا يف القاعدة ويف اجلماعات االسالمية عامة, أما على مستوى العامل, بلدام
عن أمساء أبو حممد واملهاجر وأسامة الكيين وخلفان وأمحد جيالين , نشرت جريدة التاميز اليت كانت تصلين دوريا من باكستان

وأخربوها أن زوجها , م إىل احملكمة العليا18/9/98وعرفت أن زوجيت قد استدعيت يف تاريخ , وشيخ سويدان ومصطفى
ذهبت باجلريدة للمهاجر وقلت له أظن أن اآلن قد , ومل تبال بكالمهم طبعا$, 3000000مطلوب عامليا وعلى رأسه 

موعة هي املطلوبة رقم واحد لدى السي أي إي واإليف يب وأصبحت هذه ا, تعادلنا مع اجلميع فلست وحدي يف املطاردة
, وطبعا على رأس القائمة الشيخ ااهد أسامة بن حممد بن الدن واألخ القائد الشيخ أبو حفص, والشرطة الكفرية الدولية, أي

أو خالد الشيخ ) أبو طلحة(تاين وكانت املعلومات تأتينا أوال بأول من قبل أبو ياسر اجلزائري و حممود الباكس, والدكتور أمين
  .حممد

وكنت أعلم بأن املخابرات الباكستانية كانت تسجل كل , مل أتأخر كثريا فقد اتصلت بأخيت آمنة من قندهار
  وحتدثت معها, املكلمات اخلاصة بالعرب
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  "السالم عليكم من معي؟...آلو" - 
  من أنت؟ - 
  "هل أخيت موجودة؟, ...عبد اهللا" - 

  ول هو نسييب فذهب وأخربها فجاءتكان املتكلم األ
  أتعرف ما حدث لزوجتك يف البلد؟.... عبداهللا...!! يا اهللا - 
  "ال أعرف فأنا بعيد جدا عنها" - 
  أين أنت اآلن؟ - 
  "أنا يف دولة عربية" - 
  قد فتشوا بيتنا وبيت زوجتك وهم يريدونك - 
  "من هم الذين يريدونين؟" - 
  !احلكومة واآلخرين - 
  "وأنا من يريدهم يا أخيت ال تقلق فأنا أريدهم أيضا, آمنة فأنا مل أعمل شيئا ضد الدولةاهدإي يا " - 
  أتسمعين؟ ... فأنا جاد ملاذا ال ترتل البلد وتنهي هذه املسألة يف احملاكم... ال تتكلم هكذا - 

 من كالمها مث تابعت ضحكت  
  "حماكميت يف نيويورك يا آمنة هل أنت جادة مبا تقولني ليس هناك حمكمات فقد مت" - 
هناك رجال من األمن الفرنسي يطاردونين يف كل مكان ويطاردون كل من حيمل اسم , يا أخي أنا خائف كثريا - 
  وما أدري ملاذا؟) فاضل(, جدنا

  " جيب أن تشعري بالفخر يا أخيت فلقد وجدت أناس حيمونك عندما تذهبني إىل العمل وتعودين" - 
  أنا خائفة كثري! ال - 
فهم إىل اآلن ال يعرفون أين , وهم يظنون أنين غيب وأنين سأسافر إليك, ال ختافني فأخوك مؤمن باهللا وليس مبجرم" - 

  "أنا
  وماذا بشأن زوجتك؟ - 
  "هل لديها أوراق؟" - 
  .ق البيتاقد أخذوا كل أور! ال - 
  "قيوأخربيها بأنين سأحضرها قريبا وال تقل, سلمين عليها كثريا واهتمي ا, طيب" - 
  هذا سيكون آخر اتصال بيين وبينك ألن ال يتعبونين , ...أظن, امسع يا عبداهللا - 
  "وال أريد أن تتعيب وراءي شكرا يا أخيت, ال بأس فأنا أقدر الظروف" - 
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  استالم املكتب
  

  .واأكملت املكاملة وعرفت عندئذ بأن أم لقمان وعائليت يف مضايقات ولكن مل أتصور بأن حيتجزوها أو يتهم
مت احضار أغراض مكتيب كلها للمجمع ألكون قريبا من القيادة , وقبل أن يتم نقل العائالت كلها إىل امع الصغري

ومل ميضى عدة أيام , وكنت أتوىل موضوع متابعة األخبار ومجع املعلومات الالزمة لالستجوابات, فهذه املرحلة حساسة جدا
وهو من كلف , فقد أخطأ األخ سليمان يف احلسابات, وتضرر امع بذلك املطر حىت أمطرت السماء مطرا وسالت األودية

واضطررنا حنن والشيخ أسامة إىل العمل وحفر قناوات جديدة بالفروع , بالبناء وقد اختار موقع مير فيه السيل عندما ميطر
إنه رجل دولة وقد , ن هذه األسطورةوالذي يعايش الشيخ أسامة يتعجب م, وكان يوم شاق جدا, الكواريع لتصريف املياهو

فقد كان , وبقيت املياه يف امع لفترة ومل أكن قد بدأت عملي رمسيا, وجد يف عصره ليلقن الدروس للجبابرة واملتكربين
ومتنقلة بسبب  كل أغراض املكتب يف حالة غري صعبة وعندما وصلت كانت, مكتيب حتت اشراف األخ أبو زياد املوصلي

, وقد ذهبت مع األخ أبو حممد املصري لرؤية املكتب وتعجبت من الغرفة اليت كان األخ أبو زياد يعمل فيها, االضطرابات
  . وعرفت أنين سأتوىل تلك املكتبة السياسية يف اللجنة األمنية

, رىاملطلوب رقم واحد يف عملية حماولة اغتيال الرئيس املص, يف جممع املطار قابلت ألول مرة األخ مصطفى كامل
وال أدري حقيقة ذلك ولكن الكل يعرف , وكما قلت فقد مسعنا أنه ألقي القبض عليه أثناء كتابيت هذه األوراق بعملية خيانة

, واليوم قد قدم األخ مصطفى كامل ككبش فداء للمصرين, بأن اجلماعة االسالمية هلا عالقات عمل مع إيران منذ سنوات
وهذا األخ من املهذبني جدا ويبدو أنه غري متشدد وطبعا , ما يستحق يف الدنيا قبل اآلخرة نسأل اهللا أن جيازي من قام بتسليمه

وكان وقتها قد ظهرت بيانات اجلماعة االسالمية يف السجون , هو على خالف كبري مع مجاعة اجلهاد خبصوص التكفري العيين
تنقل بني إيران وأفغانستان والسودان والباكستان أما القيادة اخلارجية كانت ت, وأعلنت وقف اجلبهات الداخلية يف مصر

وأنا أعلم أن اجلماعة يف السجون أصابت يف قرارها وكذلك , وغريها يف حماولة عمل لقاءات حملاولة فهم ما جيري يف مصر
حة واليوم هناك قيادات من مجاعة اجلهاد مل تعد ترى أي نفع يف العمل املسلح داخل مصر ألن املفسدة كانت أكرب من املصل

, قلت أليب حممد, نرى بعض الشباب يف بالد احلرمني واألردن يعيدون ما قد جرب وثبت فشله وال حول وال قوة إال باهللا
مث رجعت إىل قندهار املدينة وكنت أتنقل من بيت , وصممت على أن ال يعرفين أحد, بأنه ال داعي أن يعرف مبن أكون

عدل وأحيانا عند شيخي يف القراءة الشيخ عيسى املوريتاين وأحيانا عند األخ أبو زياد أحيانا أسكن عند األخ سيف ال, لبيت
وبفضل اهللا أرسلت أخ باكستاين ليحضر , وكنت يف نفس الوقت أقوم بعملي حيث أرتب سفريات بعض الشباب, املوصلي

  .يل حقيبيت من كراتشىي
أنت , انأن أفرط فيك فلن أتركك خترج من أفغانستإنين لن أستطيع "ذات مرة قال يل الشيخ أسامة حفظه اهللا 

هنا شعرت أنين يف سجن كبري , "رج من أفغانستانجيب جتد طريق أخر الحضار زوجتك من دون أن خت:"وقال يل, "مطلوب
 كنت أشعر باالحراج عندما, خبري وجيت وعرفت بأن الصرب ال يأيت إالوهكذا كلفت األخ أبو ياسر اجلزائري مبلف ز, جدا

ولكن كنت أعلم أنين وباألصح أننا جنود نعمل هللا وكل , وأشعر أنين مل أفعل شيئا ألستحق احترامهم, أقابل الشباب القدمي
لنثبت هلم أم لن ينعموا باألمن بعد اليوم إال أن , واحد يف جماله واهللا قد اختارين ألشترك يف تلك العمليات ضد األمريكان

وهذا  11/9أو أن احلرب بدأت بعد , وال جيوز ألحد أن يقول أننا بادأنا األمريكان باحلرب, نيونينعم به العراقيون والفليسط
  .من أكاذيب األمريكان فقد بدأت أمريكا بالعراق مث الصومال وال يهمنا من خالفنا
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وكل , يف هذه الفترة كانت القاعدة تشهد منو عجيب فقد حضر مشايخ من شنقيط ليكونو سندا للجنة الشرعية
وهو شيخ , هؤالء مشايخ موثوقون وال مييلون إىل رفع السالح يف الدول االسالمية كان من ضمنهم الشيخ أبو معاذ املوريتاين

وقد أخضره األخ أبو حفص املوريتاين وبوجود هؤالء املشايخ املوريتانيني , معتدل فكريا وال يوافق على تكفري الناس أبدا
وحضر كذلك , ن وال ينتمون للمدرسة املصرية اجلهادية اليت تركز فقط على احلاكميةمتشدديصبح لدى القاعدة علماء غري أ

ذات مرة كنا نسمع األخبار وعندنا الشيخ أبو معاذ املوريتاين وهو , الشيخ أبو سلمان املوريتاين والشيخ أبو يوسف املوريتاين
بدأ بالشرح يل بأن األمريكان وصلوا إىل جزر القمر ذاع خرب عين يفعندما ي, رجل مثقف جدا ومفكر ويتكلم الفرنسية

وهذا الشاب متهم أنه من دبر , زوجته ومات عمه بالصدمة عندما هاجم األمريكان البيت واوفتشوا بيت ذلك الشاب واعتقل
لك شاب هل تعرف بأن ذ", ولسان حاله, والشيخ كان ينظر إيلّ ويضحك, وهو ال يعرف أنين أتكلم الفرنسية, العمليتني

فبدأت اجلرائد والقنوات , مث تطور األحداث شيئا فشيئا, هؤالء اإلخوة مل يكونوا يعرفون أي شيء عين, "جالس معنا
فقد كانت تأتينا طلبات من عدة , واإلذاعات تتكلم عن الشيخ وعن العملية وأصبح هناك حتركات سياسية من قبل القاعدة

والكثري من االت من أوروبا وآسيا والصني وحىت السي إن , أسامة بن الدن مؤسسات اخبارية تريد عمل لقاء مع الشيخ
حتولت القاعدة إىل عمالق بعد , ولكن الشيخ كان حذر هلذه املرحلة, وغريها, ودير شبيغل األملانية وقناة اجلزيرة الوليدة, إن

  .رافات الكثريةوبدأت اإلشاعات عنها وعن انشاءها وقواا وما إىل ذلك من اخل, العمليات
عن حيايت وكيف انضممت للقاعدة وعن شخصييت , أما ما خيصين فقد اجتهدت احملاطات العاملية يف معرفة لغزي

, فأنا رجل عادي وخفي, ستجد األكاذيب الكثرية عن حيايت" الفرونت الين"فعندما تفتح مواقع , ومعظمها مل تكن صائبة
مل يكن أحدا يعرف عين , من خالهلا تبيني احلقيقة يف فكر القاعدة األم وما أؤمن بهوإيل يوم كتابة هذه الصفحات اليت أردت 

واألسباب اليت دفعتنا إىل وال ينبغي أن أكتب التاريخ دون ذكر األحداث , سوى اهللا واملقربني من شباب القاعدة القدماء
أما إذا كان الدفاع عن إخواننا يف كل , دنا يف كل مكانمساندة قيادتنا يف معاقبة الظاملني الذين يدعون احلرية وهم حيتلون بال

حنن جنهز أنفسنا , فأمريكا أوال هي الدولة االرهابية, وضرب من يعاديهم يف كل مكان ومواجهة الظاملني إرهابا, أرض حمتل
وال , اذ حنن فقط من يتهم؟ومل, ال للعدوان والتاريخ يقول ذلك فدولة طالبان مل تبدأ أمريكا والسودان مل تبدأ أمريكا, للردع

لكن املصيبة أن يتهمنا علماءنا , فلن ترضى عنا اليهود وال النصارى حىت نتبع ملتهم, نبايل عندما تكون االامات من العدو
وهناك بعض القنوات االسالمية اليت تصب مجا غضبها للقاعدة , وبشكل علين, واملصلحني والذين يعملون يف جمال الدعوة

ومل نسمع ولو ملرة واحدة أن تذيع أن مسو األمري فالن , فهي متدح يوميا األنظمة, تصبها للصهاينة واحلكام اجلائرينبدال أن 
, وال توجه إليهم أي مة فيما جيري للمسلمني فهذا مستحيل, أو سرق مال العام أو ظلم أو قتل أنفسا بريئا, قد أخطأ

ونرى اخلطابات واالعالنات واهودات اليت , ري املؤمنني هم من خيطأون فقطفسموه معصوم ال خيطأ أما الشيخ أسامة وأم
ولكن , وحنن ضد التفجريات العشوائية اليت تطال املسلمني واألبرياء الذين مل يعلنوا احلرب علينا, تدين التفجريات هنا وهناك

وحقيقة اجرام الدول وحقيقة املخدرات والزىن , مةلتنفق األموال يف االعالنات اليت تبني للناس حقيقة أمريكا وعداوا لأل
, ألن كل هذه الفنت أكرب عند اهللا من قتلنا مجيعا فالفتنة أشد من القتل, والربا وظلم احلكام وترك شريعة حممد وعدم العدل

ولكن هناك , يضافالتكفري قد أطالنا حنن أ, لقد أنفقت األموال يف انتاج مسلسالت لضرب فكر التكفري وحنن ال نغضب لذلك
أفكار أخرى لدى احلكام هي أجدر أن تؤلف الكتب وتنتج الربامج من أجلها أين املسلسات اليت حتكي عن خيانة بعض 

أين املسلسات اليت حتكي , أين الربامج عن أمري فاسد أو رئيس ظامل, العائالت املالكة لقضية فليسطني وتسليمها القدس للعدو
مل نرى أي قناة , وجمزرة الفلوجة وجمزرة القائم واستخدام األسلحة احملرمة دوليا من قبل األمريكانعن أبو غريب وغوانتنامو 
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إذًا بسبب هذه االزدواجية يف املعاير فلم تتمكنوا من امخاد , اسالمية أو عربية جتتهد لفعل ذلك األمر أبدا ألن احلكام يغضبون
ال تستطيع , وواهللا إن هذه القنوات اليت تدعي احلق, قيقة كما جيبغضب الشباب الصغري املتحمس ألنكم ال توضحون احل

إن كلمة كافر ال ينبغي أن تسمع من تلك , أو الغرب املعتدي الكافر, أن تصرح بكلمة بوش الكافر أو شارون الكافر
هللا هؤالء الذين ينفون ومل نسمع ذه اجلملة يف القرآن والسنة عندما وصف ا) غري املسلمني(بل استبدل جبملة , القنوات

خوارج , ضالني, متشددين, ارهابيني, ولكن يف املقابل تسمع من هذه القنوات كلمات مثل متطرفني, التوحيد مجلة وتفصيال
وأصبحت هذه القنوات تراقب الغرب , وكلها ولألسف الشديد تنطق البعاد شبهة االرهاب من هذه القنوات والرضاء الغرب

وإن , إعلموا يا من تقومون ذه القنوات أنكم ستسألون عن كل حرف نطق ا يف براجمكم, يف عملها أكثر مما تراقب اهللا
ألننا بريئون مما , كان قصد تلك القنوات بتلك األلفاظ هم ااهدون املخلصون فنحن واهللا سنتحاسب معهم عند رب العاملني

  .يقولون
وكانت هناك فاكسات ترسل إىل جريدة , لم عن أسباب العمليةرسال رسائل اعالمية وتكاجتهد الشيخ أسامة يف إ

ألا تنشر أخبارنا وتتكلم , وكان الشيخ أبو حفص املصري دائما يقول يل بأن جريدة القدس هي اليت تستحق ذلك, القدس
د عمل لقاء مع كما أن عبد البار عطوان كان ق, بكل وضوح عن القضايا احلساسة واملركزية لألمة كقضية فلسطني والعراق

  .هاوأيضا كنا نرسل بعض األخبار للجهات األوروبية ألا ستنشر, م1997الشيخ يف جبال جالل آباد يف سنة 
الصحف كتبت بأن األمريكان وصلوا : "وقال يل,  وأعطاين جريدة قطريةذات يوم جاءين الشيخ أبو حفص املوريتاين

كذّبوها وظنوا أنك يف احدى اجلزر , زوجتك بأنك مسافر لديبوعندما قالت هلم , إىل بيتكم بعد خروجك بساعات
  :قلت لهف, "األخرى

  ,لو صدقوها لكانوا قد أمسكوا يب وأنا يف مطار كراتشى" - 
  , بأنك خبري يف اال األمين وأنك تعرف مىت وكيف سيأيت العدو اإلعالم يتحدث - 
كل ما فعلته هو استخارة ربنا واستشارة زوجيت , يف اجلرائديا شيخ أبو حفص واهللا ال أعرف شيئا مما يقوله هؤالء " - 

  ".ال شيئ آخر واحلمد هللا أنين فيما بينكم, وأخذ باالسباب وسافرت
أشهر لنرى تطورات األحداث مث أخربت األخ أبو  6يف هذه الفترة أخربين الشيخ أسامة بأنين جيب أن أتريث أكثر من 

وأبو ياسر , تشى ويعطيه أرقام تليفونات ويتصل ليطمن زوجىت وملعرفة آخر أخبارهاياسر اجلزائري بأن يتصل بشاب يف كرا
, سواء يف احلكومة أو الصحافة أو العلماء, هو سفرينا يف الباكستان فكان يعرف كل عالقات الشيخ السرية يف الباكستان

قد سر الشيخ أبو حممد وأبو حفص ل, كنت مشغوال بأخبار أم لقمان ولكن يف نفس الوقت كنت أتابع كل أعمايل بدقة
وعرفنا أن هناك مطاردات عاملية لكل الشباب الذين كان هلم , واألخ القائد سيف العدل والشيخ أسامة لكوين قد وصلت خبري

ومسك األخ الضابط , فقد مسك لألسف الشديد األخ وديع احلاج يف أمريكا, صلة بالشيخ سواء يف أفغانستان أو السودان
, ومسك األخ أبو هاجر العراقي يف أملانيا جبواز سوداين باسم ممدوح) النووي(ومسك األخ ) حيدرة(مد علي املصري حم

وكل هذه التحركات من قبل العدو كان يزيدنا قوة وتصميما , ال ناقة هلم وال مجل مبا حصل يف شرق أفريقيا, وكلهم أبرياء
وكانت ترسل , المية فقد هددت مرارا وتكرارا من قبل إدارة كلينتونعلى املضى قدما فيما اخترناه أما يف االمارة االس
بعقوبة , وقد حكمت احملكمة يف نيويورك وهي احملكمة العليا األمريكية, التقارير عن احملكمات اليت جرت يف الواليات املتحدة
مث , أعمارنا كلها ال تتجاوز الستني وطبعا أنا أضحك هلؤالء األغبياء إن, السجن مدى احلياة أو االعدام على فاضل هارون

وقد أرسلت اإلدارة األمريكية أشرطة إلدارة , ووكلت ترمجة تلك امللفات, نلقى رب العاملني فلماذا هذه الضجة كلها؟
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بقضية قتل احلريري رمحه  )ميلس(فيها برامج اليب يب سي وغريها وكلها ليست إدانة بل احتماالت متاما كما فعل , طالبان
ولكن الغريب أا , وكانت وزارة اخلارجية ترسل لنا أول بأول كل ما يتعلق بالعملية, فهو يتكهن فقط وال يظهر األدلة, اهللا

ويستمر يف عمله كما يشاء وهذا كان , وأخربته بأن ال يعلن أنه الفاعل, مل تسأل الشيخ أسامة أي سؤال عنا أو عن العملية
أما يف الكواليس فكانت اخلارجية تتكلم عن منع الشيخ من , ية للشيخ أسامة بن الدنتأييد واضح من قبل احلكومة االسالم

  .اللقاءات واخلروج وأنه حتت حراسة طالبان وكل هذه كانت مناورات سياسية
ومع تطور األحداث قرر جملس شورى القاعدة عمل جلسة تنظيمية لترتيب البيت الداخلي ومجع صفوف الشباب من 

كان , وتفعيل املعسكرات واختاذ اجراءات أمنية جديدة للقادمني, ألمنيات الالزمة ملواجهة احلرب اجلديدةوترتيب ا, جديد
ألن كثري من شباب األمة , الشيخ أسامة قد أفقل باب االلتحاق بالقاعدة مث فتح الباب بعد أحداث نريويب ودار السالم

وحضر ) جممع املدينة(, لسة عملت بشكل سري يف امع الصغريوأتذكر أن تلك اجل, توجهوا ألفغانستان بعد تلك األحداث
فالشيخ أسامة كان حاضرا كذلك أبو حفص وأبو حممد وسيف العدل وشيخ سعيد , كل أعضاء جملس الشورى الذين أعرفهم

ال عالقة هلا بأي وهذا الس , وأبو زيد التونسي وهؤالء هم ميثلون كل اللجانات يف القاعدة, والشيخ أبو حفص املوريتاين
وأعطي كل واحد من , ووضع اخلطط اجلديدة ووزعت اللجنات واألفراد, من اجلماعات اجلهادية العاملية األخرى بالبت

  :فجاءين أبو حممد وقال يل, كنت مشغول يف مكتيب اجلديد, وعندما أكملوا اجللسة, الشباب مهامه اجلديد
  , مني السر القاعدةقد اختارك جملس الشورى لتكون أ, يا يوسف - 
ما يهمين هو عملي هل , أنت تعرف أنين ال أحب املناصب وال يهمين موقعي, هل أنت جاد فيما تقول أم جماملة؟" - 

  ".هل أنا أرضي اهللا فيما أفعل؟, أنا أفيد االسالم؟ هل أنا أخدم دين اهللا؟
  .هذا ما استخلصناه يف اجللسة فأنت أفضل واحد لتكون يف ذلك املنصب - 

مسميات ولكن القاعدة تم بعمل الفرد ومبا  بل هناك, ليس هناك مناصب فيها, أنا أفهم طريق عمل القاعدة متاما
وأنا بفضل اهللا من اليوم , جدا من القراراتفسيكلف باملزيد ويقرب , ما تنفعها قدم لألمةفكلما يعمل جيدا وي, قدمه لألمةي

فقد عملت مع الصيىن وهو من أدخلىن اللجنة العسكرية قسم , العمل مع القادة األول الذي تعهدت معها قد سخرين اهللا يف
مث كنت جنبا على جنب يف جهادوال مع األخ أبو , مث تعاملت مباشرة مع سيف العدل كسريتري له يف جالل آباد, املكتبات

مث أصبحت مدربا من الدرجة , انحممد يف مقديشو وشرق أفريقيا وسيف االسالم يف األوجادين والشيخ أبو حفص يف السود
واليوم أعمل , مث عملت مع الشيخ أبو عبيدة يف شرق أفريقيا, مث عملت مباشرة مع القادة كلها يف السودان, األويل يف القاعدة
, بسبب أنىن أحب التكتم والسرية التامة, ولكن فهمت أم إختاروين, مل أتوقع ذلك, فاحلمد وشكر هللا, كأمني سر للقاعدة

فيجب أن يكون ملفات عمليات القاعدة يف آمان ويف سرية , وحنن يف مرحلة حرجة فهناك خمططات كبرية وخطرية قادمة
وقال يل بأن جملس الشورى ضم مكتيب , وأنا أوال وأخريا جندي, مل أخرب أحد إىل يومنا هذا بأنين أخترت لتلك املنصب, تامة

سوف أتعامل مباشرة مع الشيخ أبو حفص ومكتب الداخلية سيكون يف يدي وال أي أنين , للجنة العسكرية بقيادة أبو حفص
وأنا كنت من يتوىل ذلك املكتب يف فترة , خيفى على أحد أن مكتب أبو حفص هو أهم مكتب يف القاعدة على االطالق

ضا للجنة العسكرية بقيادة الشيخ وهي تابعة أي, وأما األخ سيف العدل فقد توىل حقيبة األمن العام للقاعدة, أفغانستان الثانية
وكنت من يقوم حبفظ كل أسرار تلك , واستلم أبو حممد إدارة املعسكرات كلها واجلبهات والعمل اخلارجي, أبو حفص
وضم  املكتب , والشيخ أبو حفص املوريتاين يف اللجنة الشرعية, والشيخ سعيد بقي كما هو يف اللجنة املالية, العمليات

أخربين الشيخ أبو , األمنية برئاسة األخ املصري الشيخ أبو احلسني وهو خبري يف احلركات االسالمية اآلسيوية االعالمي للجنة
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, ألن املخابرات الباكستانية قريبة منهم, حممد بأنه سيتم تأمني اإلخوة الكينيني بنقلهم وعائالم من جالل آباد إىل قندهار
  . وفعال مت ذلك

وكان الضيوف السريني الذين , م كنت قد بدأت عملي رمسيا مع الشيخ أبو حفص1998قبل دخول رمضان لسنة 
كان علماء األمة يؤيدون بشدة , مث يأيت الشيخ أسامة ملقابلتهم, ال يريدون أحد أن يعرف عنهم  يرتلون عندي يف مكتيب

ملشهورة حول وجود القوات الكافرة يف الشيخ أسامة حيث مت عمل لقاء مع علماء السند واهلند وأفغانستان الصدار الفتوى ا
وهناك , وأكرب ركيزة لذلك هو الشيخ العالمة الشهيد مفيت شامزي عامل السند, وقد أفتو بعدم جواز ذلك, جزيرة العرب

مث بدأت , فمن يسمع فقط من علماء العرب فليسمع أيضا من علماء العجم وهم أكثر علما طبعا, علماء بلوتشيستان وغريهم
فقد وصل عندي ملف أبو فراس وصحبه ومها الشهيدان يف عمليات يو إيس إيس كول يف , العمليات تأيت يف مكتيبملفات 

مث استلمت , ولكن أجلّت, م حسب التوقيت1998وكان من املفروض أن تتم تلك العملية يف رمضان سنة , ميناء عدن
ا من شباب احلادي عشر من استمرب وكنت أتابع حتركام ومه) نواف احلزمي وخالد احملضار(ملفات سنان وربيع املشهوران 

  .ألنين أجهز أوراقهما
قتل يف جبهة كابل يف ) أبو عطاء الشرقي(جاءنا خرب حمزن جدا فقد قتل األخ القائد أبو زيد التونسي , يف شهر أكتوبر

فقد , باب العرب والبنجابينيعندما حاولت جمموعات مسعود الزحف لكابل ولكن تصدى هلا األسود من ش, معارك طاحنة
واجلنرال مسعود مل يتعبه أحد يف مسريته العسكرية إال , عملوا هلم كمائن يف اخلط اخللفي ويبعد ستني كيلومترا من األمامي

واخلط اخللفي , من عمل الشيطان" لو"ونقول له , "كابل تالعرب لدخللوال : "لشباب العرب وكان يعرف ذلك ويعلنا
وقتل بشظية , يطلّ على الطريق العام وقد اختاره الشيخ أسامة ليكون موقع دائم وخط دفاع أول ملدينة كابلعبارة عن جبل 

وقد مت دفنه يف مقابر كابل العام وكثري من شهداء العرب يرقدون هناك مثل أبو متيم املصري وأخونا شيبية , 12قذيفة يب إمي 
غم أن بعضهم ال حيب تواجد العرب يف كابل ولكن يزورون قبورهم والعجيب أن البنشريين ر, الكيين وأصيل وغريهم

قد شارك , إن أبا زيد التونسي هو ذلك الرجل الذي فرغ نفسه ووقته من التسعينات يف تطوير املناهج العسكرية, وحيترموا
الذي بىن الطائرة يف  وكان يهتم مبختربات القاعدة وساعد األخ املصري, معي يف دورة خالد بن الوليد اخلاص بالنخبة

فقد اخترع وأضاف اللغة العربية يف , وأيضا أسس نظام التشفري يف االتصاالت  12وهو من طور قاعدة اليب إمي , جهادوال
وهذه , مث اسس برجمية موحدة ومشفرة لالتصاالت بني كابل وجالل آباد وقندهار وخوست, أجهزة الكاسيو اليبانية

فقد كانت املعلومات ترسل كأرقام مث تتغري تلقائيا عرب تلك احلاسوبات الصغرية , ن التيكنولوجياالتشفريات يف درجة عالية م
فهو كان يدرس يف أمريكا يف قسم النازا يف وكالة , وهو من يكون؟ أفضل شاب متعلم قدم للساحة, اليدوية إىل رسائل عربية

وقد ترك , حيث كان هو املترجم للصحافيني, رب يف خوستويظهر بلحية الكثيفية يف شريط إعالن احل, الفضاء األمريكية
وترك بنته اليت مل , وقد مضى على زواجهما سنة ونصف, وراءه زوجته مرمي بنت األخ أبو عمر املغريب املعروف عبداهللا تبارك

أحد سيبقى يف هذه  قد حزن الشيخ أسامة جدا لفقدان مثل هذا األخ البطل وهو عضو فعال يف القاعدة ولكن ال, تبلغ السنة
أما , حتت قيادة األخ أبو حممد املصري, مث توىل عبد اهلادي مكانه يف كابل, كلنا سنموت فليكن موتنا يف سبيل اهللا, الدنيا

هناك سلطة شرعية تقيم , أننا نقاتل من أجل ال إله إال اهللا, الذين يروجون أننا دخلنا يف معركة قبلية يف الفترة الثانية نقول هلم
فما , وأظن أن كل احلكومات الزائفة يف بالدنا تقول نفس الكالم عناّ, وهناك طائفة باغية ال تريد ذلك احلكم, شرع اهللا

ألن سياف هو من البوشتو وملاذا قاتلناه؟ , ال حرب بني فرس وبوشتو هذا من الكذب, بالك حبكومة أمري املؤمنني الشرعية
  .فكفى كذبا يا إخواننا ومال تاج من البوشتو وملاذا قاتلناه؟
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وأرادت إدارة , كان املعسكر العام يف ذلك الوقت يف منطقة قريبا من كابل يف والية لوجر بقيادة األخ أبو الفرج اللييب
كان هناك معسركات كثرية , من أرض أفغانستان% 97وطبعا كانت اإلمارة االسالمية تسيطر على , القاعدة نقلها لقندهار

 ذلكهناك معسركات أخونا خباب يف جالل آباد اخلاص بصنع املتفجرات وكان األخ الزرقاوي حيب , دةغري تابعة للقاع
وهناك معسكرات خاصة بالليبيني يف , ومل يكن عضو يف القاعدة, املعسكر قبل أن يؤسس معسكره يف هريات يف آخر فترة

  .والبنجاب واألزبك والطاجيك, جالل آباد ومعسكرات للتونسيني
وقد شعر بالفرح الشديد , ر نوفمرب زارنا وفد كبري من الشيشان  يف شهر نوفمرب برئاسة األخ سيف االسالميف شه

وكان األخ أبو حممد " أنا برئ", عندما رءاين وقال يل إن صورك يف كل مكان يف العامل حىت يف روسيا قلت له مل أفعل شيئا
وهو طبعا جيب أن يكون فخورا , فقد علمتنا الكثري, ته من صنعكوضحك وقلت له كل ما فعل, حيب استعمال تلك العبارة

القائد جاليف , وكان معه األخ وزير الدفاع يف حكومة مسخادوف, فأنا تلميذه متاما كاألخ أبو حممد واألخ سيف العدل
  . وصاحيب املخلص الشركسي

قضيته يف حيايت فقد صمت مع أفضل وكان أعظم رمضان , دخل علينا شهر رمضان املبارك وحنن يف امع الصغري
وغريهم من الشباب املتقني , والشيخ سعيد, والشيخ سيف العدل, الناس الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص والشيخ أبو حممد

وكان الشيخ عيسى املوريتاين هو من يصلي بنا , جزءا من القرآن الكرمي 20وأنا طبعا كنت قد حفظت , العابدين الزاهدين
م وافق الشيخ أسامة بعد استشارة مع 1998ويف العشرة األواخر من رمضان ويف شهر ديسمرب سنة ,  تلك السنةالتراويح يف

وكان , شفافيةأا ستظهر كثريا من الشريط بتأكدنا بولكن , لعمل لقاء مع قناة اجلزيرة وهي حديث عهدجملس الشورى 
وكذلك ارتفعت صوت قناة اجلزيرة بعد ذلك اللقاء رغم أن , يخوقد اشتهر بلقاءه بالش, األخ مجال امساعيل هو مراسلها

وكان الشيخ أسامة يتكلم باألرقام عن حق كل مسلم يف العامل ونصيبه من , القناة مل تظهر احلقائق اخلاصة بالثروات يف اخلليج
عرفت سلطة آل سعود ولكن عندما , حيث األرض أرض اهللا وينبغي للمسلمني أن يكون هلم نصيب من هذا املال, النفط

وهذا هو سر أن سلطات آل سعود ال حتب , بالشريط هددت قطر بقطع العالقات السياسية معها إذا نشرت تلك املعلومات
, وال تعطيها فرصة أبدا حىت لتغطية موسم احلج يف الوقت الذي يعطى تلك الفرصة للمحطات الصهونية وغريها, قناة اجلزيرة

فالشعوب قد ملوا من القنوات , ت ال مصداقية هلا بل أنشأت فقط لتنافس اجلزيرة وأىن هلا ذلكوجلأت أخريا النشاء حمطا
الذي كىن نفسه يف تلك املرحلة , وقد غضب الشيخ أبو حفص املصري, !ويا للعجب, املفربكة املسيسة من قبل احلكام

ل قد فعلت اجلزيرة ما بوسعها فهي كانت قناة على كل حاو, بأن اجلزيرة مل تفي بوعدهاوأذكر بأنه قال يل , مبحمد عاطف
وقد سافر كل الشباب من امع الصغري برفقة , جديدة ولكن بعد تلك اللقاءات مع الشيخ أثبتت مصداقيتها يف نقل اخلرب

اعيل قلت له يا شيخ أنت تعرف أنين ال أحب الظهور ومتأكد أن األخ مجال امس, "يا يوسف هل ستأيت معنا؟"وسألين , الشيخ
أفطرت ذلك , سيسأل عين وعن الشباب فأنا أفضل عدم اخلروج وبقيت يف امع مع األخ املهاجر وأوالد الشيخ والعائالت

خالد وعثمان ووجيه ومحزة وكذلك شاركنا األخ املهاجر فهو كان مثلي متاما ال حيب الظهور , اليوم مع أوالد الشيخ
اسة امع إىل اليوم الثاين فقد حترك الشيخ إىل منطقة بعيدا وقرييا من أرغنديب وكان دورنا حر, وأحضر الطعام إىل املسجد

وعندما رجعوا , ومل يعلق الشيخ على ذلك, وفعال أثناء املقابلة سأله عىن وعن وديع, ونصب خيمة وقابل االخ مجال امساعيل
  .زكإىل امع قال يل الشيخ أحسنت يف رأيك فالناس مهتمني جدا ملعرفة ألغا

فكلنا كنا يف املسجد الصغري والربد مل يترك , أما االعتكاف فحدث وال حرج فقد قفز االميانيات إىل أعلى درجاته
خبار وأثناء االعتكاف كان املشايخ يتابعون اال, إال أن نولع نار البخاريات وشراء البطانيات القوية لتجنب الربد, جمال ألحد
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مثال أن يأيت أحد ضيوف الشيخ أم أن يكون هناك أخ مسافر قريبا , ألسباب مهنيةللخروج  رتضطروقد ا, عرب املذياع
أحب مشروب الزجنبيل بالذات يف الشتاء وين فلم ينقطع الزجنبيل عىن ووطبعا كل املتزوجني ساند, وجيب أن أرتب أوراقه

أستطيع أن أجازي تلك وال , يل املدينوتارة أبو خل فكانت عائلة سيف العدل تقوم بالواجب وتارة عائلة أبو حممد املصري
وحصلت عملية موسكو فقد انفجرت سيارة صغرية أمام , العائالت إال أن أدعو هلا بأن يثبتها اهللا وأن ينجيها من شر الظاملني

  .السفارة األمريكية يف روسيا وكانت جمموعة عرب برايف هي اليت تبنت العملية
  :الشيخ أبو حفصقال يل ات سريعة خبصوص زوجيت فقد بدأت بتحرك

  ,وأنت من ختطط وحنن ندفع, الشيخ أسامة أخربين بأن امليزانية املخصصة مبوضوع زوجتك مفتوحة - 
  "شكرا يا شيخ" - 

وقبل رحيل الشركسي كلفته بأن يرتل للسودان ويقابل األخ أبو طلحة السوداين وجيتهدان يف احضار زوجيت من 
خت اليت سافرت معي يف آخر رحلة من جزر القمر وطلبت منها أن تزودنا بأخبار أهلي وكتبت رسالة هلا وأخرى لأل, البلد

وجعلته , واجتهدت كثريا وعملت الكثري من العمل يف جوازي فقد غريته, ق يف اتصاالته يف كراتشىألن األخ ابو ياسر مل يوفّ
, ورة يف رسالة صغرية كتبتها يل أثناء السفروأم لقمان كانت قد أعطتين تلك الص, لزوجيت ووضعت صورا وصورة األوالد

نعم إا املرأة , وكلما قرأت تلك الرسالة كانت معنويايت ترتفع جدا, وكانت تصربين وتقول بأنين على احلق وجيب الصمود
ت جاءتنا املعلومات بأن االيف يب آي وجدت وصييت وجوازا, املسلمة اليت فهمت دينها وتقف مع زوجها أثناء املتاعب

وكذلك وصلت , وأخذت ترابا من حميط البيت, األخني عزام والبلوشي وأخذت احلقائب اليت كانت معي يف نريويب
وكذلك عرفت بأن عمي قد مات , وأنا ال ألومها, التحقيقات لعائلة الشيخ أبو عبيدة يف نريويب وقد تعاونت مع األمريكان

يف أجنوان يف حرا ضد االنفصاليني دخلت بيت زوجيت وأرهبت بسبب الصدمة فقد دخلت القوات القمرية اليت فشلت 
وطبعا سلطة تقي الدين كانت , وهذا من سخافة احلكومات دائما, وكأم حياربون ضد األعداء, النساء والرجل املريض

وكأا , آيومن السخرية أن القوات القمرية قد لبست جيكيتات اإليف يب , تفتخر بأا تساعد الواليات املتحدة ضدي
ومل متر , وكنت أدعو اهللا كثريا يف رمضان بأن يأخذ اهللا الظاملني الذين يأذون زوجيت, واهللا إننا يف مهزلة, شرطة أمريكية

إال أن هناك قناعة لدى , سوى أيام عدة حىت مات تقي الدين بشكل فجاءي وال أحد يعرف سبب موته إىل يومنا هذا
وجيب علي فرنسا أن تدفع الثمن يف يوم من األيام , زعيم األول سيد حممد شيخ يف فرنساالقمريني أنه مسم كما فعل بال

واهللا , وأفضى تقي الدين إىل ما قدم, رؤساء دون وجه حق 4فقد قتلت إىل اآلن , لإلرهاب الظامل الذي ميارسه ضد رؤساءنا
سافر األخ الشركسي إىل , ميها من شرهمبدال من أن حي, حسيبه إن كان قد ظلم زوجيت بإدخال هؤالء يف بيت أهلي

وقلت له بأن هناك ورقة موجهة للمسؤول املايل يف اخلرطوم سيعطيك املبلغ الذي حتتاجه $ 5000السودان بعد أن أعطيته 
  .فالورقة من الشيخ أبو حفص وامليزانية مفتوحة, الحضارها

وعاملوين معاملة خاصة جزاهم اهللا خريا فقد , املتزوجني أقصد, كل الشباب يف امع كانوا بعائالم إال العبد الفقري
ومن الطرائف أن األخوات عندما كن , ومل يكن هناك بيت ال تعرف عن أخباري, كانت األخوات يعرفن أم لقمان جيدا

, الشيخوأثناء الدردشات مع شباب اجلزيرة من حراس , يسمعن أنين سوداين يرفضن ألن يعرفنين من السودان بأنين قمري
وهو من تابع قضية العوهلي بعد العملية وكان ) نواف احلزمي(عرفت فيما بعد عن طريق شاب حجازي سكن يف مرتل ربيع 

عرفت بأن األخ البلوشي جنى بأعجوبة فقد دخل يف زاوية حممية وهي ميسرة السفارة ومل يصب , يتكلم عنها وال يعرفين طبعا
ىل فندق يف ايسلي ومن هناك مل يعرفه أحد بأنه من منفذي العملية وكان يتصل ذا مث حترك فورا إ, إال بإصابات خفيفة
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وأخرب احلاضرين بأن , وعرفت عندئذ أنه كان يف املرتل الذي أوصاين العوهلى بارسال فاكس له, الشاب الذي يتحدث
از سفر جديد له وحماولة إرسال يقصد خارج الفندق ليتصل به واجتهد األخ يف جتهيز جو, العوهلي كان خيرج يف الشارع

فلما وجدته الشرطة , من قبل رجال األمن الكينني, مبالغ مالية باحلوالة ولكن يف اليوم الثالث مسك البلوشى وهو يف الشارع
, أنه ال جييد اللغة احمللية أمسكته وعندما اتصل اإلخوة من جديد بفندق ايس يل قيل هلم بأن الشاب اعتقل من قبل الشرطة

ونسأل اهللا أن يفك أسره وهو طبعا مل يتعب نفسه كثريا فقد أخربهم بأنه منفذ , كانت إدارة الفندق ال تعرف أي شيء عنهو
إنين املنفذ ومل أقصد كينيا بل إننا يف حرب مع "وقال هلم , وبأن إمسه صاحل وهذا قبل وصول ااإليف يب آيالعملية 
وهكذا مت تسليمه لألمريكان بسرعة وهذا هو الشخص , أبقاه حلكمته ربه وكان من املفروض أن يقتل ولكن, "األمريكان

وما يقال أنه مسك داخل , العملية ألنه مسك يف ثالث يوم بعد, أنه خيطالذي كان الرئيس أرب موي يتحدث عنه ب
وكان هذا اخلرب متاما كما قالوا بأن حممد عودة هو من جهز السيارة يف فندق هيلتوب , مستشفى كلها أكاذيب أمريكية

  . كذبا يف كذب
وكنت , أما يف الوضع العام كنت أحتفظ كثريا ألن أخباري كانت منتشرة لدى الشباب القدمي وعند النساء بالذات

هو أخ قدمي كان معي يف , أتذكر أن ذات مرة جاءىن األخ عبد احلميد الشرقي رمحه اهللا, أضحك كثريا من جمتمعات النسائية
, ومتكن من السفر للشيشان مث تزوج أخت دغاستانية مث رجع, م1994وكان قد اعتقل فيها سنة , نريويبويف , جالل آباد
  :قال يل

  , إنين سأعزمك على كوارع - 
  مث تابع كالمه, وهو يعرف أنين أحب الكوارع كثريا

  , يا هارون - 
  !"أنسيت أنين يوسف" - 
  :مث تابع قائال, فضحك 
وقلت هلا من , تسألين عنك؟, هل تصدق أن زوجيت العجمية, النساء يعرفن أكثر مناإن أخبارك كلها يف بيوتنا و - 

هو مسكني مطلوب , فردت على بأن كل األخوات يعرفن عن يوسف السوداين, أين عرفت أخبار يوسف السوداين؟
  ,!"احذر: "فقال يل... بعيدا عنه وزوجته

, بأن اإلخوة القدماء هم من يتكلمون عىن يف بيومومتأكد , امسع يا أخي إنك تعرفين جيدا فأنا ال أحترك أصال" - 
أما أنا فكما تعرف زوجيت غري موجودة وإىل اآلن كل الشباب اجلدد وحىت حراس الشيخ يتعجبون من شخصييت فأنا بسيط 

سكريتري  جمردوأجيبهم بأنين , وبعضهم يسألين, "كون؟من ي"فيتساءلون , شيخ يف كل الظروفويف نفس الوقت أدخل عند ال
  ".للشيخ أبو حفص فقط

وطبعا عندما نظم العمل من جديد كان األخ أبو عمر املغريب هو قائد حراسة الشيخ وأبو محزة الغامدي هو القائد 
, أما وفد الشيشان فقد عمل لقاءات مع الشيخ أسامة والقيادة. واألخ صقر اليميين هو سائقه اخلاص, املباشر للحراس

وكان األخ سيف االسالم حيمل جواز سفر روسي ألنه يتقن اللغة الروسية, موعة وعادت إىل الشيشانوسافرت تلك ا ,
وأردت , فقد كانت األجهزة املاكنتوش قد تعبت من العمل, وكان مهي األكرب يف تلك الفترة تطوير مكتيب وجعله حديثا

وجيب أن نتطور , دخلنا يف مرحلة جديدة من احلرب امتالك آخر املطابع وآخر الكامريات اليت تساعدين يف مهنىت فقد
  .وأخربت الشيخ أبو حفص مبا نويت فأيدين وقال يل امليزانية مفتوحة, ونستفيد من آخر آالت التنيكنولوجية
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متاما , بأن امع مت قصفه, رأيت فيما يرى النائم"وكنت حينها يف امع الصغري , أذكر أنىن رأيت رؤية عجيبة جدا
مث سقطت , ومل أنتبه لذلك, مث حتولت أم لقمان إىل بنت خاليت املسمى بشهرزاد, ت أم لقمان معي أثناء القصفوكان

فخرجت للخارج ألتفقد اإلخوة ورأيت يف اجلبال املقابل للمجمع طائرة , صاروخا ضخما يف مطبخنا وانتصب ومل ينفجر
فأسرعت , وكأنه يوجه تلك الطائرة, يلبس نظارات وحليق ,وكان معي يف اخلارج شاب باكستاين, مدنية أمريكية ضخمة

وسألت بعض الشباب هل الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص خبري؟ فقيل يل بأما خرجا واجتها , إىل مكتيب ووجدت النساء فيه
إننا لن  ,تعرف يا يوسف, وعندما أخربت الشيخ أبو حفص بتلك الرؤية قال يل". لبيت شيخ عيسى املوريتاين ومها خبري

, بسبب تلك الطائرة األمريكية مث إن السلطات الباكستانية ستخوننا, وبعد أن نعمل عملية كبرية, نقصف حىت تقابل زوجتك
يا "مث استمر يف املزاح معي وقال يل , وال أدري ما عالقتها بالرؤية, فقال يل هي مدينة يف إيران, وقلت له ما شأن شهرزاد

  . مث ضحك وابتسم وقال يل أنا أنكت معك يا يوسف مث سكت, !"ألننا سندمر يوسف ال حتضر زوجتك اآلن
كثريا ألنين  حتفظتكثري من شباب الكويت و اجلزيرة قدموا يل خدمتهم وكانوا جاهزين للسفر إىل جزر القمر ولكن 

  . مينيةوكذلك شباب اليمن قد أخذوا صوري ليستخرجوا يل ولزوجيت أوراق , ال أحب أن يتأذى أحد بسبيب
من أصول هندية قد وصل من نريويب بعد األحداث وحكي لنا كيف " بابو"وكان األخ م 1999بدأنا بالسنة اجلديدة 

فوجدت فرصة ألحرض اإلدارة على عدم نسيان , الكيين وهو من جمموعة عيسى تسري التحقيقات واألوضاع األمنية
, وعملت جلسة سرية مع الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص, وكنت ممن حيرض دائما على عدم ترك الصومال, الصومال

أما حنن فقد اتفقنا على أن يتعهد , وأراد الشباب الكينيني جلب اإلخوة من الصومال إلينا, وأحضرت اخلرائط الالزمة للجلسة
, ملعسكراتويف نفس الوقت ندرس وضع ا, ويبقوا يف الصومال إىل الوقت املناسب ويتم دعمهم, هؤالء الشباب مع الشيخ

ألنين ال , وكنت ممن يهمه ذلك األمر, فال نريد أن خنسر الصومال مهما كانت الظروف, وكيفية تنشيط العمل يف الصومال
  .أريد أن حنشر العمل فقط يف أفغانستان

وهكذا , وكنت دائما جبوار الشيخ أبو حفص ألن مكتيب هو مكتبه, م مت نقل مكتيب لعدة أماكن1999يف بداية سنة 
ويف هذا امع ختمت حفظ القرآن واحلمد اهللا وشرعت يف تعلم قراءة جديدة من , نقلنا إىل مكتب جبوار جممع أمري املؤمنني

إنين , شيخ القراء عيسى املوريتاين وكان األخ شاكر عبدالرمحان حسني يشاطرين فيتعلم قراءة ورش وأنا أتعلم قراءة الدوري
حب أن أجد أصدقاء جدد وكان من واجيب أن ألتحق مبعهد خاص للقتال يف وسط قندهار أحب أن أمثر وقيت يف أي مكان وأ

وهناك وجدت أصدقاء جدد , وهي لعبة خطرية يتم استخدام كل أعضاء اجلسم للدفاع عن النفس, وكنا نتعلم الكارايت كاش
وتابعت تعلم القرآن وقد أتقنت , وعندما أرجع ملكتيب يضحك الشباب علي بسبب اللكمات اليت يف جسمي, من االفغان

فهناك مكتيب , كانت هناك عدة إدارات يف املكتب اجلديد. قراءة حفص عن عاصم بشهادة الشيخ القارئ عيسى املوريتاين
واإلدارة العامة اليت تتابع حركات الشباب اجلدد والضيوف اخلاصني ) العسكرية(ومكتب الشيخ أبو حفص ) الداخلية(

  .بالشيخ
وقد نصحه األخ , فقد كان يعاين من مرض البواسري, أبو حفص رجل ذو أخالق عالية وله قصة مشهورةالشيخ إن 

, وعندما أحل عليه كثريا قرر أن يسافر إىل كابل إلجراء العملية, الشيخ أمين الظواهري مرارا وتكرارا بأن يعمل عملية جراحية
, انقطع الكهرباء, ا صعد على السرير وحقنه باإلبرة املنومة األوىلوعندم, واتفقا على أن الدكتور أمين هو الذي سيقوم ا

ولكن يف احلقيقة الشيخ أبو حفص كان , وفعال ألغاها, فقام الشيخ أبو حفص وأخرب الدكتور أمين بأنه ليس مرتاحا للعملية
كان األخ سليمان الذي . نورمحه اهللا فقد علمنا األخالق وحب اآلخري, يفضل أن يصرب مبرضه بدال أن يرى أحدا سوءته
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وقد كثر امللفات , وبقينا يف هذه املضافة لفترة طويلة, كىن نفسه سعد هو من يتوىل ذلك املكتب واالتصاالت يف نفس الوقت
لضرب اجلنود األمريكان يف منيال , السرية جدا فقد وصلىن عن طريق أبو حممد املصري خمططات عمليات يف شرق آسيا

, وكانت كل املعلومات جاهزة بل وقد قابل الشيخ أبوحفص هؤالء الشباب عندنا يف املكتب, ا وغريهاوتايالند وسنغافور
وهؤالء الشباب , جلسنا سويا نتطلع إىل الشريط املرسل إلينا وخرائط مليناء سينغافورا ومالهي ليلية يرتل فيها اجلنود األمريكان

وهذه األشرطة واملعلومات كانت يف , الشيخ حممد للتنسيق معهموقد كلف األخ خالد , كانوا متحمسني جدا للعلميات
  .مكتيب وقد وجد بعد دخول األمريكان لقندهار عندما قصفوا مكتب الشيخ أبو حفص املصري

يف ذات مرة جاءنا الصحفي مجال إمساعيل ليحاول أخذ الشريط اخلاص بالغارات على خوست وكان قد ترك قناة 
وكانت احلكومة الصينية حتاول أخذ تلك , ومات عن الصواريخ وبقايا التقنية لصواريخ الكروزويف الشريط معل, اجلزيرة

وكانت عالقات الصني بامارة أفغانستان تشهد بعض , بل حاولت الصني شراء القذائف اليت مل تنفجر, املعلومات من الطالبان
فهذا األخ كان له جمموعة تقاتل القوات الصينية احملتلة , التقدم إال أن الصني كانت متشددة بشأن مجاعة أبو حممد التركستاين

  .كنا يف املكتب نتابع كل التطورات السياسية يف الساحة العاملية, لبلده داخل تركستان الشرقية احملتلة
أهم وأقصد مكتب الشيخ أبو حفص املصري هو مكتبنا ومبا أن اهللا حيب أن يتحدث الناس بنعمه ال أسعى أن أقول أن 

املسؤول عن امللف النووي والشيخ أبو حفص كا , وقد عرفت الكثري عنهشيئ يف التنظيم ألننا منلك امللف الكيميائي للقاعدة 
كل ما سأقوله هو أن ينصرنا اهللا ويزقنا القنبلة الذرية حىت بعد , وما يف داعي أن أتكلم ذا املوضوع, الكيميائي للقاعدة

وال يعين أننا , حنن مطالبون من اهللا بأن نتحصل على أي قوة, قلب موازين القوةألننا سن, رحيل الشيخ أبو حفص
ويف احلقيقة حنن منلكها كما أخرب بذلك , سنستخدمها رد امتالكها بل لترهيب العدو وعمل توازن يف مفهوم احلروب

اهللا إيران المتالكها فهي أيضا لألمة  وإذا وفق, والقنبلة الباكستانية هي ملك لألمة االسالمية, الشيخ أسامة عندما سئل
فمعروف بأن السالح النووي هو لردع والتخويف , وحنن لسنا أغبياء يف استعمال تلك السالح ضد الشعوب, اإلسالمية

  .ورأينا كيف أن اهلند بدت مؤدبة عندما امتلك املسلمون يف الباكستان القنبلة النووية
سلمني فقد كانت قضية كشمري وفلسطني والشيشان هي أهم احملاور السياسية يف كانت االمارة االسالمية تم بكل امل

وكانت االمارة جاهزة ملساعدة ااهدين , وقد اعترفت االمارة حبرية الشعب الشيشاين برئاسة مسخادوف, نظام الطلبان
رمسي هي دولة تركمنستان ااورة وأفضل دولة كانت تتعامل مع االمارة بشكل , بقَطع السالح عرب اجلمهوريات االسالمية

وأما سلطة آل سعود واالمارات , وكذلك إيران كانت هلا قنصلية يف هريات, فقد بعثوا مبمثل هلم, على احلدود الشمالية
ولكن بالنسبة آلل سعود فقد تواترت العالقات منذ , العربية والباكستان فقد كانت لديها سفارات يف كابل وممثلني رمسيني

وكان هذا األمر مضحك جدا ألمري , أمري من أمراءها ومعه طائرة كبرية ليستلم الشيخ أسامة بن الدن وأتباعهوصول 
وأخربه بأن هؤالء حتت رعايته وال جيب , فقد رفض طلبه متاما, وقد عاد خائبا وغضبان من رد املال حممد عمر, املؤمنني
  .ل سعود بتجميد العالقاتوأعلن عائلة آ, ورجع بطائرته إىل الرياض, تسليمهم

سواء الذين يتجهون إليران ومنها إىل , كنت أعمل دائما يف ترتيب سفريات الشباب املهمني من قادة اجلماعات
وقمت بتجهيز جواز سفر ألخينا أبو , طاجكستان أم من الباكستان إىل باقي مناطق اجلهاد مثل الشيشان وكوسوفو والفليبني

  .ب للعالج فقد مرض جدا و احلمد هللا أنه نزل للعالج يف الباكستانتراب الكيين وزوجته ليذه
وجبهة كابل حيث قام اإلخوة العرب وقوات , م كانت هناك معارك شديدة يف مزار شريف1999يف صيف سنة 

عب ومل ميكثوا فيها كثريا فالش, معاقل مسعود" تشاريكار"اإلمارة االسالمية جوم على بنشري وضواحيها وقد دخلوا 
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وطبعا قد منعت من االشتراك يف هذه العمليات والكل استنفر حىت الشيخ أسامة كان , والعنصرية, البنشريي معروف بالغدر
عصب املشاركة بسبب أنين مسؤول الوثائق وهذا املكتب  وبسبب وضعي األمين واإلداري منعتين اللجنة العسكرية من, هناك

أنا والشيخ أبو حفص والشيخ أمين الظواهري وبعض الشباب اآلخرين يف كتث فم, فمعظم األعمال تنجز فيه, القاعدة
من اجلواسيس االيرانيني وهم خرباء عسكريني يعملون يف تأجيج الفتنة الداخلية ومساندة  9ويف هذه املعارك قتل , قندهار
وكادت أن تنشب حرب بني , سالميةوهذا الفعل أدت إىل توتر العالقات بني اإلمارة االسالمية ودولة ايران اال, البغاة

وحترك الشيخ , وحشدت إيران املائات اآلالف من اجلنود ومدججني بالدبابات واألسلحة على احلدود, الدولتني االسالميتني
أسامة بسرعة حيث رجع إيل قندهار وكنت أتابع آخر اخلطط فقد جهز الشباب لينتقلوا إىل الواليات اجلنوبية احلدودية مع 

الرسالة كانت واضحة بأن على إيران ترك اإلمارة فأما من جانب اإلمارة االسالمية , وهلمند, مثل فارة وهريات ,إيران
, وخطب أمري املؤمنني وذكّر االيرانيني بأن األبطال األفغان قادرين على اجتياح طهران, وشأا وال تتدخل يف أمورها الداخلية

وقد حتركت قبائل البوشتون إىل , واخلاسر هي ايران, زين ملساندة اإلمارة االسالميةوأهل شرياز واألهواز كلهم جاه, وضرا
فهؤالء األفغان من أشد الناس يف القتال عندما , والدولة االيرانية فهمت أن الوضع ليست لصاحلها, احلدود للمواجهة
, نكن نريد فتح جبهة مع املسلمني يف إيران واملسلم العادي يفرح ألننا مل, ولكن بفضل اهللا مت التصاحل, يواجهون حمتلني

ومن املعروف بأن األمم , وكانت اخلارجية تناور مع األمم املتحدة وتطالبها بالتدخل يف فض الرتاع, ليشمت أعداءنا بنا
 وصيا لألمة إىل اسقاط األحكام الشرعية يف حق اإلمارةأوأسرع الذين نصبوا أنفسهم , املتحدة هي ال تعترف بطالبان

من أناس ال يفهمون مقاصد الشريعة , وهذا من الكالم الفارغ الذي نسمعه يوميا, بأا رضيت حبكم الطاغوت, االسالمية
وأسرعوا إىل , وهم أساسا مل يأتوا إىل أفغانستان ومل يعيشوا مع أمراء املسلمني هناك وال يفهمون يف السياسة غري االامات

م أمنوا مبا أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل (, الوها كما شاءواآلية الكرمية وأوأمل تر إىل الذين يزعمون أ
رغم أن طالبان , من جهلهم ألوضاعنا وتبسيطهم لآليات واألمور منازل املنافقنيوليعاذ باهللا أنزلوا طالبان و, )....الطاغوت

بل طلبوا من اتمع الدويل ومنهم املسلمون أن يتدخلوا يف فض , مل يتنازلوا عن كتاب اهللا ومل يتحاكموا إىل شريعة الكفر
واحلمكة ضالة , أن الصلح بني املسلم وأخيه جيب أن يكون فقط من طرف مسلمومل نسمع عاملا أو فقيها يقول ب, الرتاع
حممد وبسبب معارضة  وقد أخذ الرسول برأي اليهودي عندما قال له بأن املسلمني يشركون بقوهلم شاء اهللا وشاء, املسلم

وملاذا أخذ الرسول صلى اهللا , ذلك اليهودي الكافر لذلك املوضوع نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األمة بعدم قول ذلك
متاما كما يفعل بعض ااهدين اليوم عندما تنصحهم مبراعات مشاعر , أجيبوا أيها املتسارعني؟... عليه وسلم برأي كافر؟

أل ال "فقد قال للصحابة , ومل يفهم هؤالء اآلية كما فهمها الرسول, "حنن ال خنشى يف اهللا لومة الئم"فريد , مالناس يف أفعاهل
أما خبصوص إخواننا الذين أنزلوا طالبان منازل , كان ميهمه الرأي العاملي فهو نيب الرمحة, "يقول الناس بأن حممد يقتل أصحابه

ال خري يف كثري من }, {وإن طائفتني من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما{واهللا يقول  املنافقني فنقول هلم بأن الصلح واجب
هل ممكن للكافر أن يصلح بني مسلمين؟ , لقد قال اهللا الناس} جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس

فال أدري كيف مجع هؤالء الشباب بني الصلح , وهناك فرق بني الصلح وبني التحاكم إىل غري شرع اهللا, هذا هو السؤال
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما {, ماذا يقولون يف اآلية, وبني أن يقبل املسلم حكم غري حكم اهللا

وحكما من أهل , أال يستدعي ذلك بعث حكما من أهل الكتاب, ماذا لو املرأة الكتابية نازعت زوجها املسلم }من أهلها
وبني املشرك حينها أمل يتدخل النجاشي بنصرانيته يف فض الرتاع بني عمرو بن العاص , السالم من أجل اإلصالح ذات البني؟ا

أخي حنن يف الثغور , والرسول أقر حلف الفضول بسبب أنه يدعو إىل الصلح, رضي اهللا عنه ورأرضاهجعفر ابن أيب طالب 
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, الضيقة عن الشريعة وهو أصال جالس يف أوروبا وحتت رمحة حكم الكافرين نفهم التعامل فال أحد يفرض علينا مفاهيمه
فاألمن للمؤمن وتطبيق الشريعة وجدا يف , ولكن ما كنا نراه تناقض شديد, وحنن ال نعيب على ذلك مادموا فروا بدينهم

هودهم ومواثيقهم فقد أفتوا باجلهاد ملاذا مل يأتوا إليها؟ وأيضا بعضهم ضيوف لدي الدول الكافرة ومل حيترموا ع, أفغانستان
يف الوقت الذي نعرف أم مستضعفون , وبالسرقات على أا غنائم وعملوا يف تكريس الكراهية بني املسلمني ومضيفيهم

وهؤالء , وجيب أن يعيشوا كما عاش األوائل الذين ذهبوا للحبشة فقد احترموا كل مواثيق تلك الدولة مع احملافظة على دينهم
فقد كان املسلمون يف مكة والرسول يف املدينة بدولته ومل يفيت هلم يوما من األيام , يفهموا سرية النيب صلى اهللا عليه وسلممل 

بل أحثهم على احترام , أو قالقل أو اضطرابات يف اتمع الكفري املكي" تعمليا"لسالح على قريش أو يعملوا بأن حيملوا ا
ووصل األمر بأن خيرجوا مع جيوش الكفار حملاربة املسلمني يف , ماداموا هم مواطنون هناك, املبادئ وأسس املواطنة يف مكة

, إذًا جيب على الذين يعيشون يف أوروبا أن حيترموا مواثيق تلك الدول, بدر وقد أخرب الرسول الصحابة بأم أخرجوا مكرهني
  .وال حرج يف ذلك

املتحدة يف قضية الصلح بينهم وبني الصرب يف قضية أسرى املسلمني  كذلك اإلخوة يف البوسنة قد تفاوضوا مع األمم
هل هناك أي تنازل لغري حكم اهللا يف هذا؟ أخي ديننا سهل ملن يريد , ومت التبادل مبشاركة من الصليب األمحر واألمم املتحدة

ن كان الصلح سيؤدي إىل عدم إ, ذلك ولكن من يريد أن يصور الدين أنه أبيض وأسود والتشكيك يف املسلمني فسوف يفشل
املهم " وإذا التقى املسلمني بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار", فدماء املسلمني غالية, سفك دماء املسلمني فال نبايل إال للصلح
اء وهكذا حفظت دم, والصلح خري, ولو تدخلت األمم املتحدة فال مانع شرعي لذلك, أنه مت الصلح وبيعدا عن األمم املتحدة

  . املسلمني جبهود أبناءه
, بل اكتفوا باالامات اليت ال اساس هلا من الصحة, فلم يتقدموا لفض الرتاع بني املسلمني, أما الذين يتهمون دائما

فعندما قال املال حممد عمر , وهناك هجوم شديد من قبل هؤالء على كل كلمة خترج من أفواه أمراء املؤمنني يف أفغانستان
, أسرعوا أيضا إىل املغاالطات, "حنن نؤيد يف انشاء حمكمة اسالمية شرعية حملاكمة الشيخ أسامة", مقولته املشهورةحفظه اهللا 

سيحاكم مبحكمة شرعية اسالمية داخل أرض , حنن املعنيني ورضيينا بكالم أمري املؤمنني ألنه كالم حق, وتبديل معىن كالمه
مشكلة بعض الشباب أم ربطوا كل األحكام الشرعية بوجود دولة اإلمامة  هل هناك من خطاء شرعي يف ذلك؟, أفغانستان

فاالسالم وجد قبل أن توجد الدولة اإلمامية وأحكام الشريعة االسالمية ال تتوقف , وهذا أمر غري صحيح, أو ما يسمى اخلالفة
  .ومكانكل زمان ينفي إعجاز القرآن الذي هو صاحل ل ألن هذا, بوجود دولة أو بعدم وجودها

  

  حماولة اغتيال أمري املؤمنني
  

وجهزت , وكنت مشغوال يف مكتيب, مرت األيام بعد الصلح بني ايران واالمارة االسالمية وتابعنا أعمالنا يوميا كاملعتاد
شعرنا وعندما عاد خبري , وكان هو أول مطلوب أمريكي يعرب احلدود, أوراق لعبدالرمحن املهاجر ليرتل إىل الباكستان للمعاجلة

وبعد , وأثناء تواجدي يف املضافة, ويف الشهر التاسع تقريبا أي بعد سنة من عمليات نريويب, بسعادة تامة جدا جدا واحلمدهللا
ذهبت إىل غرفة , وبدال أن أنام فقد كان من عاديت النوم مباشرة بعد العشاء ألمتكن من صالة الفجر, صالة العشاء بساعتني

وكذلك األخ عبداهللا احلليب وهو شاب من املدينة املنورة وصهر , أبو الوليد املصري ضيفا عندناوكان الشيخ , التلفيزيون



                                        War against Islam                                               389 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             389 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

فأخربين الشباب بأن الشيخ أبو الوليد يريد أن يتفرج على الشريط اخلاص بعبد البار , الشيخ أسامة فقد تزوج بنته من أم خالد
سواء أكثر من رأي , ج تسجل يف الباكستان أوال بأول وترسل إلينافقد كانت تلك الربام, عطوان يف برنامج االجتاه املعاكس

فنحن كنا تم باحلوارات السياسية , أو الشريعة واحلياة لألخ ماهر رمحه اهللا, لسامي احلداد أو االجتاه املعاكس لفيصل القامسي
وكنا منتلك إذنا ألسباب , لدولة إال بإذنوالتلفيزيون والكامريات كانت ممنوعة متاما من قبل ا, اليت ختص احلركة االسالمية

ما , وننتظر القهوة املدنية من أخينا عبداهللا احلليب, ويف العاشرة إال الربع مساءا تقريبا وحنن نتفرج على الشريط, اعالمية
 ة وكلهاالصمت أقصد هدوء ينذر بكارثوساد , واختفى األنوارعن العمل التليفيزيون  دوء عجيب وتوقفشعرت واهللا إال 

عندئذ , تناثرت األغراض وتساقطت اجلدران من البيت ااور, غري متوقع, يف أقل من جزء من الثانية مث مسعنا انفجارا ضخما
وسقطت , الدخان يتصاعد يف كل مكان والدنيا سوداء أمامنا, قلت يف نفسى بأن صاروخ كروز قد وقع يف حديقة املضافة

يا ساتر ماهذا العمل اإلجرامي؟ خرجنا كلنا يف اخلارج لنرى , والنوافذ الزجاجية كلهاواخنلعت األبواب , بعض اجلدران
مث تأكدنا أن األنوار هي , وتأكدنا بأن اجلميع خبري, وبدأنا ننادي بعضنا, أنوارا ضخما فوقنا ويف املهلة األوىل مل نعرف ماهي

كل ما عرفته أنين مل أجد بابا , أر شيئا فالظالم يف كل مكان وأسرعت إىل مكتيب ومل أكد, عبارة عن براميل تتطري هنا وهناك
, شكرت اهللا أنين مل أكن بداخل الغرفة يف تلك الساعة, وجدت كل زجاجات النافذة على فراشي, وال نوافذ وال أي شيئ
مري املؤمنني ااور وقررنا اخلروج بسرعة وبدأنا نسأل إن كان اهلجوم يقصدنا أم املقصود مكتب أ, ومل نعرف ما حيصل بعد

أحيانا يذهب إىل بيته يف قرية و, وكلهن يسكن يف ذلك امع ,ومعه زوجاته األربع, فقد كان املال حممد عمر موجود فيه, لنا
وخرجنا من البيت واجتهنا للسيارات مل نكد نصدق ما نراه فقد كانت زجاجات السيارتني قد دمرت وطارت , أرغندايب
ولكن ركبنا السيارات وقلت للشباب , لبيكاب التويوتا السوداء قد تأثرت جدا باالنفجار وكذلك الباصفالسيارة ا, متاما

مث , جيب أن نسرع إىل بيت الشيخ أبو حفص يف مشارق املدينة ومنر أيضا ببيت الشيخ أمين الظواهري لنتأكد إن كانا ساملني
وطبعا كان مكتب , أما الشيخ أسامة فقد كان يف كابل, أم النعمل اتصال سريعا للمطار لنتأكد إن كان امع قد قصف 
وعندما حتركنا , ولكن اهللا جنانا, ولذلك قد كنا يف صميم التفجري, الشيخ أبو حفص قريبا من مضافة االمارة بسبعني مترا فقط

لدينا رخص ألسلحتنا وكان " عريب جماهد"من الطريق اخللفي بدأ الطالبان بتوقيف مجيع السيارات وكنا نستخدم كلمة 
وقد تأكدت أن االنفجارات تدمر وتترك دمارا لعدة ساعات ال يعرف أحد , فيتركوننا باملرور ومل ندرك ماحصل إىل اآلن

ومع شدة واللف والدوران متكنا من الوصول يف الشارع العام , مع الفارق الكبري, وتذكرت تفجريات نريويب, كيف يتصرف
والشيخ أبو حممد وأبو طارق التونسي وشباب , خوة ذهبنا عند الشيخ عيسى وأبو حفص املوريتاينوبدأنا منر يف بيوت اإل
مث بيت الشيخ أبو حفص وكانا قد خرجا من بيوما فور االنفجار وكل أخ , مث بيت الدكتور أمين, مجاعة اجلهاد القريبني منا

ا من تلك االنفجار الضخم بدأنا نسمع بعض األخبار عن مث بعد مرور ساعة تقريب, نراه خيربنا بأن االنفجار قد قصده
والنتائج , متاما كاخلرب, ومت تفجري شاحنة مليئة باملتفرجات عن بعد, االنفجار فقد عرفنا بأنه كان أمام مكتب أمري املؤمنني

دث بأن السيارة كانت وأكد شهود عيان قبل احلا, ومها مسؤالن عن أمنه اخلاص, األولية كانت بأن استشهد أخويه االثنني
ومتكنا من الرجوع إىل , واقفة أمام الباب بساعات مث لفت انتباه احلراس واستدعوا األمن فجاءوا ليبعدوها بسحبها مث فجرت

للمياه وحمطات الوقود اليت كانت قريبة  يمكتبنا بعد مشاكل كثرية فقد كانت املنطقة كلها مقفولة وتضررت املركز الرئيس
وسلم , وقد أصيبت أم إبراهيم اليمين, وكذلك مكاتب ملنظمات دولية, وأصيب أمري املؤمنيني بإصابة طفيفة ,من االنفجار

  . القادة واحلمد اهللا
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وكان حجم الدمار يف , يف اليوم الثاين متكنا من رؤية تلك احلفرة الضخمة بدائرة أكثر من عشرين مترا وبعمق شديد
, تقريبا مث مت فتحهوبدأت السلطات بازالة االنقاض وأقفل الشارع ملدة شهرين , املتحدة وتضررت مكاتب األمم, املباين كبري

, االعالم النفاقي ما يكتبه فقد فوجئنا باالت العاملية تتكلم أن البيت هو مكتب خاص بالشيخ أبو عبداهللا وطبعا قد وجد
لقد مسعنا أكاذيب كثريا بعد تلك , سنرى العجائب يوم القيامةواهللا إننا , وبأن البيت يسكنه بنته املتزوجة من أمري املؤمنني

وقد رتب كل شيء وأشارت التحقيقات إىل أن , ولكن حنن نعرف الصحافة فهي دائما تصيد يف املاء العكر, العمليات
ن ااهدين فقط وال يظن البعض أ, الشاحنة قدمت من إيران وتأكدت اإلمارة أن السلطات اإليرانية وراء العملية اإلجرامية

ولو حدث انفجار يف , هم من يلجأون إىل االغتياالت والتفجريات يف حق عدوها بل احلكومات مبا فيها األمريكية تلجأ إليها
ولكن مل نسمع أحدا أن أدان عملية استهدفت أمري املؤمنني يف قندهار وهذا  ,كلها حكومية يف أي دولة تقوم الدنيا أي مبىن

وحنن عندنا معلومات , ة الدولية واملعايري اإلزدواجية واهللا سوف حيمينا وحيمي أمرينا من كل سوء إن شاء اهللامن نفاق السياس
فال يلومنا أحدا ألننا يف حرب , ونعرف تلك الدول, من جواسيس خليجيني قد أرسلوا الغتيال الشيخ أسامة وكبار قادته

  .وكان علي الذهاب يوميا لقندهار ملتابعة الرياضة, مع  املطاروانتقل مكتيب إىل جم, ونعرف ما خيفى على اآلخرين
بدأ الشيخ أبو حفص برسم خمطط جديد ملكتب أمري املؤمنني وكانت هذه املخططات سرية جدا فال أحد يعرف عنها 

وكذلك , مكتيبوكل تلك املخططات يف , إال الرسام املهندس أبو زياد املوصلي حيث خطط امع ملقاومة احلرب البيولوجية
والشيخ أبو حفص هو من , كان املصنع بالقرب من مطار قندهار, لقاعدةري ختص مصنع الكيميائي التابعة لمت عمل خمطط س

كانت امللفات اخلاصة بصنع , يتصل بكل علماء الباكستان ويعمل معهم اللقاءات السرية وكنت على علم بتلك اللقاءات
هذه األسرار للتأكيد بأن القاعدة اجتهدت  وأذكر, اء العامل من لندن باكستاننا من كل أحنالقنابل الذرية والكيميائية تأتي

حنن , والزالت تعمل ما بوسعها للتوصل إىل األحباث اليت توصلنا إىل امتالك السالح الذي سيسكت به األمريكان والصهاينة
اليت متلك البترول واألموال ومل ولن تفكر يف يوم من األيام منظمة صغرية ولكن أفكارنا أفكار أمة وانظر إىل الدول االسالمية 

وسلطة , وعندما تشتري سالح ذو قيمة فسوف توضع هلا القوانيني لكيفية استخدامها, سوى شراء األسلحة األمريكية اخلفيفة
أن تطري يف أجواء بالد اهللا والتورنادو الربيطانية ولكنها ممنوعة ب 16آل سعود مثال رائعا لذلك فهي متتلك الطائرات األيف 

وهذا حق رباين مشروع , واهللا جيب أن منلك أسلحتنا بأنفسنا, هلذه درجة قد أذلنا أعداءنا؟! القريبة من فلسطني احملتلة يا ساتر
ا باهللا وحنن أوال وأخريا منلك قوة إرادتنا وإميانن, ليس حق ألمريكا فقط بل لكل من يريد أن يسيطر على مركز القوة يف العامل

  . أنه لن يضيع جمهوداتنا

  جممع املطار
  

أما الشيخ , انتقلت لمجمع املطار يف القسم اخلارجي حيث يتكون مكاتب القاعدة وبيوت الشباب الغري متزوجني
ويستخدم , خاص باملكتبوكنت أملك مولد كهرباء , داخلي ومل يكن هناك كهرباءوالعائالت فقد سكنوا يف امع ال

وكان الشيخ قد طور , وأحيانا لرفع املاء عندما يتعطل جينرييتر املياه, ومشاهدة آخر األخبار اليت تأتينا من الباكستانألجهزتنا 
وقدمه أمري , ذلك امع القدمي وقد بين ندسة أمريكية يف عهد امللكية ولكن استخدمه الضباط الروس يف عهد املاركسية

اجتهد الشيخ يف ترميمه وجعله الئق للعيش وجهزت تلك , من مطار قندهار الدويل وموقعه قريب, املؤمنني كهدية للشيخ
فقد وزعت شبكة املياه لداخل البيوت وكان النظام اإلداري اجلديد للبيوت بأن يعطى للقدماء الذين , البيوت لتالئم العائالت

وا للسودان مث الذين جاءوا بعد أن رجع الشيخ شاركوا يف حرب السوفيت مث الذين جاءوا حملاربة املاركسني مث الذين هاجر
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وكانت إدارة , حىت يف املرتبات }والسابقون األولون من املهاجرين واالنصار{وكان الشيخ يطبق مبدأ , إىل أفغانستان
والكل كان مبسوط فهناك معلم خاص , النتظار جميئ زوجيت, البيوت برئاسة األخ عبد احلميد الشرقي قد خصصت بيت يل

وانتقلت , أما شيخ سويدان وهو مطلوب أيضا كان يتوىل احضار كل طلبات العائالت من املدينة, وهو األخ شاكر, ألوالدبا
  .كل العائالت بعد سنة تقريبا من أحداث نريويب إىل جممع املطار

) خمتار(مد ومبساعدة من خالد الشيخ حم, عملت تغريات جدرية يف كل األجهزة اليت كانت معي قبل انفجار قندهار
وكان مكتيب اجلديد يف مبىن واحد مع , فقد أرسل يل جمموعة جديدة من األي يب إمي بدال من املاكنتوش, فك اهللا أسره

وكذلك , فكما قلت إن مكتيب جيب أن يكون مالزما ملكتبه, ويف الطرف الثاين مكتب الشيخ أبو حفص, مكتب اإلعالمي
وكنت أدير أموري حبرية وعدم , د متكنت من فصل مكتيب متاما عن مكتب األمنوق, كان مكتب األخ سيف العدل جبواري

وقد , واجتهدت فعال يف تطوير املكتب, كنت أتلقى األوامر املباشر من الشيخ أبو حفص أو الشيخ أسامة, تدخل من أحد
نت متاما من تثبيت القرآن وقد ويف هذه الفترة متك, بعد توفيق اهللا مهنيت وهذا سر جناحيفقد أحببت , شهد اجلميع بذلك

فإن حفظ القرآن كان أمر مهم جدا يل وكنت قد عاهدت اهللا بأنين سأحفظ , شعرت وكأنين قد وصلت إىل اهلدف املطلوب
ولكن معظمهم , أنين حافظ القرآن من يعرفقليل من شباب القاعدة , ويف احلقيقة, كتابه وهاهو يكرمىن ويرشدين لذلك

, وقتها يوميايت يف مذكرة خاصةوبدأت أمجع , ايت ال بأس بذكر ذلكومبا أنين أكتب عن مذكر, لقارئةيعلمون أنين أجيد ا
, وأقول له مل حين الوقت بعد فاملشوار طويل, ملاذا ال تؤلف كتابا عن هذه التجارب, وكان خالد الشيخ يتعجب مىن ويقول

جد خلي حيث أكون مع القدماء الذين يعرفونين أما املسوكنت أشعر بالراحة التامة عندما أكون يف مسجد امع الدا
شهدت جممع املطار دورات كثرية ومكثفة يف تلك , االحتكاك باجلدد ألسباب أمنيةاخلارجي فكلهم شباب جديد وجتنبت 

رمحان وشاركت أنا واألخ عبد ال, مت عقد دورة خاصة يف االليكترونيات من قبل أبو املهندسني األستاذ املصري, الشهور
وقد كان آخر التطورات هو التفجريات عن بعد ولكن عن طريق املوجات اإليف إمي واستخدام , وبعض الشباب, املهاجر

فنحن نعرف أن , ألال تكشف أجهزة امليغاويفز تلك الدوائر, جهاز السلكي الياسو اليبانية مزودة بدائرة بريطانية للتشفري
وقد , وقد استطعنا ختطىي تلك املشاكل, ترددات عالية للتشويش على املوجات معظم الشخصيات املهمة تركب أجهزة ذات

فتستخدم نغمات , كان هم املهندس هو تطوير العمل حبيث ميكننا استخدام موجات أجهزة اهلواتف اجلوالة واملزودة بالتشفري
وقد متكن فعال من فعل ذلك , ملستقبليةوهذا األمر سيسهل كثريا على ااهدين يف املواجهات ا, اجلوالت يف التفجريات

ولكن ستبقى عمليات االستشهادية يف , واليوم بفضل اهللا نستخدم اجلوالت يف التفجريات يف العراق وفلسطني وأفغانستان
  .حالة الضرورة هي أقوى وأرعب على الكافرين احملتلني

وهكذا عملت دورة , أتيا للتدريب عنديبعد هذه الدورة أخربين الشيخ أبو حفص بأن هناك شابني من الشيشان 
وكانا ال , ومها شباب قيادين يف الشيشان, وقد متكنا من معرفة كل شيء, لألخني وقد بقيا معي يف املكتب لفترة طويلة
ر واألخني عبداهللا الشيشاين وأبو اسالم كانا جمتهدان كثريا يف التعلم ومعرفة آخ, يعرفان أي شيئ عين إال أنين معلمهم فقط

وقد متكنا من آخذ دورة يف اهلندسة , ويف ذلك الوقت كانت املعارك شديدة جدا يف الشيشان, التطورات يف ساحات اجلهادية
, العسكرية واخلالئط املتفجرة من عند املهاجر مث أخذوا اليكترونيات وتفجريات عن بعد عن الطريق األخ املهندس املصري

وهو أخ مجايكي , فك اهللا أسره) ريشارد ريد(اهللا أسره وعبداجلبار اجلمايكي وكذلك انضموا مع جمموعات موساوي فك 
وكان الشيخ أبو حفص , وكانت القاعدة تم جدا يف هذه الفترة بالشباب من اجلنسيات األوروبية, وحيمل اجلنسية الربيطانية

, وي املغريب الذي حيمل اجلنسية الفرنسيةجيتهد يف مجع أكرب عدد من الشباب الذين يأتون من أوروبا وكان من ضمنهم موسا
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ومشكلة بعض هؤالء الشباب أم أتوا إىل أفغانستان وهم مشحونون من قبل بعض طالب العلم يف , "صحراوي"وشهرته 
ومل يكن أخونا خالد الشيخ قد رتب مع , بل قد جاءوا مبختلف ايديولوجيام, فلم نكن حنن من يبىن هؤالء أبدا, أوروبا
وكنت ممن , ولكن كان موساوي ينسق مع الطيارين يف أوروبا بأوامر من الشيخ أبو حفص, يف عمليات احلادية عشر الشباب

ولكن واهللا شاهد , وكان الشيخ أبو حفص متحمسا جدا ذه الفكرة, يشجع على زرع خاليا متعلمة يف أوروبا وأمريكا
مل أمسع يوم من األيام بأن يقول , السلطات الغربية اليت حتاربنا كنا نعد هؤالء لعمليات واضحة وعسكرية ضد, على ما أقول

بالذات الذين ال حياربوننا وما إىل , "درسة أو حمطة قطار أو أي جتمعاذهب وضع قنبلة يف كنيسة أو م"الشيخ أبو حفص ألخ 
ألننا يف حرب , وسياسيةكنا جنهزهم لضرب طائرات عسكرية أمريكية وجممعات عسكرية وأهداف أمريكية اقتصادية , ذلك

ويف أوروبا مت التعرف على األبطال أمثال األمري حممد , مع أمريكا وهي كانت ختطط يف الكواليس لضربنا وخطف شيخنا
وكلهم لديهم , وهم كوادر كبار جدا, وهناك شباب من أملانيا جاءوا عن طريق األخ أبو عبيدة املوريتاين, عطا واآلخرين
  .عالقات ببعض
وكان من املفروض تنيفيذ , اءي ملف األخ عروة وأخربين سيف العدل بأنه طيار عسكري من بالد احلرمنيمت إعط

مث قابلته وكان من املفروض جتهيز جواز سفره ليعود إىل , واستلمت امللف, عملية ضد القوات األمريكية يف بالد احلرمني
ا استعنت باهللا وأعطيته دورة سريعة مث جهزت أوراقه وهو من دمر وهكذ, اجلزيرة بسالم ألال يشتبه له رجال األمن يف املطار

هذا األخ هاين اهلنجور هو من وجه طائرته اليت خطفها مع الشباب إىل املبىن وقتل , مركز العدو وأكرب وزارة دفاع يف زمننا
دة مكوثه يف الباكسان ألن ال ومتكنت من تغيري كل أختام املشبوهة يف جوازه إىل عادية وختفيف م, 11/9يف , اجلنراالت

  .ومل أتوقع أن اإلدارة  قد استعانت به فيما بعد يف تلك األحداث, يواجه املساءلة
, م ومل يكن أحد يعرف بذلك املوضوع متاما1999ويف احلقيقة بدأت التجهيزات للعملية يف األشهر األويل من سنة 

أما العبد الفقري فقد عرفت , أبو حفص وخالد الشيخ حممد فقط هذه العملية كانت حمصورة ما بني الشيخ أسامة والشيخ
فهو كان فخورا يب ويقدرين كثري يف , بتلك العملية من بدايتها حيث كان بيين وبني خالد شيخ عالقات تتجاوز عالقة العمل

  :عملي وكان دائما يقول يل
  مليات اخلارجيةأنت جيب أن خترج للخارج وتنشط الع, واهللا يا يوسف هذا ليس موقعك - 
  "سيأيت اليوم أما اآلن فالشيخ خائف من سالمتنا" - 
م ولكن أنا أخرج وأذهب وأعمل 1993يا يوسف أنا مطلوب قبلك يف عمليات تفجري املبىن التجارة يف سنة  - 

  ,وسافرت كثريا للخليج جبوازات أفغانية وغريها واهللا معنا إن شاء اهللا
والبلوشية واألردوية واالجنليزية والعربية والفارسية بطالق وهذه ساحتك أما ساحيت  أنت جتيد البوشتوية, يا خمتار" - 

  ".أنا فأفريقيا فأنا أجيد لغات كثرية لتلك القارة
وكنت متجانسا معه ألنين بشاهدة مجيع , واهللا مل أر شابا نشيطا حيمل هم العمل االسالمي مثل خالد الشيخ حممد

وهو مل يكن من , وكان يتعجب من الساعات الطويلة اليت أعمل فيها, عمل خيدم االسالم اإلخوة ال يهمين شيء أمام أي
ولكن , اللجنة األمنية أو العسكرية يف ذلك الوقت بل كان يعمل لوحده مباشرة مع الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص املصري

هو أيضا يأتيين بآخر أخبارنا من االت  فكان, وأجهز أوراقه, ومبا أنين من يعرف حتركاته, كان يستخدم مكتيب كثريا
وكنا حنكي مع بعض , "ال أريد أن يتعرف علي أي شاب جديد"وكنت أقول له , ت لو فيها صوروخيفيها عن الناس وبالذ

, م يف نيورك1993وعمليات , التجارب واملطاردات من قبل األمريكان وحكي يل كثريا عن يوسف رمزي وهو ابن خاله
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ومتكن من , وكان جمتهدا يف متابعة أخبار يوسف رمزي وآزمراي, وأحداث الفليبني والتيالند, سف رمزيوكيف مسك يو
, ومتكن يوسف رمزي من إجياد الرسالة يف املكتب العام وكتابة الرد, إرسال رسالة خاصة ليوسف يف سجنه عرب كتاب ديين

أما آزمراي ,  نشرها لرفع معنويات ااهدين يف كل مكانووصلت عندنا رسالته وكانت مع أخينا خالد الشيخ يف مكتيب ومت
ا من خالد يف تطوير املكتب واحضر لنا كل ما وقد استفدت كثري, فقد متكن من إرسال صور خاص به وهو يف السجن

, يما بينناوكان لدينا امسا مشتركا نستخدمه ف, وهو كان يفرح جدا عندما أكلفه, من أجهزة من اخلليج أو الباكستان طلبناه
ويكفينا , وهو رجل متواضع ومعروف له باخالصه للعمل من أجل األمة االسالمية, "كيف احلال", ويعين بالبلوشية" أدو"

  .التارخيية 11/9شرفا أنه مهندس عملية 
لدي ومل يكن , فيد منهوكل اللجان تست, كما قلت فإن ميزانية مكتيب كانت مفتوحة ألنه املكتب الفعال يف كل السنة

وكان خلالد ضيوف من الكويت واخلليج أساعدهم يف تدريبهم على , كنت أنام يف نفس املكتب صيفا وشتاءا, إجازة
وبتشجيع من خالد متكنت من إقناع الشيخ أسامة من إحضار آخر كمريات السوين , السفريات وكيفية التعامل مع الوثائق

ألنين كما قلت كنت مشغوال جدا , ة وأحضرنا جهاز طباعة لتطوير عمليالدجييتل املتطورة واليت تصور صورا ثابتة ومتحرك
, يف تسفري قادات من احلراكات االسالمية سواء من اجلماعات االسالمية وأي خطأ يف عملي سيتم القبض على هؤالء القادة

جلوازات لكل اجلنسيات وكان هناك مكتب يف املدينة يف املضافة العامة تستلم ا, وقد نشط عملي بسبب كثرة السفريات
, وكل األمنيات كانت تنتهي عندي, وحتضرها إىل مكتيب ألمتكن من دراستها ونقل األختام اليت فيها ووضع ملف خاص ا

وهذا هو السبب أن القاعدة اختارتين ألكون أمني , أعرفه وأساعدهفس, عرف عليه أحدتفمهما يكون الشخص ال يريد أن ي
ال أقدر على حفظ أمساء , ويف نفس الوقت وهذا من العجب, ولتحركات اآلخرين, كثريا للعمل ألنين أملك أسرار, سرها
  .فأنا أنسى كناهم وأمساءهم بطريقة عجيبة جدا, الشباب

أقول لك بأن ال أحد يعرف خمطط سفريات زوجات الشيخ أسامة قبلي فأنا , يا أخي الكرمي القارئ هلذه الصفحات
فهو , والشيخ يثق يفّ كما أنا أثق فيه كأب يل, مث يسافرن, كل الترتيبات األمنية لتلك األوراقمن أجهز جوازن وأراجع 

رغم أنين كنت أستحي من هذا الرجل كثريا إال أنه كان يشعرين بارتياح كلما , كان يعاملين كولده ليس كفرد من اجلماعة
ولكن كان يثق يفّ وهذا , أقصد عندما يريد أن حيلق شعره ,والشيخ أسامة ال يسلم رأسه ألي أحد كان, معه أقابلته أو جلس

وأنا أفتخر والسبب هو أنين لست من , فقد كنت أحلق شعره وكان يبعث يف طليب لذلك, فخر يل وأنا أشكر اهللا يف ذلك
سة الصاحلني ولكن أحب مرافقتهم ولست من العباد ولكن أحب مرافقتهم ولست من الزهاد ولكن أحب مرافقتهم وجمال

, وواهللا وال أزكي على اهللا أحدا, كحامل املسك ونافخ الكري, الصاحلني قد ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثال لذلك
وهو من يكون؟ هو أحد أبناء , من أجل خدمة دينه ايكفي أنه ترك الدنيا وملذا, إن الشيخ أسامة من العباد الزهاد الصاحلني

وصل يب األمر أن بعض الشباب القدماء , ويف العامل, وعائلته من أغىن العائالت يف اخلليج ,الشيخ حممد بن عوض بن الدن
واملرأ مع من أحب يوم القيامة ومل حنب ذلك الرجل , عندما تضيق م األمور يفوضونين ألكلم الشيخ ألم يعرفون حمبته يل

إننا وال أقول أنا بل إننا كل شباب القاعدة األم مطيعون , قليب وأنا أقول ما يف, من أجل الدنيا بل من أجل اهللا سبحانه وتعاىل
فواهللا إن األمة حباجة , وجاهزين لنفدي أرواحنا هللا ويف سبيل اهللا ليبقى هو يف خدمة دين اهللا, هلذا الشيخ ااهد يف املعروف

وحىت , ت وجتنب الكالم يف السياسةوأجرب الشعوب على السكو  هذه الفترات اليت قعد كل حكام دولناملثل هذا الرجل يف
وكأننا ارتكبنا جرمية عندما , الذين يدعون السلفية هم اليوم يطعنون يف الذين يدعون إىل إقامة اخلالفة والدولة االسالمية

هذه اململكات والدويالت اليت أسست من قبل الكفار املستعمرين هلا عدة سنوات ونطالب أن نقدسها وكأا , نطالب بذلك
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وال نكفر بالعيان وحنن , واحلمد هللا حنن ال نكفر شعوب األمة االسالمية أبدا, ونسينا جمدنا وماضينا القوي, غايتنا يف الوجود
ويف نفس الوقت لسنا مرجئة لنسكت على املرتدين الذين أظهروا , ضد من يفعل ذلك ولو كان جماهدا عضوا يف القاعدة

اهللا عز وجل بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب أن حيفظ هذا الشيخ املبارك  وأسأل, الكفر البواح دون تأويل وجهل
نعم هناك طالب علم يف أوروبا , أتعجب ممن جترأ وأطلق الكفر على الشيخ أسامة. ويرزقه الشهادة يف سبيله مقبال غري مدبرا

ذا كان هؤالء يرون أن بفعلهم هذا سريضى وإ, كفروه وال أدري ما دليلهم؟ املهم أن تكفري املسلم حرام يف كل املذاهب
فقد أخطأوا فسوف يواجهون شبابا يكفروم وبل حىت سيلجأون إىل العنف وقتاهلم ونسأل اهللا أن حيفظ دماء , الغرب الكافر

  .املسلمني
ت وأعطانا آخر األخبار وعمل, قادما من الصومال وكينياا إلين" بابو"ورجع األخ  م متر بسرعة1999كانت سنة 

جلسة مع الشيخ أبو حفص والشيخ أسامة وكانت األمور على ما يرام فقد كلف الشباب من تصليح املعسكر ألن هناك 
وكذلك عمل اتصال مع , اتنشيط املعسكرات وعدم اقفاهلحتركات جدية الرسال أسلحة من اليمن إىل الصومال حملاولة 

. أشهر عن طريق احلوالة 6حيث ارسال مرتب هلا يف كل فترة  ,زوجات األسرى وقد رتبت هلذه األسرة كما أمرين الشيخ
وقد , وقد ترك من وراءه ولدين مها عبد اهللا وإبراهيم, أما أبو تراب الكيين فقد تعب من مرضه يف كراتشى وتوىف رمحه اهللا

ذين حضروا للجهاد يف فهو من أوائل الشباب الكينيني ال, حزن الشيخ كثريا ملوت األخ البطل أبو تراب الكيين احلضرمي
مث رجع إىل أفغانستان سنة , والصومال, م مث عمل يف اإلداريات يف كينيا1992مث من أوائل إىل الصومال سنة , الفترة األويل

م وقد 1999مات رمحه اهللا يف سنة , م وكان هو املسؤول عن ورشات امليكانيكية للسيارات الشيخ واإلخوة عموما1997
لقد رأيت هذا األخ يف املنام كان حيمل , ب وأرسلتها إىل كراتشى وأخربا عن ترتيبات سفرها إىل كينياكتبت رسالة ألم ترا

فرد علي من قال لك ذلك؟ إنين , ؟مظلة وحاضرا يف مسجد امع فسألته يا أخي أمل متت يف مستشفى آغا خان يف كراتشى
ا ميكن أن ينال الشهادة ولو مات على فراشه وقد صدق اهللا لقد استبشرت كثريا بتلك الرؤية فأحدن, أمامك وحي أرزق

ومل يقصر األخ أبو ياسر اجلزائري فك اهللا أسره يف حق زوجته فقد , رمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمني, فصدقه
وواهللا كان يسألين دائما عن  واحلق أقول فإن الشيخ أسامة مشغول دائما بأوالد الشهداء واألسرى, ساندها وأرسلها إىل كينيا

  . فهي يف أمريكا, وأقول له بأن تلك العائلة فاضلة ولكن الوصول إليها صعب, عائلة وديع احلاج
  

  اجلواسيس
  

فهي قد فتحت األبواب لكل شباب األمة للعمل ويف نفس , سنة عصيبة للجنة األمنية التابعة للقاعدة 99كانت سنة 
لشيخ من أي تسلل أمىن من قبل اجلواسيس الذين يأتون سواء من اخلليج أو األردن واليمن الوقت كان من الواجب محاية ا
ويف نفس الوقت حنن , أمريكا وجيوشها ب خطري جدا واخلصم هو فرعون زمنناحنن يف حر, والباكستان وأوروبا وغريها

سومة فيجب العودة إىل قضاء اإلمارة يف أي داخل كيان مسلم حيكمه أمريا للمؤمنني فال جيب أن نتخطى اخلطوط احلمراء املر
ويف هذه األجواء ظهرت مشكلة جتسسية يف كابل فقد مسك شاب أردين اشترك يف اجلهاد , حادث فيها قتل أو ما شابه

وحتركات الشيخ أبو حفص وغريهم ودراسة كيف , وقد جند من قبل املخابرات اخلليجية لتجسس على املعسكرات, األول
كان األخ أبو , وقد كُشف هذا اجلاسوس وامسه أبو املنذر األردين, االستخباراتية اغتيال الشباب املطلوبني ميكن لألجهزة
ومعه األخ , من مجاعة اجلهاد والرجل الثاين بعد الدكتور أمين الظواهري - املطلوب األول يف عملية فرج فودة- السمح املصري
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االتصاالت يف وسط كابل وكان هناك خط دويل أملاين يف ذلك املبىن وكل  كانا يف مركز, الشيخ القارئ أبو احلسن املصري
  :مسعا شاب يتكلم باللغة العربية, وأثناء خروج األخني من غرفة االتصال, الشباب يتصلون ببلدام من هناك

  اليت يف اليمن رأيته ... نعم... نعم - 
  ... مل اره.... اليت يف  - 
  نعم... ,موجودون - 
  . ية قريبة ملقابلة الكبري يف املعسكرعندي سفر - 

, وتأكد أبو السمح بأن هذا الشاب غري طبيعي, الكالم كان ذا املعىن تقريبا فهو كان يعطى معلومات جلهة ما
فذهب مسرعا إىل األخ أبو حممد يف مضافة كابل وأخربه بتلك املعلومة وهو , خصوصا أن الشبهات كانت حتوم حوله

, ومبا أن األخ كان له سوابق شبهات أخالقية قرر أبو حممد أن يضعه يف امللعب ويكشف نواياه, لهامسؤول قطاع كابل ك
ففرح كثريا ألنه , وممكن أن يسافر إىل املعسكر معه ملقابلته, أخربه بأن موعد لقاء أبو حفص قريب, فعندما رجع إىل املضافة
املعسكر وعندما وصل إىل , اخلاص بسيف العدلمن شباب األمن وهكذا أخذه أبو حممد ومعه حراسة , يريد معرفة املعسكر

سلمه جلهاز األمن ليحققوا معه وسحب نفسه من القضية وأثناء التحقيقات األولية وبدون أي إكراه كتب تقريرا بأنه عميل 
الشيخ أبو حفص ورصد املعسكرات وحتركات , خمابرات دولية وكان مهمته مجع معلومات خاصة مبنفذي عملية شرق أفريقيا

وقد حوكم حسب شرع اهللا وباملذهب , مث سلم ملفه لالمارة االسالمية, وكل القيادات اجلهادية يف أفغانستان, والشيخ أسامة
ومل يقتل وقد حضر اجللسة حماميه وأقاربه مبن فيهم والدته وهذا أمر مهم جيب أن يعلمه اجلميع بأن قضاء , اإلمام أبو حنيفة
ية كانت عادلة ليس كقضاء الدول العربية اليت تظلم شعوا وحتكم الناس باحملاكم العسكرية وبدون حىت االمارة االسالم

انظر إىل القضاء االسالمي رغم أن املستهدف هي شخصية كبرية إال أن , حبجة األمن القومي, حضور أي فرد من العائلة
وتذكرت كيف قتلت احدى اجلماعات االسالمية أوالد , ارين فقطأما حكوماتنا فهم يعينون لنا اجلز, العدل مهم لنا ولغرينا

 مما حيصل واهللا يف دول وأيضا ما حيصل يف غوانتنامو جزء صغري, إخوننا يف السودان ومل يذهبوا مبذهب اإلمارة االسالمية
ليست , يهلك الظاملني بالظاملنينسأل اهللا أن , إن األمريكان تعلموا الكثري من األشياء من الدول العربية االسالمية, إسالمية

فإن مت األمر تأخذ حقك , هناك حتقيق وشهود واقرار, تأجيل حماكمات والكالم الفارغمسألة لدى القضاء اإلسالمي العادل 
رغم أم كانوا يف , مت األمر فورا, فعندما طلب سواد أن يقتص من رسول اهللا أفضل البشر, نعم هذه هي السنة, يف الشرع
كل , أما ما نراه اليوم من الديكتاتورية واالستبداد وحبس الناس على ذمة التحقيق, فقال له تعال واقتص يا سواد, ربحالة ح

  . هذا ليس من شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم
اين وأعط, مل ميضى سوى أيام حىت أخربين سيف العدل بالتطورات املتعلقة بأيب املندر األردين فقد كان يهمه معلوماتنا

ويف هذه , واملرجح أن أمري املؤمنني عفى عنه واهللا أعلم املهم أنه مل يقتل, الصور اخلاص به وامللف حلفظه عندي يف املكتب
األثناء مت تطبيق خطة الطوارئ اخلاص مبجمع املطار فقد كنا نتوقع ضربات حسب املعلومات األولية أو هجوم مفاجئ حملاولة 

كانت هناك نشاطات من السي أي , ع من بعد املغرب خارج امع ونعود بعد صالة الفجروكنا نطل, خطف الشيخ أسامة
فهم يؤلفون , كلها كذب, فكل ما يقال يف املسلسالت اهلوليوود, ولكن مل يقتربوا منا أبدا, إيه عرب العمالء الباكستانيني

عي جمموعة صغرية على شاحنة لوري ولدينا سالح وكنت مسؤال عن اجلهة الغربية للمجمع حيث م, األفالم لرفع معناويام
وهذه العملية كانت بقيادة الشيخ نفسه , وكانت هناك خطة كاملة لكل امع ومبن فيها النساء واألوالد, مضاد للطريان

 أقدر وأنا واهللا, وأخلي املطار كله, واضطررنا إىل ترك املطار ورجوع الشيخ إىل امع الصغري, وحصل هناك استنفار عام



                                        War against Islam                                               396 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             396 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

وطبعا كان من أصعب , نساء القاعدة اللوايت تأقلمن مع ظروف أزواجهن وتعنب كثريا من كثرة التنقالت وعدم االستقرار
ولكن واحلمد اهللا تأقلم اجلميع , األمور اليت تواجه إدارة القاعدة العمل يف ظل ظروف املطاردات والتنقالت وعدم االستقرار

فنحن نستطيع أن نعمل يف , وهكذا كنا نكسب اخلربات يوميا, نا يف اجناز األعمال وحنن نطاردمع الوضع اجلديد وحاولنا كل
  .ظروف صعبة جدا جدا
, وكان األخ سعد هو مسؤول املضافة, ومكتيب, واستأجرنا بيت جديد ملكتب الشيخ أبو حفص, نزلنا إىل املدنية

وكذلك جاء الشباب الشيشانيني وسكنا معي فهما متعلقني , وهكذا متكنت من مزاولة رياضة القتال القريب بشكل أحسن
وعاودت االتصال بأصحايب , وقريبا من منظمة خريية ليبية, واملضافة اجلديدة كانت بعيدة عن الشارع العام, مباشرة مبكتيب

فى وغري ذلك فكلنا إنين أحب دائما عمل العالقات مع عوام املسلمني وليس ضروريا أن يكون ملتزما بالدين أو سل, األفغان
كان لدي معارف بشباب , ولكن ال أبايل مادام أنا على احلق, وهناك بعض الشباب الذين عارضوين, مسلمني واحلمد اهللا

ويف هذه املضافة اجلديدة متكنت من , و يعزمونين يف بيوم, يعملون يف منظمات انسانية دولية وحملية ومن األمم املتحدة
  . ساعة24ن الكهرباء متوفر ترتيب العمل أكثر أل

كنا دائما , إن ظهور اجلواسيس ومطاردتنا داخل أفغانستان كان يقلقنا كثريا وخصوصا أنا واألخ أبو حممد واملهاجر
ندردش عن أوضاعنا األمنية وبالذات عندما عرفنا أن أخونا خلفان حممد قد ألقي القبض عليه يف جنوب أفريقيا وهو الشخص 

واألول كان أخونا العوهلي فك اهللا أسره أما حممد عودة , ى القبض عليه من الشباب الذين اشتركوا يف العمليةالثاين الذي يلق
فكما قلت مل يشترك ال من قريب وال من بعيد يف العملية فهو مسك ظلما وتانا وبسبب أنه من القاعدة ) مروان الفلسطيين(

ي ملاذا ال يكون كل إداري أمريكي هدف لنا مقابل ذلك؟ وأبو طالل وال أدر, فقط فشباب القاعدة كلهم هدف ألمريكا
وكذلك كان هناك أبو الفضل , ووديع وأبو هاجر وعلي إهاب وحيدرة أم كلهم من القاعدة, من أكد هلم بأن حممد عودة

  .ىل سواء الصراطأسأل اهللا أن يهديهم إ, املكي وأبو بكر السوداين كلهم كانوا وال يزالون يستخدمون كشهود علينا
, وخبصوص خلفان وصلتنا املعلومات أنه ألقي القبض عليه أثناء حماولة عودته إىل البيت بعد أن اتصل بعائلته يف ترتانيا

, وقد مت تسليمه إىل األمريكان فورا} وحتبون املال حبا مجا{ونسأل اهللا الثبات وعدم حب املال , وقد تسبب أحد أقاربه بذلك
فهناك غرف جمهزة تنتظرنا يف السجون االمريكية ولكن أحسن الظن باهللا أنين سأموت شهيدا قبل , ابيا مثلناوكان قد حكم غي

, واحلمد اهللا أن ركنه هو الركن الشديد, فاهللا من حيمينا ليس لدينا سواه, أن يذلين كافر صهيوين أو أمريكي كافر وغريهم
قال رب جنين من القوم {, ليه السالم وفر وهرب من شر فرعونوليس عيبا أن يكون املرأ مطلوبا فقد طلب موسى ع

, من هو خري منا حممد صلى اهللا عليه وسلم وليس عيبا أن يشتم املرأ ويسمى إرهايب أو سارق أو جمنون فقد سب }الظاملني
سنا فهذا شرف لنا أما وضع املبالغ على رأو, وقتل زكريا وحيى يف سبيل هذا الدين, وقد سجن كذلك يوسف عليه السالم

وهرب واختفى يف جبل ثور مع صاحبه أبو بكر , مئات من اإلبل مقابل تسليم رأسه, وواهللا فقد وضع على رسول اهللا
فإذًا ال , فلسنا أول من يسن سنة اهلرب والفرار واإلختفاء والتمويه فقد سنه أفضل الصالة والسالم, الصديق رضى اهللا عنه
نعم نقاتل أعداء هذه األمة من األمريكان والصهانية دفاعا , حنن مل نظلم أحدا بل نقاتل بشرف وبثقةنبايل مبا يقوله أعداءنا 
إنين أنصح كل من  }ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين{. عن أراضينا وأنفسنا

أو يكثروا من التسبيح , أن يستعينوا باهللا كما أمر رسول اهللاهاجم بالكالم وبالتهم يف القنوات واجلرائد ويف كل املناسبات ي
إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم {مل نقاتل أحدا ظلما بل قاتلناهم باحلق كما أمرنا اهللا , والصالة هللا

  .}ومن يتولّهم فأولئك هم الظاملون, من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم
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وهذه العملية , تكب اجلديد كان األخ موساوي يأيت ليتدرب على برنامج الطريان يف جهاز الكومبيوتر اخلاص يبيف امل
ويف نفس الوقت طلب مىن الشيخ أبو حفص أن أرتب , كان الشيخ أبو حفص املصري من يعرف ذلك, كانت سرية جدا

لقتال القريب ألم عندهم مهمات خاصة يستلزم وا, لست شباب ليتم تدريبهم تدريبات خاص يف رياضة كسر املفاصل
مل يكونوا يعرفون بعضهم فهناك خط مع خالد الشيخ وهناك خط مع  11/9وهنا فهمت أن شباب , االحتاك املباشر

وكنت مشغوال جدا , ولبنان وسوريا, وشهدت هذه الفترة قدوما كبريا من الشباب املسلم من أوروبا) الصحراوي(موساوي 
فقد شهدنا فوجات كثرية من هذه البالد يف أواخر السنة وهؤالء  ,لشباب من الشام سواء لبنان وسوريةسفريات ايف ترتيب 

فكنت أتوىل ترتيب أوراقهم ويرتلون بسالم واحلمد اهللا , الشباب مل يكونوا يستطيعون الرتول إىل سوريا بتأشريات باكستانية
مل يكن أفكارنا كأفكارهم فهم , مي كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاويومن مل يستطع ذلك انضم إىل تكتل شا, على ذلك

وأنا لست , واللجنة الشرعية للقاعدة ال ترى ذلك, أقصد مبجرد أن تكون يف الربملانات فأنت تكفر, يكفرون األنظمة كلها
, ليت ظهرت يف عصرناولدي آراءي وأعلم أن مجهور العلماء معهم احلق يف مثل هذه اخلالفات ا, مضطرا إىل قبول ذلك

فقد تعامل اإلمام علي رضي اهللا , وال يعين أنين ال أستطيع أن أعمل مع من حيمل ذلك الفكر, عموما أنا ال أكفر أهل القبلة
, وشبابنا اليوم ليسوا خبوارج بل هناك بعض املفاهيم اليت تدخلت يف أفكارهم, وكانوا جنودا يف صفوفه, عنه مع اخلوارج

وعندما طلبوا من الشيخ تبين أفكارهم رفض ذلك ألنه يعلم أن منهج , هذه املسائل يف آخر الكتاب وسوف أشرح بعض
وهكذا , القاعدة ال تكفر الناس بالعيان وال تم بطائفة معينة من املسلمني دون اآلخرين كل املسلمون يف خري إن شاء اهللا

  .انزوا يف هريات بأفكارهم

  دورة الكوادر
  

ي إىل أن جاءين الشيخ أبو حممد املصري وأخربين بأنه ينوي إقامة دورة مثالية لتطوير مهارات استمريت يف عمل
وهم سوف يكونون , الشباب اجلدد وتكوين جمموعات جديدة من الكوادر الذين سيتولون العمل يف اجلبهات واملعسكرات

  :فسألته, النواة اجلدد للعمل اجلهادي يف الساحات اجلهادية والتدريبية يف العامل
  , "ما شأين بتلك الدورة وأنا إداري جالس يف مكتيب لفترة سنة تقريبا" - 
  .أريدك أن تشارك فيها - 

ه يف شاورين يف األمر ومل أرفض ألنين كنت أعلم بأن الشيخ أبو حممد هو حيبين ويتافاءل اخلري دائما عندما أعمل مع
فقد وفقنا اهللا سبحانه وتعاىل يف مقديشو يف أول , خل مشروع عمل معهكنت دائما أسأل اهللا أن يوفقنا عندما أدو, أي عمل

واليوم يريدين أن نستمر يف خدمة االسالم وزرع بصماتنا يف كل , مث عمليات شرق أفريقيا, مث السودان, عمل جيمعين معه
, القتالية والتدريبية يف كل مكانفهؤالء الشباب هم من الصف الرابع يف القاعدة وهم من سيتوىل نقل خربات , مكان يف العامل

وجتهيز كوادر جديدة فكرة يف منتهى , ومهمة تدريب املسلمني على القتال أمر ضروري, فنحن بشر واملوت قادم ال حمال
والعجيب أنه أخربين بأن كل املدربني الذين سيشتركون يف هذه الدورة من املتخصصني فنريد أن يشعر املتدربني بأا , الروعة
وشجعين كثريا وأنا كنت أحل على الشيخ أبو حفص بأن يتركين ألشترك , ة قوية ومل تعمل مثلها يف املرحلة األفغانية الثانيةدور

وهذه فرصة ألكون يف , وكنت ممنوعا من الذهاب للخط األول ألسباب يعرفها اإلدارة, فيها ألنين مل أحترك من سنة للجبهة
ولكن عندما وافق الشيخ أبو حفص أخرب الشيخ أبو حممد بأن , لمشاركة يف القتالكابل عسى أن أجد أي فسحة للذهاب ل

  .وقد اتفقنا على ذلك, وأكتفي بالبقاء يف املعسكر, ال أتوجه للخط األول
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ألنين سوف أغيب كثريا وكان هناك ملفا عن عمليات ضد , رتبت نفسي وسلمت املكتب ألخينا أبو زياد املوصلي
, وكنت ممن يترجم امللف, يكية اليت تنهب من أراض املسلمني ومتر تلك احلامالت يف احمليط اهلنديحامالت النفط األمر
وكذلك سلمت ورقة , وسلمت امللف للشيخ أبو حفص ألنه مل يكن يريد أحد أن يعرف باألمر أبدا, وأهتم بتلك العمليات

 .ه أن يسمح موعة من الشباب بأخذ دورة خاصة عندهإذن من االمارة االسالمية ملدرب القتال القريب األفغاين يطلب من
عندما عرفنا بأن هناك جواسيس من االيف يب إي والسي أي إي وبعض الدول العربية يطاردوننا يف داخل أفغانستان 

 فممكن أن, ولكن مل يكن هذه الفكرة ترحيين, قررت اللجنة العسكرية بأن يتم تعيني حراس شخصيني للشباب املطلوبني
ولكن من أنا حىت يكون , نضع حراسات للشيخ أبو حفص والشيخ أسامة والشيخ أمين والشيخ أبو حممد والشيخ سيف العدل

ولكن أن , أنا يف أعز شبايب وممكن أكون حارسا خاص ألي قائد, فالفكرة كانت بالنسبة يل جنونية, يل حارسا شخصيا؟
وهكذا مت إعطاء كل الشباب املطلوبني , لبنا ترخيص حلمل السالحوبدال من ذلك ط, يوضع حارس يل مل أكن ألقبل ذلك

وكان األخ خالد , سالح شخصى وترخيص من وزارة الدفاع حيث يتحرك األخ بسالحه ألي مكان حىت يف املطارات
سيف أما الشيخ أبو حممد و, احلبيب هو احلارس الشخصي للشيخ أبو حفص بعد أخذ ورد معه ومل يكن حيب أن حيرسه أحد

أهم شيء أن ال يتعرف عليك الشباب اجلدد أما الشعب األفغاين فهو , العدل فكانا يتحركان يف معظم أوقام لوحدهم
ويف النهاية هذه أسباب نتبعها ولكن , واستلمت مسدس يت يت روسي, معروف بكرمه على ضيوفه وجانبهم حممي إن شاء اهللا

والشهادة هي أمسى , على املوت يف سبيل اهللا أما املوت فنحن قد عاهدنا اهللا, ىلوتعاتوكلنا على الوكيل وهو اهللا سبحانه 
  .قبل السفر بيوم أخربين الشيخ أبو حفص بأن السفر سيكون بالطائرة واألخ سعد جهز يل التذكرة, أمانينا

اجلهاد امسه أمحد فزوجها من قيادات مجاعة , قيل يل بأن هناك أخت يف اهللا مصرية ستسافر معى وهلا قصة عجيبة
وكان معه يف هذه , النجار وقد خطف يف ألبانيا من قبل السي أي إي وسلم ملصر وحكم باالعدام يف احملاكم العسكرية

وانظروا أيها القراء األعزاء بأن أمريكا وعصابتها االجرامية املتمثلة يف السي أي إيه تستطيع أن , القضية األخ أبو أنس هريرة
ولكن عندما يقوم ااهدون خلطفهم تقوم الدنيا , أي حرج فهي متأكدة أن أحدا مل يتجرأ لطلب احملاكمة ختطف وتقتل بدون

والسي أي إيه هي منظمة ارهابية اجرامية تستخدم من قبل السلطات األمريكية يف قتل وخطف كل من يعارض , وال تقعد
فقد طلب أستاذ بوش وهو القس روبنتسن , ال شافيز واضحفمث, حىت لو كان ذلك املعارض رئيسا شرعيا لدولة ما, أمريكا

وارهاب فهو يستخدم منربه الصلييب لسب النيب , وهو رجل جمرم متعصب يدعى أنه رجل دين وهو ال يعرف حقا املسيحية
س أما هذا الق, سطنيد عاش عليه الصالة والسالم يف فلسطني الذي أكده سيدنا املسيح فقاألخرين وسلب حقوق شعب فل

طلب من تلميذه بوش بأن يرسل , سطني بل يريد الصهيونية امللعونةو ال يريد أن يرى املسيحية يف فلالذي يدعى املسيحية فه
أقصد أن هذه األمور واضحة جلية ملن يريد أن يفهم هؤالء الصليبيني اجلدد , السي أي إي لقتل والتخلص من رئيس فينيزويال

  .املتطرفني
النجار فهي كانت يف اليمن وعندما عرفت باعتقال زوجها قررت السفر إىل أفغانستان فرارا  لقصة زوجة أمحدأعود 

واهللا إن املرأة , ألن املخابرات اليمنية كانت تطاردها ومثلهن قد ضحني من أجل اهللا وهن النماذج املثالية يف أمتنا اليوم, بدينها
ب ووصلت إىل كراتشى والشبا, ومتكنت من اخلروج من اليمن, عندما ختطط وتعمل لدين اهللا فهي تكون أفضل من الرجل

لقد ابتالها اهللا سبحانه وتعايل بسجن زوجها ومطاردا , يف الطريق مت سرقتها وفقدت أمتعتهاو, رتبوا هلا سفرها إىل كويتا
رغم أا امرأة ضعيفة } أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها, {وفقدان أغراضها ولكنها صربت كثريا وواصلت السفر

العبد حق عليه  ة على رب العاملني الذي إذا توكلومعفية عن مثل هذه اازفات وتتحرك بست أوالد إال أا قوية ومتوكل
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وعن نفسي فواهللا قد توكلته عندما سافرت من نريويب بعد العملية ومل يضعين , أبدا مهما كانت الظروف التوكل ال يضيعه
فرت من جزر القمر إىل الباكستان ومل يضعين رب العاملني ووصلت إىل أفغانستان وأنا ال أعرف أين أجته رب العاملني وسا

إن املستقبل قد رسم من رب العاملني ويبقى علينا أن , وواهللا من يتوكل على اهللا فهو حسبه, ولكن مل يضعين رب العاملني
وقلت للشباب إن شاء اهللا , فعندي زوجة تعاين من الفراق ,ضا مبتالتذكرت بأنين أي, وعندما مسعت بقصتها, نتوكل على اهللا

  .سأوصلها إىل اإلخوة يف كابل
, وسلمت سالحي ألمن املطار, يف أواخر شهر رجب حتركنا يف الصباح إيل مطار قندهار وعملنا الجراءات الالزمة

وهذه التطورات حصلت بسبب , اعربي اأو جماهد ابسبب أن هناك أوامر متشددة ملنع أي تسلح يف الطائرة حىت لو كنت قائد
أن جمموعة من الركاب األفغان خطفوا طائرة من هريات ومعهم عائالم وطاروا ا إىل بريطانيا وطلبوا اللجوء السياسي ومل 

والقانونية الدولية  ونسيت السلطات الربيطانية كل مبادئها الديبلوماسية, تتعاون بريطانيا مع االمارة االسالمية يف هذه القضية
وحنن نعرف أن كل معاهدات األمم املتحدة للمساعدات تطبق إال على االمارة االسالمية فهي  ,اليت ختص اختطاف الطائرات

ويف هذه الفترة , حسب األمم املتحدة وعباد األمم املتحدة جمموعة من الشرذمة ال حتق هلا بأن تعيش بسالم وأمان يف بالدها
ولكن أفغانستان يف واقع األمر هي , كما فعلت بالسودان والعراق, د طبقت عقوبات على االمارة االسالميةكانت أمريكا ق

فهي تعيش برزق اهللا اليت ال تنقطع أبدا , ال األمم املتحدة وال االمم امللحدة, أغىن دولة يف العامل فهي ليست مديونة من أحد
ولكن , سالمية على اهللا ورأينا كيف أن اهللا مل يضيع تلك االمارة عند الشدائدعلى العباد إال باملوت وقد توكلت االمارة اال

ها هي بريطانيا اليت مكنت الصهاينة الذين كفروا ولعنو, عون احلريةدائما جيب أن نرى معاير االزدواجية من هؤالء الذين يد ,
أليس , ربيطانية هي هدف مشروعا للمجاهدين؟ال أعرف كيف ينسى املسلمون بأن احلكومة ال, مكنتهم من فلسطني احلبيب
جماهد يريد أن يذيق احلكومة الربيطانية وملكتها ما ذاقه الشعب احلر الفلسطيين؟ حنن ال ننسى , هناك من يفدي نفسه أقصد

ك لكم يا ملسمون وحدوا صفوفكم وليبار, أليس الصبح بقريب, سوف ندرس أبناءنا أن هؤالء اإلجنليز أصل املشكلة, التاريخ
  .اهللا ويفتح عليكم

كان هناك شرطي من الطالبان جالس أمام غرفة القيادة ومسلح بكالشنكوف وكنت أقول يف , عندما دخلنا يف الطائرة
ألن , نفسي ربنا يستر الن ال ختتطف الطائرة ألنين أعرف أن الطالب سيحارب وكأنه على األرض وعندئذ سيموت اجلميع

وجلسنا يف مؤخرة الطائرة وطبعا إن , ات يف التعامل مع الطائرات املختطفة أو ما شابه ذلكالطلبة مل يكن لديهم أي خرب
حوادث الطائرات يف أفغانستان كثرية بسبب أن الطائرات الروسية القدمية هي اليت ختدم من عهد االحتالل السوفييت ومل تكن 

ارة االسالمية ما بوسعها النقاذ كل مؤسسات االدارية وقد فعلت االم, تصان بشكل جيد لعدم توفر امليزانيات اللالزمة
ورغم قلة امكانياا فقد كانت ال , واملدنية وشبكات االتصاالت والطرق وبناء اجلسور وتصليح طريق كابل قندهار وغريها

أسامة كل وقد أعطى الشيخ , متلك سوى الدخل البسيط الذي يعود من بعض التجارات الدولية بينها وبني ديب وأملانيا
ومعظم املباين الىت أكملت بنائها اآلن يف عهد االحتالل , البلدوزرات اليبانية القوية للحكومة لتساعد على تصليح الطرق

وكذلك مشروع , مثل أسوق كابل اجلديدة واملعاهد يف قندهار وغريها, األمريكي كانت قد بدأت يف عهد االمارة االسالمية
  .قندهار/طريق كابل

أما لو كانت بالرب فسوف , دقيقة فقط 45والرحلة تستغرق ,  متكن الطيار من حتريك الطائرة واالقالعبفضل اهللا
وال ننسى أن الطيارين , لقد جلست األخت املصرية مع أوالدها الست يف املقاعد اليت وراءي, تستغرق أكثر من يوم ونصف

وعندما اقتربنا من , طائرات قدمية وال تتوفر فيها النظام األوتوماتيكياألفغان هم من أمهر القبطان يف العامل ألم يتعاملون مع 
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أحنن داخل طائرة  ,!يا للعجب, فقد خلع أحد الركاب احدى شبابيك الطائرة, حدث أمر مريب, كابل وهم الطيار للهبوط
ينة كلما خرجت من ابتالء أم باص؟ وبدأت تذهب ميينا ومشاال بفعل الرياح وكنت أقول يف نفسي إن األخت املصرية مسك

وعندما سألتين عن السبب قلت , وبدأت الرياح تدخل بشكل فظيع, وفزعت األخت ألن طيار فقد توازنه, دخلت يف أخرى
وقصدت عدم ارباكها واخافتها وقلت هلا بأن األمور كلها ستكون خبري وسنصل , هلا بأن الطائرة تفعل هكذا عندما بط

ويف املطار استلمت سالحي , ئرة من تثبيت الشباك وبفضل اهللا هبطنا بسالم على مطار كابل الدويلومتكن طاقم الطا, قريبا
وكانت مضافتهم يف , الشخصي وتأكدت من خروج األخت وايصاهلا يف األيدي اآلمنة من إخواننا من مجاعة اجلهاد املصرية

  .جرينألحياء يف كابل ويكثر فيه الغرباء واملهاأفضل ا, وزير أكرب خان
فقد نقل املعسكر من , وقابلت األخ أبو حممد وبدأنا االستعدادات اجلديدة للدورة, حتركت إىل مضافة كاريت بروان

ومت انشاء معسكرين األول للتأسيسي بقيادة األخ الزبري , منطقة لوجر إىل كابل ومت بناءها بسرعة باستخدام احلاويات الفارغة
ومل أكن قد سافرت إىل جالل آباد بعد أن , لذي كان يعيش يف جالل آباد يف جنم اجلهادومعه نائبه األخ شعيب ا, املصري

أما املعسكر الثاين مسيناه معسكر أبو عطاء الشرقي تيمنا بأخينا الشهيد أبو زيد التونسي الذي قتل يف , م1991تركتها سنة 
مث , مت انشاء املسجد مث حفر اخلالءات أكرمكم اهللا وبعد وضع احلاويات, لدروة الكوادر وقد خصصناه, تلك املنطقة بالذات
وفعال عملنا جلسة يف حاوية االدارة ومت وضع , وسيكونون من أوائل من يستفيد من هذه التجربة 24جتميع الشباب الـ

ري قطاع وكان املشرف العام عليها هو األخ أبو حممد املصري وهو أم, اللمسات األخرية للدورة ووضع الربنامج العام هلا
األوىل يتم تدريب , وقسمت الدورة إىل مراحل$, م25كابل كلها ومطلوب يف اللوحة اإلجرامية األمريكية وعلى رأسه 

هؤالء الكوادر على االنضباط السريع مث فترة شهر يتم فيها التدرب التخصصي على األسلحة اخلفيفة كلها واملتنوعة 
يقي يف األوجادين على ذلك التخصص وهو من أهم كوادر القاعدة ومن وكلف األخ خالد احلبيب رف, والتخصص فيها

وله جتارب كثرية يف , املدرين الناجحني واملخلصني ومن الصف الثاين من القيادة يف القاعدة ومن مؤسس املناهج التدريبية
مث  يغادر األخ خالد , صومالالعمل اجلهادي سواء يف اجلبهات أو املعسكرات ومن بعثة شرق أفريقيا سواء يف اثيوبيا وال

وكلنا نعرف أنه , ويستلم مكانه املدرب اجلديد املتخصص يف املتفجرات وكان األخ عبدالرمحان املهاجر هو املكلف بذلك
ومن بعثة الصومال وشارك يف إخراج القوات , أفضل مدرب متفجرات يف القاعدة وهو مهندس عمليات نريويب وترتانيا

ومطلوب يف اللوحة االجرامية األمريكية وعلى , وهو من يطور اهلندسة العسكرية يف اللجنة العسكرية, األمريكية يف مقديشو
وبعد املفتجرات تتخص هذه اموعة من الكوادر على الطبوغرافيا ويرافقهم يف التدريب األخ أبو الفرج اللييب $ م25رأسه 

د التونسي رمحه اهللا وهو من القادة الصابرين فقد مكث يف أفغانستان وهذا األخ معروف خبربته الطويلة فهو نائب األخ أيب زي
ويكفي فخرا أليب الفرج أنين من , ومن أمهر املدربني على املساحات العسكرية, يف معسكر جهادوال بعد أن سافر اجلميع

ادة للصف الثاين من سنة وها حنن اليوم جنتمع كق 18صنعه فقد تأسست على يده يف معسكر الفاروق عندما كان عمري 
وعندما انفصل الشباب الليبيني , وهذا األخ معروف بأخالقه ووالئه للحق أينما وجد, القاعدة لندرب شباب املستقبل

بقي يف القاعدة ويف نفس الوقت مل يقفل اخلط مع إخوانه الليبيني وهو مطلوب , وانضموا إىل مجاعة االسالمية املقاتلة الليبية
االجرامية األمريكية بسبب العلميات اليت استهدفت العميل الكبري برواز مشرف الذي ساند الكفار يف  رئيسي يف اللوحة

مصطفى أبو (مث تأيت مرحلة التكتيكات ويقوم ذه التدريبات األخ عبدالوكيل , اسقاط نظام االمارة االسالمية يف أفغانستان
وهو من الصف , ومؤسس منطقة كيامبوين, واملشرف على عملية ترتانيا رفيق الدرب يف شرق أفريقيا, )جهاد النويب رمحه اهللا

  .رمحك اهللا حيا وميتا يا أبا أنس$  م25الثاين من قيادة القاعدة ومطلوب يف اللوحة االجرامية األمريكية وعلى رأسه 
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األمة االسالمية  واختارت االدارة قضايا, مت وضع خمططات للمحاضرات السياسية اليت ستقام دورية أثناء الدورة
, اللييب حفظه اهللا لليثومت التنسيق مع الشيخ أبو ال, لتكون هي األساس يف رفع معنويات الشباب املتدرب من الكوادر اجلدد

والطاجيكية واألوزبكية ليتم احضارهم يف املعسكر وعملنا ندوات سياسية لتنوير , وقيادات الكردية, واألخ أبو حممد الصنىي
وأما جتربة شرق أفريقيا , ما خيص فلسطني والسياسة العاملية فقد تكفل األخ األمري الشيخ أبو حممد املصري بذلكأما , الشباب

وأحضرنا األخ أبو أسامة اللييب وهو من ااهدين األفاضل الذين جنوا من فتنة اجلزائر وكاد أن يقتل من , فقد كلفت بذلك
, دعي السلفية ولكن أنا أزعم أن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني برءاء من أفعاهلماليت ت, قبل اجلماعة االسالمية املزعومة

, وحنن نتخوف أن ينهج بعض ااهدين يف العراق أفكار اجلماعة اجلزائرية فهي كانت تتخذ القتل وسيلة لتحقيق أهدافهم
لقد أحضرنا الشيخ , لرسول من فعل خالد ابن الوليدكما تربأ ا, وأتربأ ممن يقتل املسلمني مبجرد الشبهة أو اختالف املذهب

ليحاول أن يفهم شبابنا ما حصل يف اجلزائر لكي يبتعدوا من أفكار التكفري فهم , وهو أخ فقيه وحكيم, أبو أسامة اللييب
نت فمسألة تنويرهم بأخطاء بعض اجلماعات كا, سيتولون جبهات ومعسكرات ورمبا يصبحون قادة ميدانيني يف أي مكان

ارتدوا ومل يكن  مثل قتل الرضع حبجة أن أباءهم, وقد حكى لنا التجاوزات الشرعية اليت وقعت عند تلك اجلماعات, ممتازة
وحىت أوالد العساكر ملاذا يتم قتلهم وقد منعنا من قتل , أوالد العساكر بل أوالد ااهدين الذين خالفوهم الرأيهؤالء الرضع 
إم قتلوا األطفال والعياذ باهللا بالطرق الشنيعة فقد فجر رؤوسهم بضرم على , سوا مبشركنيوهؤالء لي, أوالد املشركني

وحنن نعلم أن املخابرات اجلزائرية كانت تتعاون مع , أمام أمهام وآباءهم من اإلخوة ااهدين الذين عارضوهم, اجلدران
فقد قتلت تلك , عندما يتحول القتل إىل شهوة حيصل احملذورو, هؤالء يف إبادة اإلخوة وقتل األبرياء من الشعب اجلزائري

وكأم من فهم الدين أكثر من حممد , ويكفرون مبجرد الرأي, ومن مل ميسك السواك مثلهم, اجلماعات من مل يلبس مثلهم
شد الناس عبادة فهم أضعف الناس يف العبادات ومل يكونوا من اخلوارج الذين هم أ, ولكن مقابل ذلك, صلى اهللا عليه وسلم

فيصلون صالة , بل جمرد شباب تلبسوا بلباس الدين وهم أشد الناس جهال بدين اهللا, بشهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
, حبجة اجلهاد وهم عن اجلهاد بعيدين كل البعد, اخلوف طوال الوقت ويفطرون طوال الوقت وجيمعون الصالة طوال الوقت

  .بك؟ جارك؟ وكل هؤالء من املسلمني الذين أرادوا أن يعيشوا بسالممن جتاهد؟ أخوك؟ عمك؟ نسي
وقد تربأت , يةت احلرب يف اجلزائر بأا حرب طائفأقول هذا ليعلم اجلميع أن القاعدة من املنظمات اجلهادية اليت صنف

وكل من يفهم الشرع عرف , زعومةاملصرية والليبية والتونسية واآلسيوية من أفعال تلك اجلماعة امل, مجيع اجلماعات اجلهادية
, وهؤالء الشباب قد احنرفوا إال من رحم اهللا ممن ضلل وغرر م, أن تلك اجلماعة قد خرجت عن مسار اجلهاد الصحيح

اخلبيثة  وختيل أن من أساليبها, والدليل على ذلك أن حطّاب قد تربأ من اجلماعة االسالمية رغم أنه كان عضوا مؤسسا هلا
فقد أحضر أخ رفض أن , وهذا بشهادة األخ أبو أسامة اللييب, الشاب على ارتكاب الكبائر ضد إخوانه الء أن جتربالختبار الو

وقيل لألخ بأن , يزين بإحدي زوجات اإلخوة الذين قتلوا على يدي هذه اجلماعة حبجة أنه مرتد ألنه عارض أفكارهم اخلبيثة
و رد أنه رفض الزىن , زوجها كان جماهدا معهم كيف تكون سبية؟األخت هي سبية وأخربهم بأن هذه أخت يف اهللا و

, قتل األولوعندما رفض الشاب الثاين , فهم يقتلون مبجرد رفض األوامر وليعاذ باهللا, أحضر أحد ليقتله, اإلجباري باألخت
خوة فهو يترفع يف املناصب أما من يقتل اإل, أنظر إىل السذاجة واجلهل, قامت العصابة بقتل الشاب الذي رفض أمر القتل

, حنن أمة ليست غايتنا القتل بل نشر احلق, أقول هذا الكالم ليعرف اجلميع منهج القاعدةو, قترب من العصابة االجراميةوي
وأقول شهادة هللا بأن الشيخ أسامة بن الدن عندما أتاه أحد شباب حركة السلفية واجلهاد والدعوة التابعة لألخ حطاب وهي 

وأعطاه ورقة من قبل تلك اجلماعة اجلديدة فأخذها , دة متفرعة من اجلماعة اإلسالمية بسبب االختالفات الشرعيةحركة جدي
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فهو يقصد , "إنين ال أستطيع أن أدعم من تلطخ يده بدماء املسلمني"وقرأ منهج تلك اجلماعة ومسعت بنفسي وبأذين يقول لنا 
, بشهادة اإلخوة الذين جنوا من مكرهم, تل شباب أبرياء من قبل جمموعاتهبأن األخ حطاب هو نفسه أيد تلك التجاوزات وقُ

وأنا أنصححه بأن يعمل كما عمل اإلخوة , واألخ حطاب هو اليوم يقاتل النظام يف اجلزائر بعد أن انشق عن مجاعة الزويربي
مل السالح على كل من وريا أن حنيا أخي ليس ضر, من اجلبهة عندما قبلوا باملصاحلة من أجل حفظ دماء الشعب اجلزائري

سالح يف ولكن ليس احلل محل الصلى اهللا عليه وسلم قد قلت هذا بأن هذه األنظمة ال نشك أا خانة أمة حممد عارضنا و
والدليل على ذلك هجومهم على عساكر موريتانيني ليس هلم دخل بصراع , أعرف أن اجلماعة تكفر بالعيانو, بالد املسلمني
من تلك  ييبفكيف باملسلم؟ وممكن أن تسألين كيف جنى الشيخ أسامة الل, ؟تلهم ظلما وتانا وهل كل كافر يقتلاجلزائر وق
بأنه تعامل معهم بذكاء فقد أخربهم بأنه رسول من قبل اجلماعة االسالمية املقاتلة الليبية يا أخي القارئ أقول لك , العصابات؟

وأيضا هو رجل شرعي متعلم وفقيه فقد حاورهم كما حاور , يقتل يف الشرع ويريد معرفة عن قرب ما جيري والرسول ال
وهذه أيضا نصيحيت للعلماء أن حياوروا هؤالء الشباب باحلجة والربهان كما فعل بعض علماءنا يف مصر , ابن عباس اخلوارج

منية اليت لن تثمر إال املزيد من وال يصطفوا مع احلكام يف قبضتهم األ, مع اجلماعات اليت محلت السالح ضد النظام سابقا
حنن كنا نظن أنه , وقيادة تلك اجلماعات مل حتبه فطلبوا منه املغادرة, وطبعا كان األخ أبو أسامة حجة عليهم ألنه فقيه, الدماء

رة قتل يف اجلزائر وفوجئنا أنه وصل عندنا يف أفغانستان خبري وجلس مع الشيخ أسامة وحكى له تلك التجاوزات الغري مرب
ونسأل اهللا دائما األبد أن يرنا احلق حق ويرزقنا اتباعه , إطالقا وقد حقق جناحا يف اقناع الكثري عن التراجع عن فكر التكفري
  .ويرنا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه ويهدنا ملا اختلفنا فيه من احلق آمني

ومت , اقة البدنية والتخصص الذي سينجح فيهملعرفة مدى الترقي يف الفهم واألخالق واللي, خصصنا ملفات لكل شاب
ألننا الوحيدين املستقرين يف كل هذه التدريبات وسنبدأ سويا مع , ومت تعيين نائبا له, تعيني األخ مصطفى أمريا للمعسكر

ا وكل شباب اجلزيرة عرفو, طبعا كعاديت فقد غريت كنييت يف هذه الدورة إىل يعقوب الدوسري, الشباب إىل أن يتخرجوا
ولكن كنت أعلم أن بعض أولئك الشباب , طبعا ال أحد يتجرأ يف السؤال ألن السؤال يف العمل خطري جدا, أنين من جدة

ولكن ومع ذلك مل أخرب أحد يف يوم من , عرفوا من أكون ومن يكون األخ مصطفى ومل نكن نبايل فنحن يف وسط طالبنا
, واالنضباط العام, كنت أنا املسؤول عن اللياقة البدنية والقتال القريبوماذا كان عملي يف هذه الدورة؟ , األيام من أكون

واملقرب إىل الشباب ألنين كنت معهم طوال الوقت حىت يف اإلجازات عندما يرتل املدربني املتزوجني لزوجام أنا أكون 
, وجبهود هؤالء املدربني املتخصصنيلقد جنح التدريب بفضل اهللا سبحانه وتعاىل , وأواصل الروتيين اليومي للمعسكر, حاضرا

وكان لدينا نظام صارم واجلدول اليومي , وكانت الزيارات كلها ممنوعة متاما, ومل تشهد الدورة أي طرد أو مشاكل تذكر
  :كان كاآليت

  .مث املكوث يف املسجد حىت األذان الثاين, واحملافظة على صالة الوتر, النهوض عند ألذان األول - 
  . حفظ سورة األنفال بعد صالة الفجرعمل حلقة يف - 
  .بعد طلوع الفجر, اجلمع األول لألطقم األربع - 
  بدأ فترة اللياقة البدنية - 
  .الفطور والتجهز للدروس العسكرية يف املسجد - 
  اجلمع الثاين ويتحرك املدرب املكلف مع األطقم للتدريب - 
  .الرجوع للمعسكر والتجهيز لصالة الظهر - 
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  ).مل يكن هناك قيلولة أبدا(ء واألعمال اإلدارية للمعسكر طعام الغدا - 
  .مواصلة الدراسة العسكرية بعد العصر - 
  .الدروس الشرعية بعد صالة املغرب - 
  .كتابة احلراسة والنوم بعد صالة العشاء فورا - 

وبدأنا  ,د اجلميعوقد وضعت خطة ممتازة حبيث يستفي, من الشباب املتدربني 6يف كل حاوية و, حاويات 4كنا منلك 
ومل نتوقف عن الرياضة بسبب , من الصفر حيث كان لدينا أيام للركض وأيام للتحمل وأيام للسويدي وأيام للقتال القريب

وقد , وكان اجلميع يصوم, املطر أو الثلوج اليت كانت تتساقط بكثرة وكذلك مل نتوقف عن الرياضة يف شهر رمضان املبارك
وبفضل اهللا عندما , وقدروها وعشقوها بسبب أنين اتبعت أساليب تنويعية ليس هناك تكرار ربيت شباب أحبو الرياضة

باألسلحة واجلعب واخلوض , كيلومتر وهي جمهزة بكل معداا 20خترجت هذه الدفعة كانت جاهزة لتركض أكثر من 
ومل يقصر شباب , رتفعة جداوكانت معنويات الشباب م, ويف أصعب الظروف حيث الثلوج والربد, والكنادر العسكرية

وكان معظم , وكذلك مل يبخل شباب بالد احلرمني من أخالقهم الطيبة, اليمن يف حتميس الدورة باألناشيد االسالمية اجلهادية
و حممد وأخ واحد من كينيا هو أب, الشباب األربع والعشرون من اليمن وبالد احلرمني وأخ مصري هو ولد عبدالرمحن يب إمي

فقد كانا يف املعسكر ااور يدربان , فك اهللا أسره) أبو اهليثم الترتاين(وأمحد جيالين ) صاحل النبهاين(أما يوسف الترتاين  الترتاين
ولكن كان هدف , وكانت هناك رغبة لدى اجلماعات إسالمية لتشارك بعض شبام يف التدريب, يف معسكر التأسيسي

وقد صرب هؤالء الشباب يف , لقاعدة ومتخصصة يف قيادة املعسكرات واجلبهاتالدورة هي استخراج جمموعة جديدة تابعة ل
نظام الطعام فكان أما , عز الربد والنوم يف احلاويات وأحيانا دون حطب للبخاريات ولكن من أجل التعلم والتقدم والتطور

يف حال من األحوال لنتمكن من فقد اتبعنا أسلوب عدم ترك الشباب جيوع , كنت املسؤول عن تغذية الشبابممتاز جدا و
وكنا مبثابة خط ثاين وقد جهز هؤالء , االستفادة منه يف أي حلظة ألننا كنا بعيدين عن اخلط األول بستني كيلومترا فقط
ووفّرنا اللحوم والسمك واخلضروات , الشباب للتدخل السريع ال قدر اهللا لو تقدمت جمموعات أمحد شاه مسعود اجتاه كابل

ألن , ه والعصريات ويف نفس الوقت كنت أعطي الفرصة للشباب بالدخول يف املطبخ والطبخ الطبخات اليت يشتهواوالفواك
ووفرنا عاملني أفغانيني للدورة األخ رسول وهو من بنشري وكذلك أخ عبدالويل وهو , الشيخ أبو حممد أراد نظام جديد متاما

  .شاب صغري من لوجر

  عملية الطائرة اهلندية
  

, فقد ألقي البقض على جاسوس من دولة عربية ومت نقله إىل قندهار, اك أحداث كثرية حصلت وحنن يف املعسكرهن
ويف هذه الفترة بالذات , ولكن اهللا فضحه واحلمدهللا, وهذا اجلاسوس كان يسعى جلمع معلومات عنا وعن حتركات الشيخ
ووائل , ألنين أتذكر األخ الشاب الصغري معتز, سبتمرب حضر معظم الشباب الذين اشتركوا يف عمليات احلادية عشر من

  .غريهم وتدربوا يف معسكر التأسيسي وأشرف عليهم األخ صاحل النبهاين جيالين بإمارة شعيب املصريوشقيقه و
فقد متكن األخ إبراهيم وهو أخ من حركة , تلك اليت ختص الطائرة اهلندية يف رمضان املباركومن أهم األحداث 

وكان من املفروض أن تتم هذه العملية يف نريويب سنة , كتمندو, من خطف الطائرة اهلندية من عاصمة النيبال األنصار
ولكن , م ولكن عندما استشرنا األخ أبو حممد توصلنا إىل الغاء أي عمل يف شرق أفريقيا ليتم تنفيذ عملية السفارتني1997

لبنجابيني من إمتام العملية فقد متكن الشباب من خطف الطائرة مبسدس حملي اهللا أراد بفضله مث بعزمية الشباب الكشمرييني وا
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ورأيت ذلك املسدس الذي استخدم يف , أن ينصر عباده فهو ينصرهماهللا أراد وبقنبلة ملز اجنليزية قدمية وإذا هندي الصنع 
ومت , هو مطلوب من قبل السلطات اهلندية وإلياس نفسه, العملية عندما زرنا القائد الياس البنجايب يف معسكرهم بعد العملية

وطلب الشباب من السلطات اهلندية فك أسر الشيخ مسعود أزهر املسجون , السيطرة على الطائرة متاما من اللحظة األويل
, مليةمن الفرار لريتبوا تلك الع معتقلني يف السجون اهلندية من قبل ومتكنواكانوا وإبراهيم ومن معه , كنيلدى اهلندوس املشر

بأن  فدعونا اهللا بشدة, وحنن كنا يف املعسكر نتابع األخبار عرب املذياع وجنتهد يف الدعاء هلم فقد كنا يف شهر رمضان املبارك
ينصرهم اهللا وميكنهم من احضار الطائرة للدولة االسالمية ألن اختطاف الطائرات من أصعب العمليات عندما ال تكون لديك 

وعندما , وكم من عملية خطف قد فشلت بسبب عدم وجود مساندة للمجوعة اخلاطفة, إليها خلفية وعمق لوجسيت تلجأ
ولكن حاولت السلطات اهلندية , وبعض الطعام, ة الوقود للطائرةطلب الشباب تعبئ, البنجاب اهلنديةنزلت الطائرة يف والية 

ة الوقود حتركت الطائرة إىل وبعد تعبئ, اهلندي راجع الكومندوزوت, خداع الشباب واقتحام الطائرة وهدد الشباب بتفجريها
ألم يعرفون أن قضيتهم ستلقى آذانا صائغا بسبب مركز ديب , ومن هناك أراد الشباب أن يستقروا ويبدأوا املفوضات, ديب

ة ولكن حكومة االمارات رفضت ذلك وزودت الطائرة بالوقود والطعام ومستلزمات الضرورية ومت تسليم اجلث, العاملي
وحتركت الطائرة وكنا نتابع , م اهلندية أمام عروسته وقد قتلالوحيدة لرجل هندوسي حاول أن يعمل نفسه بطال يف األفال

مث اجتهت لعاصمة البنجاب الباكستانية وهي مدينة , واحلكومة الباكستانية كانت تتابع آخر التطورات, التطورات يف املعسكر
أما يف حقيقة األمر كانت املخابرات ,  تكن تريد مشاكل سياسية أخرى مع اهلندوسلكن السلطات الباكستانية مل, الهور

وهذا طبعا قبل حكومة , فاحلكومة الباكستانية هي تقيم دورات خاصة للشباب الكشمرييني, الباكستانية تعرف عن العملية
وقضية كشمري بالنسبة ,  تقرير مصريهمبرواز مشرف اليت ضيعت أفغانستان واليوم تريد أن تتنازل عن حقوق الكشمرييني يف

هي بالنسبة للسياسني قضية مياه وأار أما بالنسبة , فهي متاما كفلسطني, للعسكرين والسياسيني الباكستانيني قضية مصريية
اوة لتجدن أشد الناس عد{ومن مخسني سنة تحتل كشمري من قبل اهلنود إخوان اليهود , لعوام املسلمني قضية دينية مصريية
هو , وقتل لألوالد, وما حيصل يف كشمري من جتاوزات واضطهاد واغتصاب لألخوات },للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

, على أيد الصهاينة املالعنيويف فلسطني , ويف العراق على أيدي األمريكان, نفسه ما حيصل يف الشيشان على أيدي الروس
املخابرات العكسرية , يئ مشرف كانت ال تستطيع أن تفرط بقضية كشمريأعرف أن املخابرات الباكستانية قبل جمو

وأقيمت , واشترك شباب من القاعدة يف هذه الدورات اخلاصة وبالتخفي, الباكستانية كانت تقيم دورات خاصة يف الغطس
, للشباب بالبقاء يف الهور ومع كل هذا التعاون مل تستطع احلكومة الباكستانية أن تسمح, يف مناطق قريبا من كشمري احملتلة

وهكذا يف صباح ذلك اليوم مرت الطائرة , ومل جيد إبراهيم وإخوانه الثالثة أي دولة أخرى ليلجأوا إليها إال اإلمارة االسالمية
وعندما وصل , ولكن السلطات يف كابل رفضت متاما ووضعت سيارات يف وسط املدرج, على أجواء كابل وطلبت بالرتول

طلب من السلطات يف كابل حتقيق اتصال مع الشباب واحضار الطائرة إىل , حممد عمر عن طريق اإلخوة واملشايخ اخلرب للمال
ألا عاصمة االسالم واجراءات , إذاً أمري املؤمنني نفسه حفظه اهللا هو من أمر الشباب بتغيري مسار الطائرة إىل قندهار, قندهار

وهللنا وكربنا , وفعال مت ذلك ونزلت الطائرة يف قندهار, لوم يف هذا العاملوهو حيزن لكل سجني مسلم مظ, األمن أحسن
كنا يف , ألننا تأكدنا أن مطالب الشباب سوف تتحقق بإذن اهللا مث بفضل األمري العادل املال حممد عمر, وسجدنا هللا شكرا

جيب , جل فك أسر املشايخ يف السجون اهلنديةالعشر األواخر من رمضان فلجأنا إىل الدعاء وتذلل إيل اهللا سبحانه وتعاىل من أ
وأما سيناريو مطار قندهار فقد كان عجيب فقد , على كل مسلم أن حيس ويشعر بأمل إخوانه املسجونني يف املشرق واملغرب

 متكن الطلبان من إدخال معلومات جديدة لإلخوة ومدهم بأسلحة جديدة وفعالة داخل الطائرة بدال من األسلحة اليت كانت
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أما , ومدهم بالطعام وقد أخرب الشباب باإلصرار على مطالبهم حىت النهاية ألن االمارة االسالمية ستساندهم يف ذلك, معهم
يف اخلارج فقد كانت وزارة اخلارجية برئاسة املال وكيل متوكل حفظه اهللا تناور مع السلطات اهلندية وتعمل اللقاءات 

ات دد باقتحام الطائرة وكلها ومرارا كانت السلط, مان وأن اخلاطفني لن يقتلوا أحداالصحفية وتؤكد للعامل بأن الطائرة بأ
هددت االمارة , وعندما أرادت السلطات اهلندية ارسال طائرة وبداخلها كومندوز القتحام الطائرة, مدروسة مسبقامناورات 

أما املنافقني واألمم املتحدة , باب ويتم إعادة الطائرةوجيب قبول مطالب الش, االسالمية باسقاط أي طائرة فوق اال األفغاين
وليتذكروا الطائرة األفغانية اليت خطفت ونقلت إىل لندن وكيف تعامل الربيطانيني , فقد سقطت ورقتهم عندما أرادوا التدخل

ت االمارة االسالمية من مساندة ومتكن, باملوقف واليوم ربنا سبحانه وتعاىل أراد أن يري العامل كيف التعامل باملعاير املزدوجة
الشباب إىل النهاية حيث مت االفراج عن املشايخ واحضارهم إىل قندهار بطائرة هندية مث أقلعت الطائرة املختطفة إىل نيوديلهي 

  .وقد فرح اهلنود كثريا جلهود طالبان يف ااء املسألة, ساملا
فطروا معه يف ذلك اليوم مث حتركوا إىل الشيخ أسامة وشكروه على أما املشايخ فقد ذهبوا مباشرة إىل املال حممد عمر وأ

أما حنن يف املعسكر فقد أشعلنا املعسكر , دعمهم هلم فقد كان الشيخ هو من أحل على االمارة مبساندم إىل آخر حلظة
هار حلضور العيد وكذلك ومل يكن األخ أبو حممد حاضرا فقد نزل لقند, بالرمايات وإظهار الفرح السرور على جناح العملية

مل تنجح وكانت مقررة يف , وقد فوجئنا عندما علمنا بأن عملية يو إس إس كول, األخ مصفطى كان يف كابل عند زوجته
, ولكن متكن اإلخوة من رفعها وإصالحها وجتهيزها من جديد, رمضان والسبب أن العبوة كانت كبرية ومل تتحمل فغرقت

والعملية التقنية للتجهيز يف عملية املدمرة هي نفسها , ألن املدمرة قد غادرت, ار لسنة أخرىولكن كان على الشباب االنتظ
استراتيجية جتهيز العبوة وقد استخدمت اليت استخدمت يف عمليات شرق أفريقيا ألن أخانا املهاجر هو من درب الشباب على 

  . الشابني كي نضمن نتائج أكثر
  

  االلفية لدى ااهدين
  

ومل نكن , ألن هناك اشاعات كثرية بأن حتصل كارثة ايليكترونية يف كل الدول, حبذر 2000العامل كله سنة انتظر 
هي وأكرب مشكلة كانت يف أجهزة الكومبيوترات , نبايل ذه اخلزعباالت فاهللا هو خالق الكون وهو من يقرر مىت سينهيه

نظام الربجمة يف  وأتوقع حصول أي شيئ ألجهزتنا أية لكنين مل رغم أنين من جيل التيكنولوج, وما إىل ذلك, مشكلة الصفر
, وكنا يف القرن الرابع عشر اهلجري, وهكذا نكون قد دخلنا يف آخر سنة لأللفية امليالدية, الشفريات وما إىل ذلك

ليأخذ دورة  ركاألخ عبد اهللا الشيشاين يف املعسووصل , لقد دخلت علينا سنة ميالدية جديدة بعد عيد الفطر, هـ1421
 .وبقي معنا ملدة ال بأس ا وكان يستفيد من املتفجرات, ولكن اعتذرت له لكثرة مشاغلي, خاصة يف القنص

وأحضر عزومات اإلخوة فقد كان القدماء , كابل لزيارة الشباب يف مضافة مجاعة اجلهادوعندما أجد وقتا أنزل إىل 
وقد , وبعضهم تزوجوا من كابليات وهلم عائالت أفغانية, هم اهللا خريايعيشون يف كابل ويعزمونين دائما يف بيوم جزا

ووجدت فرصة يف هذه الفترة أيضا بزرع , سجلت نفسى يف نادي تايكوندو يف كابل على أساس احلضور حسب املستطاع
سالمية مل تقصر يف قسم واالمارة اال, رغم قلة اإلمكانيات, ويف احلقيقية األطباء األفغاين هم مهرة جدا ,حشو دائم يف سىن
ورغم أن األعداء اليوم حياولون أن يصوروا للعامل أن املرأة األفغانية كانت سعيدة يف احلرب السوفيتية , املستشفيات النسائية
وأعدموا وسجنوا املرأة  سنوات فقط عذبوا وشوهوا 4ويف خالل وحياولون أن يزيفوا احلقائق بأن طالبان , وحرب األحزاب
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سنوات حتاصر فيها تاريخ أفغانسنان احلديث؟ أين جمازر ظاهر شاه؟ أين جمازر السوفيت؟ أين جمازر  4! يا للكذب, ةاألفغاني
احلكومة تساعد اجلمعيات فكانت , بان كان هناك تكافل اجتماعيجنيب اهللا؟ أين جمازر األحزاب؟ واحلقيقة أن فترة طال

ردت إليهم بناءا على الشريعة , ابقني اليت احتلت من قبل مسعود واألحزابواهللا إن بيوت القادة املاركسيني الس, اخلريية
واستعملوا بعضها , ورغم أم كانوا يف اخلارج إال أن السلطات فتحت صندوق خاص للعائدات ومل يصدروا بيتا بالقوة

عشت يف كابل وكان د لق, ابل ولكن تدرس ملرحلة ما فقطكانت فاحتة يف ككذلك املدارس املخصصة للبنات و, للحاجة
ولكن , واملرأة تعادل الرجل يف كل شيئ, لدي معارف وكانت الكنيسة األملانية تدرس األطفال والبنات واهللا هذه حقيقة

وحنن كمسلمني لنا احلق أن , ولبس الربكة مل تبدأ مع طالبان, وليس للطالبان فيها تشريع, هناك أمور هي من عادات األفغان
تنا وأخواتنا حسب ديننا وعاداتنا وليس حسب دين الغرب الكافر وعادام الفاسدة الفاجرة اليت ال يتصورها نسري نساءنا وبنا

واهللا لقد ازدادت أطفال , فهن أصبحن كاحليوانات تتزوج املرأة مبثليها والرجل مبثله ومسي ذلك حقوق اإلنسان واملرأة, عاقل
لقد اجتهدت سلطة , بعد خلع سلطة أمري املؤمنني وهذا بشهادة كفار الغرب الشوارع واجلرمية واالغتصاب وجتارة اهلريوين

يف أمريكا وهو أخ فريد مصري درس يف أملانيا و طالبان وحاولت أن تعمل املتسحيل من أجل بلدهم وقد ظهر يف الساحة أخ
اهللا والباكستان ولكن كل هؤالء  من نوعه وكان يهمه تقدمي خربته لألمة اإلسالمية فقد سافر ألندنوسيا وليبيا وعند حزب

رفضوه وهو متخصص بدرجة الدوكتورة يف العلوم امليكانيكية وتطوير الصواريخ وكانت املخابرات األمريكية تم بأمره 
وكانت , ولكن هرب من مصر ودخل أفغانستان وقد عمل كثريا لإلمارة فكل املكينات اليت كانت واقفة أشغلها وأصلحها

ولكننا حنن رجال القاعدة ال نتهم أحدا بالشبهة ومل يضرنا يف الظاهر أما يف الباطن فنترك أمره , ة تشتبه بههناك جهات مصري
مل أمتكن من عمل أي عالقات يف كابل فلم أكن أنزل كثريا للمدينة ألسباب أمنية فهي , لقد قدم الكثري للساحة مث غادر, هللا

وحاولت ذات مرة أن أتصل جبزر القمر ولكن , فيها جواسيس لعدة دول أجنبيةمدينة مفتوحة وقريبة من الباكستان وينتشر 
وكذلك متكنت , أما أم لقمان فلم يكن لديها تليفون يف البيت, اخلط أقفل متاما ومل أكن أعرف بأن خط بيتنا قد أخرج عمداً

عات فقط وقد قابلت أولئك الرجال الذين من يوم العيد الفطر بالذهاب إىل اخلط األول مع الشباب الكوادر للزيارة لبضع سا
واستوىل جمموعة مسعود على بنشري وممر , يرابطون يف اخلطوط من عدة سنوات من يوم أن تراجع ااهدين من جبل سراج

وكانت أسخن اجلبهات يف هذه الفترة هي جبهة كابل , فقد بقي هؤالء الشباب هناك, وتشاريكار, سلنغ االستراتيجية
  .من الشمال مثل بدغشان احلدودية مع الصني فقد كانت هناك خمالفني من مجاعة الشيخ رباين وبعض مناطق

متكن ااهدون ذات مرة من دخول بنشري ولكن سرعان ما تراجعوا عنها بسبب أن أهلها مشهود هلم بالغدر واحلقد 
ع  الفتنة الطائفية وجعل القضية هي قضية وقد اجتهد أمحد شاه مسعود يف زر, على كل من هو بوشتوين أم بنجايب أم عريب

لقد كان لدى زمالء من كابل وهم من , "بوشتون وفارسوان"حنن كنا أوفياء للجميع , قبلية بدال من أن تكون قضية دينية
ويف احلقيقة هو كان يستفيد من , وكانوا خيطأون مسعود عندما يقصف كابل دون وجه حق ويستهدف األسواق" الفرسوان"

واليوم , فقد كان يطبع األموال األفغانية ويتاجر خبريات بنشري من األملاس واألحجار الكرمية مع الفرنسيني, ار احلرباستمر
مل نسمع أن لديهم حسابات يف سويسرا ولندن ! ينشرون التقارير الكاذبة بأن طالبان هم من لعب خبريات البلد يا للسخافة

مل يكن مسعود مييز عندما يستهدف مناطق كابل فقد كان يقصف كابل , ميةونيويورك كما يفعل زعماء الدول االسال
ورغم كل هذه اخلالفات مع الشباب العرب فقد كانت هناك , باألرغون ولونا ويستهدف األبرياء العزل يف األسواق العامة

, ود وال أدري ما فائدة ذلكجمموعة محزة الغامدي وهذا األخ قد وضع يف القائمة اجلديدة من املطلوبني لدى سلطة آل سع
ومل يدع إىل محل , فهو من الشباب الناضجني وليس تكفرييا وال ضال كما يقولون وهو قائد حراسة الشيخ أسامة بن الدن
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ع الشباب بعدم االقتتال سلطة آل سعود ستندم إذا مل تتبع السبل السلمية القنا, السالح ضد الشعب يف الدول االسالمية
دى محزة الغامدي عالقات مسبقة مع املال تاج وهو قائد ميداين سابق وشارك مع اإلخوة العرب يف كان ل. الداخلي

وعندما أقيمت اإلمارة االسالمية مل يسلم سالحه هلا وقاتل ضد الدولة جنبا على جنب مع الشيخ سياف وأمحد , طاجيكستان
وقد متكن , اوضون معه للتسليم أو إحضار اجلثث املفقودةومتكن جمموعة محزة الغامدي باالتصال به وكانوا يتف, شاه مسعود

ولكن املفاوضات مل تنجح وكان الشيخ أبو حفص املصري , بعض شباب اجلزيرة من التوسط بني مسعود واالمارة االسالمية
وبالذات , ربواإلمارة االسالمية كانت تعرف متاما أن مشكلة أفغانستان هي تكمن يف زعماء احل, هو من يتابع هذه املسائل

وعندما تقع املعارك يف مناطق كابل , الذي طرد من مزار الشريف وهرب لتركيا, مسعود واجلنرال الشيوعي األسبق دوستم
وكانت اإلمارة تلجأ إىل حرق وتدمري بعض البيوت اليت حتجب الرؤية وتستخدم يف , مينع متاما من أكل العنب يف املزارع

, عود كانت لديها حماوالت كثرية لزعزة األمن يف كابل حيث يسكن فيها أكثرية طاجيكيةوجمموعات مس, تسلل املخالفني
أتعجب من الدول , ومتكن األخ سيف من تدريب بعض رجال األمن األفغان وتطويرهم ملواجهة مثل تلك املشاكل الداخلية

فغان استيعاب هؤالء واهللا إنه لعجب اليت تدعي االسالم ومل تسطع أن تتعامل مع شباا العرب واستطاع العجم من األ
  .الزمان

عندما قربت الدورة من االنتهاء كلفين أبو حممد بتدريب شباب مغتربني من أوروبا بعضهم بريطانيون من أصول 
وعندما أكمل يوميايت مع الدورة الكوارد أتوجه , أفريقية وباكستانية واحتاجوا إىل دورة ختصص يف املسدسات واملواجهات

صاحل نبهاين وشاب زائريي وشابني من الربيطانيني األسيويني واألخ , تدريب تلك اموعة املكونة من شاب نيجرييإىل 
ألن الشيخ أبو حفص أراد , و أعطيتهم دورة التنفيذ وهي ختصص لإلغتياالت بإستخدام األسحلة اخلفيفة, )يوسف الكيين(

  .صهيونية ارسال اخللية إىل أوروبا لضرب أهداف أمريكية أو
, م كلهم إىل قندهار ملقابلة الشيخومت إرساهل, تابعنا التدريب مث خترجت الدفعة األوىل من الكوادر يف حفلة كبرية

وعدت إىل قندهار ألن مهميت قد انتهت وكذلك كانت اخلطة اجلديدة نقل املعسكر من كابل إىل والية قندهار بطلب من 
  . الكافرين آمني املال حممد عمر حفظه اهللا ونصره على

  

  األوضاع العامة
  

وقد فرح بتلك الدفعة واحتفلنا , وصلنا قندهار ومت استقبالنا من قبل الشيخ وعمل لقاء خاص بالشباب املدربني اجلدد
, وهي املناسبات اليت جيتمع فيها كل قادة التنظيمات, بالذات األعراس والوالئم, واحلفالت كانت ال تنقطع يف قندهار, مجيعا

فك اهللا ) أبو طلحة(ويف هذه األثناء بالذات كان األخ حممد اسالمبويل , وكالعادة رجعت إىل مكتيب وبدأت العمل اإلداري
كلفت من قبل شيخ أبو حفص بترتيب جواز األخ الشقيق للشهيد خالد و, وكانت حتركاته سرية جدا, راأسره حاض

وكانت لدى اجلماعة االسالمية , ملصري األسبق حممد أنور الساداتاالسالمبويل املتهم األول يف قضية إغتيال الرئيس ا
وأنا أقر بأن اجلماعة االسالمية هي أكثر علما وفقها يف الدين من , وهذا من حكمت اجلماعة اإلسالمية, عالقات ممتازة بإيران

يف جملس شورى شخصيات شعيية  ويف اإلمارة اإلسالمية وبالذات, وما املانع من التعامل مع إيران فهم مسلمون, غريها
املهم جهزت جوازه السوداين ليتمكن من , ومشاركة اآلخرين يف صنع القرار أمر مهم جدا لربط اجلبهة الداخلية, بارزة
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على قضية , ومت ترتيب عمل إعالمي كبري تكلم فيه الشيخ أسامة والدكتور أمين الظواهري والشيخ أبو طلحة املصري, احلركة
  .الشيخ عمر عبد الرمحن فك اهللا أسرهأسري األمة 

وأرسلت الشرائط , بفضل اهللا مث جبهود أخينا سيف العدل الذي كان جيتهد دائما لترتيب لقاءات واملؤمترات بأمانهذا 
ن اليت تزعمها األخ خالد الشيخ واملهندس عبد الرمح, لوسائل االعالم العاملية وقد شاركت يف هذا اللقاء مع اللجنة االعالمية

  .املغريب وكان محزة الغامدي هو املكلف مبلف تصوير الشيخ ألننا كنا نريد أن نعمل أرشيف خاص به
وكلفين الشيخ أسامة أن أخصص لقطات خاصة من , "القدس يف خطر"واملؤمتر الثاين مجع القادة وكان موضوع اللقاء 

وهكذا جهزت الالب توب واهر أو , يف إسالم آباد كتاب وثائقي فلسطيين أرسل إلينا من قبل شباب فلسطينيني الدارسني
وأعجب ما أمسعه من اإلعالم النفاقي الذي خيدم العدو قبل , لتكبري صور بيت املقدس والقبة اخلضراء, ما يسمى بالربوجيكتر

قيقة حرام؟ هل بين هل قول احل, يا سبحان اهللا, االسالم بأن يتجرأوا ويقولوا للناس أننا نستخدم اسم القدس لتجنيد الشباب
ألحد جماال للشك أن القدس يف خطر؟ إننا عندما نقول بأن هدفنا القدس وحنن يف قندهار ال يعين أننا سنموت  واصهيون ترك

هل حيرم علينا , بل يعين أننا حنمل هم القدس وأننا نتمىن لو أن اهللا أوجد قائدا مثل صالح الدين يوحدنا لتحرير القدس, هناك
سلمني وتبصريهم عن مكائد األعداء؟ كل الدول االسالمية واحلكام يستخدمون اسم القدس يف مشاريعهم وملاذا حتريض امل

, حنن فقط من ينظر بالريبة عندما نتكلم عن القدس؟ وحنن من حنترق وحنن اجلاهزين حقيقيا للموت وللفداء من أجل القدس
اجلموع اهللا مث نصرة موا ذلك الرضاء السالطني بل قدموها الرضاء ال تقد, يا مسملون اتقوا اهللا عندما تقدمون الربامج

وكنا يف نفس الوقت نشهد األفالم اليت تأتينا من الشيشان من قبل األخ ابن خطاب رمحه اهللا , املسلمة من املشرق إىل املغرب
بهات الساخنة يف الدول كان اإلخوة يف لندن ال يقصرون يف إرسال أي معلومات ختص اجل, وتقبله من الشهداء آمني

, ومعظم هذه اللقاءات كانت تعمل يف العنهجر الكبري للمجمع الداخلي, االسالمية مثل الفليبني والشيشان وكشمري وفلسطني
  .من رسم خريطة كبرية للعامل على طول وعرض اجلدار الضخم بأمر من الشيخ, وقد متكن األخ خبيب فك اهللا أسره
وقد , وبالذات يف والية هلمند, يف املنطقة اجلنوبية من قندهار" غرمي واك"سكر اجلديد يف بدأت عمليات جتهيز املع
ورجع ونفسه منشرحا وبدأت احلفريات والتجهيزات وطبعا كان األخ أبو حممد هو من , سافر الشيخ بنفسه لتعيني املوقع

وقد خصص منطقة للشيخ بعيدا عن , ة املعسكرأما يف السفرية الثانية فقد حتركت مع الشيخ لرؤي, يشرف على العمل كله
وطبعا ال ينبغي أن أغيب عن مكتيب ألكثر من أسبوع بسبب , وكان الدكتور أمين والشيخ أبو حفص معنا, منطقة التدريب
ألننا صنعنا جيل جديد يستطيع قيادة العمل , واستلم الشباب اجلدد من الكوادر املعسكر وكنت فخورا جدا, كثرة األعمال

  .وحدهل
, وفرحت جدا ألنين عرفت أن لديه أخبار عن أم لقمان, م2000وصل أخونا طلحة السوداين من اخلرطوم يف بداية 
وعندما وصل طلحة عرفنا أخبار كثريا عن تبعات عملية ضرب , فحلقة الوصل كانت اخلرطوم وعن طريق صاحيب الشركسي

اتصل الشيخ أبو حفص ومعه أبو حممد املصري بأخينا طلحة وهو يف , يامويف احلقيقة أنه بعد عملية شرق أفريقيا بأ, السودان
وبعدها طلبت السلطات األمريكية من اخلرطوم تسليم صاحب , وكانت املكاملات كلها مراقبة من قبل السي إي إيه, السودان

هم مبا يعرف فقد سألوه عين أحضروه وحققوا معه ومل خيرب, وعندما عرفت السلطات أن اجلوالة تابعة لطلحة, تلك اجلوالة
ومن جانبها , "هارون كان يتحرك من اخلرطوم إىل نريويب لكن األمن السوداين كان على علم بذلك"بالذات و قال هلم 

وقد , وكذلك مل يكن يتحرك إال بإذن من األمن ومنع من السفر متاما, تكفلت السلطات السودانية حبمايته واستبدل التليفون
أما بالنسبة أليب طالل املغريب فقد أكد لنا أخونا طلحة أنه يتعامل , اج جواز جديد باسم جديد والسفر إلينامتكن من استخر
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وأسأل اهللا أن يرده إىل صوابه فهو عندما رجع إىل اخلرطوم بعد أسبوع من اإلنفجار أخرب , مع األمريكان وقد جنانا اهللا منه
وكلها كانت أفالم هندية ألن ال يكشف , وذبح كبش فداء, كن اهللا سلمكل الشباب بأنه مسك من قبل األيف يب أي ول

وهذه املرحلة بدأت من اليوم الذي سفّر , وقد سلك مسلكا آخر من الدنيا والعمل ضد إخوانه, أحد أنه يتعامل مع األمريكان
وأسأله أن , هللا أنه سلّمنا من شرهوأشكر ا ,زوجته للمغرب وهو كان حر يعمل مع األجهزة األمنية املغربية واألمريكية ضدنا

  .يلطف به ويهديه للصواب
  :فقال يل, سألت طلحة السوداين عن أخبار زوجيت

  ملاذا ال تتزوج بزوجة ثانية فاملشوار طويل؟ - 
لقد تقدم يل كثري من الشباب وأخربوين بأم مستعدين لتزوجيي من اليمن وأبو عمري الباكستاين ! أتراين مزواجا" - 
هي صابرة من أجلي وملاذا ال أصرب من أجلها؟ ويف , ولكن هل الزواج هو احلل ملشكلة زوجيت؟,  عروسة بنجابيةجهز يل

ومل مير , نفس الوقت لست لوحدي فهناك األخ أبو عبيدة املوريتاين رمحه اهللا كان وحيدا وزوجته الشنقيطية كانت يف البالد
  ". الزواجأنا ال أفكر متاما يف , مع الصابرينن اهللا ولك, سوى سنتني لآلن على الفراق مع أم لقمان

, يف احلقيقة كنت مثال جيدا لكل جماهد متزوج يعيش بعيدا عن زوجته فقد كانت األخوات يتعجنب لوفاءي لزوجيت
اهلاون هي عائلة األسري أبومهام , ويف نفس الوقت كانت هناك عائلتني يف قندهار تذكرين وتشجعين على االستمرار يف الصرب

هذه املرأة ثبتت ورفضت , م وسلم ملصر دون أي ذنب وأسأل اهللا أن يهدي من ظلمه آمني1994الذي أسر يف ديب يف سنة 
وأما العائلة الثانية فهي عائلة الشهيد عبداحلق اجلزائري الذي سافر للجزائر ليدافع , أن تتزوج رغم أن الشرع أجاز هلا ذلك

ولكن ظهرت فتنة اجلزائر ويف أعز مراحلها فقد قتل , مقاومة اجلنراالت وأفعاهلم الوحشيةعن حرمات األخوات واملسلمني و
الشيخان رمحهما اهللا شيخ سعيد وصاحبه من قبل الذين يدعون اجلهاد ويدعون أم خمريين من اهللا دون الناس ومن خالفهم 

ومن يوم مقتل األخ عبد احلق رفضت األخت شيماء , الدقتلوه وشوهوا مسعتهم وقد أساءوا إىل احلركة االسالمية يف تلك الب
من والبنت اليتيمة كانت أحب الناس إىل قليب , أن تتزوج وهي بنت صغرية يف العمر ولديها بنت واحدة يتيمة تسمى حفصة

وال أقول أنين , قليب كانت هاتني البنتني هلما مكانة يف, وامسها مسية, كل أوالد اإلخوة مث تليها بنت األسري أبو مهام الصعيدي
وكذلك بنات أبو حممد كانت لديهن , فقد كان لدي أوالد بالرضاعة مثل أوالد سيف العدل, بلى, ال أحب األوالد اآلخرين

مل يكن بيين وبني أحد اإلخوة شحناء , ويف احلقيقة أحببت مجيع الناس ويف املقابل كنت حمبوبا لدى اجلميع, مكانة يف القلب
عندما وصل أخونا طلحة السوداين أعطاين بعض املعلومات عن زوجيت فقد أخربين بأن األخوات تعاونن معه وطبعا . أبدا

ولكن األخوات القمريات يف , وأخذن األمانات اليت أرسلناها عن طريق الشركسي وأوصلنها إليها وقد فرحت كثريا لذلك
وبعضهن أخذن الرسائل ولكن , من التفتيشات يف ديبالسودان مل يتمكن من أخذ رسائل من زوجيت ألن كن خائفات 

ولكن عندما وصلت أوراق السفر إليها كانت السلطات , ومل أغضب لذلك فأنا أقدر الظروف, قطعنها بسبب اخلوف
, القمرية قد استخرجت أوراق جديدة والبلد كلها كانت متر يف مرحلة عدم استقرار سياسي بسبب قضية االنفصال يف أجنوان

وأخربين األخ طلحة بأن زوجيت أجربت على خلع , يل الرئيس تقي الدين املفاجئ كل تلك األمور أدت إىل فراغ سياسيورح
وقد حزنت هلا شديدا , وزوجها مطارد, وهي اليت فقدت أبوها, وكانت تتردد يف احملكمة, النقاب من قبل السلطات القمرية
فاألصل , اب فهي ليست جوهريا عندي مادامت تتحجب فال بأس يف ذلكأما موضوع النق, ودعوت اهللا كثريا بأن يصربها

وكل املذاهب األربعة تقر بأن الوجه والكفني ليستا , يف املرأة هي أن تتحجب حسب مواصفات رب العاملني يف سورة النور
  .بعورة وأيضا حنن يف حالة ضرورة
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 األخ طلحة جواز سفر سوداين جديد وجنسية مث سلمين, أخربت طلحة بأنه جيب عمل املزيد الخراجها من هناك
وقد أخربين بأن األخ الشركسي قد سافر , وشكرت اهللا على جمهود طلحة فقد كان هو أيضا يهتم ألمري, سودانية رمسية

ولكن أنا مل أشجع فكرة إرسال أخ عريب جلزر القمر بسبب أن مطارها كانت , لبلده ومنتظر أي إشارة للسفر إىل جزر القمر
وهناك ضباط فرنسيني يف الدور العلوي يتابعون عن , د سلمت لضباط مصريني متخصصني مبا يسمى مكافحة االرهابق

  .قرب كل حتركات القادمني واملغادرين

  األعياد واألعراس
  

دخل علينا العيد الكبري ومبا أنين أتكلم عن ااهدين وأحواهلم الداخلية فمن الضروري أن أتكلم كيف كانت متر 
هـ 1421كانت خطبة العيد لسنة , وحنن حتت حصار كل بالد العامل, املناسبات الكبرية مثل األعياد واألعراس يف قندهار

وكان يتكلم عن , وقد أبكى النساء والرجال على حد سواء, فقد خطب الشيخ خبطبته املشهورة واملسجلة, مميزة جدا جدا
نعم قد ذكرنا أن الرسول قاطع أناس , صي ومساندة االمارة االسالمية اجلديدةوأمهية هجرة املعا, قصة الثالثة الذين خلفوا

وليست مربوطة بزمان , وقضية اهلجرة هي قضية كبرية, يشهدون بأن ال إله إال اهللا بسبب قعودهم عن اجلهاد ومناصرة احلق
حنن ال ندعوا الناس إىل هجرة , اهللا ورسولهويكفي أن الرسول يقول واملهاجر من هجر ما ى , وباقية إىل يوم القيامة, ومكان

والبحث عن حرية التعبد فإن وجد مكان يستطيع املؤمن ممارسة شعائر دينه وقول احلق , األوطان بل إىل هجرة املعاصي
هم إن الذين توافا{: يقول اهللا تعايل, ومعارضة حكامه باحلسىن وبالنصح فلماذا ال يهاجر إىل تلك البقاع ملساندة إخوانه

}, قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها, قالوا كنا مستضعفني يف األرض, املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم
لقد أعد اهللا هلم عذبا أليما ألم مل يسعوا إىل حرية الدين وحرية الكلمة وحرية التعبري والفرار من الظاملني املستبدين الذين 

  .ال جيرب أحدا على الكالم وال على السكوتففاحلرية للمسلم أمر مهم , ن وجه حقكمموا أفواه الناس دو
م حفالت كثرية منها زواج بنت عبد الرمحن 2000أما أعراس القاعدة فهي من أمتع ما تكون وقد شهدت سنة 

و خبيب السوداين بأرملة أبو وشهدنا أعراس بنات أبو عمر املغريب فقد تزوج أخونا أب, الكندي رمحه اهللا بأخينا يعقوب البحر
وأبو الفرج اللييب تزوج بآسيا بنت ابو عمر املغريب وأما آمساء وهي الثالثة فقد تزوجت من أخينا عبد , عطاء الشرقي رمحه اهللا
وقد , يسعبداهللا احلليب وأبو أو, وأقيم العرس الكبري لبنات الشيخ أسامة من أخني من املدينة املنورة, ايد من بالد احلرمني

وكان يرجع بأموال كثرية , لقد جهزت أوراقه ليسافر للخليج وكان حلقة الوصل بيننا وبني اخلليج, حضر عائلة احلليب للفرح
, وقد أخربه الشيخ بأن ال يعيد ما فعله, من هناك ومتكن ذات مرة من دخول املدينة املنورة وزيارة عائلته وعزم والدته للفرح

كنت أعلم بتحركاته كلها للخليج الحضار املبالغ اليت تستخدم من قبل الشيخ يف , ه سوف يعتقلونهفآل سعود لو عرفوا عن
لألعراس فقبل خطبة النكاح يقمن النسوة بتجهيز وأعود . وقطر والبحرين, مها كانت من ديبومعظ, املعسكرات وغريها

مث بعد ذلك ننتقل إىل اهلنجر الكبري لنشهد اعالن , دأما حنن الرجال نكون يف املسج, وضرب الطبول وإظهار الفرح, العروسة
كنا نعيش جو , وتظهر املهارات يف القاء الشعر وما إىل ذلك, وطبعا ال يغيب األناشيد فهي تغىن مباشرة, الزواج والوليمة

حيتفلون والشيشان وغريهم وكلهم , وشعب كشمري, فلسنا أفضل من شعب فلسطني وهم حيتفلون, األفراح متاما كغرينا
  .مث يتم ارسال العروسة إىل بيت زوجها وتنتهي القضية هنا, بأعراسهم

ليتم إرساهلا لليمن الستخراج هلما جوازات سفر مينية بعد من بناته كلفين الشيخ يف نفس الوقت بتجهيز صور للبنتني 
ذلك ألما بنات الشيخ ومل وقد اجتهدت يف , أما زوجات الشيخ كن يستخدمن جوازات سفر سودانية رمسية, تزوجيهما
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وطبعا ال ننسى أن الشيخ كان لديه , فقد كان األوالد والبنات مسجلني يف جوازات أمهام, تكن لديهما أوراق سفر منفصلة
وأصغرهم هي اليت ولدت يف سوريا من زوجته السورية وبنت خاله أم , ولد وبنت 18يف هذه الفترة بالذات أكثر من 

كان لدي , وامسها نور أسامة بن حممد بن عوض بن الدن, ا هلا ورقتها وسافرت للوالدة مث رجعت بسالمفقد جهزن, عبداهللا
عالقات مميزة جدا بأوالد الشيخ بسبب أنين كنت أتعامل معهم حسب أعمارهم وكنت أحترمهم وال أشعرهم بأم أوالد 

تعلم القرآن واللغة العربية والبالغة والفروسية والكرم أما وكان يركز على , فهو قد رباهم أحسن تربية, صغار أو أوالد الشيخ
والصفقات التجارية الناجحة واملشاريع املفيدة , ورغم ذلك تعلموا املسؤولية بسرعة, املدارس العصرية فلم يدخلهم أبدا

ورباهم الشيخ على , نوكنت جمتهدا مع ولده حممد يف مساعدته يف حفظ القرآن وكذلك محزة بن الد, واملسؤوليات العائلية
مثل , وكل املشاريع االنسانية اليت ختصص للخري كانت حتت وصايا أوالده, الكرم وحب اآلخرين والبذل يف سبيل اخلري

ودون خرافات أو تعقيدات , وأوالد الشيخ كما أعرفهم, مزارع الذرة والقمح وتربية املواشي وبناء املنازل وما إىل ذلك
والوجيه وسعد متزوج من عائلة مينية سودانية وهو يف اإلقامة , متزوج ويعيش يف اجلزيرة, و األكرباإلعالم هم عبداهللا وه
اما البنات فلعدم دقيت يف , ه يف اجلزيرة وخالد ومحزة والدنتوعمر وعثمان وحممد وعلي من مطلق, اجلربية حاليا يف إيران

 مها فاطمة من أم عبداهللا واألخري إن مل أخطأ فهي مرمي من أم لكن البنتني املتزوجتني, العدد فلن أستطيع سردهن وهن كثر
  .وكنت ملما ذه املعلومات بسبب عملي فكل األوراق كانت متر يف مكتيب, خالد

وكذلك , مل نكن نشعر أننا حماصرين أم يف حرب فقد تعودنا على العيش بالظروف اجلهادية واملطاردات والتحديات
والقفزات وكان الشيخ , والرمايات, وهناك الفروسية, فقد كنا ننظم املسابقات حسب األعمار, كنا نفرح كثريا باألعياد
  .يشترك يف هذه األلعاب

فقد عزِم األخ أبو حممد املصري أن , أذكر حادث عجيب جدا حصل يل يف عيد األضحى أي يف شهر فرباير تقريبا
هم أكثر خربة يف النحر , وأبو زياد املوصلي وغريهم, وخالد احلبيبينحر مجال ومبا أن فريق األوجادين وهم أنا واألخ سعد 

كنت أعاون الشيخ أبو حممد وفعال , م يف النحر ويف السلخفقد طلب منا أن نساعده, بسبب أننا كسبنا خربة يف االوجادين
, بفضل اهللا سبحانه وتعاىل وقام الشيخ أبو حممد بنحره, املصري حيث متكنا من ربط اجلمل وإبراكه وحددنا له مكان النحر

أما أنا فقد بقيت مع أيب حممد يف مرتله ألعاونه , مث حترك األخ خالد احلبيب ليساعد الشيخ سعيد على حنر اجلمل الثاين يف بيته
وكان أبو حممد قد تركين يف باحة , وطبعا كنت دائما مسلحا مبسدسي يت يت الروسي ومبا أنين يف عمل شاق, على السلخ

مل أكن مرتاحا باملسدس ألنه يضايقين يف عملي فقررت أن أخرجه وفعال أخرجته وأنا دائما , ل وخرج ليتفقد شيئا مااملرت
إال أن تؤمنه برفع مطرقته بعد أن تضع الرصاص داخل , وكما نعلم فإن املسدس يت يت الروسي ليس له أمان, أضع طلقة داخله

  :قلت هلا, مدوأعطيت املسدس ملرمي بنت أبو حم, بيت النار
  ".وال أحد يلعب به, واذهيب وأعطيه ألمك لتضعها يف مكان آمن داخل البيت, خذي السالح باجلعبة" - 

إذا , مث تابعت عملي يف السلخ وبعد مدة قليلة وكنا منهمكني يف العمل, فأخذت مين املسدس وأدخلته بالداخل
أو قد قتلت , مسكت رأسي وعرفت أنه قد حصل مكروهفجلست و, بصوت إطالق نار ومن داخل بيت الشيخ أبو حممد

  : مث سألين الشيخ أبو حممد, فقد كان بيته مليئة باألخوات الزائرات, أو األوالد, احدى األخوات
  أمسعت ذلك يا يوسف؟  - 
  "أظنه من داخل بيتك, طبعا مسعته يا شيخ" - 
   .فأنا ال أضع الرصاص يف داخل سالحي الكالشنكوف, ال أظن ذلك - 
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أما املسدسات فقد سلمت لإلخوة املطلوبني ليكون كسالح , وكلنا طبعا كنا منلك كالشنكوفات كأسلحة دفاعية
  :فقلت له, شخصي ال يفارق أحدنا على اإلطالق

لتضعه بداخل , يا شيخ ادخل بارك اهللا فيك واسأهلن ماذا حصل؟ فإنين قد أعطيت البنت مرمي سالحي الشخصي" - 
  " البيت

  ! سألين الشيخ ابو حممد بتعجب, ذلك يا يوسف؟أصحيح  - 
  .رديت عليه, "نعم هل هذا وقت مزاح يا شيخ" - 

وأنا جالس ال , فأسرع إىل البيت ونادي يا أم حممد هل الصوت من الداخل؟ فقيل له بأن الصوت فلعا من الداخل
خيه املسلم باخلطأ من األمور اليت تؤثر على فقتل املسلم أل, أدري ماذا حيصل ولكن كنت أدعو اهللا بأن ال يقع ما أتوقعه

  :مث خرج الشيخ أبو حممد املصري وهو يبتسم وقال يل, وأنا طبعا كنت أعلم أنين املسؤول األول عما حدث, حياته
  كاد فرح العيد أن يتحول إىل عزاء - 
  "احلمد اهللا على السالمة" - 
  الشكر هللا فقد لطف باجلميع يف الداخل - 
  "بالضبط؟وماذا حصل " - 
وطار يف أحناء البيت من زاوية لزاوية , وانطلق الرصاص, مسدسك كان معلقا على مسمار مث وقع على األرض - 

  ,واألخوات جالسات مل يتحركن
  ,"هل أصيب أحد يا أبا حممد؟ قل احلقيقة وال جتاملين" - 
  ,مل يصب أحد فقد لطف اهللا باجلميع, ال يا أبا لقمان - 
  "شيخ؟وأين املسدس يا " - 
  هل مستعجل عليه؟ - 
  "ال نريد أن يتكرر ماحصل! هل متزح" - 
وأنا قد أمنته وأخرجت الرصاص من داخل بيت النار وعلقته , فقد وقع املسدس لوحده, ماحصل مل يكن خطأ أحد - 

  .هيا لنكمل عملنا, من جديد فال داعي للقلق
واحلمد هللا أكملنا العيد , شكر اهللا كثريا أنه لطف بناوكلما أتذكر ذلك أ, واهللا كان هذا اليوم أشد يوما يف حيايت

هي لعبة كرة القدم فكنا نلعبها يف األعياد بعد العصر ويف اجلمعات , ومن أهم ألعاب فرحة العيد الذي يشاركنا الشيخ, بسالم
ونسيني والليبيني وكان الشيخ يقسمنا إىل قسمني فريق مشال أفريقيا وهم املغاربة واملصريني والت, بعد طلوع الشمس

رأس حربة خطري , وهذا الفريق يقوده دائما الشيخ أبو حفص املصري وأهم العبوه هم الشيخ أبو حممد املصري, واملوريتانيني
وسيف العدل وشباب مجاعة اجلهاد أمثال األخ أبو السمح وأبو أمين , والشيخ أبو حفص رمحه اهللا, والعب دويل سابقا

ومنهم جنلي األسري الشيخ عمر عبدالرمحن املصري ومها سيف عمر عبدالرمحن وأسد , اإلسالمية وشباب اجلماعة, وغريمها
وكنت دائما مع هذا , تكرميا ملكانة أبومها, وهاذان الشابان لديهما مرتلة عند الشيخ أسامة بن حممد بن الدن, عمر عبدالرمحن

فيترأسها الشيخ , أما الفريق الثاين فريق اجلزيرة, و حارس مرمىوألعب طبعا يف الدفاع أ, بصفيت سوداين من أفريقيا, الفريق
وقد شكلت من شباب اجلزيرة العربية واليمن وشباب شرق أفريقيا من الكينيني اليمنيني  والشيخ كان حيبهم , أسامة بنفسه

خ نفسه فهو يلعب وأما الشي, ومعهم رئيس حراسته وهو األخ أبو عمر املغريب, كثريا وخصوصا فهد ألنه العب خطري
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وكنت من خيصص مبراقبته ومنعه من تسجيل األهداف رغم فرق , كمهاجم ألنه طويل ويتمكن دائما من كرات الركنيات
يا "دائما الشيخ أبو حفص يأتيين ويقول يل  وكان, وعندما نلعب يكون هناك جدية يف اللعب, كنت دائما أعيقه, الطول

, وكثريا ما جيرح الشيخ يف هذه الرياضة, فأرد له لو تركته فسوف يسجل" يقه كثريايوسف فك عن الشيخ شوية فأنت تضا
واحلمد هللا أنين متكنت من , وهو مشهور أنه فارس وحيب ركوب اخليل, ألنه كان جيد فرصة يف التحرك وحفظ لياقته البدنية

بالذات  2000وهذه الفترة من سنة , افقد كان صاحيب جدا جد, التدرب على اخليل وقد علمين ذلك ولده عمر بن الدن
  .وقد متكنت من معرفة هذه الشخصية النادرة عن قرب, كنت قريبا جدا من حتركات الشيخ وجمالسه

وكل املراسلني الغري مسلمني الذين قابلوه , أما األخالق فحدث وال حرج فهو لن يحرج من أمامه ولو كان كافرا
وال يعرف القهقهة بل يبتسم يف , وهو كذلك ال يقاطع أحدا أبدا, عه اجلميع احتراما لهوعندما يتكلم يسم, حتريوا من أخالقه
حيب القعدة العربية حيث ربط الغترة , ويستر فمه بيده عندما يستاك, وحيب استخدام السواك يف كل أحواله, معظم أحواله

وحيب الزراعة , حيب محل العصا دائما, أو عمامة ال يترك رأسه دون ساتر إما طاقية أو غترة, )اإلحتباء(ولفها حول اجلسم 
وال يبايل بالعائد املايل بل , لنتمكن من ختفيف األسعار يف قندهار, فقد زرعنا مساحات شاسعة حلبة القمح, بشكل عجيب

ى اخلروج من إنه ال يتجرأ عل, رجل أخالقه توازي أمم, سائق سيارة ماهر من الدرجة األوىل, يبايل بأجر اهللا سبحانه وتعاىل
وال حيب , صوته على أحد أبداوال يرفع , وينصح الصغري دائما, يقرب البعيد ألن ال يشعر بالوحدة, االس دون أن يستأذن

أبو زياد أو الشيخ سعيد أو , فقد كان إمامه هو األخ أبو حممد أو الشيخ عيسى, م الناس يف الصالة احتراما للحفاظأن يؤ
ه يعرف أنين حافظ لكتاب اهللا وكنت أتعجب من أخالقه فهو حافظ للقرآن بعمله واتباعه أما أنا وكان يقدمين ألن, شاكر

فكل جمالسه يناقش فيها عن , طبعا غيور لدين اهللا, فحافظ للقرآن حلروفه وأسأل اهللا أن حيسن أخالقنا كما أحسن أخالقه
ويتابع عن قرب , فيها بل يتكلم عن أمل املسلمني ومشاكلهم ال يتكلم عن الدنيا وما, قضايا األمة من مشارق األرض ومغارا

إنه , وشديد يف دين اهللا, التطورات يف الشيشان وكشمري والصومال وأوضاع احلرب اليت تدور يف العراق من طرف واحد
وأعطى , شكل 40كان ينصح الشباب بعدم شراء أي سجادة إال بعد التأكد أا سليمة من الصلبان بشىت أشكاهلا األكثر من 

وقال لنا , حىت يف الشراء فقد منعنا من النقاش يف األسعار, أوامر جلميع اإلخوة بأن يلتزموا باألخالق اإلسالمية يف كل شيئ
بأن نشتر حسب ما يقوله األفغاين ولو كشفنا أنه قد زاد السعر فيكون ذلك صدقة للشعب األفغاين وغضب كثري عندما علم 

قد صنعوا أحذية بالستيكية ويف أسفلها لفظ اجلاللة ورفع هذه املسألة إىل أمري املؤمنني ليتم التحري  أن اهلندوس املشركني
فهو احلضرمي األصيل وقد ترىب , ويقدم أوالد الشهداء ويكرم أوالد األسرى وكرمه على ضيوفه ال توصف, لتلك األحذية

وحيب شباب املدينة املنورة ألم , ة النسب وصلة الرحمويقدم أهل اليمن على سواهم بسبب قراب, على الكرم من صغره
وعند , وكان حيب األخ أبو خليل املدين وهو أخ أمسر من أصول فولتا العليا ومن أقدم الناس يف ساحة اجلهاد, أحفاد األنصار

, وخيصنا دون غرينا, باجلديدفعندما يطرأ طارئ فهو جيمعنا ليخربنا , احتراما هلم اهللا مث الشباب القدماءالشدائد يعتمد على 
فقد أصدر أمرا بالتعامل مع املذهب احلنفي يف كل عباداتنا مادامت األمة أمجعت أن املذهب احلنفي , وال حيب اخلالف أبدا

من مذاهب أهل السنة واجلماعة لتفادي اخلالف بيننا وبني اإلخوة البنجابيني واألفغان وغريهم من شباب اجلمهوريات 
وأعرف أن هذا الرجل ال حيب حىت الكالم على من خالفه الرأي فقد جاء إليه شيخ ميين بعد أحداث شرق أفريقا , االسالمية

وحنن نعلم أن اإلخوة , يطبعها شباب سلفني من أتباع ما يسمى بالسلفية اجلديدة ومن ج جها, وأعطانا جريدة سلفية
األعداء الذين احتلوا فلسطني أو اخلائنني الذين فتحوا أرض حممد للصهاينة  السلفيني هؤالء يطعنوننا يف ظهورنا ليل ار وكأننا

وأذكرهم بكالم رسول اهللا , وأنا أنصحهم بأن اهللا منع الغيبة واحلقد واحلسد, للتجهيز على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
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سجد وقال للصحابة كالم خطري ومهم جدا قام خطيبا يف املة الوداع ودخل املدينة وصلى اهللا عليه وسلم عندما رجع من حج
أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن "أنصح اإلعالم ومن يتكلم على الناس حبديثه صلى اهللا عليه وسلم حيث قال , يف زمننا
وهذا هو السبب الذي جعلين ال أكتب اسم عامل أو داعي أو شخص يف هذا الكتاب وال أذكر أحدا بسوء إال , "املسلمني
املسلم من سلم املسلمون من لسانه "وله حديث مشهور , فلماذا ال يتبعون سنة النيب يف هذا األمر, توضيحا للحقائقتلميحا و
إقرا باسم ربك الذي {فأنصح هؤالء أن يشغلوا أوقام بذكر اهللا وحفظ القرآن وقراءة الكتب امتثاال ألمر اهللا , "ويده
 }قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني{, على الناس إال بعد التثبت واملسلم الصادق هو من يتريث وال حيكم },خلق

واهللا لو امتثلنا لكالم أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب ملا تطوالنا على الناس , }يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا{
واهللا جيب أن حنسن الظن بكل " لى حممل حسنال ينبغي ملسلم إذا مسع كالما من أخيه إال أن حيمله ع"وقد قال , دون حق

قرأ الشيخ الة , وأنصح من يطعن يف ااهدين أن يتقوا اهللا ويتوبوا بدال من الطعن فيهم, مسلم حىت الذين يعارضون أفكارنا
, خالن النارهما وأما سيدينفسيب وترتانيا قد قتال وقد كُتب يف أحد تقاريرها بأن الشباب الذين نفذوا علمليات نريو
وعندما طلب الشيخ اليمين من الشيخ أسامة أن يرد , واستنكرت تلك اجلريدة كل العمليات االستشهادية حىت يف فليسطني

سييسر من يرد إن اهللا " "حنن قوم نعمل وال حنب الكالم: "قال باحلرف الواحد وأنا جالس معه فقد كنا حنن الثالثة, عليها
وإن أخطأنا فاهللا هو , واهللا ما قاتلنا واهللا ما قاتلنا واهللا ما قاتلنا إال من أجل ال إله إال اهللا, اهدينأقول ملن يطعن او, "عليهم

وهذه الكلمة العظمية اليت بسببها وجد الكون وبسببها خلقت النار واجلنة وهي كلمة عظيمة ينبغي لكل من , أرحم الرامحني
مبا قتل األخ؟ واهللا إن شباب غزوة شرق أفريقيا إمنا قتال من أجل هذه الكلمة ال  ,يتهم أخ جماهد أنه قتل نفسه أن يسأل أوال

, أفال نستحي من أنفسنا؟ أناس باعوا أنفسهم هللا ومن أجل اهللا ويف سبيل اهللا, !ما سيسألون أمام اهللا سيجيونهوعند, إله إال اهللا
واحلمدهللا , ولكن أقول أبشروا فاجلنة ليست ألحد , الستشهاديةويأيت أحدنا فيقول إنه يف النار بسبب أنه ال جييز العمليات ا

فنحن نثق باهللا أنه سيدخلنا اجلنة رغم تقصرينا , ليست مللك وال لوزير وال لغفري, لدينا رب غفور رحيم وهو من ميلك اجلنة
ربنا ال {, ا النية له سبحانهوضعفنا وقلة علمنا وخطأنا فهو أرحم الرامحني وميتلك تسع وتسعني رمحة لعباده الذين أخلصو

  .إقرءوا القرآن إن شئتم }تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا
وعندما حصل , والشيخ أسامة ال حيب اخلالفات وكثرة القيل والقال, وفعال متكنت جمموعات أخرى يف اليمن من الرد

لباين واملشايخ بعضهم بعضا يف أمور خالف بني الشيخ الطحان رمحه اهللا والشيخ بن باز وكذلك مع الشيخ ناصر الدين األ
فقهية مثل النقاب وغريها كان دائما يرسل الرسائل للنصيحة وحيث على عدم تأليف املؤلفات لرد على بعضهم البعض يف 

وبدال من ذلك جيب أن جيتهد العلماء يف تفهيم وتبصري الشباب الطريق السوي وحتريض األمة , مسائل فقهية خملتف فيها
, وهناك بعض طالب الشيخ العالمة احملدث اليمين رمحه اهللا فقد تطاولوا على ااهدين, لعدو الصهيوين املتربص بناملواجهة ا

, والشيخ أسامة مل يأمر أحدا يف يوم من األيام بالرد عليهم ابدا فهو معروف بأخالقه وحبه للعلماء حىت الذين خالفوه الرأي
ويطالبون من املسلمني , رمني ويطالبون بتكفري الشيخ أسامة على ما يبدو واخراجه من امللةحىت الذين نراهم اليوم يف بالد احل

أعرف أن و, أمام اهللا بأن يأيت بالبينةفهو سوف يسأل , وال أدري مباذا جيين من هذه احلمالت اليت ال منا حنن, أن يتربأوا منه
إن هذا الرجل قلبه مع , علي ومعاوية وكبار الصحابة من قبل اجلهالفقد كُفّر اإلمام , الشيخ أسامة ال يهمه مثل هذه التهم

واهللا كان حيثنا على الدعاء للمشايخ سلمان عودة وسفر حوايل وعائض القرين عندما ظلموا وسجنوا من قبل سلطة آل , األمة
م املسجد النبوي الشريف أبونا وعندما ألقى إما, وكنا وال زلنا ندعوا هلم ولغريهم يف تبصريهم وتثبيتهم على احلق, سعود
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أمر اجلميع بترمجة تلك األشرطة إىل عدة , وشيخنا وقارئنا اإلمام علي احلذيفي خطبته املشهورة حول نوايا إيران الطائفية
  .وطبعت كتب لتلك اخلطبة, لغات لتفهيم املسلمني خطبة اإلمام

ا طارئا يف امع واهللا ستجده من يعرفه قبل حراسه فعندما يكون هناك أمر, هل هو عابد؟ نعم هو عابد زاهد وجماهد
وكان خيتم , وال يفارق املسجد بعد صالة الفجر إال بعد طلوع الشمس, وخيرج للدفاع عن اإلخوة قبل أن يعرف رجال أمنه

وعندما يرى شخصيا يف عملي فقد كان يشاورين , تثبت برأيهوال ي, ويشاور أهل الرأي, القرآن يف كل شهر ألنه حيب التدبر
, أقصد الدين الذي على أخربين بأنه عفى عين, وال يرفض ألحد طلبا وعندما أخربته مبوضوع والديت, الصواب معي يقرر رأىي

و , ويأنس من جلس معه ويسأل عن من غاب من الشباب, حنيف اجلسم وحيب أن يطابب بالطب العريب وكثري اخلربة فيه
كل أحواله والسواك واخلروج للبادية وهادئ يف كل أموره ويتحرى سنة رسول اهللا صلى  حيب الطِّيب يف, ليس مبتكرب أبدا

ال أستطيع أن أصف هذا الرجل ألنين من مجاعته ولكن اسأل أعداءه فهم سيقولون الكثري عنه , هللا عليه وسلم يف كل أحوالها
طلب منه الصحفي النصراين بأن يصور معه مل  واهللا عندما, كما وصف أبو سفيان الرسول حممد أمام عظيم الروم, بانصاف

إن هذا الرجل قد اختاره اهللا ليناضل ضد أعداء , تعجب النصراين من أخالق الشيخ أسامة, يرفض طلبه ومل خييب خاطره
, ل اهللاويكفي أنه ترك ملذات الدينا كلها ليعيش يف الكهوف ومن أجل ال إله إال اهللا حممد رسو, االسالم يف زمن الفنت واحملن

ومل يكن يقصر يف سرد احلكايات املفيدة فمعظم كالمه حكم وقد حكى مرة عن قصة أبيه وكيف حاول جتهيز املعدات 
وعائلة حممد بن , اخلاصة بالبناء من شاحنات والتراكتورات والبلدوزرات إىل أسلحة ليتم استخدامها ضد العدو الصهيوين

فكان , مد بن الدن أنه متكن من توسيع احلرمني الشريفني وكذلك القدس الشريفالدن معروفة يف نشر اخلري ويكفي شرفا حمل
ويكفي هلذا الشيخ شرفا أن ولده هو قاهر الطغاة والفراعنة واجلبابرة , والده يسافر ذهابا وإيابا بني املساجد الثالث

وما نراه اليوم , لشيخ أسامة بن حممد بن الدنواملتغطرسني يف زمنه فقد أكرم اهللا الشيخ حممد بن الدن عندما أخرج من صلبه ا
وتعجبت من احدى بنات عائلة بن الدن اليت , يف اإلعالم السلطاين اجلهوي من اجبار عائلة الشيخ على التربأ منه أمر عجيب

 أتربأ من إنين"ومسعتها وهي ختاطب الكافرة األمريكية لترضيها ولتقترب منها وتقول , تعيش يف أمريكا فهي بنت عم الشيخ
يا أختنا أال تستحي من اهللا أنك , وتفتخر أا ستغري امسها العائلي بسبب الشيخ, "الشيخ أسامة فهو يسئ صورة عائليت

؟ يا سالم عليكالت العاملية وأنت عارية؟ أال تستحي من اهللا يف أفعالكيا , تظهرين على ا من ختاطبني أوال؟ فأنت نسيت
وأذكرك يا أختاه أن هناك ماليني من املسلمني الذين حيبون الشيخ أسامة كما , باهللا سبحانه وتعاىل أخيت أنك ختاطب كافرة

  . تكرهينه أنت ومن اتبعك من كفار الغرب ومن كان يف قلبه مرض
يقول , وعنده قصة مشهورة عن توكل والده, الشيخ أسامة يذكر والده جيدا فقد مات وهو يف عقده األول من العمر

  :يخ أسامة حفظه اهللالش
فقد انزعج من سخاء والدنا ونفقاته يف تعمري البيت احلرام واملسجد النبوي , دار حوار بني أخي الكبري وبني والدي"

فرد عليه والدي ذه , وأخربه بأنه سيخرب بيت أوالده من بعده, وأراد أن ينصحه من ختفيف النفقات وترتيب املستقبل
هذه الكلمات اليت تؤكد أن والد الشيخ أسامة كان , "فكيف اهللا سيخرب بييت؟, أبين بيت اهللا احلراميا ولدي أنا : الكلمات

واهللا قد أكرمه بالثروات وبالنجاح , رجال متوكال على اهللا فهومل ينسى أنه هاجر إىل احلجاز وال ميلك شيئا سوى نفسه فقط
وهكذا علَّم ولده الكبري العقيدة , يف احدى أزماته اإلقتصادية يف املقاوالت والتجارة وقد أنقذ امللك فيصل رمحه اهللا

  .وهناك قصص كثرية يرويها الشيخ عن والده, الصحيحة
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طبعا الكثري سيستغرب عندما أقول بأن مقاطعة عائلة الشيخ له كلها جمامالت ستنتهي فإخوانه ال يريدون املشاكل مع 
وال شيئ سيبقى لألبد فال يغرنك السلطة فهناك , كن هناك سلطة آل سعودسنة مل ت 70قبل , سلطات آل سعود والدنيا دول

أينهم اليوم؟ يا ناس فكروا يف اآلخرة وال تظلموا الناس ألم عارضوا أفكاركم , سنة من ملوك املسلمني 400من حكم 
والشيخ , وهذا أمر يعرفه اجلميعوأيضا مؤسسة بن الدن هلا عالقات جتارية قوية مع الواليات األمريكية , ؟وسبيلكم يف احلكم

ليس مسؤوال عن ذلك فقد أخذ نصيبه من املال واستخدمه خلدمة اهللا ودينه واملسلمني فهناك بعض الكفار أمثال فريدمن وهو 
قد تساءل هذا ارم يف , ويدعو الناس إىل عبادة الدينار والدرهم, كاتب صحفي يف احدى االت األمريكية ومناظر للعوملة

لدور الذي يلعبه الشيخ أسامة بن الدن يف األمة االسالمية؟ وأنا أرد عليه وأقول له كفى كذبا وكفى هراءا إن هذا الرجل ا
ولكنكم مل , وعائلته من أكرب العائالت اليت تبىن العامل اليوم, كان يبين اجلسور والطرق واملزارع واجلامعات يف السودان

إن هذا الرجل هو من ميثل املاليني من , }وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا{, لدين اهللا تتركوه وشأنه وضايقتم عليه حلبه
أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وليست احلكومات اليت تنصبوا بقوة السالح وجتربون الناس على الدساتري املوضوعة مث 

كفى كذبا يا فريدمن , ة حممد صلى اهللا عليه وسلموتنشئون السجون السرية فيها ملعاقبة أم, تسمون ذلك حرية ودميوقراطية
أما أنتم فقد دمرمت املصانع يف السودان واملساجد , وراجع احلقائق عن هذا الرجل فهو يبين وقت البناء وحيارب وقت احلرب

فريدمن بأن هذا أقول لك يا , أنتم الذين دمون العامل بسياستكم احلمقاء, يف أفغانستان والبيوت يف العراق والباكستان
أما السهم العائلي فقد منع من أخذ أي مردود مايل فقد مجد . سلمني يف مشارق األرض ومغاراالرجل حمل إمجاع عوام امل

وكان ينبغي من , والظاملني مهما فعلوا فإن ربك باملرصاد, سهمه من قبل السلطات آل سعود ولكن اهللا ال يضيع املال احلالل
وحىت الكافر احلريب الذي ترك ديار , بأن حياكموا السلطة يف حقه ورد حق رجل مسلم مظلوم علناالذين يدعون احلق 

صدق أو ال تصدق , ومن قتل دون ماله فهو شهيد, فكيف يصدر مال رجل مسلم بالظلم, املسلمني يرد ماله له أو لورثته
وأقرته على ما اختاره وكان هذا , ارته ونصحته ورضيت بهوز, متكنت والدته من السفر من بالد احلرمني إىل قندهار عرب ديب

يا أماه "فيقول هلا , وأمه دائما كانت تسأله ملاذا األمريكان بالذات؟ وملاذا ال اجم الصهاينة؟, للقاء قبل أحداث شرق أفريقيا
نا استطعنا أن نرسم ألنفسنا يكفي أن". ضرب الرأس أوىل من ضرب الرجلو, إن أمريكا هي أم الصهاينة اليت تدعم اليهود

منحىن استراتيجي بعيدا عن األنظمة اليت تعودت على رسم اخلطوط للناس فهم يرمسون لك خط مكتوب فيه جاهد هذا وال 
حنن جناهدها حبق فقد , وقد تنبهنا لذلك فاتركونا وشأننا يف حماربة أكرب دولة تعادي املسلمني وتناصر بين صهيون, جتاهد ذاك
وكثري من الناس طبعا ال يفهمون بأننا حناول تضعيف األمريكان ملصلحة القضية الفلسطينة ولكن , ى العباد والبالداعتدت عل

هل تقاطع املصاحل , والعجيب أن يقال بأن الشيخ أسامة هو من صنع األمريكان, مادام اهللا يعرف مبرادنا فال خناف من خالفنا
بأن يقول أحدهم بأن الشيخ عبد اهللا عزام من صنع األمريكان؟ إننا نعلم جيدا من هم  يعين تعاون مع العدو؟ وملاذا ال نسمع

لقد قاتل الشيخ أسامة والشيخ عبد اهللا ! أبدا, وهل مسعت أحدا يقول بذلك؟, هم ملوك العرب ورؤساءها, صنع األمريكان
, م1985ات من الصراع فقد تأخرت إىل وبعد عدة سنو, وكما فعلت ذلك أمريكا سريا ومعنويا, عزام ورجاهلم السوفيت

أبدا , وكانت فعال أمريكا تساند مباشرة الزعماء األفغان وليس الشباب العرب, م1979وكلنا نعلم أن اجلهاد األفغاين بدأ 
ومل يتلقى مساعدة أمريكية , الشيخ أسامة مل يذهب إىل أمريكا, ففي احلروب هناك مصاحل مشتركة يف بعض األحيان, أبدا
ملصلحة , الشيخ عبد اهللا عزام هو من كان يتردد على أمريكا, كل هذه اخلزعبالت كاذبة,  يدرب من قبل أمريكانومل

, واخلالفة االسالمية كانت أحيانا تتشارك مع العدو يف قتال عدو واحد وال يعين ذلك أا والء عقائدي أم ترابط, اجلهاد
إذًا تقاطع , اقحام قوات احملور يف قضية فلسطني ومل يكن نازيا أو أملانيا وكلنا نعرف كيف استطاع مفىت القدس األمني من
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وهذا ما نراه من قبل , املهم أن ال تكون حتت سيطرم ألال تستثمر النتائج لصاحل أعداء الدين, املصاحل ال يعين الوالء العمياء
وما أعرفه أن الشيخ أسامة ذهب إىل , أوال وأخريا األنظمة اليت ركعت لألمريكان وفتحت هلم كل األبواب ملصلحة األمريكان

ومل , لندن وهو ابن عشرة سنني تقريبا يف برنامج تبادل الثقافات حيث العائالت اخلليجية الغنية تبعث أوالدها لتعلم اللغة هناك
  .يكن مرتاحا لذلك فعمد إىل عدم قبول أوامر معلمه االجنليزي وأعيد إىل بالد احلرمني بسرعة

وهو , وكان أحد املنفذين حاضرا معنا يف قندهار, ذه السنة اجلديدة كنا ننتظر عملية املدمرة األمريكية يف اليمنيف ه
وابن خال عزام منفذ , أما املال فك اهللا أسره وهو شاب من مكة املكرمة واملنسق للعملية, األخ أبو فراس من بالد احلرمني

وقبل سفرية أخونا . ملفام السرية وعندنا, هز أوراق كل أولئك الشبابا جنوكن, اعملية نريويب فقد كان يسافر ذهابا وإياب
وطُلب من األخ طلحة , أخذت إجازة إىل املعسكر وراجعت بعض التمارين يف القنص واستخدام املسدسات, طلحة السوداين

, وقدم تصوره للشيخ, ن الصومالوقد نصحته ألنين أعرف كثريا ع, توىل موضوع الصومال وكتابة تصور عن الوضع فيها
وقد أخربين بأن طلحة سيحاول السفر إىل , ألا ساحة مهمة جدا بالنسبة لنا, وأنا أخربت الشيخ بأن يعطوا للصومال حقها

, زودت طلحة بتلك األخبار, وطبعا كنا قد أرسلنا أخ من قبل إليها ورجع بأخبار إجيابية, اليمن وجتميع أسلحة إلرساهلا هلناك
مث بعد فترة وصل األخ شركسي ومل يكن لديه أي , وسافر أخونا طلحة على أمل أن يعمل شيئا خبصوص زوجيت أم لقمان

  .جديد
طلبت من الشيخ أبو حفص أن يكون لدى مساعدا يف املكتب فالعمل بدأ يكثر شيئا فشيئا وكنت أقيم دورات سريعة 

يا فقد وصل عندي جمموعة من مليزيا وسنغافورا وشباب مهندسني يف ملن يذهب للعمليات اخلارجية سواء يف أوروبا أو آس
وأخربين الشيخ أبو حفص بأن , وقد متكنت من تدريبهم جيدا, جمال الربجمة املعلوماتية والدبلجة وغريها وكانوا من بريطانيا

  .حة واالستراحة قليالوكنت أجد بعض الوقت للذهاب إىل املعسكر للفس, األخ شيخ سويدان سيكون مساعدي يف املكتب
فقد طلب مىن األخ , قابلت شباب جدد من بالد احلرمني, ويف ذات مرة وأثناء تواجدي يف املعسكر اجلديد يف قندهار

وأثناء , وهذه اموعة كانت تريد الرحيل إىل الشيشان, أن أدرم على دورة املسدسات بسبب قلة املدربني, أبو حممد
فعرفت منهم أن , هل هو التدريب فقط مث العودة إىل الوطن أم كيف؟ ,هم من ايئ إىل أفغانستانتدريبهم سألتهم عن أهداف

وقد وفقهم اهللا , بدال من التشرد والذهاب واإلياب, هدفهم الذهاب إىل الشيشان ونصحتهم باالنضمام إىل العمل االسالمي
كانت موجات كبرية , يات احلادية عشر من استمرب واحلمدهللالعملضما معنا يف القاعدة وقد اختري لذلك فهناك أخني منهم ان

رجعت إىل , ومل يكن الشيخ يبخل بايئ إىل املعسكر وإلقاء احملاضرات, من الشباب من كل أحناء العامل يأتون للمعسكرات
وقد وافقت أن , اتفقد تعب من املعسكرات وأراد أن ينتقل إىل اإلداري, قندهار ولكن هذه املرة مع األخ يوسف الكيين

  .ينضم إلينا يف املكتب
كانت إدارة القاعدة تعطيهم , ومبا أن الشباب اجلدد كان معظمهم من أوروبا, قمت بتدريب الشابني على كل شيء

ولكن كثري من هؤالء الشباب , تدريبات خاصة يف املتفجرات واألليكترونيات لينطلقوا للبحث عن أهداف عسكرية مشروعة
فقد , فقد متكن الشاب سيف التونسي من العمل لوحده, قد وفق اهللا بعضهمو, م خربم يف العمل اخلارجيعدفشلوا بسبب 

جهزنا جواز سفره باسم نزار على ما يبدوا ومت تسفريه ألوروبا وكانت اخلطة أن يرجع إىل تونس ويبدو وكأنه مغترب عادي 
كخلية كاملة هو القائد وهو فرد املعلومات والتجهيز , العمل لوحدهومبا أن األوضاع األمنية يف تونس شديدة فقد عزم على 

إذاً متكن من أخذ دورة خاصة يف التصنيع , وطبعا سوف يوجه مشلكة فاملواد املتفجرة يف تونس غري متوفرة بسهولة, واملنفذ
هاجر على املتفجرات واألخ امل, فقد دربه األخ سيف على األمنيات, وقد جهز جتهيز ممتاز, املتفجرات البدائية
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وكان سيف العدل من , وملفه السري كان عندي, ودربته على الوثائق ألن ال يواجه مشاكل أثناء السفر, واالليكترونيات
  .يهتم به

, أما شباب كوسوفو والعرب البوسنيون,  للعمل بسبب موقعنامعظم هذه اخلاليا اليت تنتشر يف العامل لقد عرفنا بأعمال
وكنت أجتهد يف ترتيب أوراقهم حيث ال تظهر دولة , م حساس بصفتهم حيملون جوازات سفر أوروبيةفقد كان وضعه

, مصر, كانت لدينا عائالت من اخلليج واجلزيرة, كانت فترة ممتعة ولكن مليئة بالعمل, إيران أو الباكستان يف داخل اجلواز
, البوسنة, باكستان, اوزباكستان, دغستان, ايران, العراق, ملغربا, موريتانيا, تونس, اجلزائر, ليبيا, األردن, اليمن السودان

ويف كل هذا , كنا نعبد إالها واحدا ونعيش يف أمن اإلمارة االسالمية واحلمد اهللا وفضل اهللا علينا كثري, كندا, امريكا, املانيا
ويف بداية سنة , ق من الشباب وإرساهلا إيلّفهناك مضافة خاصة يف املدنية هي اليت تقوم بأخذ األورا, ال أظهر أبدا اخمفي كنت

وكنت , من قبل شباب متخصصني من بريطانيا, مت اعطاء دورة اخراج ودبلجة للجنة االعالم برئاسة خالد الشيخ, م2000
  ". أدويب برامير"عن طريق برنامج , حموظوظا فقد متكنت من أخذ دورة خاصة يف الدبلجة

  

  عالقيت بااإلمارة اإلسالمية
  

وتعاىل من  وقد أكرمين اهللا سبحانه, م تتقدم يف كل ااالت العلمية الشرعية والعصرية2000نت القاعدة يف سنة كا
القيادة األفغانية فقد اختارين اللجنة األمنية بقيادة سيف العدل ملهمة هي يف نظر اجلميع سهال ولكن االقتراب أكثر فأكثر يف 

كلفت من إعطاء دورة خاصة لوكيل وزير اخلارجية ,  مل أجتاوز الثالثني من العمربالنسبة يل كانت حتديا فأنا شاب صغري
وفعال بدأت , أقصد أنين اقتربت من اخلارجية األفغانية فقد رافقت الشيخ املال جليل وكان هذا شرف كبري يل, األفغانية

ضع فكنت أستحي كثريا منه ولكن يف نفس بتدريبه على استخدام احلاسوب وكنت أتردد يف مكتبه يوميا ومبا أنه رجل متوا
ويف , سواء يف أملانيا أو اخلليخ وغريها, وكان يطلعين على رحالته اخلارجية, الوقت أعمل واجيب وكان عالقيت به ممتازة
اءه فقد كان أر, ومبا أنه قريب من املال متوكل, واملال جليل كان من هؤالء, احلقيقة رجال الدولة هم من الثقات واحلكماء

وهو رجل جماهد شجاع فقد أصيب يف املعارك يف اجلهاد , غري عدائية اجتاه أعداء الدولة وكانت ديبلوماسيته ناجحة حلدما
رى العجائب فمعظمهم مبن فيهم املال نوعندما ننظر إىل وزراء دولة املال حممد عمر س, األول ضد السوفيت وبتر رجله

أقول ثقته ألنه ذات مرة و, وكسبت ثقته, يب املال جليلهللا لفترة شهر من تدرمتكنت بفضل ا, مصابني يف اجلهاد األول
, فجاءنا يف املضافة وعندما عرف أنين موجود, وكنت يف كابل يف زيارة خاصة عندما استشارين, استشارين على أمر عجيب

سف كيف نستطيع من التحكم يف يا يو"وسررت برؤيته كثريا مث سألين وكان معي املهندس املغريب , كلف نفسه ملقابليت
وقد دهشت من هذا الكالم فإن الطالبان وخصوصا " وكيف لو شغلنا حمطة التلفيزيون؟, األنترنت لو أدخلنها يف أفغانستان

وهم كانوا كبعض , جلنة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يريدون أي تطور مدين ألم خيافون على األخلقيات العامة
اخلليج يف السيتينات والسبعينات عندما حرموا التليفيزيون والصور الفوتوغرافية والتيلفون ودخول املرأة للمدرسة  العلماء يف

فهنا , ولكن فهمت أن هناك تيار داخل طالبان ال يؤيد ذلك, فطالبان أيضا كانوا مبتدئني, وأمور كثرية مث تراجعوا عن ذلك
سالم فالتطور ال تتعارض مع تعاليم ديننا احلنيف ومل يكن هناك داع كما قلت حسب معرفيت لدين اال, جيب معرفة احلقيقة

, كل هذه التصرفات تريب جيل نفاق ال يلتزم بتعاليم الدين عن حب بل عن غصب, مسبقا من إجبار الناس على بعض األمور
والرسول صلى اهللا عليه , م القوةجيب علينا كدعاة أن نبني للناس املنكرات وحنرضهم على فعل الطعات ولكن دون إستخدا
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وسلم ملا أمر الناس بالطعات وترك املنكرات مل يتبعهم يف بيوم ملعرفة أسرارهم بل القرآن الكرمي رفض التجسس على 
ألن اإلجبار , أقصد هنا أنه يكفي أن نأمر الناس باملعروف ونتركهم لريجعوا إىل اهللا دون إجبار, احلرمات حبجة االصالح

فالرسول مل يوبخ ومل يضرب ومل يتهم من أراد أن , ويف نفس الوقت ال يتهم من عنده أفكار غري سليمة, وخيمة عواقبه
كما , يرخص له جرمية الزين ومل يتهمه يف دينه بل علمه وجيب أن نضع هؤالء يف هذه اخلانات وليس تنفريهم من دين اهللا

وكل من يسري عكس العلماء يف , تجابوا لرجال الدين حبب وتقديرقلت إن معظم الشباب يف إيران أو يف اجلزيرة قد اس
ومادامت , وجيب أن نعرف أن يف اتمعات االسالمية الصاحلني والطاحلني طبعا, اجلزيرة فهو مفضوح طبعا وكلنا نعلم ذلك

يت ستدمر اتمع األفغاين أو احلكومة االسالمية نيتها هي االصالح وتطوير شعبها فال ينبغي هلا أن تصور أن االنترنت هي ال
وبدال أن ننشأ موقع لإلمارة االسالمية يف الباكستان , حمطة التليفيزيون فنحن نعيش يف زمن السرعة اليت طغت على كل شيء

عرفة رأي الشباب العريب بذلك واملال جليل كان يريد م, أو لندن جيب أن تكون مثل تلك املواقع عندنا يف أفغانستان طبعا
أشفق عليه ألنه ال يعرف أن معظم الشباب العريب الذي قدم إىل أفغانستان قد سئم من حمطات الفضائية اليت تنشر  كنتو

إال بعض القنوات القليلة , ومعظم القنوات يف البالد االسالمية مسيسة وموجهة يف علمنة اتمعات, الفساد والرذالة واخلالعة
, مثل قناة إقرأ اخلاص وقنوات بالد احلرمني أو قناة الشارقة الفضائية, وع إىل الديناليت توجه الشباب على حب الدين والرج

ومل أستطع أن أرد على املال جالل بأي كلمة ألنين مل أكن أعرف اهلدف من السؤال ولكن , وقناة اجلزيرة اإلخبارية وغريها
ولكن تدخل األخ لذي كان معي , "عمل خري إذا كانت احلكومة ستتحكم بالبث وتوجيه الشعب األفغاين فهذا"قلت له 

وقال بأنه لو رخصت احلكومة على أجهزة التليفيزيون فقد يتمكن الغرب من البث احملطات الرذيلة جمانية لتخريب الشعب 
مها  ,غيبيات واحلق أن االنترنت والتليفيزيون اقلت له بأ, إيران وبالد احلرمني وغريهااألفغاين كما تفعل الغرب اليوم ب

ولكن كالمها ليس حبرام أبدا وال أحد يقول , سالحان ذو حدين يستفيد منهما من أراد االستفادة ويفسد ما من أراد ذلك
وحنن يف القاعدة لدينا أجهزة تليفيزيون وقسم إعالم ونتابع األخبار عرب االنترنت فكيف حنرمها على اآلخرين حبجة , بذلك

الصاحلون فقط يف اتمع االسالمي؟ فإذًا املوضوع بسيط ممكن أن تنشأ القنوات مث توجه  سد الذرائع وعدم الفساد هل حنن
ولو عرف أنه يستخدمها للشر دون , للخري ومن يستخدمها للشر ويف سر فهذا األمر يرجع له فنحن حناسب الناس بالظاهر

مينع جتارة األفالم األجنبية اخلبيثة ألا هي  ويف نفس الوقت, التجسس عليه عندئذ السلطات تتخذ اإلجراءات الالزمة ضده
ودار نقاش طويل بيننا وبني املال جليل حول املوضوع وقد عرفت أن , ويكفي التليفيزيون الوطين فقط, اليت تدمر اتمعات

من قبل العلماء اإلمارة االسالمية جادة خبصوص البث التليفيزيوين واالنترنت ولكن مل تكن لديها التصور االسالمي والدعم 
وكيف ذلك؟ , وهيئة أمر باملعروف والنهي عن املنكر اليت انزوت وتشددت يف عدم توفري القناة ألا ستجلب الفساد للشعب

وهل سأل أحدهم نفسه بأن إذاعة الشريعة كانت , فعندما تكون القناة حتت إشراف اإلمارة فقد برأت ذمتها هللا, اهللا أعلم
هل ستحرم , نفس الوقت كان الشعب األفغاين يتابع اإلذاعات األجنبية اليت تبث األغاين وغريها تبث براجمها للشعب ويف
فيكف ستتواصل مع الشعب؟ إذًا حماربة األشرطة املوسيقية الفاضحة أمر مطلوب ولكن حماربة , أيضا املذياع بسبب ذلك؟

كان من املفروض معاملة , ملانية غري معقول ومل حيصل ذلكيب سي أو اإلذاعة األ لك راديو حبجة أنه سيسمع إىل اليبكل من مي
وحسن الظن باملسلمني أمر مهم جدا أما سوء الظن وحماولة ختيل أمور مل حتدث هذا , موضوع التليفيزيون بنفس األسلوب

ور لصاحل االسالم متأكد أن اإلمارة كانت ستتطو, وشكرنا كثريا على آرائنا, املهم فرح املال جليل بكالمنا, أمر منهي عنه
فقد كانت البنات يدرسن يف عهد الطالبان ولكن ملرحلة ما وهذا بالنسبة , وموضوع تدريس البنات كلها مواضيع ملفقة

والعجيب أن يفرض علينا اتباع نظام اليونيسكو وقياس الناس على مقايس الكفار يا ساتر لقد ضاعت , للمدارس احلكومية
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لسنا , ملاذا نتبع هذا النظام؟ ممكن البنت أن تتعلم يف البيت, واتباع اليهود والنصارى يف كل شيئ أمتنا يف املتاهات اإلعالمية
وملاذا هم ال يتبعون مناهجنا االسالمية؟ ومواصلة الدراسة يف البيت أو يف اجلامعة إن , جمربين على اتباع مناهج اليونيسكو

لم ومسلمة كما أخربنا بذلك الرسول الكرمي صلى اهللا عليه كانت الظروف الشرعية تسمح لذلك أمر واجب على كل مس
وبالعكس ففي اجلو االسالمي مثل جو طالبان ميكن أن تفتح , وسيدتنا عائشة كانت من أشهر علماء عصرها, وسلم

, انالثانويات واجلامعات اخلاصة بالنساء ألن احلكومة تراقب كل شيء متاما مثل جامعات ومدارس بالد احلرمني والسود
  .وال خيل أي جمتمع مهما كان من بعض املفسدين, فالبنات يدرسن وينجحن يف احلياة دون فساد

  
  أول اتصال حببيبيت

  
, م وعندما كنت يف قندهار مت فتح مضافة خاصة مببعوث الشعب الشيشان لإلمارة2000يف الشهر اخلامس من سنة 

وكان األخ عبداهللا الشيشاين الذي دربته لفترة طويلة هو , ؤمننيأقصد أنه وجد رسول وممثل من أهل الشيشان لدى أمري امل
قد فرح كثريا لرؤييت وطلب مىن أن أتصل , وطبعا ذهبت لزيارته يف نفس املضافة اليت كنت أدرب املال جليل فيها, املدير

ن املضافة الشيشانية كانت ولك, وكما نعلم مجيعا إن معظم االتصاالت اليت تصدر من أفغانستان مراقبة, بزوجيت من مكتبه
وقد وفقت على ذلك وفعال جنحت يف , اخلاصة ا لتتواصل مع املقاومة االسالمية يف الشيشان) الستااليت(متلك أجهزة 

بأنين , وعندما اتصلت طلبت محايت فلما جاءت مل تصدق أنين أكلمها وقلت هلا, حتقيق أول اتصال بزوجيت بعد سنتني تقريبا
  فغابت بضع دقائق مث وصلت زوجىت وبدأنا بالكالم, ن احضار زوجيت للتحدثري وهل ممكخب

  السالم علكيم أم لقمان هل أنت خبري؟" - 
  ...نعم أنا خبري ال أستطيع أن أقول الكثري يف التليفون فهناك - 
  "أفهم جيدا هناك من يسمعنا ال تبايل" - 
  أين أنت اآلن؟ - 
  "أنا يف موريشويس واجلو بارد هنا" - 
  لقد توىف والدي هل عرفت؟ - 
  "عظم اهللا أجرك وإنا هللا وإنا إليه راجعون, نعم عرفت عرب اجلرائد" - 
  إم يتعبونين كثريا - 
  "هل وصلت األمانات عندك؟" - 
  نعم ولكن كما تعلم ظروفنا صعبة - 
  "ومن يدعمكم بعد اهللا؟, إن شاء اهللا سنلتقي قريبا ال تقلقي" - 
  ع األوالدأخواتك مل يقصرن معي وم - 
  "هل أنت راضية مىن؟ وأيب ماذا يقول؟" - 
  أنا فخور بك وأبوك هو أيضا فخور بك  - 
  "هل الرسالة األوىل وصلت, جزاكم اهللا خريا يا أم لقمان وفرحت كثريا لسماع صوتك" - 
  نعم وصلت وكنت وقتها يف احلجز ويف نفس اليوم الذي مات عمك - 
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  "ويصربك على طاعته, ركنسأل اهللا أن يرمحه وعظم اهللا أج" - 
  هل أنت خبري فعال؟ وهل بعد االتصال هذا لن حتصل لك أي مشكلة؟ - 
  "طبعا أنا يف موريشويس وخبري وكما قلت لك األخوات كلهن خبري وأوالدك بالرضاعة يسلمون عليك" - 
  سلمين على أبيك - 
  "وصلت الرسالة إن شاء اهللا سأخربه" - 

  الشيخ أسامة بن الدن" أبيك"ة وطبعا أم لقمان كانت تقصد بكلم
  هل الرسالة اليت أعطيتك معك؟ - 
 - "وصورك معي, نعم كيف أرميها هي كل ما تبقى لدي"  
  أحبك كثري يا حبييب - 
  "ال تنسانا من صاحل دعائك, أنا أيضا أحبك وستبقى يف القلب دائما" - 

الشيشاين على دعمه يل ومل أصدق أنين فعال وبعد االتصال شعرت وكأنين قد رجعت إىل البلد وشكرت األخ عبداهللا 
حققت اتصاال بعد سنتني وطرت بالفرح إىل املطار وبلغت الشيخ أسامة باالتصال وهو قد فرح كثريا وقال يل إن شاء اهللا 

  .ستلتقي ا خبري وأمان
ائرة اإلسرائلية كلفين الشيخ أبو حفص املصري بعلمية جديدة يف غاية السرية فقد أخربين بأنه جاد خبصوص الط

وقد شوارين يف ذلك قلت له بأنين , ويريد تكليف املهمة لشباب جدد دربتهم بدورة املسدسات وهم أفارقة بريطانيني" العال"
وأنا ال أعرف , ال أعارض مبدأ العمل ولكن تكليف شباب جدد يف الساحة مبهمة كبرية مثل الطائرة العال أمر فيه جمازفة

وقد أخربت , وأصر الشيخ أبو حفص على تكليف ذلك الشاب بالعملية, فال أحد يعرف عنهم شيئاخلفية أولئك الشباب 
ودربت األخ اجلديد على األمنيات , الشيخ أسامة مبعارضيت ولكن قال يل بأن أنفذ ما يراه الشيخ أبو حفص فقلت مسعا وطعا

وعندما سألين الشيخ , فقط عن الطائرة مث يرجع إليناومل أكلفه مبهامات صعبة فقد كلفته جبمع معلومات أولية , يف مكتيب
  :أسامة

  كم نعطيه من املال - 
  ,ال تعطونه الكثري فممكن أن ال يرجع أبدا" - 

  :ابتسم وقال يل
  ,ملاذا أنت غري واثق؟ - 
فر حنن عندنا خربات بعشرات السنيني يف العمل اخلارجي يا شيخ واآلن حمتجزين يف قندهار ال نستطيع حىت الس" - 

  "مث تريدين أن أتساهل مع شاب له شهرين فقط يف الساحة األفغانية؟, إىل الباكستان
  .أنت حمق يا يوسف سوف نعطيه ما تراه - 

وأخربت , واحلمد هللا أن الشيخ أسامة انتبه لكالمي وأيدين خبصوص عدم إعطاءه مبالغ كبرية حىت يرجع بتقاريره
مث كلفت األخ خالد الشيخ حممد بأن يكون على اتصال بذلك الشاب , للسفريات$ 2000الشيخ أبو حفص بأن يعطيه 

رغم أنه وأعطيته الربيد االليكتروين اخلاص خبالد الشيخ الذي كان يسافر إىل كراتشي يف معظم األحيان دون أي مشكلة 
ت ولكن جازفت ألن ال كنت أعلم أنه من الصعب أن أدير عملية وأنا بداخل أفغانستان لقلة االتصاالو, مطلوب رقم واحد

وهكذا كثرت , ومل يتصل ذلك الشاب إىل يومنا هذا, أغضب الشيخ أبو حفص فهو يعتربين خبري بالشؤون الشرق أفريقية
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وجمموعات , أما يف اخلليج فقد كانت هناك جمموعة من تبوك حتاول ضرب أهداف أمريكية هناك, ملفات العمليات يف مكتيب
وجمموعة أوروبا , القوات األمريكية يف ميناء سينغافورا وجمموعة اليمن أقصد عملية املدمرة شرق آسيا اليت كانت تستهدف

وطبعا شباا كانوا مشتتني يف كل العامل فقد كان موساوي يتابع أسفاره وكذلك األخ , 9/11واليت كانت تستعد لعمليات 
ا من منفذي عملية احلادي عشر من اسبتمر كانا وأيضا األخني ربيع وسنان ومه, عروة قد رتب نفسه يف بالد احلرمني

وأما الشباب الذين , أو ماليزيا حملاولة أخذ التأشريات األمريكية, يترددان يف مكتيب لتجهيز أوراقهما والسفر إىل اليمن
  .شاء اهللاكنت أعلم أن هناك عمل كبري قادم إن , سيساندون الطيارين فكانوا معنا يف قندهار وكنت أتوىل ترتيب أوراقهم

كان من أهداف الشيخ أبو حفص توزيع أكرب عدد ممكن من اخلاليا يف العامل قبل أن حيصل أي تطورات على الساحة 
مث فاجأين الشيخ أبو حفص , وهكذا مكثت يف مكتيب أتابع أعمايل مع الشابني اجلدد يوسف الكيين وشيخ سويدان, األفغانية

وكاتبه رجل أستاذ جامعي من االستخبارات " وأبناء آوي اجلدد, امة بن الدنأس, يوسف رمزي"ذات مرة بكتاب عنوانه 
ومل أركز , وقد كلفين الشيخ أبو حفص بترمجة الكتاب بسرعة إىل اللغة العربية ملعرفة املعلومات اليت لدى العدو, األمريكية

أما أنا فقد , ق من دقة املعلوماتعلى قسم األخ يوسف الرمزي فقد كلفت خالد شيخ حممد بأن يقرأ ذلك اجلزء ويتحق
وقد تعجبت كثريا عندما رأيت أمساء كل , ركزت على اجلزء الذي خيص الشيخ أسامة بن الدن وعمليات نريويب ودار السالم

وقد أحلقت , من زوجيت أم لقمان وآسيا ولقمان يف الكتاب وقلت يف نفسى يا آل فاضل قد دخلتم التاريخ من أوسع أبواا
بصور لكل املطلوبني بدأ من الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص والدكتور أمين وخالد شيخ حممد والشباب الكينيني الكتاب 

وقتها  وكانت اجلائزة املالية, مريكيالدوالر بدال من الرئيس األ 20والغريب أن صوريت الوحيد الذي وضع على فئة 
كتاب وأظن أن مجال إمساعيل من قناة أبوظيب هو من وعندما رجع خالد شيخ من كراتشى استغرب من ال$ 5000.000

لكن القيادة يف القاعدة رفضت , ألنه كان يريد مقابلة جديدة مع القيادة كتلك اليت عملها عندما كان عامال للجزيرة, أرسله
ان يلقي وترمجت الكتاب بسرعة وسافرت للمعسكر وقابلت الشيخ أسامة حيث ك, طلبات كثرية من املراسلني العامليني

فقد كتبوا , "املخابرات األمريكية تشويه صورتنا كيف حياول: "من بعض الفقرات من الكتابوقد تعجب , حماضرات
واملخابرات األمريكية تعرف ذلك فهي هلا , والكل يعرف أن الشيخ أسامة ترىب تربية دينية من صغره, األكاذيب حول شبابه
مث بعد ذلك أقوم بترتيب , امج احلاسوب يف الترمجة الفوري من االجنليزية للعربيةوطبعا استخدمت بر, عالقة بعائلة بن الدن
  .اللغوي واالخراج

وقرأنا يف , يف هذه الفترة بدأ خالد حيرضىن على اخلروج والعمل وكان حيكي يل الكثري عن يوسف رمزي عن بطوالته
وسأله احملقق هل كنت , يبا من مركز التجارة العامليةأحضره يف عمارة قر, الكتاب بأن احملقق الذي حقق مع يوسف الرمزي

فقال له احملقق األمريكي قد خاب أملك فاملباين واقفة أمامك وستكون ! تنوي اسقاط هذه املباين؟ فرد عليه يوسف رمزي نعم
ة ليتكلم ذه الكلمات الشجاعوكأن اهللا أعطاه القوة و, إن شاء اهللا ستزال بإذن اهللا, فقال له يوسف رمزي, كذلك إىل األبد

مع يوسف رمزي واهللا سخره من  م1993نفسه كان من خمططي عمليات  فخالد الشيخ, نصره وهو يف سجنهاهللا صدقه وو
كنت أقول له بأنين ال أخاف , وعندما كان حيرضين على اخلروج والعمل ضد األمريكان م2001جديد بأن يتوىل عمليات 

وكنت أرى أن موضوع الصور واملبالغ املالية كلها عبارة عن طرق ختويف , أخرج أبدامن شيء لكن الشيخ ال يريدين أن 
  .يقصد األمريكان منها منع القادة امليدانيني الذين ميتلكون اخلربات من اخلروج وتنفيذ عمليات جديدة

يتم تطوير كلفت من جديد ومعي األخ الشركسي ألخذ دورة خاصة يف االتصاالت وتطوير عملية الريبيتر حيث 
موجات الالسكلي العادي إىل موجات طويلة بربجمة صغرية على اجلهاز الياسو وطبعا مثل هذه الدورات ال تعطى إال ألناس 
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وفعال أخذت تلك الدورة لدى , مأمونون وسريون جدا وقد كلفين األخ سيف العدل باملهمة ألن األفغان يثقون بنا كثريا
وهكذا زودت على رصيدي عالقات , ري املؤمنني املال حممد عمر جماهد حفظه اهللاوزارة االتصاالت من خلف مكتب أم

وهذا , واحلمد اهللا الذي اختارين لتلك املهمة, جديدة أنا مل يكن يهمين هجم الدورات قدر ما يهمين ماذا أقدم لإلسالم؟
  .فضل من اهللا

ة وهي بنت شابة مل تتجاوز العشرين من م هو زواج الشيخ أسامة بزوجته الرابع2000يف أوساط سنة  أهم حدث
ونعم النسب نسب الرسول , من أوالد احلسن ابن علي من أهل بيت رسول اهللا العمر من مدينة إب اليمنية ومن األسياد

وأقيم الفرح يف امع , ومصاهرة أهل رسول اهللا من أفضل األعمال, حيث يقول كل حسب ونسب ينقطع إىل نسىب وحسيب
وحضرها بعض الزوار اجلدد أمثال الشيخ أنس اللييب الذي كان يف بريطانيا وهرب منها بسبب املالحقات , ملدينةالصغري يف ا

وطبعا ممكن أن تسألين هل يغار نساء الشيخ؟ بدون شك حىت نساء الرسول كن يغرن عندما , اليت تتعلق بأعمال شرق أفريقيا
كما نعلم فإن عادات اليمن منع املرأة أن تسافر لتتزوج يف , ذلك الزواجوالشيخ أبو الفداء اليمين هو من رتب له , يتزوج

اخلارج ولكن عندما يتعلق األمر بالشيخ أسامة فتكون استثنائية فهو رجل حيبه اجلميع ويتمىن كل واحد أن يزوجه بسبب أنه 
أن الشيخ أراد أن يذكر العامل  ويكفي, وهكذا سافر األخ البتار اليمين وأحضر العروس ومت العرس, رمز أمته يف عصره

  .والشباب اليمنيني قد فرحوا كثريا عندما صهرهم الشيخ أسامة, وأوالده أنه ميين من الدم واللحم
هذه الفترة قد شهدت بعض الضغوطات الكثرية للجماعات االسالمية يف أفغانستان فقد طلب اإلمارة االسالمية من 

وهكذا , وكان املعسكر املرشح هو معسكر القاعدة, الد واالختصار على معسكر واحدالعرب قفل املعسكرات املنتشرة يف الب
, انتبهت إدراة القاعدة إىل الصومال والشيشان وغريها وكشمري ألن األوضاع السياسية للباكستان وأفغانستان تتغري بسرعة

وقد وصل ضياء احلق مدير خمابرات , ألن إدارة نواز شريف كانت قد بدأت بالضغط على االمارة خبصوص الشيخ أسامة
وقد رفض رمحه اهللا هذا الطلب , الباكستانية إىل كابل وطلب من املال رباين رئيس الوزراء االمارة االسالمية تسليم الشيخ

وبعدها سافر إىل , بكل وضوح رغم الوعود بالرفاهية واالقتصاد واحلدثية والكالم الفارغ الذي نسمعه دائما من املهزومني
اشنطن يف عملية جريئة حيث أبدى استعداده للتعاون مع قوات أمريكية خلطف الشيخ حىت لو أدى ذلك السقاط نظام و

وكل املراقبني حتققوا أن الباكستان تسعى الثبات الذات لألمريكان مع ازدياد الضغوطات من قبل , طالبان احلليفة للباكستان
وعندما شعرت , تراتيجية من أجل عالقاا بالواليات املتحدة األمريكيةفهي كانت جاهزة لترتكب احلمقات االس ,اهلند

قامت بعمليات بطولية يف جبال كرغيل العجيبة وقطع االمدادات , املؤسسة العسكرية الباكستانية بتهور السياسيني اجتاه اهلند
فقد استطاعت , ك حربا نووية بني الدولتنيللقوات اهلندية ومن مث تدخلت الواليات األمريكية ألا كانت خائفة أن تكون هنا

واستطاعت الواليات األمريكية من الضغط على السياسيني خبصوص , اهلند أن ترد على الباكستان ومهامجة اموعة املتسللة
مت فاملؤسسة السياسية عز, ألا كانت تشملهم, وفعال عندما احكمت اخلطة مل خيرب العسكريون بتلك اخلطط, الشيخ أسامة

على استبعادهم متاما وعندما تنجح الواليات األمريكية يف عملها سوف يكرم هؤالء ويضغط على العسكريني بالتخلي عن 
عندئذ قرر العسكريون بإذن من قائدهم برواز , سلطة التدخل يف السياسة ويضغط على اهلند بشأن العالقات الديبلوماسية

ليفسدوا خطط السياسني , أن ينفذوا االنقالب الذي اتفق عليه قبل رحيله, مشرف الذي كان يف رحلة لدولة سرييالنكا
فقد قررت إدارة نواز شريف عزل , والسيناريو االنقالب كان عجيبا جدا, فيبادروا إلعطاء الوالء لألمريكان بدال منهم

يف كراتشى طلب من الطيار تغيري  وعندما اقتربت الطائرة من مطار قائد أعظم الدويل, مشرف وإيقافه ومنع طائرته من اهلبوط
ورفض الطيار وقال هلم بأن وقوده ال تكفيه لذلك وأن معه رجال , مسارها إىل مطار عسكري بعيدا عن مدينة كراتشى
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وهنا حترك العسكريون بسرعة , طبعا هو ال يدري أن حكومة نواز شريف تقصد ايقاف برواز مشرف, مهمني يف الطائرة
لى نائب مشرف وهو رجل متدين وله ضمري وكان له عالقات طيبة بالشيخ أسامة من أيام اجلهاد وبإذن من القائد األع

وطلب من قائد القوات , فقرر اجلنرال عزيز بأن يعمل االنقالب ألن السياسني يريدون ميش املؤسسة العسكرية, األول
ن االستيالء على املطارات واحملطات اإلذاعية ومراكز السند والبنجاب وسرحد وبلوشيستان م, املسلحة يف كل األقاليم األربعة

القوات املسلحة ملطار كراتشى أوال واعتقلوا  تفقد توجه, واستمر األمر لساعة تقريبا, الشرطة وكل األماكن االستراتيجية
د وقابل القادة املسؤول األمين للمطار وقائد الشرطة يف كراتشى مث استقبل مشرف كرئيس للدولة مث توجه إىل اسالم آبا

ولكننا رغم أننا فرحنا بذلك لكننا كنا نعلم بأن , واعتقل نواز شريف وانتهت حكم السياسني وبدأت مرحلة جديدة للعسكر
مشرف مبادئه أشد علمانية من أي واحد يف الباكستان فقد قال بأن مثله األعلى هو أتاتورك الذي قضى على الدولة 

العملية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية بسبب أن مشروعها قد فشلت بسبب تغري  والعامل استنكر تلك, االسالمية
املهم أن يعترف , وأكد لألمريكان بأنه سيتنازل أكثر من السياسنيكان جاهز ليتنازل عن مبادئ كثرية ولكن مشرف , النظام

اهز ألن يتنازل عن مبادئ تأسيس الدولة الباكستانية وبرواز مشرف هو فعال ج, به وأن يعطى القوة الكافية ملواجهة االسالم
مادمت ترضي , عبارة عن مصاحل ولو كنت ديكتاتوريا, من أجل أن يعترف به رمسيا وهذه هي الدميوقراطية األمريكية

فبينه , أقول وسوف يتذكر كل مسلم قويل بأن مشرف مصريه إىل اهولو, العامل األمريكان فستكون أحسن شخص يف
هو يظن بأن األموال هي اليت تصنع , وليس هلذا الرجل أي شعبية يف الباكستان, ني ضياء احلق كما بني املشرق واملغربوب

وما أضحكنا كثريا هي االزدواجية , ونسي أن الشعب الباكستاين شعب حيب االسالم ويضحي من أجل االسالم, الشعبية
وانظر إىل ليبيا اليوم بعد أن استسلمت , وانظر إىل تونس إذا شئت, ة األمريكيةولكنها الدميوقراطي, األمريكية يف حتليل األمور

برواز مشرف كان جاهزا ليتنازل عن كشمري , فلن يتعرض هلا أحد ال مؤسسات حقوق االنسان وال بطيخ, لألمريكان
مس فقد أقال اجلنرال عزيز الذي وأول خطوة يف سياسته الفاسدة هي إقصاء رفقاء األ, وأفغانستان مقابل أن ترضى أمريكا به

مث أقال رئيس , وفرض هناك طوارئ لعدة أشهر, وقائد اقليم السند, نفذ العملية بسبب عالقته باملؤسسة الدينية يف الباكستان
ل وال أحد يقو, وغير النظام السائد لعقود يف الباكستان, )الربملان(وأطاح مبجلس الشورى , الباكستان وهو رجل متدين أيضا

ومل نكن قلقانني منه كثريا بسبب أنه يريد تثبيت وضعه وأيضا كانت املؤسسة العسكرية بشكل عام , له ماذا تفعل يا برواز؟
  .وبااهدين من أيام اجلهاد األول, هلا عالقات طيبة بنظام اإلمارة االسالمية

رغم أن , غري الصومال ألا بعيدا عنا هذه األحداث وغريها جعلت قيادة القاعدة تفكر كثريا عن بديل ألفغانستان
وهكذا كلف األخ سيف العدل , هناك مناقشات كثرية إلعادة النشاط يف الصومال ولكن كان املسؤولون مترددين قليال

خصوصا أن الشيخ كان يتوقع أن تنجح , مسؤول األمن بأن يعمل مسح واجياد مكان مناسب للقيادة حتسبا حلاالت أسوء
ويكفينا , إن حصلت العملية فسوف تقوم احلرب العاملية الثالثة"ومل يكن خيفي هذا األمر على أحد وقال لنا , 11/9عمليات 

كان يقصد أن أمريكا ستجن طبعا ويكفي أن خيتفي القيادة حىت " يف هذه الفترة أن نكون أحياء فقط وننتظر تتطور األحداث
الصومال , حيث يقتل كل قادة التنظيمات االسالمية  يف العامل, كنا نتوقع األسوء من اسقاط نظام طالبان, شعار آخر

ولكنه مل يتراجع عن تصميمه للعملية رغم أنه كان يعرف أن الرد سيكون , والشيشان والفليبني وكشمري وفلسطني وغريها
وتعلن أا ال  وهو كان يفكر يف كيفية جعل أمريكا خترج عن السيطرة, حوهلا وكان يشاور جملس الشورى ,قاسى علينا

وأيضا جيعلها حتس بعدم , تؤمن باملبادئ الكاذبة اليت تتبناها مؤسساا القانونية حيث احلرية والعدل واملساوة وعدم التعذيب
جيب أن حيس الغرب بعدم األمن ولو , األمن وترتعب كما يرتعب الشعب الفلسطيين والعراقي وغريها من شعوب االسالمية
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ونظام القطب , يذوقه اجلموع اإلسالمية يف كل مكان بسبب محاقة األمريكان والربيطانني والصهاينة ليوم واحد ليذوق ما
  .األوحد مل يأيت إال باملتاعب جلميع العامل

 رفقته إىل فقد أخربين بأنين حباجة إىل, اختارين سيف العدل ألرافقه يف تلك السفرية السرية جدا ومل يقل يل املهمة
ورافقنا يف هذه , الخفاء القيادة إذا ساءت األمور ت أننا ذاهبون الستطالع أماكن مهمة ميكن إستخدامهاوعلم, جالل آباد

وعندما وصلنا كابل انضم , ويتكلم الفارسية بطالق, وهو خبري يف العالقات مع القبائل, الرحلة الشيخ أبو احلسني املصري
ت أن وزيرستان مرشح بسبب أا متتلك حكم ذايت ورجال القبائل وهنا فهم, إلينا أخ جزائري متزوج من قبائل وزيرستان

ذهبنا لزيارة الشيخ العالمة يونس خالص يف بيته وقد فرح برؤيتنا وجدد , وعندما وصلنا جالل آباد, حيبون الشيخ أسامة كثريا
كان يف , لذي ال ينسى اجلميل أبداجزاه اهللا خري اجلزاء هذا الرجل ا, طلبه لنا أنه جاهز حلماية الشيخ إىل آخر قطر من دمه

الذين أجربوا القوة العظمى من , رؤية رجال مثل الشيخ يونس خالصلعمر عندما زرناه وكنت حمظوظا لالتسعينات من ا
ولكنين كنت , إنه من أكثر علماء أفغانستان علما وعمال, ومن نكون حنن أمام هؤالء املشايخ والقادة, االنسحاب من بالدهم

فكان من , أنا شاب صغري وال أدري رمبا أعمر يف طاعة اهللا, ه الرحالت أتعلم الديبلوماسية والعالقات مع القادةيف كل هذ
وكان هناك بعض الشباب األفغان التابعني لالجنينري حممود رمحه اهللا , واجيب االهتداء ذا الشيخ األفغاين الذي وهب نفسه هللا

ولكن قد تغري مالحمي بسبب أن وقتها كنت يف الثامنة عشر من , ا يف جبال تورابوراوكنت أعرفهم من التسعينات عندما كن
وقد متتعت كثريا من الرحلة وما أدهشين كثريا هي منطقة سرويب , من العمر 28العمر أما أثناء زيارة جالل آباد كنت يف 

أنظر إىل , قلت له واهللا, ق صفوف العدوقال يل سيف يا يوسف أتتذكر مهمتك الخترا, والسد الكبري وعندما وصلنا هناك
واهللا يا سيف إن هللا قد لطف بنا "وقلت لسيف العدل , ا اليوم وحنن يف اجلهة اليت كان عدونا يقاتلنا منهانقدر اهللا فقد مكن

ابقة للعدو متكنت من الذهاب إىل جبل قباء لرؤية املواقع الس, "كنا نريد تدمري هذا السد واجلسور وحنن اليوم نستفيد منها
أقول بأنين بفضل اهللا كنت حمبوبا من , وكان لإلخوة الليبيني معسكر سري هناك, عندما كنا حنارب النظام العميل يف كابل

ويكفيين أنين مع , قبل كل احلركات االسالمية يف الساحة رغم أنين ال أُعرف نفسى ولكن معظم الشباب القدمي يعرفين جيدا
د األمن يف القاعدة فهو من يتوىل حراسات وأمنيات قيادات القاعدة بدأ من أكرب رجل وهو الشيخ األخ سيف العدل وهو قائ

, مل نتمكن من الذهاب إىل وزيرستان واكتفينا باللقاء بالشيخ يونس يف جالل آباد, أسامة انتهاءا إىل أصغرجندي مثلي
ية غري جيدة وقد وصلت معلومات مؤكدة بأن وفور وصويل هناك كانت األوضاع األمن, ورجعنا مسرعني إىل قندهار

  .األمريكان يعزمون على تنفيذ هجومهم على املطار
  

  قيادة عملية ثعالب الصحراء
  

يا يوسف إن الشيخ أسامة يريدك "رجعت إىل مكتيب وكنت أتابع أعمال اإلخوة وفوجئت بأحد الشباب ينادي 
, حفص يف املسجد فسلمت عليهملشيخ أبو حممد والشيخ أبو ووجدت الشيخ أسامة وا, وذهبت للمجمع الداخلي, "فورا
  :وقال الشيخ أسامة لألخ أبو حممد, يف مثل هذه املواقف أعرف أم يريدونين يف مهمةو

أرشح يوسف هلذه املهمة فكل الشباب هم جدد ومعظمهم من تالمذته وحيترمونه كثريا ونريد املوضوع أن يكون  - 
  .جدي

  وسألتهم حبذر
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  ,"كن أعرف عن ماذا تكلفونين؟هل مم" - 
  :فقال يل الشيخ أبو حممد

ونريد أن يأ الشباب لعملية الدفاع , فقد وصلتنا املعلومات أن السي أي إيه ترتب النزال على امع, لدينا طوارئ - 
  ,ولكن كلنا مشغولني ومل جند أحدا ليتوىل العملية غريك

  "أنتم تعرفون أنين أكثر املشغولني" - 
ومن أكاذيب السي أي إيه أن تقول أا , وهذه املرة األوىل اليت أتوىل ترتيب عملية كبرية, أصروا ومل أعارضهمولكن 

مل نلتق بأمري خليجي يف تلك الفترة يف امع والذي ينظر , مل ترد قتل الشيخ ذلك اليوم بسبب أمري خليجي وهذا كذب كبري
ومل أقصر فيما أمرت به فقد مجعت الشباب كلهم , كانت داخل جممع املطار إىل صور اجلاسوسية سيلعم أن حتركات الشباب

يف امع اخلارجي وأخربم بأننا نواجه طوارئ ومن اآلن فصاعدا أنا أمري وقائد امع ومن فيها وقائد هذه العملية وال ينبغي 
ولست عسكري أو باألحرى ال يعرفون أنين ألحد أن يتحرك ألي مكان إال بإذين وطبعا استغرب الشباب ألنين رجل إداري 

أوزع ف, وال أعرف املركزية يف أعمايل, ع أوامري ألنين حمبوب لديهمولكن تقبل اجلمي, عسكري من اللجنة العسكرية
 جمموعات وأعني القادة وال أتدخل يف أعماهلم وأعطيهم مطلق احلرية يف اختاذ القرار الصائب إال قرار إطالق النار فينبغي أن

يتصل يب مث أحول األمر إىل القيادة العليا إن كان أمرا للهجوم أما الدفاع فقد أعطيت مطلق الصالحيات للقادة امليدانيني 
, ووزعت اموعات على املواقع بدأ من نقاط األفغانية يف كل االجتاهات, بالتعامل مع املوقف حسب معطيات امليدانية

وطبعا اجلميع كان يدهش فهناك شباب قدمي جدا وله باع يف العسكرية وهو , تزوجنيووزعت املهمات لإلخوة القدماء وامل
, ولكن فهمت أن الشيخ اختارين لعالقيت بالشباب اجلدد ولكوين رجل سوادنيا حسب معلومات الشباب, اليوم حتت إماريت

ن هم من يسيطر على كل العملألال حيصل بعض احلساسيات لدى شباب اجلزيرة الذين كانوا دئما يكررون بأن املصري ,
  .وهكذا أردنا أن نثبت للجميع بأن العمل يوزع حسب اخلربة وليس اجلنسية

كانت التحركات يف امع طبيعيا يف الصباح أما بعد املغرب تبدأ , قمت بتحريض الشباب وجعلهم حيسون باخلطر
ويتم عمل نقاط التفتيش أما معظم املتزوجني فقد , معالدوريات باالنتشار يف املواقع مبحيط عشر كيلومتر دائرة حول ا

وقد أرسل , وزعتهم داخل امع ليحرسوا العائالت ومقر الشيخ أسامة وكنت أتواصل باموعات القتالية عرب االسلكي
ون هذه حيث تك, إخواننا من لندن مصابيح متقدمة مت وضعها يف النقاط احلساسة بالقرب من جممع الداخلي وبيوت الشيخ

كانت املعلومات األولية اليت لدينا , ولكن عندما يقترب منها أي كائن حي بعدة أمتار تتفاعل وتنور املنقطة, االنوار مطفية
وهكذا وزعنا األقنعة , هي أن األمريكان سيحاولون ضربنا بقنابل صغرية ولكنها استراتيجية ورمبا كيمائية حملاولة ارباك اجلميع

عملنا جوالت ميدانية مع الشيخ والشيخ أبو حممد وقد , وبعد عدة أيام من سري العملية, ت حتسبا لألسوءاملضادة للكماويا
يقوم مبهام , وهنا قلت للشيخ بأنين قد رتبت كل شيء على مايرام واآلن أريد أن أعني شخص نائبا يل, دهشوا للترتيبات

كنت اتفقد املواقع بسرعة مث أرجع إىل موقعي يف املطار يف امع  ويف الليل, ألمتكن من اجناز عمل املكتب, املتابعة ارا
الداخلي وبالذات يف اهلنجر حيث كنت أتواجد هناك مع األخ أبو حممد املصري وسعد املصري وخالد احلبيب ومعظم 

أمثال األخ سامل وحتمس شباب اجلزيرة , وكان األخ أبو حممد املصري مبسوط بسري العملية, الشباب القدماء واملتزوجني
كان شابا متهورا ويعصي اهللا ليل ارا قبل أن يهديه اهللا فقدر اهللا له اخلري  ,الشريف من أحفاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كنت أفتخر ذا , وأحبهم كثريا, وأنا ممن يتفأل بآل رسول اهللا, وهداه للحق وشارك إخوانه يف البوسنة مث آتانا إىل قندهار
وهناك غريه كثريون أمثال أبو , وقد وزعته يف قيادة جمموعة قتالية, ولكنه من أشجع الناس عند اللقاء, البسيط النحيفاألخ 
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وكنا , واهللا عندما ترى حجم أجسام هؤالء الشباب ال تصدق أم من يرعب الكفار, وأبو مصعب السوداين, بصري اليمين
ويف ذات يوم وأثناء وجودي على , انت االستعدادات للمعركة ممتازة جداك, نتذكر الصحايب اجلليل عبداهللا ابن مسعود
أخربت الشيخ أبو حممد  بأنين سوف أنزل إىل الباكستان قريبا وقد تعجب من , أسطح اهلنجر حيث كنا ننام هناك للحراسة

ل يف الباكستان؟ فأخربته وماذا ستعم, قلت له لدي عالقايت اخلاصة بالشيخ وقد أقنعته بذلك" من مسح لك؟"ذلك وقال 
وقال يل انتبه , فقد رتبت األمر أنا وخالد الشيخ حممد والشيخ أسامة, ومل يكن أحدا يعرف تلك املهمة, باملهمة السرية

دمي أنت أمني سرنا وتعرف الكثري من املعلومات فقلت له كل ما أعرفه ق, لنفسك ألننا خناف كثري من أن يلقى القبض عليك
  .فضحك وقال كلنا أبرياء, ي جديد وأنا برئوأنا ليس عند

وافق الشيخ على رأىي وفعال مجعت الشباب يف املسجد اخلارجي مع املطار يف قسم العزابة وقلت هلم بأنين سأعني 
وأحد  وقد اخترت األخ الزبري الشرقي وهو من إخواننا القدماء يف أفغانستان, نائبا يل وينبغي احترامه واللجوء إليه بدال مىن

ومل نكن نريد حتسس شبابا اجلزيرة وقلت هلم بأنين سوداين ونائيب , قادة ااهدين يف البوسنة والشباب يف اخلليج يعرفونه كثريا
وجاء خالد , بعد أسبوعني رجعت األمور إىل مسارها الطبيعي, وقد قام األخ الزبري بالواجب, من اجلزيرة فضحكوا مجيعا
وقد فرح كثريا وذهبت معه إىل الشيخ وشرحنا له , مت للذهاب للباكستان للمهمتنا اخلاصةالشيخ وقلت له بأنين عز

وكنت املرشح , وهذه املهمة مل يتمكن أحد من شباب احلركة االسالمية من تنفيذها, املوضوع وقد وافق الشيخ على طليب
  .وح بتلك املهمة ألا أمنية وسرية جداولن أستطيع أن أب, وهذا فخر كبري لنا, إىل اآلن حسب علمياألول واألخري 

رتبت سفري مع األخ أبو ياسر , م أي بعد سنتني بالضبط من عمليات شرق أفريقيا2000يف شهر الثامن من سنة 
حيث كان هناك ملف خاص بتيكنولوجيا , وطبعا كان بيننا عمل سري آخر, ألنه من كان يرتب سفريات الشباب, اجلزائري

ومع أن الشيخ أسامة منعنا من طباعة العمالت إال أننا كنا نريد فقط أن نصل إىل , بتلك املهمة العمالت وكنت مكلف
شباب من سينغافورا بارسال لنا مادة الفوسفورية اليت تستخدم إلشاعة ما حتت احلمراء  كلفناوقد , معرفة أسرار اجلوازات

وكان , كانت لديها عالقات سابقة بأخي خالد الشيخ حممدوهذه اموعة , حيث نستطيع مواجهة تطورات اجلديدة لألوراق
ويف نفس الوقت ال أميل إىل , لدي آخر األفالم عن العملة األمريكية ودرست النقاط األساسية اليت حنتاجها لتطوير الوثائق

هادي كثري وال داعي والسبب أن اخلري واجد واملتصدقني للعمل اجل, تزوير العمالت رغم خربيت يف جمال التعامل مع األوراق
, اكستانيف رحليت إىل الب ليصاحبين, شاب األفغاين نعمت اهللاكلف أبو ياسر اجلزائري ال, لنا أن نلجأ ملثل تلك العمليات

أقصد بلوتشيستان حيث احلدود الباكستانية األفغانية , ريب األفراد يف املثلث الذهيبتخصص يف موهذا الشاب األفغاين 
  .اإليرانية

  حلة السريةالر
  

ودعت الشيخ أسامة بن الدن بعد صالة , عزمت على الرتول إىل الباكستان بعد سنتني من انفجارات شرق أفريقيا
ومل أخرب الشيخ أبو حفص برحيلي , تيقنت أن اهللا ميسر يل يف هذه الرحلة اخلطرية, الفجر وملا رأيته منشرحا صدره لسفري

وتركت الشابني , أما سيف العدل فلم يعرف ذلك فقد كتمت األمر متاما, ميتألنه سيحاول منعي ألنه حريص على سال
واستخرت رب العاملني وحتركنا صباحا بسيارة خاصة إىل املدينة ولبست مالبس , العربيني من كينيا ليتابعا العمل يف املكتب

مت االلتفاف حول نقاط التفتيش , ا بولدكوعندما وصلن, األفغاين والعمامة األفغانية ألختفي يف احلدود مث ركبنا التاكسي
وطبعا اآلن لست قلقا فمن املمكن أن أقول , فجاءتنا السيارة األجرة وأسرعنا كلنا إليها, مث ذهبنا لألمام لالنتظار, بالسيارة
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, اإىل ماليزي -ألي شرطي أو رجل أمن أنين صحفي أو رجل أعمال فأنا لدي جواز سفر رمسي وقد وضعت أختام سفر من 
واحلمد اهللا واصلنا السفر حىت وصلنا ملدينة كويتا , مث إىل الباكستان حلوايل يومني فقط أي أنين يف داخل الباكستان من يومني

وكنت أريد أن أخرج , وعندما وصلنا ذهبت وحجزت تذكرة يف اخلطوط اليب أي إيه الباكستانية لسفرية داخلية, بسالم
وسافرت بالطائرة إىل , وركبت تاكسى وتركت األخ أبو ياسر اجلزائري يف كويتا, منهااهلاجس النفسي خبصوص املطارات وأ

وأخربين بأن , مث ءاتاين خالد شيخ حممد يف الفندق, ومكثت هناك, كراتشى مث نزلت يف فندق متواضع يف ضواحي صدر بزار
أما خالد فقد كان يتابع سفريات , رؤيته ومل أمتكن من, األخ عبداهللا الشيشان موجود وهو على وشك السفر إىل أزربيجان

ويف هذه الفترة كان أخونا خالد يف ماليزيا لعمل , الشباب إىل أوروبا حيث استعدادات عمليات احلادية عشر من استمرب
  .طرف جديد لرجله املبتور ويف نفس الوقت كان ينسق مع األخني ربيع وسنان خبصوص سفرمها إىل أمريكا

وفور وصول أخي أبو ياسر اجلزائري حتركنا سويا بالطائرة إىل , سامة يف كراتشى وقتها للعالجكانت عائلة الشيخ أ
ومل أكن مرتبط بأحد يف تلك العملية سوى خالد الشيخ , مدينة الهور حيث كانت العملية السرية اليت كلفت به جتري هناك

فتوحة فقد نزلت للباكستان ومعي كل األموال الالزمة وميزانييت كانت م, ومل يعرف أحدا من الشباب عن مكاين, وأبو ياسر
ويرتديها الوزراء , ونزلت يف فنادق فوق اخلمس جنوم, على أساس أن ترسل مبالغ أخرى عند احلاجة عن طريق خالد الشيخ

يف ذلك الفندق وعملت , ومكثت حلوايل شهر, والسفراء األجانب وحىت برواز مشرف كان يعمل بعض املؤمترات فيها
وهكذا انتقلت إىل , مث قررت أن أستأجر شقة مفروشة بسبب تطور العملية, عضوية كاملة فيها حيث امتلكت البطاقة الذهبية

وقد انتسبت إىل , اليت يسكنها رجال األمن واجلنرالت) ديفنس(أفخر األحياء يف الهور واملأمونة جدا وهي حي الدفاع 
وقبل يومني من عملية يو إيس إيس كول اتصل يب أبو , يف خالل شهرين وختصصت يف رسم الوجوه, معاهد الفن والرسم

فقلت له أعرف ذلك لكنين يف , ياسر من كراتشى وقال يل بأن الشيخ يطلب من اجلميع الدخول ألن العمل العسكري قريب
وفعال يف , أفغانستانوسافر هو وخالد إىل داخل , وسط مشوار ولن أستطيع مقاطعة عملي وأنا يف أمان وال أحد يكثرث يل

وال أدري هي جاءت , ولكنها مل تستطع أن حتمي نفسها, الىت جاءت حلماية مياه العرب, الشهر أكتوبر مت تفجري املدمرة
عسكريا من قوات  19وقتل أكثر من , ؟ أو من الكيان الصهيوين؟ إننا دائما نعيش يف الوهم!لتحميهم من ماذا؟ من شعوم

  .العدو الكافر
أن وقد أخربين , وأعطاين مبلغا من الشيخ أسامة, دئة األمور سافرت إىل كراتشى وقابلت األخ خالد الشيخوبعد 

من ناحييت حتركت من جديد إىل الهور وتابعت عملي وقد متكنت من إرسال برقيات عرب و, الشيخ مسرور بسري العمل
وبعد أن أكملت عملي يف , القمري قد قتل يف أفغانستان" ونأن فاضل هار"األنترنت الت عاملية وإذاعات عاملية مفادها 

وهو الشاب الوحيد , الهور سافرت إىل كراتشى وكان أول يوم رمضان املبارك ألجد األخ املال املكي فك اهللا أسره هناك
ي فندق يف الرتول ألىل كراتشى ونزلنا يف بيت واحد فلم أقدر على الذي يعرف عن عملية يو إيس إيس كول فقد وصل إ

وسيشتركان يف , وقد عرفت حينها أن األخ ربيع وسنان مل يشتركا يف علمية املدمرة, تلك الفترة بسبب األوضاع األمنية
  .إن شاء اهللا 9/11عمليات 

قد ردت علي بوابل من الرسائل , حتركت لألنترنت ألجد أن معظم احملطات االخبارية اليت أرسلت هلا خبصوص مقتلي
والعجبيب أن األخبار حتدث أنىن كنت , الصحف معرفة املزيد عن ذلك هل يف أفغانستان أو يف عملية كول؟ وحاولت تلك

وأخربم بأن أساس نشر , تريد تفاصيل عن األخبار, وقد وجدت رسالة من إذاعة صوت أمريكا, يف اليمن يف تلك الفترة
وطبعا كنا قد اتفقنا مع خالد والقيادة أنين سأجلأ هلذه احليلة  ,هو ملساعدة زوجته للدخول يف عدا" فاضل هارون"خرب مقتل 
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وقد قرأت , ألم عندما سيعرفون أنين ميت فسوف يتركوا بسالم, جلعل السلطات األمريكية ختفف عن زوجيت ومالحقتها
هبت إىل شركة االتصاالت وذ, وفورا عرفت أنه حان وقت التحرك السريع, اجلرائد القمرية يف االنترنت وقد نشرت نبأ وفايت

  :وتكلمت مع زوجيت وقد دهشت لسماع صويت وسألتها, دقائق 10وطلبت 
  "هل دخلت العدة؟" - 
  ,"إن اخلرب وصل لكن والدك رفض فتح البيت للتعازي ألنه مقتنع أنك مل متت - 
د هلؤالء ارمني أن يستمروا ليصدق اجلميع باخلرب ألنين أريد راحتك وال أري, كان ينبغي أن تفتحوا البيت للتعزية" - 

  "يف مضايقتك
  فسألتين سؤال عجيب 

  ملاذا اتصلت إذًا بعد شهر من نبأ وفاتك؟ - 
  "طبعا خفت ألن ال تتزوجي بشخص آخر" - 

  :وقالت يل,  ضحكت وهي تظهر السرور
  أنا لن أتزوج بعدك أبدا - 
  "رةفأنت زوجيت وأنا حي ولكن عندما أموت فأنت ح, هذ حقك اإلالهي"  - 
  من أين تتكلم؟ - 
  ,)الباكستان" (من بلد أم ياسر اجلزائري" - 
  "هل هناك أناس أوصلوا أمانات لعندك؟" - 
  .وصلت أموال وأنا خبري واحلمد هللا وعائلتك مل تقصر معي - 

  :وهي سألتين, كانت املكاملة كلها لتطمينها بأنين خبري ومل أمت ولكن جيب أن يكون الوضع كما هو
  لدك بأنك حي أم ماذا؟هل أخرب وا - 
  "طبعا محايت تعرف أنين حي, نعم ممكن ذلك ولكن بتكتم وال خترب اآلخرين باتصايل" - 
  نعم هي تعرف فهي اليت أخربتين باتصالك - 
  "طيب أم لقمان اجتهدي يف الدعاء يل فأنا سأحترك غدا ألبنك خالد" - 
   مع السالمةسلمين على األخوات كلهن وأسأل اهللا أن حيفظك إن شاء اهللا - 
  "أحبك كثري, مع السالمة يا حبيبيت" - 

وودعت اإلخوة , وكانت األوضاع يف كراتشى غري جيدة بعد أحداث الكول, وهكذا أكدت لزوجيت أنين حي أرزق
, وقد جنحت يف مهميت مائة باملائة واحلمد اهللا, يف كراتشى وهكذا مكثت يف الباكستان يف املهمة اخلاصة حلوايل أربعة أشهر

وأسرعت إىل السوق وصورت نفسى صورا جديدا , بالطائرة إىل كويتاوحتركت مع أخ عريب باكستاين هو شقيق أبو بدر 
وقد انتظرت ساعة كي حتمض الصور وبعد ذلك , ألنين سوف أخرج ملهمة أخري قريبا, لكي أستخدمه يف اجلواز اجلديد

ألنين , ومل يكن األخ األفغاين املسؤول بادخال الشباب موجودا يف كويتاحتركنا مع األخ العريب الباكستاين سويا إىل احلدود 
فتحركت يف نفس اليوم بأجرة إىل , ومل أرد أن أبقى يف كويتا لفترة أطول أبدا, مل أخرب أحدا بأنين راجع لداخل أفغانستان

على الرتول وطلب ربنا ان فأوقف السيارة وأجننا لسنا أفغانتبه احلارس الباكستاين بأ, وعندما وصلنا البوابة, احلدود يف تشمن
إنك بينجايب وال ينبغي لك أن : "ولكنه رفض وقال يل, فقلنا له بأننا نريد فقط سوق بولدك وتشمن, ألننا بنجابينيمنا العودة 
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فهذا أمر جيد  وقلت لألخ الباكستاين بأن يبتعد من اجلندي ألن ال تتطور األمر فمادام حيسبين باكستانيا" تدخل أفغانستان
متر ومن هناك ودعت األخ الباكستاين  100ورجعنا للوراء حلوايل , بالنسبة يل بدال أن يكتشف أنين عريب فيعتقلنا

وفعال مت ذلك ووصلت إىل مدينة , ليتم عبور احلدود بالتهريب, أي بدوالر واحد, واستأجرت دراجة نارية مبائة روبية
لباص وعندما وصلت كان الوضع طبعا غري عادي فقد أخلي جممع املطار كلها ومكتيب وتوجهت لقندهار با, بسالم" بولدك"

فكلما تقترب عملية أو تنفذ عملية جيب على العائالت أن ترتل ملدينة قندهار , انتقل من جديد إىل املدنية بسبب عملية كول
  .واالندماج مع اتمع األفغاين

الشيخ أسامة وقد فرح بالنتائج وقابلت الشيخ أبو حفص وفرح بعوديت  حتركت فورا إىل امع الصغري حيث قابلت
وعملت جنبا على , مكتيب اجلديد مع مكتب االعالم ف العدل وهنا بدأت عمل مكثف وكانوكذلك الشيخ أبو حممد وسي

وبعد عوديت قرر  .التابعة للقاعدة) سحاب االعالمية(جنب مع األخ خالد الشيخ الذي استلم العمل االعالمي وأسس مؤسسة 
الشيخ أن يرسلين للمهمة اجلديدة وهي مواجهة اليهود يف شرق أفريقيا وكانت هذه املهمة سرية جدا ألا ستكون األول من 
نوعها فكل التنظيمات الفلسطينية هي تقاتل الصهاينة بالداخل ولن تتجرأ أي فصيل فلسطيين من مواجهة الكيان الصهيوين يف 

وهذا ليس عيبا فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها واحلق أقول حىت حزب اهللا لن , أو اجلهاد أو فتح وغريها اخلارج سواء محاس
أما حنن فقد كنا , ولو فعلت ذلك جيب أن ختفي األمر وال تعلنها أبدا, تتجرأ على مواجهة بين صهيون يف اخلارج علنا

على بين صهيون أن يعرفوا أم لن ينعموا باألمان يف اخلارج فيجب , جاهزين لضرب الصهاينة يف اخلارج واإلعالن عن ذلك
وليعلم اجلميع أننا ال نعترف , رجاع الدولة الفلسطينية املسلمة إىل أصحااالفلسطينيني يف الداخل من ذلك وإ حىت يتمكن

وحىت لو , من بين جلدتنا فهم جمموعة من قطاع الطرق جاءوا لفلسطني مبساعدة من بعض اخلونة, بدولة امسها اسرائيل أصال
ولكن ال أوافقهم على , الفلسطيينالربملان اعترفت باسرائيل فهذا شأا فال نكفرهم بدخوهلم دخلت محاس يف الربملان و

أما ما يهمىن هو ترعيب هؤالء الصهاينة الذين متكنوا من االرض وهم اليوم , وليس فعلهم شأن كل املسلمني, طريقتهم
  . واملسحني سوء العذابيسومون يف املسلمني

وقد فرح الشيخ , أخرب الشيخ أسامة قائدنا أبو حفص الكوماندان بأنه ينوي إرسايل خلارج الباكستان لضرب الصهاينة
وقد مضى شهر رمضان بسرعة ومل أمتكن من الدخول لالعتكاف مع الشيخ , أبو حفص لذلك ولكنه كان قلقا لبعض الشيء

  .موعة اليت ستتحرك معي لشرق أفريقيا للعملية اجلديدةأسامة بسبب أنين كنت أجهز ا
  

  التجهيزات للسفر
  

مت االتفاق مع الشيخ أبو حفص خبطف أو ضرب طائرة العال أو أي شركة طريان يهودية ومراكز اليهود يف أي منطقة 
وقد تأثرت كثريا لرؤية اليهود يف شرق أفريقيا ردا على مقتل الطفل الشهيد حممد الدورة أمام عدسات والقنوات العاملية 

وأريد أن أقول هلؤالء ارمني أننا , ولكن اليهود مل يرمحوه أبدا, يقتلون ذلك الطفل الصغري الذي حاول أن حيتمي جبسم والده
, كمم يف نريويب ولكن مراعاة لألطفال الكينيني الذين جبانب1998وإال لفجرنا سفارتكم يف سنة , ال نقاتلكم لردود أفعالكم

  .وحنن إن شاء اهللا سنقاتلكم باملثل إن أردمت ذلك, تقتلون فقط, وحنن نعلم أنكم  ال تراعون أحد
كان الوقت يدامهين فقد متكنت من جتهيز األخ يوسف الكيين وأبو حممد الكيين ومها من العرب الكينيني وإبراهيم 

وقد رافقتهم بنفسي إىل املعسكر وراجعت معهم , أبو احلسن الكيين وهو أخ عيسى الكيين ومن أصل صومايل, عثمان
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وأخربم , األسلحة اليت سنستخدمها يف عملنا ومل أخربهم مبا نويت فعله ألنين كنت أتوقع أن ميسك أحدنا فتفشل العملية
 ,وقد راجعنا مع بعض الصاروخ, املضادة للطريان 7صاروخ سام يف ويوسف هو متخصص , فقط بأن جيتهدوا يف التدريبات

مث عملت مراجعة معهم يف استخدام األسلحة , ورمينا صاروخا واحدا يف املعسكر وكان الشيخ أبو حممد يعرف ما نقوم به
وعدنا إىل قندهار وراجعنا مع االخ املهندس املهاجر , تركت املعسكر مع اموعة, وكذلك القناصة, اخلفيفة بتخصص

ر التطورات يف املتفجرات وجتهيز اخلالئط والسيارات املفخخة بالطرق وأعطانا آخ) مسؤول ملف الكيميائي يف القاعدة(
حيث كان علي السفر , وجهزت أوراقي اجلديدة, مث جهزت أوراق الشباب, وقد عملنا جتارب عملية يف جممع املطار, اآلمنة

  .جبواز سفر أفريقي بدال من اجلواز العريب
وعلمته كل ماعرفته , شيخ سويدان جيدا ليتوىل أمر املكتب بعديفاجتهدت يف جتهيز األخ , بدأت األحداث تتسارع

واستطعت أن أطور املكتبة يف خالل السنتني اليت استلمتها ونظمتها , وكذلك قد وصلتنا مطبعة جديدة من نوعية ليزر ملون
, ة باألعمال الكثريةمليئ 2000كانت األشهر األخرية من سنة . واحلمد هللا مل يكن هناك أي أوراق تتعبنا, أحسن تنظيم

وقد فوجئت عندما أخربين سيف العدل بأن اإلمارة االسالمية وبصعوبة شديدة وافقت على احدى , والتطورات السياسية
, وسألتها أي قناة إذاً؟ فأجاب حسب معلوماتنا األولية فهي قناة اجلزيرة القطرية, القنوات العربية أن تعمل بداخل اإلمارة

وسألته هل مكتبها يف , ن أكون حذرا ألن رجال الصحافة ال يتأخرون يف نشر أي معلومة جديدةونصحين أنين جيب أ
فحمدت اهللا ألن ااهدين بكل صراحة ال حيبون الظهور كثريا يف القنوات ألسباب , قندهار؟ فأجابين بأن املكتب يف كابل

أتعجب اليوم أن , قنوات اإلخبارية اليت تم فقط بتجاراوكنا نبتعد كل البعد عن هذه ال, وكنا خنشى أن تصورنا سرا, أمنية
ومل , وكل ملفات األعضاء يف مكتيب, أنا أمني سر القاعدة, يتهم مراسل اجلزيرة تيسري علوين بأنه عضو من شباب القاعدة

, فص املصريوهي ختص الشيخ أبو ح" الشيخ تيسري"كان لدينا كنية , يكن لدينا منذ تأسيس القاعدة أي مسمى تيسري
, يظنون أن كل صحفي هو جاسوس والذي يعرف ايديولوجية ااهدين فسيفهم أن تيسري علوين يكون متهما لديهم ألم

فكيف بأن يرضوا جباسوس بينهم؟ إن تيسري علوين حياكم من قبل االمربالية العاملية الظاملة بسبب شجاعته يف البقاء لتغطية 
ملاذا مل يعتقلوا مجال إمساعيل , وإن كان هناك مصداقية يف كالم األمريكان, وهو يدفع مثن مهنته, مأساة الشعب األفغاين احلر

كل , عطوان وهو أول صحفي عريب يعمل لقاء مع الشيخ الذي عمل اللقاء األول مع الشيخ أسامة؟ وملاذا مل يعتقلوا عبد البار
هل تيسري , سواء ضدنا أو ضد األمريكان, ظهار احلقائق كما هيهذه احملكمات هي تستهدف قناة اجلزيرة اليت تعمل على ا

أمثال حممد خري , ومراسلون من قناة اجلزيرة, هو الوحيد الذي تواجد يف تلك الفترة؟ كان هناك شباب تليفيزيون أبو ظيب
, هل األمر عن عائلتهنسأل اهللا أن يفرج عنه ويس, البوريين ويوسف الشويل وغريهم وملاذا تيسري بالذات؟ هذا ما جنهله

أقول هنا وليعلم اجلميع أن كل هؤالء احملللني ال رمي هي الرابطة بني القاعدة ووالعجيب أن يقال بأن عالقته مبصطفى ست م
وهو معروف أنه يعارضنا وعارض , يف فترة طالبان مل يكن مصطفى ست مرمي عضوا يف القاعدة, يفهمون شيئا عن القاعدة

يؤلف الكتب ضدنا سابقا وعندما رجع إىل أفغانستان أواخر التسعينات حاول تأسيس خط وجبهة طالبان سابقا وكان 
, إذًا الرجل له أفكاره اليت ختصه وال منا, منفصلة عنا وعمل عدة مؤمترات ليستقطب شباب اجلزيرة ومشال أفريقيا وغريها

نية أفغانستان ينسب للقاعدة وهذه سياسة عدواأصبح كل من كان يف , ولكن بعد أن أسقطت دولة اإلمارة االسالمية
وإذا كان مصطفى ست مرمي هو وراء عمليات مدريد فالقاعدة األم هي بعيدة , ط النابل باهلابلوإجرامية من قبل أمريكا خلل

عنها وال يغرنكم استخدام إسم كتائب أبو حفص املصري ألن الرجل أيضا قد استشهد وكثري من الناس يستخدمون اسم 
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مينع اجلميع , احلقيقة أن يف هذا العامل االجرامي اجلديد, لسنا تكفرييني وال متشددين, لقاعدة وهم ال يعرفون حقيقة منهجهاا
  .هم مبجرد ذلكإظهار أي تعاطف مع املسلمني ألنه سيت من

غانستان قبل خروجي من أف 11/9كنت أعمل مبجهودين يف هذه الفترة فقد كان من املفروض تكملة أوراق شباب 
وكانت , بفضل اهللا من جتهيز معظم شباب بالد احلرمني حيث نظفنا جوازام من التأشريات الباكستانية ألا مشبوهة ومتكناّ
نكلفهم , ريذلك إن الشباب الذين عملوا معي مل يعرفوا ما جيرحلة األويل من العملية يف مكتبنا واحلمد اهللا الذي وفقنا لامل

سيتم تسفريهم إىل أمريكا , فقد أخربين باخلطة كلهاالد على علم مسبق بالعملية بسبب عالقيت خب وكنت, بالتجهيز فقط
وخيتطفون طائرات أمريكية عن طريق سكاكني األكل واالستيالء على كابينات الطائرات واسقاطها على أهداف حكومية 

كان خالد خيتارهم بدقة ويرسل  حيث, فذين أنفسهموهذه املعلومات مل يكن أحد يعرفها حىت املن, مشروعة يف داخل أمريكا
, فاحلمد هللا أنه هيأ الظروف لذلك, جهزها ويتم تسفري األخ عن طريق إيران حيث ال يتم ختتيم جوازاملنا اجلوازات فن

وكما قلت فالشباب الشامي كان جيتمع , وكانت هريات تشهد تطورات سريعة وكلف األخ غريب بأن يفتح مضافة هناك
ناك أيضا وكانت مدينة مشهد يف إيران هي املعرب الرئيسي هلؤالء الشباب من بالد احلرمني مث يسافرون باجلو إىل البحرين ه

كانت املهمات األولية أم يرتلون يف فنادق ويتجهون إىل السفارة األمريكية , ومنها يدخلون برا إىل جدة أو الرياض
, ولكن ناجحة يف نفس الوقت, كانت عملية سرية جدا, ا ينتبه أهاليهم لذلكويشرعون يف أخذ تأشريات سياحية بدون م

, ع األخري وبنفس طريق الذهابفقد متكن كما قلت معظم الشباب من أخذ التأشريات والرجوع بسالم إىل قندهار للودا
, مة من معرفة أي خلل فيهاهز اجلواز حبيث ال يستطيع ضباط املخابرات يف السفارات األمريكية وأجهزم املتقدوكنا جن

يعىن أننا قمنا بوضع أختام دول سياحية مرغوبة فيها وغري , وطبعا كان من الواجب تسفري هؤالء الشباب وهم يف قندهار
مشبوهة يف جوازات الشباب ليبدوا وكأم يسافرون كثريا للسياحة واحلمد اهللا رجع هؤالء إىل قندهار يف العشر األواخر من 

ومبا أن مكتبنا هي , عروة وحممد األمري وزياد اجلراح والشحي فهم كانوا يف أوروبا واخلليج يتابعون أعماهلم أما, رمضان
األهم وسري للغاية مت جتهيز مكان لنوم أولئك الشباب ألن ال يندجموا مع األخرين وعندما رجعت متكنت من احضار الربامج 

ومت إعطاءهم , ألن خالد الشيخ كان يريد تدريبهم على ذلك) ينغ مسيالطرفال(اخلاص بقيادة الطائرات الكبرية باحلاسوب 
والغريب أن بعض , وهم واهللا مل يكونوا يعرفون بالضبط حجم العمل الذي سيقومون به, دورات سريعة يف اللغة االجنليزية

والشيخ نفسه كان يبشر الناس  ,الشباب رأى رؤية بالعملية وقد استبشر الشيخ بذلك وأخربه بأن ال يقص تلك الرؤية ألحد
  .أن هناك عمل كبري سيهز العامل وسوف تنسى العامل عملية شرق أفريقيا

وقد عرفت أنه متكن من الذهاب إىل املدرب , يف هذه الفترة وقبل العيد وصل األخ األسري موساوي املغريب من أوروبا
وقلت له لقد غبت كثريا عن النادي فقال يل أال , القريب والقتال, األفغاين اخلاص وأخذ بعض التدريبات يف قطع املفاصل

. وهو كان لديه تنسيقات خاصة مع خالد شيخ حممد بشأن الطيارين الذين يف أوروبا, ؟تعلم أنين يف اخلارج دائما هذه األيام
أعدت مؤسسة وتكرميا لعمليات يو إيس إيس كول جاءنا الشيخ أسامة يف العشرة األواخر من رمضان يف مكتبنا حيث 

ومن عجائب , وفيه ترى مأساة الشعب الفلسطيين مث كيفية تدمري املدمرة كول, سحاب شريطا جديدا مسوه شريط كول
ولكن كان , أخذه النعاس ونام ومل يستيقظ إال بصوت االنفجار, عملية كول أن األخ الذي كلف بتصوير العملية عن بعد

ت ألننا إن شاء اهللا على احلق وال داعي لنا إلثبات ذلك مادام نريد مرضاة اهللا عز يف احلقيقة ال أشجع تصوير العمليا, خريا
جاءنا , وعمليات القاعدة النموذجية ال تصور من قبلنا, وأما إن كان ذلك من أجل حتميس ااهدين يف العامل فال بأس, وجل
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من جانيب قلت له بأنين جاهز ؤيته حيث نصحهم ولر 11/9موعة الشيخ وأفطر عندنا وقد فرحنا كثريا يئه وأيضا فرح جم
  :للتحرك وسألين

  هل الشباب كلهم جاهزين للمهمة؟ - 
  "نعم" - 
فأي أخ  يشعر خبوف من الرتول , ال جترب أحد بالرتول معك إن العمليات ضد الصهاينة هي أصعب واجنازها أقوى - 

  .لة حنتاج إىل شباب ال خيافون يف اهللا لومة الئمحنن اآلن يا يوسف يف مرح, فألغيه من العملية, معك للباكستان
  ".إن شاء اهللا لن جنرب أحدا" - 

, كنا مستعدين للسفر وقد أخربين األخ خالد بأن هناك موقع جديد على االنترنت تدار من قبل إخواننا يف بريطانيا
شفرة يف كراتشى ألمتكن من االتصال وهكذا اتفقنا أن يسلمين ال, وال أحد يدخل فيها إال بشفرة, وباسم قندهار دوت كم
وقلت هلم , وبعد خروج الشيخ مجعت جمموعيت وراجعت معها حول عزميتهم ملواصلة املهمة اجلديدة, باإلخوة عندما سأسافر

بأنين ال أجرب أحد على الرتول معي ولكن من سيرتل جيب أن ينفذ األوامر باحلرف الواحد ألننا سنذهب ملهمة صعبة ومل 
يا يوسف أنا فعال قلقان جدا بشأن السفر هل ممكن أن "وعندئذ تراجع األخ أبو احلسن الكيين وقال يل , باملهمة بعدأخربهم 

أما حممد الترتاين ويوسف فقد أكمال التدريبات , ورحم اهللا رجال عرف قدر نفسه, فقلت له نِعم الرجل" تلغيين من العلمية؟
  ".يكفي أن تقوال بأنكما ذاهبان للزواج يف الباكستان"ا سيسافران خلارج الباكستان وأخربما بأن ال خيربا أحدا أم, معي

فقد جن األمريكان , كان الشيخ ينتقل من مضافة إىل مضافة ومن بيت سري إىل آخر بسبب الظروف األمنية املتطورة
األمريكية املشروعة سنة بعد سنة  وحنن كنا قد عملنا استراتيجية ضرب األهداف, ألن ضربة كول كانت منوذجية جدا جدا

وطبعا ومبا أن موقعي حساس والشيخ , وطبعا ال أحد يعرف أماكان وبيوت الشيخ إال املقربني, وإن زادت املدة فتكون سنتني
حيتاجين يف معظم األحيان كنت أذهب لرؤيته للتنسيق بشأن العملية وقال يل بأنه قد أخرب الشيخ أبو حفص باملوضوع وجيب 

وفعال عزمىن الشيخ أبو حفص , التعامل مع الشيخ أبو حفص بصفته أمري اللجنة العسكرية وقائد عام للعمليات اخلارجية علي
  :فقال يل, يف بيته ومعي الشيخ أبو حممد واملهندس عبدالرمحان املهاجر حيث أننا دائما نعمل مع بعض يف أصعب الظروف

  اجلديدة بنفسك؟هل أنت واثق أنك تريد أن تقود العملية  - 
  "أما الرتول فقد وافق الشيخ على كل شيء, يا شيخ أبو حفص إنين قد رتبت كل شيء وأريد نصائحك األخرية" - 
  ,أنا قلقان يا يوسف من أن متسك وخنسر فرد مهم يف اجلماعة - 
  "إن شاء اهللا لن أمسك ولست أفضل من الشيخ عمر عبدالرمحن املصري أم كيف؟" - 
  !وأنت رجل مطلوب درجة أوىل, إختاذ األسباب الالزمة صحيح لكن جيب - 
  "يا شيخ هؤالء ليسوا أذكى منا ويف نفس الوقت معنا اهللا وكما تعلم إنين قد أخذت بكل األسباب الالزمة" - 
  سأله أبو حفص فأجاب. ماذا ترى يا شيخ أبو حممد؟ - 
  .أظن أنه قد قرر الرتول ونسأل اهللا أن يوفقه - 

  و حفص قائالفأضاف الشيخ أب
  .وكنت أقسم باهللا بأن ينصرنا, إنين رأيت يف املنام أنين أحلف باهللا أن يوفقنا يف عملية ضد الصهاينة - 

  فرد عليه الشيخ أبو حممد املصري
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فإن شاء اهللا ربنا سيوفق أخونا يوسف واإلخوة يف العمليات , يا شيخ أبو حفص مادام قد أقسمت باهللا أن ينصرك - 
  .ضد الصهاينة

فقلت له بأنين أنوى مبدئيا خطف العال من نريويب والتفاوض من , وأين ستتم, مث تكلمنا ببعض التفاصيل حول العملية
أجل األخوات الفلسطينيات يف السجون والشيخ عمر عبدالرمحن وبقية األبطال يف السجون األمريكية وكذلك الصهيونية مبن 

فنصحين , يني وكل املسلمني لن أميز سنحاول أن نعطي العملية طبعا دينية تامةفيهم شباب حزب اهللا واإليرانيني والفلسطين
كان الشيخ أبو , وأخربين بأن الباقي علي ألنين القائد امليداين املباشر للعملية, كثريا يف عمليات اخلطف وكيف يتم عمل ذلك

فإننا مل خنرج , العاملني بأن يوفقين فيما أنويه حفص متفاءل وهذا كان مؤشر جيد وأنا طبعا كنت أستخري ليل ار وأدعو رب
وأخربين بأن ال , ورملوا نساءنا, للسياحة بل ملقاتلة الذين أخرجونا من ديارنا وأموالنا وقاتلونا وشردوا نساءنا ويتموا أوالدنا

وكنت أملك , ريقيا مث أمريكاأنسى األهداف التجارية مثل السفن التجارية األمريكية الكبرية اليت تتحرك من اخلليج جلنوب أف
  .امللف الكامل لتلك العمليات

ونعلم أن هناك خسائر مادية وباليني , أخي القارئ حنن نعلم كيف يتأذى العدو بعملياتنا, متت اجللسة خبري واحلمدهللا
ير يف هذه احلكومات وإظهار الوجه الشر, ااك االقتصاد الغريب الكافر, الدوالرات تنفق من أجل حماربتنا وهذا ما نريده

وأما الذين ال يفهمون معىن احلروب فهم ال يقدرون , ألا ال تم بفقراء العامل طبعا بل تم باملصاحل فقط, الغربية الكافرة
رغم أن كل سنوات احلرب يف فييتنام , بليون يف سنتني من احلرب يف العراق 5.6لقد كبدنا خسائر أكثر من , تلك اخلسائر
نعم لقد وقع األمريكان يف املستنقع االسالمي وليس هلا خمرج إال الذل واالعتراف حبق , بليون 5.1لعدو إال مل تكلف ا

  .االسالم كقوة وليعلم اجلميع بأننا يف حالة حرب
مل أكن طبعا خبيال بالنسبة لدولة طالبان فإذا أرسلوا يف الطلب أذهب للمساعدة يف إخراج الة اجلديدة وقد طبعت 

وكان الشيخ أبو حفص , لغة العربية واالجنليزية وكان املشروع برئاسة وزراة اإلعالم وبالتعاون مع اللجنة الشرعية للقاعدةبال
وأخ بريطاين من أصول بنغالديشى , املوريتاين من يتكفل بذلك وكذلك األخني أبوصهيب األمريكي املعروف باسم آدم حيى

طاين ومها من يقومان بترتيب النسخة االجنليزية وكانت الة ناجحة جدا يف وهو صاحب ريتشارد ريد اجلاميكي الربي
وكنت أعمل يف تدريب على تصميم الغالف وأعطي رأيي يف الغالف اخلارجي ويف تنسيقات الكتابات , أعدادها األولية

فقد متكنت , العرب واإلدارة األفغانيةويف هذه الفترة كانت االمارة االسالمية تشهد تقدما سريعا يف العالقات بني , واملقاالت
وكانوا يتعلمون , للعجم من األزبك والطاجيك واألفغان وغريهم, اللجنة الشرعية للقاعدة من فتح معهد الدراسات العربية

إذاً كانت للقاعدة مضافات يف كابل وقندهار وجالل آباد وخوست , اللغة العربية قبل أن يبدأوا بالدراسات الشرعية
  .توهريا

واستدعى ) خالد شيخ حممد(فقد عزمنا األخ خمتار البلوشي , بالعزومات ألننا يف العشر األواخر من رمضان شغلنا
ومعظمهم من بالد احلرمني ومل يكن أحدا يعرف مبهمة هؤالء الشباب ولكن كان بعض اإلخوة يتساءلون , 11/9شباب 

هل لديكم موعد خاص معي كلما أعزم يف مكان ", م تالميذيوكنت أمازحهم بصفته, كيف يهتم الشيخ وخالد الشيخ م
إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل , كنت أعرف مبهمتهم ولذلك زاد احترامي هلم, فيضحكون من اخلجل" أجدكم أمامي

كان  ,وأضرب مثاال لذلك, فمهما كانوا جدد وحنن قدماء لكن درجتهم عنداهللا أعلى, أجسامكم ولكن ينظر إىل قلوبكم
وقد استشهد يف اخلط األمامي يف كابل رءاه أحد الشباب يف املنام وسأله أين أبو , هناك أخ كنيته اصيل وهو من بالد احلرمني

فسأله األخ وأين , فقال بأنه يف اجلنان ومراتب عالية, عطاء الشرقي؟ وهو األخ أبو زيد التونسى الذي استشهد أيضا يف اخلط
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وهذا دليل , يقصد أن مراتبهما أعلى منه, ا من منفذي عمليات شرق أفريقيا فقال نرامها كالنجومعزام وأمحد عبداهللا؟ ومه
واضح أن العمليات االستشهادية حيث االنغماس يف صفوف العدو رغم قلة الزاد والتأكد من أنك ستقتل هلذا الفعل فضل 

مالك أخ أنس بن مالك رضي اهللا عنهما وترمي نفسك  فعندما تعمل كما عمل الرباء بن, أكرب عند اهللا من القتال العادي
وأنت تعلم , ويف حالة الضرورة طبعا, على أصوار وحتصينات العدو الكافر وجيشه العرمرم تقصد مقاتلهم وليس قتل النفس
عندما  وليس هناك أخ ينوى قتل نفسه, يف نفس الوقت أنك لن تستطيع مقاومة تلك اجلموع فعندئذ يكون إميانك أقوى طبعا

وال فرق مبن , فهي وسيلة, يتقدم لعملية استشهادية ضد الكافرين أو عندما يرمي بنفسه يف وسط الصفوف بنية قتل أعداء اهللا
قتل ومن لبس قنابل يف جسمه الحىت  ن حيمل سالحه وواجه جيش كبري وصمودجندي وم 4000محل سيف واقتحم 

وال أحد يقول , تلف الوسيلة و بال شك االستشهادي أعلى مرتبة عند اهللافالغاية واحدة ولكن خت, وهاجم العدو وفجر نفسه
ولكن للضرورة وضد , يل جيوز يف فلسطني وال جيوز يف أفغانستان أو العراق أو كشمري أو ما إىل ذلك مادام جيوز فهو جيوز

وحنن قلنا تستخدم يف حالة الضرورة وليس ضد املسلمني أو الكفار الذين مل حياربوننا , أهداف كافرة واضحة وصعبة املنال
أتعرف معىن ذلك يا أخي؟ يف حساباتنا , 220000مقابل  3000, وراجع إن شئت تاريخ معركة مؤتة, القصوى

وهل هذا معقول؟ وكلنا نعرف أن اهللا أجاز , 800والسبب أن لكل جندي تقريبا سيقاتل , العسكرية يسمى انتحار جيش
ولكن هذا دليل أن مواجهة العدو الكثري بأي وسيلة لقتلهم ال مانع لذلك ! هذا جنوين 800 ولكن, ألحدنا أن يواجه نفرين

  .يف شرع الرمحن
هناك املستغربني واملستشرقني والصليبيني الذين يقولون بأن الدين , وامسح يل أيها القارئ بأن أذكرك بأمر مهم

وهذا كالم باطل , ن قبل االسالم مل يكن هناك تنافس حريبوبأ, االسالمي واملسلمون هم الذين بدأوا احلروب ومهامجتهم
إن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم عندما بعث كانت األمرباطورية الصليبية برئاسة قيصر حتتل بالد العرب يف , أساسا

يبية وكذلك كانت وكانت أوىل القبلتني حتت الوصايا الصل, الشام ومشال جزيرة العرب وفرضوا قوم وديانتهم على العرب
بل أرسل إليهم رسال , ورغم ذلك مل يبادئ الرسول الكرمي هؤالء حبرب أبدا, لألمراطورية نفوذ يف مشال أفريقيا وغريها
ولكنهم قاموا بقتل الصحايب اجلليل احلارث ابن عمري سفري رسول اهللا إىل ملك , يدعوهم إىل نور االسالم واهلدى واحلق املبني

ومل يكن أمام الرسول الكرمي إال أن يرسل الصحابة للدفاع عن حق , عث لتبليغ دعوة الرسول ألهل الشاموقد ب, الغساسنة
انظر كيف خرج كل الصحابة من املدينة يف سفرية صعبة ومميتة ملناصرة فرد واحد من , هؤالء املظلومني ورد كيد الظاملني

وكان من واجب اخللفاء الراشدين اخراج , قلة العدد والعتادوقد صمد الصحابة وانتصروا يف حرب مؤتة رغم , املسلمني
احملتل الصلييب اخلارجي من األراضي العربية وجزيرة العرب بوصية رسول اهللا الذي عقد اللواء ألسامة ابن زيد قبل موته صلى 

عرب فهم مواطنون من عهد أما النصاري واليهود ال. وهذه هي احلقائق التارخيية وليست جمرد كالم فارغ, اهللا عليه وسلم
, هلم حق املواطنة, املدينة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها ال أحد يستطيع سلب حقوقهم ألن اإلسالم قد حفظ هلم ذلك

وإذا ظلمهم السلطان يعاقب كما عوقب ابن عمرو بن العاص عندما ظلم القبطي وقد رد اخلليفة عمر رضي اهللا عنه حقه 
  .موهذا هو عدل االسال

هذه الفترة كانت فترة حساسة بالنسبة للعالقات مع املقاتلني الشيشان وجيش أبو سياف والصومال وكسوفو 
, فقد اجتهد الشيخ أسامة يف ترسيخ العالقات مع تلك البالد وكأنه يتوقع مرحلة جديدة وصعبة, وكشمري وكردستان العراق

أما حركة أبو سياف يف الفليبني , يبخل الشيخ أسامة مع أحد واحلمد اهللا مل, فرييد تقوية العالقات مع ااهدين يف كل مكان
من السفر إىل الفليبني ومقابلة القيادة هناك ورجع , فقد كلف األخ يعقوب البحر وهو صهر األخ أبو عبدالرمحن الكندي
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والشيخ , يسافر جبواز ميين ألنهوقد فرحت كثريا لعودته ألننا جهزنا سفره وقد قلقنا , لتهساملا ومعه شريط مصور من رح
أما اخلطاب يف الشيشان فقد كان هناك إخوة تابعني له يف أفغانستان وينسقون مع , نفسه فرح كثريا بعودته إلينا ساملا

فهو من كان يتكفل باالتصاالت املباشرة بشباب اخلطاب أما جمموعة سيف االسالم اخلاص بالقاعدة , أمثال الضحاك, القاعدة
 وهؤالء الشباب تدربوا لدينا سابقا على مهامات ختص, رمضان وعرب برايف كانت اتصاالت من مضافة الشيشانوشباب 
  .بالوثائق

ومنعت األريانا , كانت األمور تسري على التمام سوى أن العقوبات على االمارة االسالمية كانت تتزايد يوما بعد يوم
ورغم أنين مكثت سنتني يف , كن اهللا كان مع الشعب األفغاين وإمارمول, اخلطوط اجلوية األفغانية من السفر للخليج

واهللا إن , وتقام يف كل مجعة يف ساحات املالعب, أفغانستان حتت احلكم االسالمي ولكنين مل أمتكن من مشاهدة احلدود
عون قوانني بشرية ال تردع ويض, الشريعة االسالمية هلا هيبة يف النفوس وهذا هو السبب الرئيسي أن الكافرين يعارضوا

فالشريعة ال تعترف بالسجن املؤبد , إن احملاكم الشرعية ليست كالكوت بينال الفرنسية أو احملاكم الغربية بصفة عامة, الظاملني
هل سرقت؟ نعم , أو تعذيب اجلاين فمن وجد أنه أخطأ يقام له احلد وخيلى سبيله وانتهى املوضوع ليس هناك تعقيدات كثرية

إال أن يعفو عنك , خالص يتم قطع يدك بأمر من اهللا ورغم أنف الكافرين, ...وتقر بذلك بشهادة فالن؟ نعم... تسرق
وارمون , والذين يدعون أن الدين االسالم رجعي فالينظروا ماذا فعلت القوانيني البشرية بالدول, اإلمام بظرف من الظروف

 أحد وهو أعزب يضرب أما إن كان حمصنا فيقتل بسبب أن فعله ذلك يأيت إذا زىن, يف تزايد يوميا رغم كثرة القوانني
فاإلسالم ال جيرب الناس على ايء , وله احلق أن يستر نفسه وال يعلن ذلك ويترك األمر بينه وبني اهللا, باألمراض للمجتمع

لنا إىل أخذ االحتياط حىت الذين ال يزنون وانظر إىل مرض نقص املناعة الذي أجربنا ك, وتقدمي شكاويهم اليت بينهم وبني اهللا
وهكذا جاءت الشريعة اإلالهية , إذاً العذاب عم اجلميع ,جيب عليهم عندما يذهبون للحالقة أن يتأكدوا من املوس املستخدم

عفو عنك إال أن ي, سواء كنت إمرأة أو رجال ألن األنفس البشرية بريئة, وإذا قتلت أحدا بقصد ستقتل, لتكون رمحة للجميع
, واهللا سبحانه وتعاىل يغضب هلذا العامل املنحل, وإذا قتلت باخلطأ فهناك قانون رب العاملني مفصل يف كتابه ايد, أهل القتيل

وتوضع املواثيق , باسم الثقافات وينتشر فيه الزىن والربا واخلمور والفجور واملعاصي بشكل علين, حيث يعبد األصنام ليل ار
فلن تسمع من أي زعيم أمام املأل ليدعو ,  تقوم العالقات بني الدول االسالمية والكافرة على أساس املادة فقطحلماية ذلك مث

بل يدعوم إىل االستثمار األجنيب والتواجد العسكري عندنا , رئيس دولة كافرة للدخول إىل دين حممد صلى اهللا عليه وسلم
إن أفغانستان , إمرأة ألا زنت أو قتلت أو عصت اهللا ووجبت هلا العقوبة إن اهللا يغضب لذلك أكثر من قتل رجل أو, فقط

فاألمن كان مستتب يف كل , كانت يف أحسن أحواهلا عندما حكمها أمري املؤمنني بشهادة الكفار الغربني يف األمم املتحدة
, وإقامة احلدود, مية وأحكامهاولكن هيبة الشريعة االسال, ألنه مل يكن لديهم شرطة, وليس لكثرة شرطة طالبان, مكان

  . }الذين إن مكنهم يف األرض أقاموا الصالة وءاتوا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عن املنكر وهللا عاقبة األمور{
وكانت جمموعة , فقد عزمنا أيضا األخ أبو عمر املغريب وصهره أبو الفرج اللييب, تتابع العزومات واحدة تلو األخرى

فقد كانا عالقتهما يب جيدا , وتعجبت من الشقيقني, نت هذه آخر عزومة أشترك مع هؤالء الشباب الطيبنيوكا, معنا 11/9
واصطحبين خالد إىل مكتبه , وقد ربح البيع إن شاء اهللا, لقد باعا أنفسهما هللا, ومها كانا جدد يف الساحة, وحيبون املزاح معي

ستطيع ودراستها وقلت له بأا بسيطة ون أشريات األمريكية كي أنظر إليهاوأعطاين جوازات الشباب الذين متكنوا من أخذ الت
فلن نستطيع , عمل مثلها غري أا مربجمة يف الكومبيوتر فهي مربوطة بالسفارات وكل مطارات أمريكا وعند وزارة اخلارجية

, وفرحت ألن اهللا يسر األمور بشكل أفضل ,خرق الكومبيوتر احلكومي األمريكي إال خبربات يف جمال الربجمة والقرصنة العاملية
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وهكذا ذهبنا مع , وقررت أن أصلي وراء هذا اإلمام التقي العادل, مث قدم عيد الفطر ومل أكن قد صليت وراء أمري املؤمنني
وكانت اجلموع , وأقيمت الصالة يف أطراف قندهار قرب أرغندايب, الشيخ أسامة للصالة وكذلك حضرت نساءنا وأوالدنا

وأصريت يومها أنين سأدخل يف املسجد ألصلى مع أمري املؤمنني وفعال وبفضل اهللا متكنا من التقدم للحراسة يف بوابة , ريةكث
وطبعا اجلموع يف خارج , وأمحل سالحا فطلب مىن ترك مسدسي عندهم ودخلت للداخل, القبة وأخربم بأنين من العرب

, فقد جف كل شيء واملطر مل يرتل لفترة طويلة, م املال حممد عمر يدعو اهللاوصلينا العيد بسالم وقا, املسجد أكثر بكثري
فهو , وصدق اهللا فصدقه, بدأ يدعو اهللا بأن يغيثنا باملطر ومل خنرج من املسجد حىت نزل املطر, وواهللا وليس مبالغة وال جماملة

  .من أولياءه الصاحلني

  لقاء أمري املؤمنني
  

إن شخصية املال حممد عمر هي غامضة وال أحد يعرف , ة املوضوع يف مسرييت اجلهاديةقد اخترت هذا العنوان ألمهي
وأحيانا يتدخل يف حل , ولقد رأيت املال حممد عمر عدة مرات يف شوارع قندهار وهو يسوق سيارته الشخصي, الكثري عنه
,  كنت على وشك اخلروج من أفغانستانومبا أنين, بالذات الفقراء واملساكني, وكان مكتبه أيضا مفتوح للجميع, الرتاعات

, كنت أمتىن من قليب أن أرى هذا اإلمام جمرد الرؤية وليس مقابلته, أو تتغري الظروف, ورمبا لن أعود إليها يف القريب العاجل
 أمة حممد إن الناس يتدفقون إىل الفساق وارمني والبغاة والزنات وحىت الكفار والذين يشيعون الفاحشة يف, فرؤيته يكفيين

ومسوا أنفسهم جنوما السينما واملوسيقى والفن وهم املخربني , الذين أعطوا أحسن األمساء لتضليل الناس, صلى اهللا عليه وسلم
ألخالق األمة فيتسارع الناس ليأخذوا توقيعام ولكننا عكس ذلك فنحن نعرف من هم أبطال األمم احلقيقني الذين جيب أن 

وهو ال حيب الشهرة والكامريات , معظم الصحافيني يف العامل حيلمون رد الوصول للمال حممد عمرإن , نأخذ توقيعام
  .بل يكفيه بيانا لشعبه يف وقت الشدة عرب إذاعة الشريعة, واملقابالت املتلفزة

, ولقمان م هو اخلامس يل وأصليه يف أفغانستان وبعيدا عن حبيبيت أم لقمان واألحباء آسيا2000كان عيد الفطر 
وأخذت دراجيت النارية ألحترك ا إىل بيوت اإلخوة إللقاء , وبعد الصالة حتركت سياراتنا لقندهار وذهبت ملكتيب كالعادة

, وصلة الرحم من أفضل العبادات, وطبعا كان لدي عائالت جيب زيارا ألا من أويل القرىب, التحية ومباركتهم لعيد الفطر
وكما قلت فابنته زينب هي بنت أم لقمان , املوريتاين قد وصلت من بالدها بعد غياب طويلوكانت زوجة أبو عبيدة 

هذا هو عمك أبو لقمان والد إخوتك "وقال هلا أبوها , بالرضاعة وقد دهشت عندما رأيتها فقد كانت كبرية ماشاء اهللا
وحنن افترقنا يف السودان من سنة , يفهم قليال وهي مل تكن تفهم هذه املسائل ولكن عبدالرمحن أخوها األكرب كان" بالرضاعة
وطبعا زرت عائالت األخ , فهي مبثابة آسية بنيت متاما, واهللا فرحت لرؤيتها, سنوات 4م أللتقي بزينب الشنقيطية بعد 1996

مث لن أنسى , الطيبة فسمية بنته كانت من أهم البنات الالوايت أتقرب إىل اهللا باإلحسان إليهن بالكلمة, األسري أبو مهام املصري
ومبا أا بنت الشهيد فكانت , وهي ولدت يف أسبوع واحد مع بنيت آسيا, أبدا بنت الشهيد حفصة بنت عبد احلق اجلزائري

ومعظم , واجلميع كان يعرف أنين أهتم بأخبار البنتني, وكانت يف اخلامسة من عمرها متاما كعمر آسيا, لديها مرتلة يف قليب
وال أنسى أن من أهم العائالت اليت تربطىن عالقات مباشرة بسبب قرابتهن , نب حملبيت لبنت األسري والشهيداألخوات كن يتعج

وكل بنات سيف العدل كن يعرفن أن إخوان أوالدي , وخالد كان مبثابة ولدي, بأم لقمان عائلة سيف العدل املصري
كان من واجيب االحسان إليهن , ع صاحبات أم لقمانومل أقصر م, بالرضاعة ومل أكن أشعر بالوحدة لوجود األقارب

املتزوج , وعائلة مصطفى املصري, عائلة أبو حممد املصري, وأهم تلك العائالت, وزيارات أزواجهن يف األعياد وغري األعياد
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ا كانت وكل العائالت الكينية أل, متزوج من كينية وعائلة أبو صهيب الكيين, من كينية وكذلك عائلة شعيب املصري
ولن أستطيع أن أنسى كل اخلري الذي قدموه لنا عندما كنا يف بالدهم كضيوف فقد , تربطين عالقة لغة وعمل مع اإلخوة

  .آوونا ووقفوا معنا يف كل السراء والضراء
 وقد أيت كثري, ومن هناك قدمنا مباركتنا للشيخ أسامة بن حممد بن الدن, بعد هذه الزيارات حتركت إىل بيت الرمان

  :,ووجدت فرصة ألسأل أبو عمر املغريب عن برنامج الشيخ للعيد, من الضيوف ألجل ذلك
  "هل سيذهب إىل أمري املؤمنني أم كيف؟" - 
  .أتوقع ذلك ولكن ليس لدي معلومة كاملة - 
  أنت تعرف يا يوسف بأن الشيخ يغري مواعده يف أي حلظة حسب أمنياته - 
  "ف ذلك؟أال تظن أن سيف العدل ممكن أن يعر" - 
  واهللا يا يوسف ممكن أن تسأله فهو مسؤول األمن وصاحبك - 

  :وفعال حتريت مكان سيف وقلت له
  "هذه املرة ال ينبغي أن أترك دون مرافقة الشيخ إىل أمري املؤمنني" - 
  ومن قال بأننا سنذهب إىل أمري املؤمنني؟ - 
  "علي يا سيف حنن دفناه سوا كيف باهللا عليك تقول يل هذا؟" - 

  :وقال يل, ضحك سيف العدل ألنه كان يعاملين كأخيه األصغر وأنا طبعا أحبه يف اهللا ألنه علمين الكثري
  الشيخ نفسه من يعرف, رمبا نتحرك أي حلظة إىل أين؟ ال أدري, خليك قريب منا يف هذه الفترات - 
لم فإنين ال أحب الظهور يف وأخربين إن كان ذاهبا هلناك فسأبقى وإال كما تع, أنت تعرف وجهة الشيخ! ال" - 

  "التجمعات الكبرية
  قلت لك إبقى وهذا يكفي - 
  "مع السالمة إذا سأرافقكم" - 
  لتجد مكانا يف إحدى السيارات, من اآلن نسق مع مسؤول احلراسات األخ أبو عمر املغريب - 
  "طبعا سأحرص على ذلك" - 

لسيارات مع األخ أبو عمر املغريب وقال يل بأن ا وتكلمت, وفعال مل أرجع للمكتب وتركت دراجيت يف بيت الرمان
وبقيت هناك إىل أن صلينا صالة الظهر مث حترك , الكابينا اخللفية أي مكان وإن كان يف سأركب يفوقلت له , كلها مليئة

فرين مث حترك الشيخ لبيت قريب من بيت الرمان حيث املضافة العامة وقابل الشباب املتدربني والقادمني من املعسكرات واملسا
  :بدأ بالقول, فلما رآين الزبري, ونائيب يف عملية ثعالب الصحراء, وهو كما قلت كان قائدا يف البوسنة, لبيت الزبري الشرقي

  أيها القائد قد تركتنا واختفيت - 
  "كنت يف مهمة رمسية خارج أفغانستان" - 
  فرحت بعودتك - 
  "اء وقد عزمت نفسي بالقوةإنين مل أعرف أنك عزمت الشيخ على الغد, شكرا" - 
  واهللا ال نعرف أخبارك ألنك معزول ومكتبك ال يستطيع أحد اإلقتراب منه - 
  ".إال أبا الزبري فهو ضيف شرف يل يف أي حلظة" - 
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ألنه ملا حيترمه الواحد , وهذا كان يسعدين, دون أن يعرفوا من أكون, يف احلقيقة كان شباب اجلزيرة حيترمونين كثريا
كما أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حذرنا , ألن الشيطان يبدأ يلعب بعقله, يدس باإلحراج الشدقه اجلهادية حيبسبب سواب

  .ونسأل اهللا أن جيعلنا من املخلصني له آمني, من املداحني ألال حتبط األعمال
ملؤمنني اليوم جيب ا هل أنت ذاهب ألمري, بعد الغداء توجهت إىل الشيخ وقلت له كما تعلم فإنين راحل عما قريب

, ألنين ال أريد أن أحرج يف آخر حلظة, ويكون وجودي مع وفد الشيخ رمسي, فعلت ذلك ألخرج من الشكو, مرافقتك
ففرحت جدا وكنت أعلم أنه لن خييب , فقال يل نعم حنن ذاهبون وستكون معي نسق مع أبو عمر املغريب ليجد لك مكانا

  .فرتب يل مكان يف سيارة الشيخ أبو حفص, مر الشيخوأخربت أبو عمر بأ, آملي يف طليب
ومعظم هذه السيارات حتمل حراس الشيخ من شباب اليمن واجلزيرة وأمريهم أبو , حتركنا بأكثر من ست سيارات

عمر املغريب وقائدهم أبو محزة الغامدي وكان عمر املغريب ولد أبو عمر من حراس الشيخ الشخصيني فقد ترىب هذا الولد يف 
ملعسكرات أيام اجلهاد األول مث حترك مع والده إىل السودان وقد بلغ وهو يف السودان مث علمه أبوه الكومبيوتر وأدخله ا

, مث رجع به إىل أفغانستان ليكرب, وكان يعمل يف اللجنة اإلعالمية يف السودان مع مكتب هيئة النصيحة واإلصالح, املدارس
وأوالد شيخ , وكذلك أوالد الشيخ أسامة بن الدن, ربوا وكربوا وهم يف القاعدةفقد ت" أطفال اجلهاد"وهم ما نسميهم 

, وطبعا عمر يتقن البوشتوية والفارسية كاألفغان, والشيخ أبو الوليد وغريهم, وعبد الرمحن الكندي وعبدالرمحن يب إمي, سعيد
ألنه لو , ساس أنه أفغاين من جالل آبادم بقي يف األسر على أ1997ومن قصصه أنه عندما أسر يف معارك جبل سراج سنة 

, ألنه كان يكره أصدقاء األمس بسبب أم يعاونون اإلمارة االسالمية ضده, كشف أمحد شاه مسعود أنه عريب ألعدمه
ومتكن عمر من إخفاء شخصيته العربية طوال سنة كاملة إىل أن جاء فرج اهللا واستبدل بأسرى من البنشرييني بتدخل من حاج 

وهو من حكى الكثري عن املأساة , ومت اإلفراج عنه بفضل اهللا ومنته, حاكم جالل آباد األسبق ومن أشد معارضي اإلمارةقدير 
ومل يكن , حيث يضغ أعداد كبري يف حاويات صيفا وشتاءا, اليت يتعرض هلا األسرى عند مسعود وكيف يعاملهم كاحليوانات

هذا الولد , من جرحه وال أحد يبايل بذلكوخيربين بأن الديدان كانت خترج  وهو طبعا كان جمروجهناك رعاية طبية للجرحى 
وقبل أن أغادر أفغانستان , منوذج أطفال القاعدة وكفى أليب عمر فك اهللا أسره شرفا, سنة تقريبا 24الذي أصبح عمره اآلن 

حيث احلصار والدمار , أساة العراققد عرفت أن أبا عمر خطب له لدى عائلة عراقية جديدة يف الساحة وكانت هاربة من م
  .األمريكي

فهم الشيخ أبو حفص املصري وخالد شيخ حممد وسيف العدل مسؤول , أما الضيوف الذين سيذهبون ألمري املؤمنني
م واملقر 1999وحتركنا الجتاه جنوب قندهار فقد غري املال حممد عمر مقره بعد تفجريات , وكنت من الضيوف طبعا, األمن

 تصميمه ليكون مضادة للهجمات الكيمائية حيث ممرات االنسحاب وحجمها الكبرية وكما قلت فإن الشيخ أبو اجلديد مت
واحنرفنا عن الطريق العام املؤدي ) يستخدم اليوم كسجن من قبل قوات االحتالل(,حفص كان له يد يف تصميم املقر اجلديد

ومل يكن الطالبان يعرفون الشيخ , تيش األوىل وتأكدوا من هويتنا العربيةمث قابلنا نقطة تف, مث دخلنا منطقة معزولة, إىل هلمند
مث حتركنا لنجد نقاط أخرى يف األمام وأكملنا تقدمنا إىل أن وصلنا لبيت كبري وحمجوب من الرؤية بالداخل بسبب , أسامة

إعلم يا أخي املسلم أننا . فوا علينااحلراسة الشخصية للبوابة وتعر توبقينا يف اخلارج ملدة بسيطة حيث قدم, ارتفاع سوره
فاملال حممد عمر من , ذاهبني ملقابلة أكرب رجل يف العامل أمري املؤمنني املال حممد عمر فحىت الشيخ أسامة ال يساويه يف مقامه

الشيخ أسامة  واملسلمون يف العامل كانوا يتابعون تصرحياته حول مطاردة, قائدنا وأمرينابعد اهللا سبحانه وتعاىل هو يرعانا 
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ومن ال يشكر الناس ال , وجيب أن نزل الناس منازهلم, وهو من صمد أمام أكرب دولة يف عصرنا, وإخراجه من أفغانستان
  .يشكر اهللا

أمري املؤمنني ألننا سنقابل , أسلحتهم يف السياراتمث أخرب الشيخ اجلميع بأن يتركوا , وصلنا عند البوابة الرئيسية للبيت
والشيخ أسامة أيضا فارق , وفعال مت ترك مجيع األسلحة, فكأننا نذهب لوالدنا, الده لنا بعد اهللا سبحانه وتعاىلوهو من سخر ب

وكان , وعملنا حلقة كبرية, ودخلنا للداخل وقد فرش لنا فراشا عادية من السجادات البالستيكية, الكالكوف اخلاص به
شاب من آخر الدنيا من جزر , من أهم حلظات التارخيية يف حيايت كنت أكلم نفسي وأقول هذه, عددنا يزيد عن العشرين

قدم , وبعد مخس دقائق من االنتظار, القمر يكرمه اهللا بأن يسلم على أمري املؤمنني وقاهر الكافرين يف زمنه إنه لشرف كبري
أمري املؤمنني املال حممد عمر تأكدنا أنه , إلينا رجال يلبس جاكيت عسكري أخضر اللون وكثيف اللحية واحدى عينيه جمروحة

وبدأ , فهو كان قائما وينبغي لنا أن نقوم مقابل ذلك, وقمنا مجيعا لنسلّم عليه, تكرميا له وملكانته, وقد ساد الصمت متاما
وعندما وصلت عنده سلمت , مث الشيخ أبو حفص املصري مث الشيخ سيف العدل مث بقية الشباب, الشيخ أسامة بالسالم عليه

أخرب , ملا انتهت السلسةو, تكلم بكلمة غري وعليكم السالموهو ال ي, بلساين وبيدي وحبيت رأسه كما يفعل اجلميععليه 
وبقي هو والشيخ أبو حفص واألخ سيف العدل وخالد الشيخ حممد ومحزة , فقد انتهت املهمة, الشيخ اجليمع باخلروج

وبدأ الشيخ أسامة بالكالم حيث شكره على استضافته لنا وحتمل , مالغامدي وأنا وأبو عمر املغريب وولده عمر ليترجم الكال
, مشاكلنا واالخالص الذي يبديه ألخوانه املهاجرين وكنا ننتظر من عمر أن يترجم ولكنه عجز عن الكالم هليبة أمري املؤمنني

نبيه وينظر لتحت وحيرك رأسه متاشيا فقد جلس وتربع وضم يديه بني ج, رغم أنه ال يتفوه بكلمة, واهللا إن له هيبة غري طبيعية
وبعد أن , مث تدخل خالد شيخ حممد النقاذ املوقف فهو جييد أيضا البوشتوية, وينظر إلينا أحيانا ويبتسم, مع كالم الشيخ

حنن نعمل كل هذا من أجل اهللا "مفاده , تكلم أمري املؤمنني ببضع كلمات حمكمة ومفيدة وصرحية, أكمل الشيخ أسامة كالمه
وانتهى , "وهناك ضغوطات كثرية ولكن اهللا سوف ينصرنا, أهم شيئ أن ال تتصرفوا دون علمنا, وضيوفنا, أنتم إخوانناو

فحراسه , وطبعا لو أحدنا ال يعرف مواصفاته مسبقا ملا عرفه أنه أمري املؤمنني ببساطته, الكالم وهو ال يتكلم بصوت عايل أبدا
وكان هدف الشيخ من جميئه , وبسيط, أما هو فرجل عادي جدا, ن األوراق واهلواتفوحيملو, الشخصين يلبسون أحسن منه

أال جيد املسلم مأوى ليلجأ إليه حيت ", قال فيه, هذه املرة ليشكره على خطابه املعلن عرب إذاعة الشريعة وتكلم بكالم عجيب
أفغانستان وملاذا أمريكا  أوى من أمريكا بل منأن الشيخ أسامة مل يطلب م هقصدو" وانه يف الدول اإلسالمية؟يف ما بني إخ

إال أن يكون هناك حمكمة , أنه لن يسلم الشيخ أسامة ألي طرف باهللا يومهاوأقسم  ,؟وهو ضيف االمارة االسالمية تضايقه
السالم يف اواهللا قد رفع راية , يقبل النتيجةعادلة إسالمية وليس األمم املتحدة لتحكم يف قضيته وبداخل أفغانستان وهو س

, حنن أيضا منلك حماكم عادلة ال يظلم فيه أحد, ال تقول يل حمكمة العدل الدولية وما شابه ذلك, العامل وهذا هو االنصاف
فنحن اليوم نرى العامل كلها حتكم بقوانني األمم املتحدة الوضعية اخلبيثة اليت ال ختدم إال مصاحل الدول , ولو كان يهوديا
وعندما رأى كثرة الضغوطات , ب إن كانت هناك حماكمة للشيخ أسامة ففي حمكمة إسالمية ال غريجي, الكربى والصهاينة

فلم , وهذا من حكمة املال حممد عمر, كلف جملس الشورى يف النظر بشأن الشيخ أسامة ورفع قضيته للعلماء يف أفغانستان
والذين يدعون أننا منظمة تكفريية , القرار يف البالد يرد أن ينفرد بقرار خيص الشعب واحلرب إىل باستشارة العلماء وصناع

هم يلفقون األكاذيب يف العراق وملاذا ال يتكلمون عن اجلهاد األفغاين ضد , فهم واهللا يظلموننا وسوف نتحاسب أمام اهللا
. ولكن ال حياة ملن تناديطالبان األحناف أصبحوا تكفرييني؟ هل , األم يف أفغانستان إىل اليومفإن القاعدة , احملتل األمريكي
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وهكذا مت مقابلة البطل املال حممد عمر وقد شعرت بارتياح كبري ألنين ذاهب لسفرية طويلة ورمبا أمسك وأسجن ولكن لن 
  .فالعامل اإلسالمي بفضل اهللا خبري بوجود هؤالء, أبايل مادام هناك أمثال املال حممد عمر يف هذا العامل

  
  
  

  الوداع
  

وطبعا ألنين شافعي , ألنين أريد املغادرة بعد الست األول من شوال, وتابعت الترتيبات النهائيةرجعت فورا ملكتيب 
وكنت أحترك بسيارة خاصة للمعسكر ألجنز بعض , كنت أصوم الست من شوال متتابعة ليس كبقية اإلخوة احلنابلة واملالكية

مث سافرت بسرعة إىل كابل يف رحلة , لشيخ أبو الفرج اللييباألعمال ولتوديع الشباب القدماء أمثال أبو عمري الباكستاين وا
فقد عرف أن هناك , خاصة لتوديع أخي ورفيق الدرب وصديقي املصري مصطفى أبو جهاد النويب وقد دهش عندما رأين

  :فقلت له, سبب يئ
  "يف املنطقة العربية إنين سأغادر للصومال وأنين أقنعت اإلدارة على مواصلة العمل هناك كقاعدة ثانية لنا" - 
  صحيح يا هارون أنا فرحان لذلك فأنا متحمس للصومال - 
واهللا إنك , لو أعطيتين مبالغ كبرية وطلبت مىن الرتول إىل الباكستان لن أفعل ذلك, أتعرف يا هارون أقصد يوسف - 

  ,!جريئ كيف جترأت على الرتول؟ وأنت مطلوب
ميلون  20وهل تعلم أن يف كراتشي , العامل صورة شخصية لنا؟ هل حتسب أن األمريكان أعطوا لكل فرد يف" - 
  "كيف يتعرف عليك األمريكان من بني هذه اإلعداد؟, نسمة

  - :قلت له....إنك جريئ يا أبا لقمان - 
وحنن حبجة أننا مطلوبون , فهم يقتلون نساءنا وأطفالنا, ولكن األعداء هم الذين زادونا جرأة, احلذر من الشجاعة" - 

  "يا أبا أنس ادعو اهللا يل بالتوفيق ألنك يف الثغور األمامية, قد عزمت يا عبد الوكيل, يف أفغانستان وال خنرج ملواجهتهمنبقى 
  وأنت كذلك يا أخي  - 
  ".تعرف مل أستطع املغادرة دون السالم عليك فأنت رفيق الدرب ورمبا لن يرى أحدنا بعد اليوم" - 

وقد ظهر عليه آثار التعب وحنف كثريا لكثرة , ى املصري من املخلصني يف عملهوهذا األخ مصطف, تأثر كثريا بكالمي
فقد كان هذا اجلنرال الذي كان يف بداية , مشاكل الشباب العرب يف كابل فهو كان مسؤوال عن اخلط األول ومحاية كابل

ماعات اليت ليست لديها عالقات وكما قلت سابقا فإن كابل كانت مليئة باجل, الثالثينات يتعامل مع اجلميع حسب قدرته
وهو رجل كيميائي ) مدحت(فهناك األردنني بقيادة الزرقاوي وجمموعات صناعة املتفجرات التابعة خلباب املصري , بالقاعدة

ية وهناك مجاعة اجلهاد واجلماعة االسالمية واملقاتلة الليب, حيب املتفجرات ولكنه مل يكن يوما من األيام عضوا يف القاعدة األم
الذي رجع من إسبانيا بعد أن عارض نظام اإلمارة مث تراجع عن ) عمر حكيم(وجمموعة أبو مصعب السوري , والتوانسة
وكان يعارض الشيخ أسامة يف , وهو رجل معروف مبناظراته حول احلركات االسالمية وتشدده يف نفس الوقت, معارضته

والشيخ أبو مصعب السوري معروف أنه , يع ويتعامل معهمولكن من كرم الشيخ أسامة أن يقابل اجلم, مواضع عدة
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أقصد هنا بأن ال يظن أحد أبدا أن كل من ذهب إىل أفغانستان أو فجر  , السموم وغريها من املتفجراتمتخصص يف صناعة 
وأبو , ضناوبعض هذه اموعات اليت حتدثت عنها كانت تعارض أفكارنا ومازالت تعار, يف مكان يف العامل هو من القاعدة

إن القاعدة عندما تعمل , أما اليوم فهو ممثله يف العراق كما يعلم اجلميع, نفسه كان يعارض الشيخ أسامةالزرقاوي مصعب 
وحنن نعلم أنه ليس موجه , وهناك اليوم من يفجر ويعلن أنه من القاعدة, عملية تعلن رمسيا وال تستخدم اللف والدوران أبدا

وكل هذه اجلماعات مل تكن تأخذ أوامرها مباشرة من أخينا مصطفى حىت يف وقت , سبنا بأعمالنامن قبلنا واهللا سوف حيا
ومل تشارك هذه اجلماعات يف اجلهاد األول فعليا كما مل تفعل , كان هناك فعال أزمة يف التعاون بني هذه اموعات, احلرب

ولكن عندما يصل أفراد هذه , وتسحب الشباب اجلدد ذلك يف وقت طالبان بل كانت تسكن يف كابل وتناظر وهلا أفكارها
ودعته ورجعت يف اليوم الثاين , اجلماعات للخط األول فعندئذ جيب طاعة األمري ويأخذون األوامر مباشرة من أخينا مصطفى

  .لقندهار فقد كنت على عجلة من أمري
اإلخوة الكينيني يف بيت أخينا شيخ فعملنا جلسة عزومية وطبخنا املأكوالت مع , كان علي توديع كل الشباب

فقد انفجر أنبوب الغاز وتأثر , وكان هذا البيت قد شهد انفجار ضخما قبل عدة أيام, سويدان وأبو صهيب احلضرمي
زوجام جبروح طفيفة ولكن اهللا  توأصيب, اجلدران باالنفجار وأصيب املولودة اجلديدة حبريق وكانت عمرها يوم واحد فقط

وكنت قد أعطيت األخ شيخ سويدان إجازة ليتابع حالة زوجته واألوالد ولكننا ذهبنا إليه يف بيته لنعمل , اهللاستر واحلمد 
فنحن على وشك السفر إىل الباكستان وقد حضر األخ أبو صهيب احلضرمي ويوسف وحممد ترتاين وفهد حممد , عزومة وداع

ويربطين عالقات , تربوين شخص مهم جدا يف حيام اجلهاديةفكل هؤالء الشباب اع, وشيخ سويدان وأمحد خلفان جيالين
وكنا دائما ننكت على بعضنا , ومعظمهم على الالئحة اإلجرامية األمريكية بسبب عمليات شرق أفريقيا, مهمة جدا م

فعلى رأس كل واحد منا , وحنسب عدد األموال اليت سيجنيها من يسلمنا إىل أمريكا فكانت تصل لنصف بيليون
وال يعين أا لو أمسكت , إن اهللا قد كتب لكل واحد منا أجله, وكنا نضحك كثريا لغباء الواليات األمريكية, $ميليون25

  .بنا سوف منوت أو أا متلك أرواحنا
فنصحين , زرت الشيخ أسامة يف امع الصغري وأخربته بكل التجهيزات وبأنين جاهز للحركة, من شوال 6يف تاريخ 

وسألين إن كنت قد أكملت شوال , يل بالتوفيق وقال يل بأنين جيب مقابلة الشيخ أبو حفص للترتيبات النهائية كثريا ودعا
مث سألين, فهو يعرف عاديت يف الصوم, فقلت له بقي يوما واحد لدي:  

  ,ألن حتضر عرس صاحبك؟ - 
  "حممد ابنك؟! من تقصد" - 
  هو طبعا من يكون غريه - 
وحممد على العني , ولكن تعرف ظروف األوراق اليت أمحلها يف السفر مرتبط بالوقتأريد ذلك , ...يا شيخ" - 

  "فقد كنت أمسع له القرآن وأحثه على احلفظ قبل أن يبلغ وهاهو اليوم قد بلغ ويفكر يف الزواج, والرأس فأنا صديقه
املصري فاطمة  والعروسة هي بنت أبو حفص, سنة وسوف يتزوج بعد ست من شوال 16طبعا كان عمر حممد 

, وكذلك ليصبح هناك مصاهرة بني القادة, أراد الشيخ أن يكرم الشيخ أبو حفص وهو صاحبه يف اجلهاد, تقريبيا 13وعمرها 
وكان املتزوج من أوالد الشيخ هو عبداهللا يف , وحممد يكون حمظوظا فإخوانه الكبار مثل عمر وعثمان والوجيه مل يتزوجوا بعد

  :وزادين الشيخ قائال يل, حضرمية من بور سودان احلجاز وسعد تزوج من
  ال يضر إن أحضرت الفرح؟ - 
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مث أطلعته على بعض التطورات السرية يف عملي فقال يل , ضحكت كثريا عندما أصر على أنين جيب أن أحضر الفرح
  .إذًا جيب أن تتحرك فورا

  .نا إىل املعسكر ملراجعة بعض األعمالمعي وحترك املسافرونسلمت عليه مث حتركت مع الشباب الكينيني الذين 
ومها , كنت أنا واألخني اللذان سيسافران معي, يف اليوم السابع من شوال ذهبنا إىل بيت األخ أبو حممد لنفطر عنده

وأفطرنا عنده وقمنا بتوديع عائلته وكذلك عائلة أبو مهام املصري حيث بنت األسري كانت تسكن مع , يوسف وحممد الترتاين
  :أخذين على جنب وقال يل, وعندما خرجنا من بيته, وودعناها, يف نفس البيت أمها

  إن أم حممد تشعر بأن هناك خطر ما قادم لك وليست مرتاحة لسفرك - 
, أنا أحترم رأيها فهي أخيت يف اهللا وصحيح أننا جيب أن نسمع لنصائح الناس ولكن إين أرى غري ذلك, يا أبا حممد" - 

  "ورجعت بسالم ومل حيصل هناك أي مشاكل فقد ذهبت للباكستان
فعندما تعتقل سوف حنزن , ليست أم حممد وحدها اليت تقلق على سفرك فأنا أيضا ال أريدك أن تغادرنا, يا يعقوب - 
  ,واألخوات يعرفن أنك مغادر بال عودة ويعرفن أنك ذاهب إلحضار أم لقمان فهن ال يردن أن جتازف يف هذا, مجيعا

إال الحقا وأنت تعرف , وأم لقمان ليس يف جدول برناجمي, أنين ذاهب للعمل أليس كذلك؟ ولكن الصحيح" - 
  "ذلك

  طبعا هن ال يفهمن أمور العمل - 
سأحترك , إذًا ال تقلق على فسوف أمضى إن شاء اهللا وقل ألم حممد أن تدعي يل وألختها أم لقمان باخلري والتوفيق" - 

  ",صة بنت عبد احلقوجيب على توديع حف, غدا يف الصباح
, أخربت اإلخوة األخرين بأن ميضوا إىل املكتب بسيارم وأخذين بسيارته إىل بيت شيخ سعيد ألودع بنت الشهيد

, "يا أمي عم يوسف يف اخلارج ويريد رؤية حفصة"مث دخل يصرخ , وعندما وصلت خرج عبداهللا ولد شيخ سعيد ورأين
, رأسها وكنت حزين جدا لفراق هؤالء البناتقائق أمزح معها ومسحت على معها لعدة دفألبسوها وخرجت عندي وبقيت 

زوجها الشهيد , والشيخ سعيد ممن يوفق يف بناته فقد زوجهن رجال صاحلني فشيماء أم حفصة, فهذه العائلة حتبين كثريا جدا
وكالمها من اجلماعة , املصري عبد احلق اجلزائري أما أخواا فقد تزوجا من أسد ولد شيخ عمر عبدالرمحن وأخونا شريف

  . وال أعلم الكثري عن هؤالء الشباب بعد خلع أمري املؤمنني, االسالمية
  :وحتركت مع الشيخ أبو حممد فقلت له, ودعت حفصة احلبيبة وأخربا بأنين مسافر وسوف أغيب كثريا

  "إىل أين تذهب يب؟" - 
  يبات؟ألن ترتب معه آخر الترت, إىل الشيخ أبو حفص املصري - 
  "بلى أريد ذلك" - 
وأراد من , مث عملنا جلسة سريعة وكانت مرتبة من قبله فهو قد عمل كمني جمهز ضدي, وذهبنا للشيخ أبو حفص 

وقد صعقت عندما بدأ بالكالم ورغب يف أن أبقى يف أفغانستان ألمهية , خالله اقناع الشيخ أبو حفص بأن يلغي سفري متاما
  :قلت له, ني لوحدهم السفر للعمليةالعمل وميكن للشباب الكيني

  أهلذا أحضرتين إىل هنا يا أبا حممد؟" - 
  يا يوسف أنت عزيز علينا وال أريد أن تصيبك أي مكروه - 
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لكنك تعرف أنين قد جهزت كل شيء والشباب الكينيني لن يتمكنوا من العمل لوحدهم لقلة اخلربة فلم يسبق هلم " - 
  ".ف بأن هذه العملية ضد الصهاينة وأويل من نوعهاوأنت تعر, أن أداروا عميلة كبرية

فقد , ولكن مل يبدي برأيه, سكت الشيخ أبو حفص ومل يتدخل وبدأ ينظر إلينا وكان عبدالرمحان املهاجر حاضر معنا
يه كما تعلم يا شيخ أبو حممد إن عمليات ضد الكيان الصهيوين قد اتفق عل", مث بدأ الشيخ أبو حفص بالكالم, لزم الصمت

ولكن الشيخ نفسه , أخونا يوسف مع الشيخ أسامة مباشرة وأنا أنفذ أوامر الشيخ أسامة ولو كان األمر بيدي ملنعته من السفر
وكل ما أستطيع فعله هو أنين سأعطي ألخينا يوسف أوامر بأن ال , هو من أمره بالسفر للمرة األويل ويف هذه املرة أيضا

  :فقلت له, وبيا وأوغندا وترتنيا وبقية الدوليدخل كينيا ويكتفي بالصومال وإثي
  "يا شيخ حىت يف حالة الضرورة؟" - 
  أنت الذي ستقرر الضرورة ولكن إذا كان العمل سيتم وأنت يف أمان فهذا أفضل - 
أال ترى أن صاحبك اجلديد الذي كلفته بنفس هذا العمل قد اختفى ومل يتصل بنا أبدا أتريد أن أكون بعيدا عن " - 
  "العمل؟

  , إي واهللا حنمد اهللا أننا مل نعطيه تفاصيل - 
  ".فتتوقف شركة خطوط العدو من الطريان إىل شرق أفريقيا, املشكلة إن اعتقل فعندئذ ستصل املعلومات للموساد" - 

وقلت له بصراحة , ولكن الشيخ أبو حممد املصري مل يرتح له بال فقد كان قلقا, مت االتفاق على السفر يف الصباح
فقال يل يا يوسف قد فقدنا كثريا من الشباب , تأثرت بكالم أم حممد فقد صورت لك األمر أنين سوف أمسك وأحبسأنت 
أنا ", فشكرته وقلت له بأنين أقدر سعة صدره وحبه يل وحرصه على إخوانه, ولنا احلق يف أن نأخذ كل االحتياطات, الطيبني

وهكذا أخذين إىل , فابتسم, "ك يف املرة األوىل يف عمليات شرق أفريقياتلميذك يا أبا حممد واهللا سينصر تلميذك كما نصر
بعض بيوت اإلخوة أمثال الشيخ عيسى املوريتاين وهو شيخي يف القراءة وقد كتبت سنده وإجازته بنفسىي فله إجازة يف 

ءة حفص أمام هذا العامل اجلليل أنين تعلمت القرآن وقرأت قرا ويكفيين شرفا, القراءة موصولة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وودعته مث ودعت األخ أبو خليل الفولتاوي , وهو من األتقياء املخفيني, الذي شهد له كل علماء القراءة من مصر وغريها

  .وهو رجل من الصاحلني وقلت له بأن يستمر يف الدعاء يل وبعد ذلك حتركنا إىل مكتيب
ومت تأكد من جوازات األخني وكان أكرب , يوسف وحممد يف جتهيزهافقد كلفت , بدأت أراجع كل تفاصيل األوراق

وحنن يف شهر يناير من سنة , يف الشهر اخلامس 1998حيث أما سافرا من كينيا يف سنة , مشكلتنا هي الفراغ الكبري
وقررنا أن , وازفكل هذه املدة وهم يف الباكستان وجيب أن يكون هناك حركة يف اجل, م حيث بدأت األلفية اجلديدة2001

وكل , م1998وهكذا أدخلناهم دوال مث أرجعناهم إىل كينيا يف الشهر السادس سنة , نوزع تلك املدة يف سفريات كثرية
م أي قبل مخسة عشر يوم تقريبا فنحن كنا يف نصف الشهر 2000مث أخرجناهم من كينيا يف شهر ديسبمرب , ذلك باألختام

, لوصول إىل الباكستان قبل مرور شهر من التأشرية اجلديدة اليت وضعناها يف املكتبم وكان علينا ا2001األول من سنة 
فالنظام الباكستاين يطلب لكل أجنيب مكث أكثر من , لنتفادي طلب ورقة شرطة من قبل اجلمارك يف مطار كراتشى الدويل

جئت بالليل والشيخ أبو حفص يأتيين وفو, شهر يف الباكستان أن يسجل نفسه لدى الشرطة ويعطى ورقة سفر إن أراد ذلك
  :وبدأ بالنصائح األمنية مث سألين عدة مرات, ومعه األخ أبو اخلري املصري

  أأنت واثق أنك ستكون بأمان يف هذه السفرية؟ - 
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وأنا قد استخرت , أنا قد عزمت وباقي أن أتوكل على اهللا, يا شيخ ال داعي من هذا الكالم فهكذا ختوفونين أكثر" - 
  "مرارا وتكرارااهللا 

  إن الشيخ أبو حممد هو يعارض الفكرة بشدة  - 
  "ساعات فقط ألنين بعد الفجر سأحترك 8فليذهب إىل الشيخ ليقنعه ولكن لديه " - 

  :وملا رأى الشيخ أبو حفص عزمييت وصالبيت قال يل
, بو عبيدة وهذا أمر ال تنساهوال بعائلة الشيخ أ, ال تتصل بالشباب القدمي يف كينيا, توكل وسافر غدا, وفقك اهللا - 

  ,فال نعرف ماذا حصل لتلك العائلة بعد األحداث
وشخصيا , وهذا ليس من خطأها فهي عائلة طيبة ولكن بريئة, فقد استجوبت من قبل اإليف يب أي, إنين أعرف" - 

ليت تركتها عنده قد وسياريت البيكاب ا, قلت السكندر بأن يقول كل ما يعرفه خبصوص أبو عبيدة إن حصلت هناك مشكلة
وكذلك أوراقي الشخصية وقد سافر اسكندر ألمريكا كشاهد يف احملكمة يف مدينة نيويورك ضدي , أخذت من قبل األعداء

أما اسكندر فهو , وهذا ليس عيبا فيه فهو ليس كأيب طالل الذي كان يعرف عملنا وواحد منا وقد باع ضمريه بسبب املال
  "وعلى كل حال يا شيخ لن أتصل بأحد من السابقني أبدا فهذا خطرا علي ,رجل عادي وال يعرف من نكون

  .سأمر عندك يف الصباح الباكر لتوديعك وتسليميك املبالغ األولية اليت ستحملها للعملية - 
وسيف العدل , واألخ فهد, 11/9بقينا جنهز أنفسنا طوال الليل وودعت كل الشباب يف املكتب مبن فيهم شباب 

وبعد صالة الفجر حتركت بالسيارة , وقد عرفوا أنين أنزل للباكستان وسأرجع قريبا, ومحزة الغامدي, النجار واألخ رضا
ومعي األخ حممد الترتاين إىل امع الصغري ووجدت الشيخ أسامة خارج من املسجد فسلمت عليه مث فرش بردته وجلسنا 

  :مجيعا وقلت له
  "جئت ألودعكيا شيخ سأحترك بعد ساعات قليلة و" - 
  هل رتبت مع الشيخ أبو حفص؟ - 
  "سريافقين يف العملية اجلديدة, وهذا هو األخ حممد الترتاين, نعم وسأقابله قبل السفر من أجل امليزانية" - 
  أين األخ يوسف الكيين؟, وفقكم اهللا مبا فيه صالح اإلسالم - 
  "هو يف املعسكر وسوف يصل بعد ساعات قليلة" - 
  هذه املرة؟وكم يكفيك يف  - 
  "ال أعرف يا شيخ غري أن سفرنا وتأمني أنفسنا إىل أن نصل هي أهم شيئ" - 
  صحيح هذا مهم - 
  "هل ممكن أن أضيف شبابا جدد هلذه العملية؟" - 
  فال نريد جدد يف العملية متاما, إن العمل ضد الكيان الصهيوين من أصعب األعمال! ال يا يوسف - 
  "م1998اب الكينيني والترتانيني الذين يف الصومال من سنة ولكن طبعا سوف أستعني بالشب" - 
  أهم شيء سالمتك, طبعا هؤالء من شبابنا وأنت تعرفهم جيد - 
  "وكما تعلم سوف أضطر إىل تأمني نفسى بعدة طرق وهناك أموال ستذهب بدون أي سبب" - 
  ال بأس املهم أن تصل بسالم ونسأل اهللا أن يوفقكم يف العملية - 
  "يدين أن أسس شركات غطاء لنا؟وهل تر" - 
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أما لو أسست , ألا مكلفة ودائما تترك أثر بعد العملية, يكون ذلك جيدا, إذا أمكن العمل بدون تأسيس شركات - 
  . فال بأس بذلك, شركة ومهية باألوراق فقط

  "م1998حىت ال يتكرر بعض أخطاء , أخربت أبو حفص أنين سأشتري بيوتا ملكا لنا بدال من اإلجيار" - 
  املهم تكون حليما مع الشباب وال تضغط عليهم أكثر من الالزم, الذي تراه يف امليدان مناسب فنفذه - 
  "أي نصيحة أخرى يا شيخ؟, إن شاء اهللا سأفعل ذلك" - 
ما خلهم يأكلوا , مث ال جتوع الشباب أبدا, لتنالوا بركة اليوم, البقاء يف املسجد حىت الشروق, نعم أنصحكم بأمرين - 
  واهللا سيفتح عليكم وعلينا, يشتهون

ورمبا رجع إىل السودان بعد أحداث املدمرة كول , أنت كما تعرف أنه يف اليمن, خبصوص أخونا طلحة السوداين" - 
وكنت قد كلفته موضوع أم لقمان ولكن إىل اآلن مل أجد أي جواب ولكن أعطيت خالد الربيد االلكتروين ليعطيعه إياه رمبا 

  "ييتواصل مع
ولكن لو , عن طريق خالد, لقد نسيت أمر طلحة فقد غاب عنا أكثر من سنة ومل حيقق اتصال إال قبل أسبوع - 

  اتركه وشأنه فأنت يف عملك وهو يف عمله , تصادفتم هناك
  "وأظن مشروعه قد توقف واهللا أعلم, لكن يا شيخ كما تعلم سنكون يف مكان واحد" - 
  شىهناك اتصاالت مع خالد يف كرات - 
فكما , واعلم يا شيخ أنين لن أتعامل مع شباب االحتاد من خالل القيادة, أنا سأتصرف إن قابلته يف الصومال" - 

  "فهذا أمر خطري جدا للعملية, تعرف ال أريد أن يتسرب أي خرب بوجودي يف الصومال
د حققنا اتصاال معهم يف فنحن واحلمد اهللا ق, ولكن استعني م واجلأ إليهم إذا احتجت أي شيء, كما تشاء - 

  الباكستان وهم يودون أن نعيد األمور إىل نصاا
ولكن ال بأس , ألن الوضع حساس, كل واحد يف عمله, املهم أن ال تتدخل أعمال خالد شيخ مع أعمالك - 

  بالتواصل عرب األنترنت ألجد أخباركم أول بأول
  "د العملية؟وهل سنرى بعض بع, أسأل اهللا أن يوفقه يف اجناز عمله" - 
وأنا أقول , ودائما كنت ختربين مبوضوع اخلاليا يف أمريكا, وكل ما هو مقدر منه فهو خري, إن شاء اهللا ربك كرمي - 

  .وفقكم اهللا, وأنتم شد حيلكم للعمل, لك بأن اخلاليا موجودة  فعال داخل الواليات املتحدة
وشعرت أن هناك مسؤولية كبرية على عاتقي الجناز , لناوهو يبتسم , قمنا وسلمنا على الشيخ وحبينا رأسه وودعناه

وطبعا املرأ ملا يكون قريبا من القيادة يشعر بالراحة التامة فعندما خيطأ يف قرارته يلجأ إليها , العمل الذي خرجت من أجله
وكان اجلو طبعا باردا  ,ولكنين اآلن سأسافر وأواجه متاسيح العامل لوحدي جيب أن أكون صبورا وشجاعا ألقود العمل اجلديد

ورجعت بسياريت مسرعا إىل املكتب ألجد األخ يوسف قد رجع من املعسكر وهو جاهز ووصل الشيخ , ألننا يف بداية السنة
مث نبدأ , وقال يل هذه مصاريف سفركم حىت تصلون إىل الصومال وإيل كينيا, ألف دوالرا$ 30وسلمين , أبو حفص املصري

وأول ما تصل حقق إتصاال بنا عن طريق خالد فهو , والوصول بسالم, املهم يا يوسف سالمتكم, مليةبالتحويالت الالزمة للع
  .أيضا سيكون يف كراتشى يف هذه الفترة
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مث حتركنا إىل موقف سيارات , وركبنا سيارتنا, وهكذا ودعت األخ شيخ سويدان الذي استلم املكتب من بعدي
مث , وقد لبسنا مالبس أفغانية وعمامات طالبية, ت اهللا األفغاين ينتظرنا هناكوكان الشاب نعم, األجرة يف سوق قندهار
  .مث استأجرنا سيارة أخرى بأرقام باكستانية لتتحرك بنا إىل حدود تشمن, حتركت السيارة إىل بولدك

  
  
  
  
  
  

  وصولنا للباكستان
وعرفنا أننا , لم ينتبه أحد ملالحمنا العربيةف, عندما وصلنا تشمن نزلنا من السيارة وهي عربت دوننا وحنن عربنا كاألفغان

وحتركنا بفضل اهللا إىل كويتا متجاوزين كل نقاط , مث تقدمنا بأرجلنا إىل أن وصلنا للسيارة وركبناها, داخل الباكستان
فقد , أما حنن فقد أكملنا صومنا وكنا مفطرين, وكان أخونا يوسف صائما ألنه تأخر يوما واحد, التفتيش بسالم وبأمان

فنحن اآلن نتوجه إىل عامل مليئ باملغامرات وعدم الرمحة وقانون , وحزننا كثريا لترك أفغانستان, أكملنا الست من شوال خبري
مهمة إن السفر لوحده يعترب , ننا يف مهمة صعبةثناء السفر بأإلخوة أونصحت ا, تاركني وراءنا إمارة أمري املؤمنني, الغابة
لشجاعة تحلو باولكنهم جيب أن ي, وصوري يف كل مكان, عامليا شخص مطلوبوذكرم أنين , فهناك حرب ضدنا, خارقة

أو تكملوا إىل الصومال , أنتم لكم خيارين األول أن ترجعوا ألفغانستان وتلغو املشوار", حىت لو حصل يل أي مكروه
ليخفيه وأخرجت , خ عشرة أالف دوالروطبعا وزعت األموال وأعطيته لكل أ, "وتشاوروا الشباب الجناز ما ترونه مناسبا

  .األموال الالزمة لالستخدام يف الطريق
وأخربت الشباب أن يشتروا مالبس فراجنيا , وكنا يف يوم مجعة, عندما وصلنا يف كويتا نزلنا مباشرة يف سوق املالبس

, الغطاء اجلديدبرت الشباب مث ذكّ, ويتركوا املالبس األفغانية مع نعمت اهللا ومت ذلك ولبسنا كلنا مالبس فراجنية جديدة
مث أعطيت كل , وعندما وصلنا كويتا كان ينبغي أن نغري الغطاء, فعندما خرجنا من أفغانستان إىل كويتا كان لدينا غطاء

حيث كلنا شباب جتار جئنا لنتفحص سوق اجللود يف , وكان غطاءنا جتارية, واحد بطاقات عمل جتارية لشركة ومهية
حسب , فهو لن يفاجأ فنحن دخلنا باكستان من يومني تقريبا, عا لو سألنا أي شرطي يف الشارع عن جوازتناوطب, الباكستان

أكدت لإلخوة , وهذا أهم شيء يف املوضوع, وأوراقنا عجميا وليس عربيا, ولدينا تأشريات جتارية, األختام اليت يف اجلواز
كنت انتظر جواز سفر وجنسية فرنسية رمسية من الداخلية الفرنسية و, استخدام اجلوازات العجمية بسبب حادثة املدمرة كول

لك وكان خالد شيخ حممد من يتوىل ذ, واجلواز الواحد خبمسة آالف دوالر, حيث هناك ضباط يقبلون الرشاوي مقابل ذلك
  .ن العربيةوبدأنا نتكلم باالجنليزية فيما بيننا بدال م, تحركت بالورقة اليت معيولكن تأخر األمر ف, الصفقة

, فتحركنا رغم ذلك ملطار كويتا, حتركنا فورا بسيارة أجرة بعد أن ودعنا نعمت اهللا األفغاين ومل جند حجز لكراتشى
وأخربت الشباب بأن , وهناك حاولنا مرارا وتكرار مع املكاتب الداخلية وفعال متكنا من الركوب الدرجة األويل إىل كراتشى

هذا مطار داخلي وليس بينه وبني اخلارجي أي فرق إال استخدام , ن ضمن التدريبات الالزمةألن هذا م, يتصرفوا طبعي جدا
وعندما نزلنا اجتهنا لفندق ثالث جنوم , ومحلنا أموالنا يف جيوبنا طبعا, أما التفتيشات والعفش وكل شيء هو نفسه, اجلوازات
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لإلخوة إن موقع  قلتو, نا ونرى داخلها دون أي مشكلةقريبا جدا من القنصلية األمريكية اليت كنا نراقبها من فوق غرف
القنصلية الفتة للنظر ملن يريد تدمريها فهي يف منطقة عامة ويف شارع عام ولكن لألسف الشديد فهناك كثري من املسلمني 

لنا بنا من املطار حىت سائق سيارة األجرة الذي أوص, وبعد يوم أخربت الشباب بأننا جيب أن نقطع كل اخليوط, املارين جبواره
طاقة الذهبية ولكن باألوراق لبولدى عضوية وأمتلك ا, ركنا إىل الفندق الفوق مخسة جنومحت, ينبغي أن ال يرتبط بنا من جديد

ألنين كنت أمحل البطاقة الذهبية وبطاقة أخرى , واآلن أنا أمحل جواز غري عريب ولكن رغم ذلك سجلت نفسى عربيا, يةالعرب
  .وبدأنا نتابع عملنا وحنن يف الفندق الفخم, وهكذا نزلنا بسالم إىل كراتشى, السوداين واكتفوا بالبطاقاتجتارية بامسي 

جيب أن , كان من ضمن برناجمي أن أحسس الشباب أم يف أمان وليس هناك مراقبة وال مطاردة وال أي مشاكل
سياحية ويف أشهر مصانع اجللود يف كراتشى حيث عملنا وكانت سيارات الفندق تأخذنا يف جوالت , يتأقلموا أننا فعال جتار

وكنا طبعا , ومت صناعة بعض اهلدايا اخلاص بالشركات لنا, كنا يف جوالت جتارية أولية, عالقات جتارية مع تلك املصانع
ة وقطعت مجيع االتصاالت بإدار, وسلمت كل أخ جوال لنبقى على اتصال ببعض طوال اليوم, نعطيعهم بطاقات عملنا

ومتكنت من تعليمهم كيفية استخدام , مل يكن لدي أي عالقة ا, كراتشي اليت كانت تستقبل الشباب وتسفرهم إىل الداخل
االنترنت وكنا نتواصل أحيانا بالربيد عندما نفترق وحنن يف داخل كراتشى وكلها تدريبات للمرحلة املعقدة القادمة حيث 

ر الصحيح وأهم عمل كان ينبغي أن أجنزه يف هذه الفترة هو اختيار مسا, يف الصومال مها سيكونان داخل كينيا وأنا, سنفترق
وطبعا استبعدت مطار مدينة ديب وأبو ظيب ألا مناطق خاضعة , جيب أن تكون الرحلة آمنة جدا, للسفر إىل الصومال

فال تتومهوا أننا , ادي أي دولة مسلمةأؤكد هنا أنين ال أعو, وصوري شخصيا موجودة فيهما للسيطرة األمريكية واألنتربول
  .أعداءكم إننا نقاتل من قاتلنا وطاردنا فقط

وقد كلف رمسيا , يف هذه الفترة فهو مسؤول الباكستان يف ذلك الوقتبعد اهللا وصل أبو ياسر اجلزائري ليكون سندنا 
وقد رأينا عرس ولد الشيخ ,  من الفندقوكنا نتابع كل أخبار العامل, من الشيخ أبو حفص ليتابع حتركتنا حىت خنرج بسالم

كنا يف نفس  وقبل عدة أيام, عنها غرباءأنظروا حنن نشهد أفغانستان وكأننا "وقلت لإلخوة , حممد بن الدن عرب اجلزيرة
  :وقلت ليوسف الكيين, وقد ظهر الشيخ أسامة والشيخ أبو حفص وحممد وفرحنا لذلك, قام فيه العرساهلنجر امل
ألنه يعرف متاما أنين أمزح أما بالنسبة له فقد كان مولعا بالزواج , فضحك, "فأنت شاب, حيلك لتتزوجياهللا شد " - 

ولكن نصحته بأن يتريث فعندما يصل إىل كينيا سيتزوج بين جلدته واليت تعرف عادته وطعامه , وأراد أن يتزوج من باكستانية
مث فجأة , أما حممد فلم يكن يتكلم يف موضوع زواجه أبدا, الكالم وكان يفرح عندما أحكي له هذا, وما ذلك على اهللا بعزيز

  .فقد اتصل بنا عامل االستقبال وأنا رديت على التليفون, حصل هناك مشكلة أمنية يف الفندق
  )باالسم العريب(هل أنت فالن ... آلو - 
  "أنا هو هل هناك مشكلة؟... نعم" - 
  هل معكم شخص ثالث كيين؟... ال سيدي - 
  "فقط أنا عريب وشابني كينيني, ال" - 
  تسليم بطاقتك العربية؟هل ممكن  ...طيب ال بأس - 
  "طبعا أرسل عامل الغرف ليأخذها فورا" - 
  شكرا آسفني على االزعاج - 
  ".ال بأس شكرا" - 
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عن والسبب هو أننا سلمنا جوازتنا هلم ليحجزوا لنا , أخربت الشباب أن رجال الفندق انتبهوا أنين أمحل شخصيتني
أنا فقط , وقلت للشباب أنكما لستما يف مشكلة, لكن انتبهوا لصورة البطاقة العربية واجلواز اآلخر, طريق الفندق فهو أأمن لنا

وقلت هلم جيب أن نتصرف بكل هدوء وعدم ارتباك ألن هذه الفنادق , وكان أبو ياسر اجلزائري معنا, من يواجه املشكلة
هم ال يريدون أن تكون املشكلة , ألا تستقبل رؤساء ومؤمترات عاملية وهذا يف صاحلنا, كلالعاملية ال حتب االعالم واملشا

قوال هلم , وعندما يطلبانكما, فأنتما ابقيا هنا, لرياقبنا, ولكن سوف يتدخل األمن الباكستاين بشكل سري, واضحة للجميع
وأما الشاب الكيين فهو غري , اريف يف الفندقبأنين رجل عريب أساعدكم حيث استخدمت بطاقيت الذهبية لتخفيف املص

, موجود يف كراتشى بل هو شاب يدرس يف اسالم آباد وسلمكما اجلواز لتحجزا له تذكرة فقط وليس بينكم عالقة عمل
  .وأما أنا سوف أترك الفندق حاال وبدون أي مشكلة

نفذ أمري فأخذت جواز سفري العجمي عندما أستخري أتوكل على اهللا وأو, ب العاملني على ترك الفندقاستخرت ر
, وأخذت دفاتر عناويين وحتركت مبفردي, معي وتركت كل الشنطة املليئة باملالبس الفاخرة واألغراض الثمينة$ ألف 10و

فقد خرجت عرب , ونزلت دوء ومل أخرج عرب االستقبال أو البوابة الرئيسية, وكان الوضع هادئ جدا فقد كنا بعد الفجر
مث أوقفت سيارة , ومنه إىل خارج الفندق ومل آخذ أي سيارة أجرة جبوار الفندق بل سرت بعيدا, اص باملأكوالتاملتجر اخل

وقالوا يل بأن الوضع بدأ يتعقد وأبو , مث اتصلت م, أجرة وبعدت متاما من الفندق ونزلت يف فندق جديد ال يعرفه الشباب
مث اتفقت , وأنا سأخرجكما من الفندق بطريقة آمنة, ما الروتينية مثل كل يومقلت هلما ال تقلقا تابعا أعمالك, ياسر قد خرج

واتصلت ما قبل الذهاب فقاال , معهما بأن ألتقي ما يف احدى مقاهي االنترنت ولكن جيب أن يتأكدوا أن ال أحد يراقبهما
  :يل

  ن خرجناولكن هناك دراجة نارية تتابعنا منذ أ, حنن يف داخل سيارة الفندق, آلو - 
وضلال , تأكدا من أن سائق السيارة ال يرتل معمكا لالنترنت, ال تقلقا, هذا ممتاز فاآلن عرفنا أم يراقبونكما" - 

من اخللف أتفهمون أي خطأ  أنا ال أريد أن يؤتى علي, ل الدخولصاحب الدراجة النارية ونظفا ظهوركما كما جيب قب
  "سأرحل بعيدا

   ستجدناإن شاء اهللا تعاىل, نفهم - 
هناك , عندما أدخل ال أحد ينظر إيلّ سأجلس يف مقعد آخر مث بعد خسمة دقائق سأخرج وأنتما اخرجا من وراءي" - 

  ".سيارة أجرة منتظرة يف خارج املكان
وهكذا توكلت على اهللا النقاذمها ألما ال يعرفان كيف يتصرفان مبثل هذه الظروف وكل هذا كان يزيدين شعورا أن 

تأكدت أن األمن فقد , هذه الظروف األمنية دوء وقد كسبا خربة كبرية يف التعامل مثل, أ ميتحننا قبل العملاهللا بد
وفعال ذهبت إىل , بل بسبب استخدام ورقتني يف آن واحد" فاضل هارون"وليس لكوين , الباكستاين ال يهتم م بل يهتم يب

وعندما دخلت قسم االنترنت وجدت سخصا واقفا يف خارج الباب , املكان احملدد ودخلت وأقفلت اجلوال قبل الدخول
نه وعرفته مباشرة أ, فهو رجل غريب جدا ووقفته غري طبيعية ,حسب علميويلبس األبيض ونظيف وليس من عمال املقهى 

سؤال تافه وطبعا دخلت لعامل االنترنت وسألته , كان ينتظر أي شخص يذهب ملقابلة الشابنيمن املخابرات الباكستانية و
وأخربما , وبعد دقيقتني اتصلت ما, وأسرعت إىل سياريت وحتركت بعيدا, مث خرجت من املكان, وقال يل بأنه ال يوجد

  ".وال تقلقا, جيب أن تعودا إىل الفندق", بأما غري نظيفني هناك أشخاص يراقبونكما عن قرب
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يريد مقابلتنا وهو شاب عريب من , األخ عبدالغفور الهوري ذهبت إىل الفندق مث اتصل يب أبو ياسر وقال يل بأن هناك
  إذا بتليفون أبو ياسر يرن, ومعنا الشاب الباكستاين) غرند رجينس هوتل(وبعد املغرب وأثناء تناولنا العشاء يف , الهور

  من هناك؟... آلو - 
  )كنية أبو ياسر اجلزائري(معك فايز " - 
  يف داخل سيارة أجرة متجهني إىل مطار كراتشى لنسافرمعك يوسف الكيين حنن ... جيد...امسع - 
  "هل جننت إىل أين تسافران دون علمنا؟" - 
  وحنن يف وضع غري جيد ماذا نعمل أخرب املدير أننا سنلتقي يف احملطة األخرية, أنتما ال تعمالن شيئا من أجلنا - 
  "سيتكلم معك اآلن, انتظر املدير معي" - 

  فقلت له سأتكلم بالسواحلية معه, ن الشباب يف مأزقسلمين التليفون وقال يل بأ
  "كيف حالك هل أنت خبري قل العكس إن كنت خبري... يوسف... آلو" - 
  كما تعلم اآلن هناك سيارات شرطة تطاردنا بسبب أننا تركنا الفندق - 
أمن كراتشى وهو يف  وحنن واهللا ال ننام من أجلكما وقد اتصل أبو ياسر مبدير, قلت لك بأن ال تتركا الفندق" - 

  "إجازة اليوم السبت وغدا األحد سوف يغيب أيضا ولكن عندما يصل سنخرجكما بسالم
هل تسمعين إنين سوف أقطع , تسمعين؟ سيارتنا جترب على الوقوف, امسع أظن أنك ال تفهمين سوف يوقفوننا اآلن - 

  .... حنن قرب فندق كذا, االتصال بك
ة أمام حصل بعد ذلك ومل أكون يف مزاج جيدا ألتناول الطعام ولكن أظهرنا الشجاعانقطع االتصال ومل أعرف ماذا 

قد قلت أليب ياسر بأن الشباب سوف يكونون خبري فال ينبغي أن يعرف الشيخ أسامة أو أبو حفص مبا , الضيف ألن ال ينتبه
معه أن أترك فندقي وأنتقل ذلك اليوم رتبت  ويف, العملية لست مستعدا إللغاءو, وتلغى العملية كلها, أكثر حيصل فقد يقلقان

  .ولكن الظروف األمنية اجلديدة أجربتين على لقاء بعض اإلخوة, إىل بيت اإلخوة رغم أنين أخفيت وجودي يف كراتشى
وهناك قابلت الشيخ أبو الفرج اللييب وخالد احلبيب فهما كانا يف , يف الصباح حتركنا إىل بيت آمن خمصوص للنخبة

ألنين ال أريد أن أقلقهم وبفضل اهللا مث جبهود املتابعة , وقد تعجبوا لرؤييت ومل خنربمها مبا حيصل لشبابنا, ية خاصة مارحلة طب
, فقلت هلما وملاذا تتصرفان هكذا؟, وأخربوين بأما يف الهور, متكن الشباب من ارسال رسالة عن طريق الربيد االليكتروين

دق آخر واستجوبا بسرعة وسئال فقاال يل بأما أنزال من السيارة مث أدخال يف فن, ا الشرطةوماذا حصل لكما بعد أن أوقفكم
مث قيل هلما بأن يبقيا على اتصال بالشرطة يف حالة أنين , وقد أحسنا اجلواب, الشاب السوداين هل حيمل جنسيتني؟عن 

, بت هلما بأن يرجعا إىل كراتشى وحنن سوف نتصرفكت, وأما حتت املراقبة ومها يف الهور, اتصلت ما أو رجعت إليهما
, ويف يوم األحد حققت اتصال بالتليفون اجلوال" افهما جيدا ال تراجعان إىل نفس الفندق", ولكن ال ترجعا إىل نفس الفندق

  فرد علي  يوسف
  من هناك؟... آلو - 
  "امسعين جيدا هل أنت متأكد بأن جوالك مراقب, املدير" - 
  أكدالست مت, ال - 
  "هل هناك شخص غريب معك يف مكانك؟" - 
  ليس هناك أحد معنا, ال - 
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  "وأين أنتما هل مازلتما يف الهور؟" - 
  حنن يف كراتشي ويف نفس الفندق القدمي! ال - 
  "أمل اخربكما بأن ال ترجعا إليه, ال حول وال قوة إال باهللا" - 
  رجوع هناهناك مراقبة لنا يف كل مكان واجربونا على ال!.. الظروف - 
  "هل حققوا معكم عندما رجعتم؟" - 
وهذا هو السبب , ويظنون أننا عصابة ولكن ال ميلكون دليل على ذلك ,عندما أوقفونا يف املرة األويل يف كراتشي - 
  .وخيافون من مسعة الفندق, يف تأخري إعتقاهلم لناالوحيد 

ولكن على كل حال اجعلهم يتومهون ذلك  ؟راتفكيف باملخد ,رإنكما حتاربان من يسج, متاسكا, إمسعين جيد" - 
  "دأباثبتوا على امل, ال جتعلهم يعرفون حقيقتكم أتفهم؟, ألن العصابات أفضل يف عامل اليوم من ااهدين

  إن شاء اهللا ولكن اعمل بسرعة لتخرجنا من هنا - 
  "هل هناك شخص يف الغرفة؟... يوسف هل تسمعين؟... آلو" - 
  أنا وحممد فقط! ال - 
  "طيب نفذا كل ما سأخربكما حبرف واحد" - 
  هات ما عندك...طيب - 
  "هل تستطيعان احلركة داخل الفندق؟" - 
  نعم بكل سهولة - 
  "هل تستطيعان الذهاب إىل صالة الرياضة؟" - 
  طبعا دون مشكلة - 
  "هل تستطيعان الرتول للسوبرماركت؟" - 
  نستطيع احلركة حبرية داخل الفندق - 
  "ول للحالقة؟هل تستطيعان الرت" - 
  كل ذلك ممكن ماذا تعين؟ - 
  أعين أنكما قلتما أنكما مراقبان - 
  حنن أحرار داخل الفندق, ال - 
  "طيب خذا جوازتكما معكما وحتركا فورا" - 
  إىل أين نتجه؟ - 
مث , إلبسا مالبسكما وافتحا كل الشنط واخرجا كل األوراق واتلفا كل ورقة يف حقيبيت الشخصية اليت معكما" - 

مث حتركا من الباب , وبعد احلالقة ال ترجعا إىل غرفتكما ادخال السوبرماركت, وحتركا للصالة احلالقة, محال جوازتكماا
ظهرا أريدكما يف املطعم الذي كنا نفطر فيه هل تعرفون اسم املطعم؟ أريدكما هناك مع ألف  12اخللفي ويف الساعة 

  ".سالمة
مبا فعلته وقلت له جيب أن نتحرك إىل املكان من الساعة احلادية عشر قبل  وأخربت األخ أبو ياسر, أقفلت السماعة

وفعال حتركنا إىل حمطة برتين قريبا من املطعم ودخلنا متجر احملطة وشربنا , الظهر لنتأكد أنه مل يسبقنا أحد قبل جميئ الشباب
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هيا حترك إىل ", ياسر اجلزائري فك اهللا أسرهمث قلت أليب , وأمضينا الساعة هناك, بعض املشروبات واشترينا بعض األغراض
, "وأنت تعلم الباقي فأنت أبو األمنيات, مث قم وامشى ومها سيتحركان فورا معك, املطعم وال تتكلم معهما ادخل واشرب

أحدا  وأنا راقبتهم كلهم ألتكد أن, وفعال دخل إىل املطعم وأنا أراقبه وبعد مخس دقائق خرج ورأيت الشابني خرجا من بعده
, أالف دوالر 4وقد خسرنا أكثر من , فحمدت اهللا على سالمتهما فقد كنا يف قابوس أمين ألسبوع واحد تقريبا, ال يتبعهم

وكلها ال تساوي قيمة األخ عندما ميسك فلو مسكا لن $ 2500ألما تركا كل أمتعتنا يف الفندق وثالثة تذاكر بقيمة 
شكرت , "خسائر حربية"وكل هذه أضعه حتت بند , فالوقاية أوىل من العالج, راتأمتكن من إخراجهما ولو مباليني الدوال

قلت له نعم , اهللا سبحانه وتعاىل على لطفه بنا ورجعت إىل البيت وسألين الشيخ أبو الفرج عن يوسف وحممد هل مها خبري؟
بيت أخربين أنه قد سفّرمها إىل مدينة الهور وعندما رجع أبو ياسر لل, أظن كذلك إما يف الهور وينويان الزواج إن شاء اهللا

وكلف األخ الدكتور يوسف احلضرمي وهو املسؤول عن الشباب هناك الستقباهلما يف بيته اخلاص وليس يف البيت العام 
ودعت أبو ياسر , وقلت له بأنين سأحترك إىل إسالم آباد ألن كراتشى ليست يف صاحلنا بعد كل هذه األحداث, فشكرته
, سافرت بالطائرة يف رحلة داخلية إىل إسالم آباد, ويرسلهما إىل إسالم آباد, ه بأن يتابع أخبار الشباب يف الهوروقلت ل

كثر من ألا محدت اهللا على رؤيتهما فقد انفصلنو, مث بعد يومني تقريبا وصال الشباب وقد تعبا جدا, جنوم 3ونزلت يف فندق 
وعسى أن تكرهوا شيئا {, أن ينسيا ما مضى ويعتربان ذلك تدريبا أمنيا يف صاحلناونزال يف فندق آخر وقلت هلما ب, أسبوعني

  .}وهو خري لكم وعسى أن حتبو شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
  

  مغادرة الباكستان
  

ن وطبعا كما قلت فإ, كان علينا البدأ من جديد بكل شيئ حيث اشترينا شنط ومالبس وخطوط تليفونات جديدة
وهكذا بدأنا , وكأن هللا سبحانه وتعاىل مل يرد ذلك أبدا, وكانت الرحلة متر باليمن, التذاكر األويل قد بقيت مع شركة الفندق

بعد  وقررنا, ؟هل جيبويت أم كينيا مباشرة مث الصومال أم إثيوبيا, ندرس الطريق اجلديد الذي سيوصلنا إىل الصومال بأمان
وثانيا هناك خطوط طريان من , أوال ألن الكينيني يدخلون هناك بدون تأشرية, طريق اثيوبيادراسات أن ندخل الصومال عن 

كنا خنرج جوالت , وكنا خنرج خارج الفندق معظم األوقات, وبقينا يف اسالم آباد جنهز أنفسنا, إثيوبيا ألرض الصومال
مث حجزنا , لية وكنا نتصرف كسياح أجانب ال غريالقريبة من كشمري اجلب" مريي"سياحية ألمجل املناطق يف الباكستان مثل 

فهناك شياطني  أما العبد الفقري, لوبان بعدوكان علي السفر أوال مث إذا جنحت فإن وضع الشباب أسهل فهما ليسا مط, التذاكر
سىن بأن يوفقين يف وتوسلت إليه بأمسائه احل, واستخرت اهللا كثريا على السفر, االنس واجلن املنتظرين يف كل بوابات املطارات

عندما خرجت من  21/8/1998مث يوم , عندما خرجت من نريويب بعد األحداث 14/8/1998كما وفقين يوم , سفري
وتوكلت , فليس لدينا ركنا إال ركنه لنلجأ إليه عند الرخاء والشدة, وصغرت نفسى عنده جل جالله, بالدي إىل الباكستان

وكانت رحليت تبدأ من إسالم , اخلطوط العاملية الحدى الدول العربيةعلى اهللا وحجزت درجة أوىل يف أفخر 
وجاء , كلها بالدرجة األوىل, كينيا/حيث سأمضى الليلة قبل أن أتوجه إىل أديس أبابا, الثانية/دولة العربية األوىل/كراتشى/آباد

لشباب وجهزت نفسى هناك حيث وتركت فندقي وذهبت إىل فندق ا, 2001موعد الرحيل وكنا يف الشهر الثاين من سنة 
مث ودعت الشابني ورتبت هلما كيفية , وكان أبو ياسر ينتظرين يف مطار كراتشى ليتأكد أنين قد رحلت, كانت الرحلة ليلية
وال حتجزا تذاكر عرب ديب , وقلت هلما جيب قطع مجيع االتصاالت مع أي شاب كان معكما يف أفغانستان, االتصاالت الربيدية
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م عندما اعتقلتم لثالثة أيام ومعكم الشهيد أخونا شيبة الكيين 1998فأنتما لديكما ملفات يف مطار ديب من سنة , أو أبو ظيب
خالص انتبهوا ", وأيضا ال حتجزوا عرب اليمن وجيبويت فقد حجزنا وكشفوا أمرنا متاما, أنسيتم ذلك؟ فقالو ال مل ننسى

  ".ألنفسكم والسالم عليكم
 50مث نزلت يف كراتشى بعد , مطار إسالم آباد حيث مررت بسهولة ألا سفرية داخلية أخذت سيارة أجرة إىل

وهذا األخ جهزت جوازه قبل اخلروج , مث قال يل بأن هناك أخ تونسي مسافر قبلي, ووجدت أخونا أبو ياسر ينتظرين, دقيقة
وكانت رحلىت يف الثانية عشرة منتصف , للزواجوكنت أدعو اهللا له بأن ينجح يف سفره فهو متجه إىل املغرب , من أفغانستان

وقلت له أقسم باهللا العظيم , ويف حوايل الساعة العاشرة رجع إيلّ أبو ياسر وأخربين بأن األخ التونسي قد سافر بسالم, الليل
وقد ابتسم " نهومن كان يف عون أخيه كان اهللا يف عو", ألنين عاونت أخي يف السفر واهللا سوف يعاونين, أنين سأسافر بسالم
  :أبو ياسر وقلت له

أعرف أن صوريت موجودة يف مطار كراتشى ولكن اهللا معنا م و1998رية دولية يل من سنة ال تقلق هذه أول سف" - 
  ".قد توكلنا عليه, يا أبا ياسر

فقد , وىليف احلادية عشرة تقريبا بدأت إجراءات الدخول لصالة املغادرة وطبعا كما قلت فإن تذكريت من الدرجة األ
ومرافقيت إىل داخل صالة كبار الزوار حيث سأنتظر هناك , ومت ختصيص عامل حلمل أغراضي, اهتم شركة اخلطوط يب كثريا

مث حتركت لضابط اجلمارك , وهكذا فحص عامل احلقائق جوازي مث سلمه يل, قبل أن ينادى بامسي وأجته لركوب الطائرة
وكذلك أختام , الباكستانية اليت بداخل اجلواز من صنع مكتبنا يف قندهاروكل التأشريات , الذي سيختم على جوازي

وقبل قليل سافر أخي التونسي , ومل أقلق فقد سافر معظم الشباب اخلليجيني واألفارقة واألوروبني بتلك األختام, السفريات
سوف أتصل بك ", و يكون يف آمانوأخربت األخ أبو ياسر بأن يبقى بعيدا عىن حىت لو حصل شيء فه, من أمام هذا الضابط

وتوجهت إىل الضابط والعامل , وأعطيته اخلط الباكستاين وبقية العملة الباكستانية اليت معي, "من داخل صالة كبار الزوار
اللهم اكفنا شرهم إن (, عدو ظامل كنت أقرأ األدعية الواردة يف السنة واليت نقرأها عندما خناف من سلطان جائر أو, وراءي
وعندما وصلت عنده أخذ جوازي مث فتح مكان التأشرية وتأكد أنين مل أمكث يف كراتشى أكثر من  ,)ى كل شيئ قديرعل

وتدخلت بسرعة , مث فتح ورقة صورة اجلواز وبدأ يلمس هنا وهناك, وأنا أنظر إليه وأبتسم له, شهر مث وضع ختم اخلروج
, نعم أنا آسف على تأخريك"فقال , "يدي هل ختمت يل من فضلك؟س"وقلت له , ألنين ال أريد أن جيتهد يف فحص اجلواز
فقال مرحبا وأمتىن لك سفرية , وقال له عامل اخلطوط إنه من ركاب الدرجة األوىل, "تفضل خذ جوازك وتقدم عرب هذا املعرب

 هم يفحصون حيث العسكريني, ولكن هناك نظام جديد يف مطار كراتشى, شعرت بالراحة ألن هذا هو أصعب مكان, جيدة
ورأيت بأم عيين شباب باكستانيني منعوا من السفر بسبب أن تأشريام , آخر الفحوصات للجواز قبل أن تدخل صالة املغادرة

كان على الضابط اجلالس , وعندما وصلت عند مكتب املخابرات العسكرية, ولكن كنت متوكال على اهللا, الربيطانية مزورة
وطبعا كنا قد فحصنا اجلواز يف , ليتأكد أن اجلواز غري مزور) يو يف اليت(شاعة احلمراء أن يأخذ جوازي ويضعها حتت إ

ولكن املشكلة أنىن أمحل جوازا جمهز من , االشاعة حتت احلمراء مرار وتكرارا يف قندهار وتأكدنا أن كل شيء على ما يرام
فر شخص آخر فبادرت بإعطاء اجلواز للضابط وعندما وصلت عنده كان مشغوال جبواز س, فكنت قلقا بعض الشيئ, مكتيب

, فأوراقك سليمة ومل يفحص اجلواز, وهو طبعا أخذ اجلواز وفتحه بسرعة وقال يل تقدم, العسكري اآلخر الواقف جبانبه
ومتكنت من الدخول يف صالة املغادرة ولن أستطيع أن أصف لك يا أيها القارئ هلذا الكتاب كيف , واحلمد هللا أوال وأخريا

, وكنت أتذلل إىل اهللا بالشكر على نصره يل ألن كراتشى ومطارها هي اجلبهة األوىل ضد ااهدين, رحت وسررتف
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, ومن هناك قدم يل كل وسائل الترفيه, وأخذين عامل اخلطوط العربية إىل صالة املخصصة للدرجة األوىل, وصورى معلقة فيه
, "أمل أقل لك بأن اهللا ناصرنا؟"وقلت له , تصلت من هناك بأخي أيب ياسروا, من مأكوالت وراحة وشاشات األخبارية العاملية

ويتمكن من , فأنا أول مطلوب من القاعدة يواجه املخابرات العاملية والسي أي إيه واإليف يب آي, وقد فرح فرحة شديدة
رته بأن يسافر السالم آباد ليتابع وذكّ وسلّم علي, قد مزقنا وثيقة اخلوفقلت له , السفر يف رحلة دولية ويتحدى األنتربول

, قد شعرت بالنصر قبل كل شيئ فعندما ينصرنا اهللا فال غالب لنا وطبعا, ن يكونوا على اتصال يبسفريات الشابني ونبهته بأ
وكنت أمحل بطقات , وتعاملت مع اجلواز الذي معي وكأنه فعال ملك يل, ومن هنا بدأت أتصرف وكأنين لست مطلوبا أبدا

وقبل منتصف الليل بدقائق مت , وغري ذلك, وبطاقات جتارية حتمل نفس االسم, لجواز حيث صنعنا البطاقة الشخصيةدعم ل
مناديت عرب امليكروفون ومحل العمال أغراضي ألحترك إىل الطائرة وكنت أول الداخلني بصفيت درجة أوىل ومل يكن هناك أحدا 

ال الرحلة كانت العاملة األوروبية تتحدث معي وختربين بأصلها وأا حتب وطو, وحتركت الطائرة إىل احملطة األوىل, معي
ومن عاديت عدم األكل الكثري يف , وتسألين إن كنت حمتاجا للشيء وأنا أقول يف نفسى أنا ال أحتاج إال إىل سالميت, العرب

لدرجة األويل إىل صالة االنتظار وهناك وقد جاءت سيارة ليموزين لتأخذين من ا, مث مع الفجر وصلنا, ومنت قليال, الطائرات
قدمت أوراقي وأعطوين بطاقة الصالة املخصصة للدرجة األوىل ولكنين فضلت عدم دخوهلا وبقيت كسائر الناس يف احملطة 

وكانت هناك بنت , أكتفي باجللوس يف مكان واحد وأتفحص االت, ومن عاديت يف املطارات عدم احلركة, العادية
, وقد جاءت وجلست بالقرب مىن وسألتين إن كنت عربيا فقلت هلا باالجنليزية بأنين كذلك, افرة للبحرينباكستانية مس
فعرفت " من وين؟ وين ذاهب؟"مث قدم عندنا رجل خمابرات وتوجه نوحي مباشرة وسألين باللغة العربية , وتبادلنا احلديث

وإظهار نفسه أمام الناس ألن معظم هؤالء الشباب العرب يف  خبربيت للعرب أنه رجل فضويل يريد معاكسة البنت أو التطفل
, وعندما وجه إيلّ هذه األسئلة, ويتحركون بكربياء وكأم يريدون خرق األرض, حيملون األجهزة الالسلكية, املطارات

رديت عليه بلكنة " ا تريد؟ماذا قلت ماذ", رديت عليه باللغة االجنليزية ألنين أعرف أم خيافون من األجانب وحيترمون االجنليز
وأخذ بعضه ومشى وقد ضحكت يف نفسي كثريا وأنا أعرف كيف , وقال يل عفوا عفوا عفوا, فبدأ مرتبكا, بريطانية

وانظر إىل احلال , استعمرنا األوروبيني حىت يف تعاملنا معهم وواهللا لو كلمته بالعربية ملا احترمين ورمبا أخذين معه لالستجواب
وبقيت يف مطار تلك , صلى اهللا عليه وسلم عندما يكون أخوك املسلم والعريب غريب واألجنيب هو أقرب لكيا أمة حممد 

وقد نودي بامسي من بعد أن ركب , لتبدأ الرحلة اجلديدة إىل احملطة الثانية, الدولة العربية الغنية إىل الساعة العاشرة صباحا
يف نفسى لو تعرفون من أكون جلاءت  وقلت, رى لتقلين إىل الطائرةأخوجاءت سيارة ليموزين , ركاب الدراجات التجارية

ونزلنا , وحتركت الطائرة مث بعد فترة وصلنا, وهكذا ركبنا الدرجة األوىل مع عائلة خليجية, أمريكا كلها لترافقىن إىل واشنطن
لمت تذكريت هلم وأخربم بأنين يف مث أخذتنا السيارات الليموزين إىل شركة اخلطوط ومكاتب االنتظار وس, بسالم وبأمان

وقد اهتموا يب جزاهم , ساعة وجيب أن أنزل يف فندق حسب التذكرة املدعومة من قبل اخلطوط اجلوية االثيوبية 24استراحة 
فكلما يكون هناك تعامل مع جوازي أنا أكون قلقا , ورافقين عامل اخلطوط إىل اجلمارك وهنا مل أشعر بارتياح, اهللا خريا
وهذه الدول اليت مررت ا تستقبل القوات األمريكية , الشيء ولكن البد من ختم دخول الدولة رمسيا ملدة يوم واحد بعض

قلت , تلفظ بامسي وقال يل أنت عريب, وعندما تقدمت لضابط اجلمارك, بكثرة فأي خلل سوف تصبح املشكلة أمنية وخطرية
واهللا إن املسؤول األعلي مين هو من نفس "وقال , يد ال أجيد اللغة العربيةولكن لألسف الشد, له باالجنليزي نعم أصلي عريب

ملاذا ال اجر إىل : "فقال يل, ن يف املنطقة اخلليجيةفهو قد عرف اسم العائلة يف اجلواز وتعرف على قبيليت وهي تسك, "قبيلتك
وطبعا يف , نزيت وسوف أخذ هذا األمر جبديةاآلن يف ترا, فقلت له سأفعل ذلك, "اجلنسية؟هنا بأوراقك وسوف حتصل على 
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وأوراقي األصلية القمرية هي فرنسية , "فأنا ال أريد غري جنسية رب العاملني يكفيين أنين مسلم, اختم يل يا أخي"نفسى أقول 
قدم إىل البوابة وقد احترمين كثريا وختم على اجلواز وقال تفضل وت, فاحلمد هللا أنا أسافر بأي جنسية أريدها, ومل أبايل بذلك

إذًا تقدم سوف جتد سيارة ألفخم الفنادق منتظرة يف ", فقلت له ليس لدىي أي عفش, الفالنية وسوف جتد عامل احلقائب
وفعال خرجت ألجد باص فاخر واقف يف اخلارج وهناك عامل ينادي نزالء الفندق , "بوابة اخلروج وامسك على الالئحة

و جيب أن أقول احلقيقة بأن  الدول , وحتركنا وقد دهشت باملناظر فعال, الن يف فندق آخروكنا ثالث وأوروبيان يرت, الفالين
فقد نزلت يف ديب ترانزيت ويف , وهذه هي املرة الثانية اليت أدخل إىل دولة عربية بعد السودان, النفطية تتقدم يف البنية التحتية

ولكنين بصفيت , اليوم أدخل دولة عربية وأسري يف شوارعها الفاخرة أما, أبو ظيب ويف األقصر ويف القاهرة ويف قطر والبحرين
فهي جتمعنا عندما , وال بأس بذلك فمادام نتوحد عرب اجلامعة العربية هذا يكفي كما يزعمون, أجنبيا وليس مسلما عربيا

ث اغتسلت وغريت مالبسي ومل أنتظر كثريا حي, ونزلنا عند الفندق الفاخر, خنتلف على أسعار امللح وليس لقضايا األمة
مث سألتهم عن مكتب االنترنت فأرشدوين وفورا أرسلت بريد اليكتروين لإلخوة يف , وأخذت بطاقة ونزلت لتناول الطعام

خصوصا أن , إسالم آباد أخربم بآخر التطورات ونبهتهم بأن يتصرفوا كأفارقة ال كعرب وال يتكلمون باللغة العربية بالبت
يكفيهم أن , وسوف ينتبه اجلميع لو تكلموا باللغة العربية, ريب واضح وحممد هو ميين بالوشي الشكلهو نبهاين ع يوسف

  .يقولوا بأن أصوهلم عربية ويوجد يف كينيا كل القبائل العربية اليمنية واخلليجية والفلسطينية والشامية وغريها
م وأخوه 1998بني الشباب وبيننا يف عملية  وهو شاب من اجلزيرة كان حلقة وصل, اتصلت من الفندق بأخينا خالد

وقد قابل خالد , وكان يف سفرية ملاليزيا لصنع طرف جديد لرجله وقد رجع لتوه, من أصغر الشباب املسجونني يف غوانتنامو
  ,اتصلت به يف كراتشى فقلت له, )سنان(احملضار هناك 

  "أخرب أخونا خالد الشيخ أن يتواصل معي, قد وصلت بسالم" - 
  طلحة السوداين حياول االتصال بك, احلمد هللا على سالمتك - 
  ".أعطيه الربيد االليكتروين لو مسحت" - 

ورجعت قبيل املغرب ألغتسل وأتناول العشاء مث ذهبت وفتحت , حتركت إىل السوق العام واشتريت جيكيت للربد
ألن الفندق فيه أكرب املعاصى على ,  أخرج منهامث رجعت إىل غرفة نومي ومل, وشكرت اهللا, الربيد ألجد الرد من قبل اإلخوة

بلد خليجي ومسلم ولكن هناك صالة خاصة ببنات اهلواة والبغات والراقصات من آسيا وأثيوبيا يبعن أنفسهن , االطالق
عض األخبار ومتابعة ب, ويف غرفيت اكتفيت بفتح حمطة اجلزيرة القطرية, وال حول وال قوة إال باهللا, للزبائن بعد الرقص العاري

حيث سأقطع السفر عندما , مث استخرت رب العاملني على السفرية األخرية, مث قمت قبل الفجر وصليت الوتر, إىل أن منت
وبعد صالة الفجر , ورجوت اهللا بأن يوفقين يف اخلروج بسالم والدخول الثيوبيا, أصل إىل أثيوبيا ولن أكمل الرحلة إىل كينيا

فقد ختم يل بعد أن , وتوجهت للمطار ومل أجد أي صعوبات مع ضابط اجلمارك, من الفندق جاءت سيارة خاصة وأخذتين
مث دخلنا الصالة املخصصة لنا يف الدرجة األوىل وعندما جاء موعد السفر حتركنا , تأكد أنين ال أمحل أموال الدولة

وقلت , أن دخلت إىل الطائرة خلدت إىل النوم وجمرد, يف الدرجة األوىل طبعا نات إىل الطائرة اخلطوط االثيوبيةبالليوموزي
  .ومل أرغب يف أكل أي شيء, "ال توقظىن إال عندما نقترب من الوصول"للمضيفة االثيوبية 

, وهو مطار متواضع جدا, وصلنا أديس أبابا يف حوايل العاشرة صباحا هبطت الطائرة يف مطار أديس أبابا القدمي
والغريب أن أديس أبابا هي عاصمة أفريقيا لكنها متأخرة لسبع سنوات عن , رة االنقاذيذكرين مبطار اخلرطوم قبل جميء ثو

  .العامل
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  بناء اخللية والتجهيزات
  

كافية بأن تسترخي عمليات املتابعة وأظن هذه املدة , وهكذا وصلت إىل شرق أفريقيا بعد سنتني ونصف من العمليات
وال تريد مشاكل سياسية يف , وكنت أعلم أن حكومة الرئيس أرب موي هي ليست جاهزة ملعاونة األمريكان وليست مهتمة

لست متهورا يف و, ا خمتارة وواضحة كل الوضوحوحنن أيضا مل نقصد إيذاء الدولة الكينية يف عملياتنا فأهدافن, داخل بالدها
وهكذا نزلت , فنحن مطلوبون لدي الكفار الغربيني, وكان علينا تفعيل اخللية اجلديدة ولكن حبذر شديد, هنا وهناكالضرب 

حيث كان لدي خيارين إما أن أدخل أديس أبابا رمسيا أو أدخلها , وتقدمت فورا لضابط اجلمارك, يف مطار بويل الدويل
ولكنين رغبت يف قطع السفر ألنين ال أرغب يف الذهاب إىل كينيا , شرياطنترانزيت حيث تقلنا سيارة إىل فندق اهللتون أو ال

مث سألين , فأخذ ضابط اهلجرة جوازي وبطاقة الدخول حيث كتبت له كل شيئ, بطريقة رمسية حيث هناك خماطر كثرية
, يل خبتم الدخول مث ختم, طيب طيب رد علي, "أكتب فندق أثيوبيا, عفوا"قلت له , "نسيت الفندق الذي سترتل فيه"

بيت واجتهت لشرطة مث استلمت حقي, وقد انتظرنا أكثر من ساعة, وهكذا دخلت ألقف يف طابور طويل النتظار احلقائب
ألم رأوين أجنيب ومتعب فلم يتعبوين وبالذات ألنين , بأن أمرَّ يف الطرف الثاين حيث الضوء األخضريل  وقد أشاروا, التفتيش

واحلمدهللا دخلت إثيوبيا بسالم وشكرت رب العاملني أن رحلىت كانت موفقة فأنا , وليست جتارية, ريةأمحل حقيبة واحدة صغ
  .ويبقى اآلن دراسة كيفية العبور إليها, يف دولة جماورة للصومال مباشرة
 وكانت هناك, وبدأت أحترك ألتعرف على شركات الطريان اليت تطري إىل أرض الصومال, أخذت تاكسى إىل الفندق

ولكن بعد استخارة قررت أن ال أسافر , شركات خاصة وأيضا اخلطوط اجلوية االثيوبية كانت لديها رحالت أسبوعية هلناك
أردت أن أربط اخللية ببعضها ألن استقرارها هي أهم شيئ يف , فتحت الربيد ألتفقد الشباب, وبعد ثالثة أيام طبعا, بالطائرة

سافر الليلة وجيب أن تذهب للمطار النتظاره , األخ حممد"كتب يل يوسف , يت العجبوعندما قرأت الربيد رأ, هذه املرحلة
وانتظرت حىت خرج مجيع ركاب , واستأجرت سيارة خاصة وحتركت إىل مطار بويل إنترناشيونال أيروبوت, "سيصلك غدا

هل أوقف يف مسقط؟ ماذا  أين هو؟ هل وصل وأوقفوه؟, بدأت أشعر بالقلق, ومل خيرج األخ, الرحلة القادمة من مسقط
وعدت إىل الفندق ألبدأ اتصاالت مع شركات الطريان , جيري؟ بقيت هناك حىت غادرت الطائرة االثيوبية املتوجهة إىل نريويب

وماذا بعد؟ فأخربتين بأن  سافر من كراتشى ملسقط ألديس فسألتهميف أديس أبابا حيث أعطيتهم إسم األخ فأخربوين أنه فعال 
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واتصلت مبطار أديس باالستعالمات وأكدوا يل بأن الطائرة فعال , مات ختص الزبائن ال نستطيع إعطاءها ألحدهناك معلو
وحققت إتصاال من الفندق بالباكستان , وبدأت أشعر بالقلق خبصوص أخينا حممد, وصلت اليوم وكل الركاب كانوا فيها
وتكلمت مع , ثيوبيا جيب أن تكون عرب شركة اهلاتف العامفكل االتصاالت يف ا, وطبعا هذا أمر خطري بالنسبة ألي عمل

  .وكانا يف حالة ذهول, يوسف وأبو ياسر
  "هل تسمعين؟... فايز؟, من معي... ألو" - 
  هل حممد وصل؟...معك يوسف - 
  "مل يصلين بعد ذهبت املطار ولكن مل يصل, ال" - 
  حنن متأسفون ولكنه معتقل يف مسقط - 
  "؟ هل أنتم متأكدون؟ماذا تقول هل فايز معك" - 
  تأكدنا من ذلك اتصلنا بعدة جهات هنا - 
  "أعطين فايز لو مسحت" - 
  معك فايز... آلو - 
  "ما هذا الكالم الذي أمسعه من يوسف أأنت متأكد؟... طيب" - 
  هذا ما توصلنا إليه - 
  "يا أخي ال تتخيلوا ذلك بل تأكدوا" - 
  ..."أعطين يوسف" - 
  تسمعين... آلو - 
  ".امسع ال ترتبك وال تتصرف وكأنه اعتقل وأنتم غري متأكدين من ذلك... معكنعم أنا " - 
  وأكدت يل ذلك, إنين اتصلت بالشركات يف مسقط - 
  على أي أساس اعتقل؟, هل متزح معي يا يوسف" - 
  !ال ندري رمبا مشكلة يف الفندق يف الباكستان - 
  "وملاذا تركوه خيرج من كراتشى مث يوقفوه يف مسقط؟" - 
   ندريال - 
  .وحتركوا بسرعة مع السالمة, تأكدوا من جديد, أنا ال أثق ذه املعلومات, املهم" - 

ويف اليوم الثالث ذهبت , وأن يبشرنا بنبأ عنه, وكنت أدعو اهللا كثريا أن يلطف به, مل أشعر بالراحة يف اليومني املتتالني
واستغربت كثريا فقد جترأ وأكمل , وأنه يف ممباسا, ال يل بأنه خبريفرحت كثريا وق, احلمد اهللا, فإذا برسالة من حممد, لألنترنت
لتشكيكهم يف , بأن السلطات يف مطار أديس مل يسمحوا له بالدخول, ولكن رد على بربيد آخر يقول, إىل كينيا, الرحلة

فقد , جلواز األصليوقلت يف نفسى أنا دخلت بدون أي نصب وال تعب أما حممد الذي حيمل ا, جوازه وهنا ضحكت كثريا
أنا لست حباجة إىل بالدكم فأنا ", وهو طبعا ملا منعوه قال هلم, وهنا عرفت أن مسئلة األوراق هي مسألة أقدار, شكّوا فيه

وهذا صحيح فهو مل , وهكذا تأكدوا أنه رجل نزيه وليس لديه أي شبهات يف كينيا" على كل حال ذاهب لبالدي بعد ساعة
, املشكلة الوحيدة اليت يواجهوا هو ويوسف, فلم يكن هو من جمموعة عمليات شرق أفريقيا, كينيا يكن لديه أي سوابق يف

وكنت أخاف من أن ينتشر خرب , وقد اتصلوا عدة مرات بأهاليهم وهم يف كابل, أما رفيقا ألخينا شيبة الذي قتل يف كابل
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ولكن أخربت حممد بأن خيرب اجلميع أن شيبة قتل يف , لباكستانوصوهلم ألن الناس كلهم يف احلي يعرفون أما سافرا مجيعا ل
ومحدت اهللا كثريا على سالمة , ويؤكد للجميع بأنه كان يدرس يف الباكستان, الباكستان يف حادث سيارة وليس أفغانستان
, تعجب كثرياو, ساوقد وصل إىل بيته يف ممبا, يكفيك إشاعات إن أخاك خبري, حممد واتصلت بيوسف يف الباكستان وقلت له
لديكما أي ملف يف داخل البالد فال تتصرف وكأنك  ليس, وقلت له أريت؟, ألنه كان مرعوبا من الرتول مباشرة لكينيا

وفعال سافر هو , وقلت له بأن يأيت إىل أديس مث نرتب سفره إىل كينيا, أنا املطلوب وقد وصلت خبري إىل آخر حمطيت, !مطلوب
, ساعة قد أتعبته املخابرات العربية وأصرت عليه أنه عريب وهو أصر أنه ال يتكلم اللغة العربية 24مكث ويف حمطته اليت , أيضا

, يةفرد عليهم بأن هناك عرب وقبائل عربية كثرية يف كينيا ومعظمهم ال جييدون اللغة العرب" فكيف أنت نبهاين؟"فسألوه 
فقد , تقريبا 21سنة واآلن هو يبلغ من العمر 11ز قدمية وكان عمره ن صورته اليت يف اجلواأل, وأيضا شكّوا يف جواز سفره

ولكن أخريا , وظنوا أنه يلعب م, ألن والده يعيش هناك, حني كان صغريا سفريات كثرية  للخليجوهناك , تغري مالحمه كثريا
وقلت له بأن , ات من أموال وغريهامث سلم يل األمان, متكنوا من تركه وجاءين يف أديس أبابا واستقبلته وأنزلته فندقا آخر

وأخربته باخلطة الكاملة للعملية ألنين كنت خائفا أن يصيبين , ومنها يدخل برا إىل كينيا, يسافر من أديس أبابا إىل أوغندا
وإن كان اخلطف , وأخربته بأن هدفنا هو خطف طائرة الكيان الصهيوين يف نريويب أو ممباسا, مكروه وأنا يف أديس أبابا

وقلت له بأنين أنتظر برامج حاسوبية عن كيفية الطريان سريسلها األخ خالد شيخ عن , صعب فعندئذ نضرا بأي وسيلةأ
, خذ دورة صغرية عن الطريانليستعد أحدكم أل", وجيب أن نشتري بيتا يف ممباسا ,طريق الدي إيش إيل بعناوينهم يف كينيا

أقصد حادثة طائرة , "عندما تقترب من الرتول" العال"ائي يف اسقاطها على  والغرض منها أننا سنستعني ذه الطائرة كحل
فقد كنا متحمسني لفكرة الطائرات وحىت خالد الشيخ سيستخدم طائرات , وطبعا هذه األفكار من الشيخ أبو حفص املصري

وشرحت له خطة اخلطف , هم دروسا باجلووحنن قد ضربنا األمريكان يف الرب والبحر واآلن بقيا لنا أن نلقن, كقنابل يف عملياته
وأنه جيب أن يتصل بالشباب يف الصومال لينسق معهم وأمريهم سيكون األخ حممد إن حصل أي مكروه يل ال , كيف يكون

وأعطيته , وأخربته بأن جيتهد يف استخراج جواز سفر جديد له ويل لكي أمتكن من السفر إىل أوغندا بأوراق رمسية, قدر اهللا
وهكذا ليعلم اجلميع أننا ال نستهدف سياح ومدنيني رد , واحدة باص وأخرى عادية, لكي يشتروا سيارتني, من املالمبلغا 

على األقل خلية شرق أفريقيا هي تعلم متاما معىن اجلهاد ومعىن أخذ حقنا دون الكراهية واحلقد وما , أن حكومام تعارضنا
  .إىل ذلك

, "ابتعد قدر املستطاع"قلت له , ألن ال تتعقد األمور, زوج ولكن ليس من األقاربأما الزواج فقد أخربته بأن يت
والعامل يف , م1993ألن أديس أبابا متأخرة لسبعة سنوات عن باقي العامل فهم يف سنة , ونسقنا من جديد كيف نتواصل بيننا

أقصد أن إثيوبيا دولة , جلواالت شبه معدومةبالسنترال أوال واالواحد تصل واالتصاالت معقدة جيب أن ي, ديدةاأللفية اجل
وأمريكا أبو احلرية تعرف ذلك ولكن مادام أديس أبابا مطيعة هلا فال , وليس هناك أي حريات بالبت, ديكتاتورية مبعىن الكلمة
وعندما حتققون , وحممد هو املسؤول يف كينيا وال ختتلفا أبدا, "إذًا يا يوسف نتواصل باالنترنت", بأس أن تبقى ديكتاتوريا

إن أراد اهللا ذلك , وأما أنا فسوف أقابلكم إن شاء اهللا يف مقديشو أو يف ممباسا, اتصاال مبجموعة مقديشو أخربوين بذلك
أهم شيئ أن تدخل اخللية كلها يف , وصيت الشباب بأن ال يظهروا يف األحياء الشعبية ألن ال ينتشر خرب وصوهلم, وودعته

وطبعا كل هؤالء الشباب الكينيني من عائالت ميسرة وليس لديهم حاجة للمال يف , أن نباشر العملالداخل وبعدها نستطيع 
  .مث دخل برا إىل كينيا, وقد شعر بارتياح للفكرة واستخار اهللا وسافر بعد ثالثة أيام إىل أوغندا, أي حال من األحوال
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يف وبالذات ومات عن اجلالية الصهيونية يف أثيوبيا بقيت يف أديس أبابا أخطط للمرحلة القادمة وقد مجعت بعض املعل
وفيها تنتشر القبيلة اليهودية اليت اجر سنة بعد سنة لألراضي الفليسطينية , وتقع قنصلية الكيان الصهيوين هناك) غندر(مناطق 

ر املغتصبني أهدافا أقصد أن مكاتب اهلجرة هلؤالء الغج, ليعملوا كجنود للدولة الصهيونية ولتعذيب الشعب الفليسطيين
وكذلك مجعت معلومات عن , لن نتركهم ليأتوا إىل ديارنا إلخراجنا أبدا جيب أن يلقنوا درسا إن شاء اهللا, مشروعا لنا

أما العال فلم تكن ترتل رمسيا يف أديس حيث يتم نقل الركاب باخلطوط , املطارات العسكرية اليت يستخدمها هذا الكيان
ألال يقول الناس قتلنا اثيوبيني دون , كنا نريد أن نستهدف كل شيء صهيوين وبوضوح, غب يف ذلكومل أكن أر, االثيوبيا
, ولو سألتين عن الوجود الصهيوين يف اثيوبيا سأقول لك بأنه وجود مدروس وقدمي وهناك مشاريع قائمة بني الدولتني, ذنب

املرة , كانت هذه املرة الثانية اليت أدخل إىل أثيوبيا, باوطبعا عندما وصلت إىل أديس أبا, واملوساد لديها مكاتب يف أديس
واآلن املرة الثانية يف سنة  م1993األويل بطريقة شرعية حيث كنت مع ااهدين ودخلنا لألوجادين ودربناهم يف سنة 

صارى كثر وكسبت أصدقاء ن, والشيء الوحيد الذي أشعرين بارتياح وأنا يف أديس أنه ال أحد يتدخل يف أحد, م2001
, ولست أول من يطلق مصطلح األخوة اإلنسانية, وكانوا حيبونين كثريا وأنا كذلك عاملتهم كما يعامل إنسان أخاه اإلنسان

إذا قال هلم أخوهم نوح أال , كذبت قوم نوح املرسلني{, فقد خاطب األنبياء مجيع أقوامهم بلفظ األخوة رغم أم مشركني
يا أيها الناس إنا خلقناكم {, هذا هو ديين وال أمحل كراهية ألي دين أو مذهب أو جنس, }وإىل عاد أخاهم هودا{ }تتقون

ويف املقابل ال أواليهم يف عقيدم فلهم دينهم ويل دين وأيضا من قاتلنا وأخرجنا من ديارنا وحاربنا } شعوبا وقبائل لتعارفوا
أو , مادام مل ترتكب مشكلة قلت ال أحد يتدخل يف أحد وكما , العدلفنحن نواجههم باحلرب يف املقابل هذا هو ميزان 

بسبب أن الشرطة ال توقف أحدا إال عندما يرتكب , وكنت أسوق السيارات رغم أنين ال أملك رخصة, تبدي رأيا سياسيا
  .وكنت حريصا على عدم فعل ذلك, خمالفة

إال يف الكالم وكنت أكتفىي بأن أقول هلم أنين متكنت من العادات االثيوبية ومبا أن شكلي أثيويب مل يكن يشك أحد يفّ 
وطبعا ال ننسى أن اثيوبيا كانت يف حالة , وكان لدي معارف بتجار كبار يف البالد, اثيويب مولد بريطاين واجلميع يصدق

ا متيل ولكن أديس أبابا كانت تعرف أ, وتدخلت دولة الكيان الصهيوين كثريا, ومها أبناء اخلال, حرب سياسية مع أرترييا
رغم أن املسلمني % 100عندما يصل أي واحد إىل أديس أبابا سيشعر بأنه يف دولة نصرانية , إىل أسياس أفارقي أكثر منهم

والشعب , ولكن هناك استراتيجيات من قبل الكنائس العاملية ملنطقة شرق أفريقيا كما سبقت وقلت, هم أكثر يف أثيوبيا
كنت أصلى , وهم يتبعون بابا مصر االورثوذوسكي, وليس يوم األحد فقط, الكنائس يومياويتردد يف , االثيويب حيب التدين

, أما املسلمون يف أديس أبابا حيتلون مركز املدينة, ومل يسألين أحد عن ديانيت ومعظمهم ظنوا أنين نصرانيا مثلهم, يف الفندق
ستجد أن املسجد اجلامع الكبري يف وسط , أفريقيا األكرب يف شرق, فعندما تتوجه إىل سوق ماركيتو, وهذه حقيقة واضحة

حتاول اإلدارة احلالية إظهار أن , ودكاكني األوروميني املسلمني واألوجادينيني واألمهارة والتيغري حتيط باملسجد, السوق
بناء امللوك فاألمهرة الذين هم أ, ولكن هناك عنصرية واضحة يف القبلية, الدولة تعطي احلريات الكاملة للديانات كلها

فأثيوبيا , فقد اكتفت التيغراويني مسحيون ومسلمون من احلكومة, والرؤساء السابقني ليس لديهم أي سلطة يف هذه احلكومة
وانظر إىل , وانظر إىل الصومال, ومعظم املشاكل القبلية حلها أصعب من املشاكل الدينية, مشكلتها ليست دينيا بل قبلية متاما

وانظر إىل قبيلة التغريي نفسها اليت تتقاتل فالسلطة يف , كلها مشاكل قبلية وليست دينية, رواندا وبرونديوانظر إىل , دارفور
وهناك مظامل كبرية وقعت للتغراويني من أصول أرترييا حيث طردوا , أبدا, ولكن مل يتفقا, أرترييا للتغري ويف أديس للتغري

وكذلك , على احلركة االسالمية يف أرترييا بأن تستفيد من أثيوبيا وكانت, من البالد وصدرت ممتالكام بسبب احلرب
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كما فعلت من قبل عندما تنازعت السودان مع اثيوبيا فقد أرسل وفد أوجاديين , األوجادينية بأن تستفيد من حكومة أرترييا
  .للسودان

والكل خملص يف اثيوبيا , حلكوميةوطبعا الرشوة معدومة يف املؤساسات ا, هناك ضة عمرانية يف أديس ولكنها بطيئة
وهذه ازرة , فقد قتلت أكثر من اربعني طالبا من جامعة أديس وكانوا يف مظاهرة, للدولة ولكن الدولة ال تبايل بشعبها

مل أجد , أما الشعب االثيويب فهو شعب طيب جدا جدا, لسيت هناك أي حرية فكرية يف أديس ابابا, وقعت أثناء وجودي
واملسحيني , فقد كانت هناك املطاعم اليمنية املنتشرة يف العاصمة واليت توفر الطعام احلالل للجميع, تناول الطعامصعوبات يف 

أما املوضة والعصرية , ويف نفس الوقت طعام الذين أتوا الكتاب هو حل لنا, هم من يتردد فيها أكثر من املسلمني جلودة الطعام
وهم ميتلكون أفضل املالبس واالحذية اليت تأيت من , د ولكن الرقابات يف كل شيءفحدث وال حرج إم مشتاقون لكل جدي

, فهي من مصادر دخل احلكومة وإن مل تكن علنية, أما الدعارة ولعياذ باهللا, وهناك حركة سياحية نشطة يف البالد, أوروبا
نساء يتقدمن ثراءا يف أديس أبابا من ال, صدق أو ال تصدق, فاملصابني مبرض نقص املناعة يتجاوزون ثالث مليون نسمة

, فال يغادر االثيويب بالده إال بضمان مايل كبري, وما أدهشىن هي سياستها االقتصادية املتشددة, الرجال بسبب بيعهن ألنفسهن
$ 10.000ولن تتمكن من إجياد هاتف جوالة إال بضمان مايل قدره , ويستثىن املسلمني الذين يتوجهون إىل العمرة واحلج

$, 3.000م حيث مل يكن هناك خدمات خاصة للجوالة إال بدفع مبالغ قدره 1993وهذا ذكرين بكينيا يف سنة , تقريبا
 100والعجيب أن أكرب ورقة مالية يف أثيوبية هي فئة , ومن جناح االقتصاد االثيويب أن عملتها من أقوى العمالت يف أفريقيا

وكانت الدوالر , هناك دول مثل تركيا تستخدم فئة العشرين مليون يف ورقة واحدةفقط وهذا يعىن أن أوراقها قوية للغاية ف
ويبقى , فقد كان لدى معارف يف تصريف العملة, والسوق السوداء الرمسية شبه معدومة إال مبعرفة, برات إثيوبية 7تساوي 

  .هذا األمر خطري يف إثيوبيا
وعندما يأيت الوفود والزوار من كل , رات سياسية للدول األفريقياتواجدت يف فترة االلعاب الشبابية لكرة القدم ومؤمت

أحناء أفريقيا الثيوبيا تنشط حركة السياحة والدعارة واملؤسسة العسكرية تكون على أهبة االستعدادات حيث ينتشر العساكر 
وترتفع أعالم , حممد حسىن مباركالذي مت تنفيذ حماولة إغتيال الرئيس املصري " بويل"هو شارع , يف الشارع الكبري الوحيد

وإىل يوم كتابة هذه األوراق مل أفهم كيف اختريت دولة فقرية ونائية وال يتوفر فيها  ,ول األفريقية يف مقر املنظمةكل الد
وأظن أيها القارئ أن السبب , أين القاهرة؟ وأين جوهانسربغ؟ أين الرباط؟, وسائل اتصاالت متطورة لتكون عاصمة أفريقيا

وحيد أن اثيوبيا مل تستعمر من قبل األروبيني أما املسلمون واحلمدهللا كان هلم جوالت وصوالت يف األراضي األثيوبية واقرأ ال
أما إذا أمطرت فستشعر , فهي ال تسخن يف الصيف, وأديس أبابا تقع يف منطقة ممتازة جدا جوغرافيا, التاريخ إن شئت

وطبعا متكنت من , أديس تقع يف اهلضبة االثيوبية, يف نفسك االثيويب لتجد الدفئ الكابوشينو وكأنك يف اجلنان عندما تشرب
وتلفيزيون االثيويب , صالة العيد األضحى يف أديس أبابا فقد أقيمت يف امللعب الرئيسى وقد فرحت كثريا للجموع احلاضرين

ولكن اجلميع حيس بفرحة , رومية وقليل من الصوماليةفتبدأ العيد بالتغراوية مث األمهرية مث األ, تعمل يف يوم العيد لعدة لغات
يتمكن من اإلضحية مسلم نقودا ل اشابوقد أعطيت , ني يف الدولةالعيد فهو يوم عيد رمسي للحكومة احتراما ملاليني املسلم

  .ال اريد إظهار التدين يف الفندقف, بدال مىن
وقد عرفت أن هناك , باميان وأنا يف اديس اباباهـ وتسارعت أحداث 1422دخلت علينا السنة اهلجرية اجلديدة 

فلم يكن أحد يسأل , إن تفجري متثال بوذا يف باميان كان رد فعل ال غري, تغير قد حصل لإلمارة االسالمية وملاذا اآلن بالذات؟
إالهي قامت الدنيا ومل  يا, عن العقوبات اليت تفرض على االمارة االسالمية ولكن عندما أعلنت األخرية أا ستدمر متثال بوذا
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ومسجد البابري عندما أحرق وفجر , والشعب األفغاين امليت من اجلوع أفضل من الصنم, يا مجاعة املسألة خمتلف فيها, تقعد
مل يتحرك ال يونيسكو وال بطيخ أمحر لنجدة املسجد وملاذا الدنيا كلها تغار على متثال بوذا يف , من قبل اهلندوس املشركني

أحتدث عن ال , حيث يقدم الفروع على األصولهي السياسة العمياء اليت حتكم مجيع العامل , ؟ئية يف داخل أفغانستانجبال نا
, ومل تكن تعبد من دون اهللا, فسيدنا عمرو ابن العاص مل يلمس متاثيل مصر بأذى, تدمري التمثالتأييد وغري تأيد يف مسألة 

, هناك يا مجاعة نقص يف األدوية نقص يف الزراعة نقص يف اخلدمات العامة, ة؟ولكن هل بوذا هي مشكلة أفغانستان الوحيد
ومل نسمع ال علماءنا األفاضل وال األمم املتحدة يتدخلون حلل جذري هلذه املشاكل واكتفت األمم , وحصار جائر للطريان

دولة وبدأت تنشط يف حاهلا بعيدا عن وعندما انفردت ال, املتحدة بأن تصنف الطالبان أا حركة أصولية ال تستحل أي خري
و مرة تلو األخرى تثار مشكلة حقوق املرأة , وأرادت أن تتدخل يف شؤوا الداخلية, العامل بكت املنظمة الدولية من جديد

وسيعيش عزيزا مكرما وسيموت , أسامة يا مجاعة تاج كل مسلم شاء من شاء ورفض من رفض, ومسألة أسامة بن الدن
فكيف خيذله رب العاملني؟ وأتذكر أن بعض , واهللا قد قبل البيع, فهو باع نفسه هللا, وال سبيل للكافرين عليه, اهللاشهيدا بإذن 
وبدأوا يسألونين أين أنت من , بدأوا وكأم وحوش عندما مسعوا بأخبار بوذا السيخ الذين كانوا معي يف الفندقاهلندوس و
فهو مسلم باالسم وال , وقال هلم يامجاعة ال تسألوا هذا عن أي شيئ, يداوتدخل صاحب الفندق الذي يعرفين ج, هؤالء؟

كنت , ولو عرفوا أنين جئت من عند الطالبان لصلبوين, واجلميع ضحك, هو رجل تاجر ويف حاله, يفهم يف هذه املسائل
الشاشات السي إن إن أجتنب اجللوس يف صالة االستقبال ملشاهدة األخبار ألن يف بعض األحيان كانت صورى تعرض على 

  .ألنين يف فندق مخسة جنوم, وغريها وأكتفي بأن أشاهد ذلك يف غرفيت, واجلزيرة
رسالة إليكترونية من أخينا طلحة السوداين حيث أخربين , مكثت شهرين يف أديس أبابا وأهم خرب تلقيته من األخوة

ويف نفس الوقت كنت أتواصل مع , ثريا ذه الرسالةبأن هناك أخ سافر إىل زوجيت وقابلها وسلمها األمانات وقد فرحت ك
حيث سافر عن طريق الرب , وقد زارين صاحيب الكينيي مرتني, أخينا أبو ياسر اجلزائري وخالد شيخ حممد ومها يف الباكستان

عروسة من مدينة المو وال, وقد أخربين بأن يوسف قد تزوج, مث غادر بالطائرة أما املرة الثانية فوصل بالطائرة وغادر ا, إيلّ
وأخبارنا جيدة ليس , وقد فرحت لذلك وسألته هل هو مستقر؟ فقال يل نعم هو يعيش يف بيت والدته مع زوجته, الساحلية

وقد استغرب اجلميع منا فنحن خرجنا للباكستان متدينني واآلن نلبس املالبس الفرجنية ونذهب لنوادي رفع , هناك مالحقات
  وقلت له, فقلت له هذا ما أريده يف هذه املرحلة لكل مقام مقال, عاديو مظاهرنا , األثقال

وحنن اآلن لسنا يف , كنا يف أفغانستان نلبس العمامات ونطلق اللحى وحنارب من يعصى اهللا ويدعو إىل الرذيلة" - 
بب أنكم تفعلون بعض واعلموا أنكم مأجورون بس, وجيب أن تتأقلموا مع اجلو يف األمور اليت رخص اهللا لنا, أفغانستان

فهناك من بقي عدة أيام يصلى , والصحابة أدركوا هذه املعاين قبلنا, واللبس الضيق من املالبس, كحلق اللحية, األمور إكراها
وقد بعثه رسول اهللا يف عملية سرية وهذا الصحايب اجلليل امسه عبداهللا ابن , باالمياء من أجل إغتيال رأس الكفر خالد بن سفيان

واهللا سبحانه وتعاىل وحده أعلم , أن خيفي دينه هلدف أكرب ومن أجل االسالم يف أزمنة الشدة واملسلم, رضي اهللا عنه أنيس
  ",اصربوا واهللا سينصرنا إن شاء اهللا, مبن اتقى

  "هل مجعتم أي معلومات عن طائرة الصهيونية؟" - 
  ا عن طريق االنترنتولكن كل هذ, إا تأيت إىل نريويب, نعم لدينا بعض املعلومات - 
وسوف يتم ذلك بعد أسبوع وعندما أصل , ال بأس أنا سأغادر قربيا للصومال فقد اتفقت مع املهربني يف احلدود" - 

  "هناك سينشط العمل
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  اهللا يسلمك إن شاء اهللا - 
  "وكيف الشباب يف الصومال هل اتصلتم بعيسى؟" - 
ولكن نظن بأن عيسى الكيين , وقد فرحوا كثريا, رك أحد ألنك قادموقلنا له بأن ال يتح, نعم اتصلنا بعيسى الترتاين - 

  كي يذهب إىل الباكستان, فقد لزم رجال التبليغ وهم سوف يوفرون له تأشرية, على وشك السفر
  "هل ممكن إيقافه حىت أصل؟" - 
  خذ رقم هاتفهم يف مقديشو ألي طارئ, سأحاول االتصال م - 
 - "كما تعرف املخابرات , إنين ال أريد أن أتصل بشباب االحتاد عندما أصل, هولأحسنت ألنين سأسافر إىل ا

  "العاملية يف الصومال نشطة
  هل هناك أمر آخر؟ - 
  "فأنا سأسافر بالرب والرحلة طويلة وال أريد أن أكون ثقيال, نعم خذ كل أغراضي معك" - 
  .طيب مع السالمة يا أخي - 

حيث رتبت مع سيارة , وبقيت أنتظر للحظة الصفر, ثيويب يف السفرية الثانيةودعت صاحيب الكيين يف مطار بويل اال
حتركنا من أديس أبابا يف الصباح وكانت , تقلين لوحدي من مدينة أديس أبابا إىل مدينة جيجيكا احلدودية مع الصومال

وشعرت أنين لست داخل , باوكانت نقاط اجليش منشرة يف كل مكان بعد أديس أبا, ولكن دون مشاكل, الرحلة طويلة جدا
نا وصاحري أحيانا ومزارع الشاي أحيانا وأجواء بادرة اغابات أحي, فعندما تترك أديس فكأنك قد تركت أثيوبيا, أي دولة

متتعت بالرحلة ألنين أحب , وسبحان خالق األكوان, ومناطقة مرتفعة أحيانا وأجواء صحراوية ومناطقة ساخنة يف احلني األخر
وجيب أن يوصلىن إىل , ألن السائق نفسه يعرف أنين سائح, وكنت أسجل كل مالحظايت, طويلة واملغامراتالسفريات ال
وهناك حركة استخباراتية قوية يف املدن , أعرف أا من املدن اليت تتعرض لبعض اهلجمات ااهدين األوجادينينيو, جيجيكا

وهي مدينة اسالمية قدمية والعاصمة , ونزلنا يف ديرداوا, ية بعد العشاءومتكنا من الوصول للعاصمة الثان, األثيوبية الصومالية
وقد صليت , وكانت الرحلة كلها طلوع يف اهلضبة االثيوبية الكبرية, كانت هناك امارة اسالمية يف هذه املدن, الثانية الثيوبيا

ليس الطريق كله معبدا بل اجلزء األكرب منه  وطبعا, الظهر والعصر مجعا يف احدى املدن األورومية الواقعة يف الشارع العام
وبعد الفطور , ألننا لن نستطيع السري بالليل حيث هناك حذر جتول يف تلك املدن, ومننا يف ديرداوا للصباح, ترايب ومكسر

يف مدينة فأنا , ودعين السائق وحبثت عن فندق صغري ألنزل فيه, واصلنا الرحلة لنصل إىل جيجكا يف العاشرة صباحا تقريبا
إسالمية واللغة الصومالية اليت أفهمها أسهل يل من اللغة األمهارية اليت كانت جديدة علي رغم كل اهودات اليت بذلتها 

, ويكفي فخرا لالثيوبيني بأم ميلكون ثالث لغة يف أفريقيا ولديهم أحرفهم اخلاص, لتعلمها فهي من أصعب اللغات يف العامل
وأشهرها العربية وهلا , فكما يعرف اجلميع فهناك أكثر من عشرة لغات أصلية يف أفريقيا, للغة االثيوبيةوهذه ميزة أخرى يف ا

مث الصومالية وقد حول املستعمر الكتابة بالعربية إىل , اليت تكتب بالالتينية وباللغة العربية أيضا, مث السواحلية, أحرفها اخلاص
, مث األمهارية االثيوبية, مث األفريكانا وتكتب بالالتينية, كتب باحلروف العربية والسريينيةمث الرببرية واألماغازية وت, الالتينية

وعندما تنظر حلضارة اثيوبية ستجدها قدمية وحمفوظة بسبب تلك , وتكتب حبروف خاص جدا تشبه احلروف السريينية
النوبني املصريني األصليني مل حيافظوا على كتابتهم  وحىت, فاملصريون مل حيافظوا على كتابام بل اكتفوا بالعربية, الكتابات
وعندما جنمع الكتابة املستخدمة يف أفريقيا سنجد أن هناك ثالث كتابات , ويكفينا فخرا أننا منلك لغة القرآن, الفرعونية

حيث , هي اخلط األثيويبأما الوحيدة األصلية املتبقية ف, وكلها دخيلة يف أفريقيا, والالتينية, احلروف العربية, مشهورة فقط
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وإثيوبيا هي دار اهلجرة األويل للمسلمني قبل املدينة املنورة فقد , وكذلك امللك العادل النجاشي, كانت توجد مملكة سبأ
وهذا يكفي شرفا ملسلو إثيوبيا , القرآن على املأل قبل املدينة املنورة م فيها وأقيمت صلوات اجلماعة وقرئانتشر تعاليم االسال

  . خياراأل

  العبور إىل الصومال
  

وأخربه بأنين أريد دخول الصومال , مل يتركين سائق الباص لوحدي فقد اجتهد وأحضر يل شاب صغري من املهربني
وحتركت بسيارة أجرة مع الشاب املهرب إىل آخر مشارف , وهكذا تركه معي ورجع بسيارته إىل أديس أبابا, دون أوراق

ولكن ليست هي نقطة العبور الرئيسية فبعد , عسكرية ودار اهلجرة للقادمني واملغادرين البلدة حيث هناك نقطة تفتيش
ومبا أنين أشبه االثيوبيني عربنا البوابة , كم حىت نصل إىل البلدة احلدودية 20جيجيكا سوف نسري مسافات طويلة أكثر من 

وبعد , بتعدنا ألكثر من مائتني متر وانتظرنا يف الطريقوا, بدون أن يوقفنا رجال اهلجرة فيمكن ألي أحد أن يتحرك يف املنطقة
وقد , وأخرب السائق بأنين ال أمتلك أوراق, ساعة تقريبا وصلت السيارة وأخربين الشاب االثيويب بأنه قد وضع أغراضي فيها

ن أذهب إىل وأريد أ, م بأنين صومايل مولدأخربو, وركبت الباص مع الراكبني, $15بر أي ما يقارب  100دفعت له 
وسرنا ألكثر من ساعة ووصلنا إىل نقاط تفيش أخرى وعندما دخل أحد الضباط االستخبارات وبدأ , بلدي بعد غياب طويل
هي احملطة و, "آرت شيخ"مث وصلنا إىل قرية صغرية تسمى , تركينأخربه السائق بأنين معه وهكذا , يسأل الناس عن أوراقهم

وسلمين إىل جمموعة صومالية لديها سيارة الندكروزر وقال , ذ حقيبيت مث أخربين بأن أتابعهونزل مساعد السائق وأخ, األخرية
وهكذا , فأخربهم بأنين لست إثيوبيا, أم إثيويب؟, فسألوه هل هو صومايل, هلم بأن هذا الشاب يريد أن يدخل إىل الصومال
آخر مقابل املشاكل األمنية  50و, مقابل نقلي, وبيابرا إثي 50وقد دفعت , بقينا ننتظر ليتم مجع كل الركاب يف السيارة

وعندما اكتمل العدد حتركت السيارة بداخل القرية وبعد , فرمبا يوقفنا األمن األثيويب يف آخر نقطة, بسبب أنين لست صوماليا
يتأكد ل, احلدوديةمث تقدم رجل صومايل من الطرف االثيويب وهو من االستخبارات , مخسة دقائق تقريبا وصلنا حلبل احلدود

ومل , هناك أي إثيويب يف داخل السيارة فاالثيوبيون جيب أن يغادروا البالد إىل مجهورية أرض الصومال بصفة رمسية كانإن 
وشكرت اهللا ,  احلدودينتبه يل وهكذا عربنا احلدود وأصبحت بفضل اهللا داخل الصومال بعد رحلة شاقة من أديس أبابا إىل

ولكن بقيت , ومال كأفغانستان مهما سيحصل سريمحونين وممكن أن أنتحل أي شخصية جديدة من اآلنأعلم أن الصكثريا ف
  .بشخصييت الكينية

مل أدخل وطبعا, ا بين آدم وال مواشىيوبدأنا نسري يف مسافات شاسعة ال فيه, دخلت الصومال يف بداية الشهر الرابع
وبعد ساعتني , كبري بني اجلنوب الصومايل والشمال حيث الصحراءولكن كان هناك فرق , حدود الصومال الشمالية من قبل

وهنا توقفنا يف أول نقطة تفتيش , تقريبا من السري وصلنا للطريق املعبد الذي يربط جيبويت جبمهورية أرض الصومال املنفصلة
مث , نداه السائق وتكلم معهأرد عليه مث ومل , وبدأ يتكلم معي ومل أتلفظ بكلمة, ر يف اخللفوجاء الشرطي ونظ, صومايل

اليت وقعت , ومتكنا من مشاهدة أثار احلرب الصومالية, حتركت السيارة وبدأت تسرع أكثر فأكثر فنحن نسري يف طريق معبد
وشعب , حيث قامت قوات الرئيس سياد بري بقصف أرض مجهورية الصومال عندما أعلنوا االنفصال 1989يف سنة 

وطبعا مقارنة جبنوب الصومال حاليا , مل يعترف أحد ذه الدولة سوى اليمن اجلنويب وقتهاو, مجهورية الصومال هو عريب
وهناك مظاهر الشرطة يف , ونظام إداري وجتاري موحد, ألا متلك جملس شورى وحكومة منتخبة, فهي أنظم وأأمن بكثري

ويعيش , لرغيسا وهي العاصمة الثانية للصوماوعاصمتها ها, ومظاهر احلياة ممتازة, كل مكان والكهرباء متوفرة بشكل جيد
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, ومن أهم مدا العاصمة وكذلك مدينة بربرا حيث املطار وامليناء الدويل االستراتيجي, العربية يف هذه الدولة قبيلة إسحاق
وبيني بشكل مجهورية أرض الصومال هي دولة هلا مصاحلها مع االثي, ومدينة زيلع حيث كانت هناك امارة اسالمية قدمية فيها

فال خيفى على أحد أن الغواصات الصهيونية تظهر يف بعض , أول مث هناك عالقات سرية بكل من بريطانيا والكيان الصهيوين
  .أما عالقتها بالصومال األم فمعدومة, وهذه الدولة هلا عالقة أيضا جبيبويت, األحيان يف ميناء بربرا

وليس هناك سؤال , نزلت يف فندق صغري قريبا من وسط املدينةو, وصلنا إىل هارغيسا قبل صالة العصر بقليل
ومل أجلس كثريا , وأنا طبعا كنت قد رتبت قصة ثانية رد وصويل إىل أرض الصومال, حيث مل يهتموا مبن أكون, وجواب

حممد يف كينيا  ووجدت مقهى صغريا مث أرسلت رسالة بريدية إىل, يف الفندق فقد نزلت للدكاكني ألحبث عن مقهى لالنترنت
, مث قمت بشراء بعض األغراض مثل النظارات الشمسية ألن اجلو ساخن وكنا يف شهر أبريل, وأخربته أنين قد عربت احلدود

وقد , وأعطاين من جديد رقم عيسى الترتاين يف مقديشو, وقد رد علي أخونا حممد, وبعد صالة العشاء رجعت ثانية لألنترنت
  .مفرح كثريا لوصويل بسال

واحلق يقال فإن , وحتركت إىل مدينة بربرا, يف اليوم الثاين وبعد صالة الفجر استأجرت سيارة خاصة بأربعني دوالرا
وكما قلت فإن الدولة تستخدم عملتها اخلاصة , ومل نتعرض ولو بلحظة للسراق أو قطاع الطرق, أرض الصومال آمنة جدا

حيث يعطى لكل , ونزلت يف فندق متواضع جدا, بقليل وصلنا ملدينة بربراوقبل املغرب , وال تعترف بعملة الصومال األم
, وحجزت تذكرة ملقديشو) جوبا(ويف نفس اليوم ذهبت للخطوط اجلوية , واحد منا ناموسية ألن البعوضة منتشرة يف املدينة

فقد جتولت يف امليناء , ممتعا يف بربراوقضيت وقتا , وقد أخربوين بأن هناك سيارة باص ستأيت بعد صالة الفجر لتقلين إىل املطار
, للمشاهدين شاشات االخبارية فت انتباهي يف أرض الصومال هو توفري املطاعمومما ل, وأكلت املشويات الصومالية يف العشاء

 وبعد العشاء رجعت للفندق وصليت صالة العشاء مث, واحملبوبة لدى الشعب الصومايل هي شاشة اجلزيرة االخبارية القطرية
  .منت الستيقظ مبكرا

مث توجهنا خلارج املدينة حيث قصدنا مطار بربرا , بعد صالة الفجر جاءت السيارة وركبناها وكنا جمموعة كبرية
أما لو عرفوا , املرأ على ابراز اجلواز إن كان صوماليارب حيث ال جي, نت االجراءات عادية جداويف صالة املغادرة كا, الدولية
أعين أن مجهورية الصومال حتسب نفسها  ,البالد بطريقة رمسية ونك على ختتيم جوازه والتأكد أنه دخلجنيب فهم جيربأ أنه

وأخربت , ركبنا الطائرة بسالم, ولكن املشوار للدولة طويلة فالصومال األم لن تقبل بذلك أبدا, دولة منفصلة عن الصومال
ىل الصومال بعد غياب طويل ألزور أهلي يف مقديشو يف منطقة وقد أتيت إ, اجلميع بأنين صومايل مولد من جنوب أفريقيا

ليتمكن الصوماليني الذين يف حالة , نزلنا فيهاإىل جيبويت و وطارت الطائرة بنا واجتهنا, حيث ينتشر اليمنيني فيها" مهر وين"
يف مطار جيبويت املتواضعة  وبعد أن أمضينا ساعتني, االستراحة والقادمني من الدول األجنبية والعربية من الركوب معنا

ومل يهتم بنا الطيارين , وحنن نتوسل إىل اهللا أن نصل بسالم ملقديشو, طارت الطائرة الروسية القدمية, واخلاضعة للفرنسيني
  .وكانت الرحلة طويلة طبعا, بل دخلوا يف املقدمة وأقفلوا على أنفسهم, الروس

وعرفنا حيناها أننا اقتربنا من مطار الكيلومتر , رة ترتل شيئا فشيئاكنا يف يوم مجعة وبعد الواحدة ظهرا بدأت الطائ
وكما يعرف اجلميع , كم وهذا املطار بين من قبل بعض التجار الصوماليني لتسهيل سري التجارة بني الصومال واخلليج40

ية تعارض ذلك ودد ولكنها ال تستخدم بسبب أن بعض القبائل األبقال, فمطار مقديشو الدويل يقع يف وسط العاصمة
وهناك مطارات أخرى ولكنها صغرية , كه األمم املتحدةتوهكذا مل يستخدم املطار من يوم ما تر, بضرب أي طائرة ترتل فيه

يوميا يف $ 250.000وتنفق , وتستخدمها طائرات صغرية اليت حتمل املخدر القات اليت يستخدمها الشعب الصومايل بكثرة
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تعرفت على شاب , واثيوبيا, واجلميع يعرف أن اقتصاد البالد تتأثر ا فهي تستورد من كينيا, غريةمقديشو هلذه شجريات الص
وقلت له بأنين ال أعرف أحدا يف البالد فقد , اهتم يب كثريا, وملا عرفين أنين مغترب صومايل, صومايل كان يعيش يف اثيوبيا

لطائرة يف مقديشو وحيناها عرفت أنين قد بدأت مرحلة جديدة من وهبطت ا, وكان يتكلم معي باالجنليزية, ولدت يف اخلارج
  .العمل

  مقديشو واملخاطر
  

وأقفلنا مكاتبنا هناك ورجعنا إيل السودان , م عندما انسحب األمريكان بعد أن هزمناهم1994تركت مقديشو سنة 
وهناك سلطة , مقديشو يف االتصاالت فقد تقدمت, ولكن هذه املرة اختلفت األمور, ألرجع إليها بعد سبعة سنوات بالضبط

بقتال قطاع الطرق , فقد اهتم شباب احلركة االسالمية يف السنوات األخرية, ضعيفة ومدعومة من قبل احملكمة االسالمية
والكل يعرف أن احلل يف الصومال , وكادت أن تتحول مقديشو إىل قندهار جديد, وتأمني العاصمة وقد جنحوا كثريا يف ذلك

ومن باب األمر باملعروف والنهي , أقيمت احملاكم الشرعية بقصد إقامة احلدود وردع الظاملني, الم وليس مع القبليةمع االس
مل يكن ليتجرأ ليأيت إىل العاصمة  ,وقد استفاد عبد قاسم سالد من هذه احلركة وعندما انتخب رئيسا يف جيبويت, عن املنكر

وهكذا  )هرب جدر(العاير وعبد قاسم سالد من قبيلة , مية الذين استقبلوه يف املطارحبكومته إال بدعم من شباب احلركة االسال
وقام عبد قاسم بتأسيس جيش , فهما من سعد, وهو من فخذ آخر غري فخذ عديد وعثمان عطو, يكون من أهل مقديشو

, يا على املناطق واملتاجر وغريهاوحاول انقاذ ما يستطيع ولكنه كان دائما يواجه خصومه عديد واألبقال الذين يسيطرون فعل
الوسط ويتواجد فيها املقر الرئاسي والفنادق و, بعض املناطق يف جنوب مقديشووحكومة سالد كانت تسيطر فقط على 

وعندما نزلنا يف املطار حتركت حبقيبيت وأراد شرطي اجلمارك أن يرى جوازي فقال له صاحيب بأنين صومايل ومسافر , العاملية
أما األغراض والعفش فهي حتضر عن طريق , وهي عبارة عن غرفة واحدة, وهكذا خرجنا من الصالة الصغرية, امن هارغيس

واجتهت مباشرة إىل الباص املخصص , ويكون هناك ممثلني للشركات ألخذ أغراضهم, تراكتور ومعظمها أغراض جتارية
  .الطريق مليئ بقطاع الطرق فإن فاتتك السيارة لن تتمكن من الذهاب إىل مقديشوا ألن, للركاب

لتغريها إىل عملة صومالية وعلمت خطورة ذلك فلو عرفوا أنين أجنيب أو أمحل أموال أجنبية معي $ 20أخرجت 
أما اليوم فقد وصل إىل , شلن صومايل 4000وعندما تركت الصومال كان الدوالر األمريكي بـ, سأكون يف خطر دائم

أنقصين الشاب ألنه أحس أنين , وعندما صرفت املبلغ, بالضبط كم سعر الصرفومل أكن أعرف , شلن صومايل 20.000
وكأن اهللا يريد , ومل ينتبه صاحيب ملا حصل وأنا مل أسأل ولكن كانت هناك امرأة صومالية جالسة خلفي متاما, ال أجيد اللغة

ال و, ت التليفونات ومل تكن تعملجربأن يسهل يل األمور ألنين كنت أمحل هم الرتول يف فنادق والبحث عن اإلخوة وقد 
وتبادلت معها , ومسعت هذه املرأة تتكلم بصوت حاد مع الشاب الذي صرف يل النقود, أريد أن أتصل بشباب االحتاد أبدا

م وهنا وبالقليل من الصومالية اليت معي عرفت أنه ظلمين وأعطاين مبلغا أقل من الالز, الكالم وبدأ الناس يؤيدوا يف كالمها
وبدأت , مث تعجب صاحيب من شجاعتها, وقامت املرأة وأخذت األموال وأعطتين وشكرا كثريا, وقد أجرب على أن يزيد يل

إىل ديب وهي على وشك السفر " أيان"وامسها , بنتها البكر فأخربتين بأا جاءت للمطار لتوديع, أتكلم معها عن طريق املترجم
وقلت هلا بأنين شاب صومايل األصل ولكن مولد من جنوب , هكذا قالت يل, "للعمل هناكإا مغادرة لديب ", بنفس طائرتنا

, مث أخربها صاحيب بأنه سيتركين يف مكتب اخلطوط يف املدينة, وقد رحبت يب كثريا, وجئت للبحث عن عائليت, أفريقيا
وأنا اخترعت بشأن كوين صومايل , "نسأحبث له عن فندق جيد وآم", فأجابت بنعم, وسأهلا إن كانت ستهتم يب يف مقديشو
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وبعد أن ودعت اخلالة مرمي , للحفاظ على سالميت ففي مقديشو مكاتب كثرية تعمل لصاحل السي أي إيه واملخابرات اإلثيوبية
به وكان هذا ش, انطلقت السيارة من املطار ومل منضى بضع دقائق حىت رأينا جثة أحد اللصوص ملقاة يف الشارع الترايب, بنتها

ومل خيطر ببال أحد أنين كنت يف , ال أحب هذه املناظر, ونظر إيلّ صاحيب وسألين هل رأيت اجلثة؟ قلت له, استقبال يل
  .الصومال سابقا أو أنين أعرف الصومال متاما كالصومايل املولود فيها

شيء فيها فمظاهر املسلحني قد وقد تغري كل , يف الثالثة بعد الظهر دخلنا مقديشو ألبدأ باستراجاع الذكريات القدمية
ولكن ال يتحرك أحدا بالسيارة لوحده وجيب أن , يسود األمن يف النهارو, والكل يسري بأمان نسيب, عهااختفى يف شوار

ركبنا سيارة أجرة , متر 30يف الشارع الرئيسي املسمى اخلط , وعندما وصلنا يف مكتب خطوط جوبا, يعرف الطرق احملذورة
ألننا سنمر يف أخطر املناطق يف جنوب مقديشو وهي , وأخربتين بأن أخفي احلقيبة داخل املقعد, وسط املدينةمث اجتهنا إىل 
ومعروف أن شباب من قبيلة مرسدي يسطرون على الطريق وهم من قطاع الطرق املشهورين ويضيقون على , منطقة بارمودا

بعد مرورنا بربدموا اجتهنا إىل جنوب , ئيسي لسوق بكارا املشهورقطة متثل املدخل روهذه الن, املارة يف هذه املنطقة بالذات
وتذكرت الشيخ  1994- 1993وقد رأيت كل املدرعات اليت فجرها اإلخوة يف سنة , مقديشو حيث مناطق قبيلة عديد

وبدال أن , سم سالدمن فخذ قبيلة الرئيس عبدقاو, ة مرمي من قبيلة اهلربجدرواخلال, ألنين يف مناطقه, عبداهللا سهل رمحه اهللا
أشهر األحياء يف جنوب العاصمة وقريبا من و, أي شجرة احلب) غيت جعيل(حي تأخذين إىل الفندق أخذتين إىل بيتها يف 

وفعال دخلنا البيت وكان زوجها , ومل أعارضها, ويتوفر فيها الكهرباء واملياه عكس مناطق مقديشو األخرى, سوق بكارة
, مث أخربته بأنين ضيف من جنوب أفريقيا, دير مطبعة خاصة به ومن قبيلة سعد وسلمت عليهحممد جالس وهو رجل أعمال ي

وقد فرح األوالد , ويف نفس الوقت قدمت يل عائلتها كلها, وهكذا بقيت يف البيت, وسوف أبقى يف البيت ملدة بسيطة
, وقد جهزت الطعام املعروف, صالة البيت وقد حضروا كلهم ألن املدارس تقفل يوم اجلمعة وأنا بقيت يف, بالضيف اجلديد

ووجدت حرييت يف الصالة ألن , ومل أرتاح ألنين أريد معرفة مكان اإلخوة, واملشروب الصومايل, وهي الباستا مع اللحم
 وهذا من املظاهر اجلديدة اليت, هي االلتزام باحلجاب يف كل األوقات, اجلميع يصلي وأعجب ما رأيته يف العائلة الصومالية

فهي , فالبنت الصومالية مهما تكون فاسدة ومتربجة ومتربأة من دينها خارج بالدها, ظهرت بعد سقوط نظام سياد بري
بعد أن صليت املغرب قلت للخالة مرمي بأنين أريد أن أحقق اتصاال . عندما تصل إىل الصومال جيب أن تتحجب واحلمدهللا

واتصلت جبوالة , ووجدت مركزا اتصالت, ألذهب بضعة أمتار يف الشارع العامفبعثت معي ولده الصغري لبان , عامليا بكينيا
وأعطيته رقم تليفون اخلالة مرمي وقلت له بأنين , وقلت له بأنين قد وصلت إىل مقديشو ولكن تليفونات األخوة ال تعمل, حممد

ألنين , واشتريت العشاء للجميع يف البيت, "إذا اتصل بك عيسى الترتاين أعطيه هذا الرقم", ساعة 24أتواجد يف هذا الرقم 
وهو مير فقط يف النهار , واخلالة مرمي مطلقة ولكن زوجها يهتم بأوالدها وبناا, أا عائلة تعتمد على راعي البيت عملت

رجعت  وعندما, ورجعت بالعشاء وقد فرح اجلميع أنين حققت اتصاال, ليتغدى مع أوالده أما يف الليل فيذهب لزوجته الثانية
فقد أخربته بأن عبد , ولكن ردت عليه أمل وهي ال تعرف االجنليزية جيدا, للبيت فوجئت أن حممد حقق اتصال من كينيا

ولكن , وبدأنا نضحك كلنا ألن أمل أفسدت االتصال, وهكذا كان امسي اجلديد يف هذه املرحلة, الكرمي أمحد علي موجود
وبعد صالة العشاء رن التليفون من جديد ولكن من داخل , ى سيتصل يب قريباوأخربين بأن عيس, بعد قليل اتصل من جديد

وأخربته بأنين , "إنين أحبث عن أخي امسه عبد الكرمي وموجود يف هذا الرقم"وتكلم اخلالة مرمي مع عيسى وقال هلا , مقديشو
 أحضرت اخلالة مرمي ولدا من أقارب مث, يف بكارا" ميدنيمو"وسألته من أين جندك؟ فقال هلا بأنه يف فندق , فعال موجود

فهو مل يعرف , وحتركنا إىل هناك وعندما وصلت رأيت عيسى ومل ينتبه يل" ميدنيمو"وأخربته بأن يرافقين إىل فندق , زوجها
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وقد فوجئ يب كثريا وأخذين باألحضان وكان مسرورا , وفاجأته بالسالم عليه مث بالكالم السواحلي, كيف سيكون مظهري
وأخربته بأنين شخص من جنوب أفريقيا وجئت للبحث عن عائليت وأنت ستكون أخي الشقيق من , ال أستطيع وصفها لدرجة

  :وأعطاين بعض األخبار السريعة, وطبعا عيسى الترتاين فك اهللا أسره جييد اللغة الصومالية ويعرف هلجات احمللية, اليوم فصاعدا
  "كيف الشباب؟" - 
أما عيسى الكيين فهو مع التبليغ ويريد السفر إىل , م ويعملون يف شركة مسك1998سنة من  معظمهم يف كيامبوين - 
  الباكستان
  "وال ختربه أنين وصلت فقط اطلب منه أن يتريث قليال, هل ممكن إيقافه بسرعة" - 
  سأبدأ بالبحث عنه يف املساجد - 

, ولكننا كنا يف مركز املدينة وفيه بعض األمان, مل تدم اللقاء طويلة فنحن يف مقديشو واخلروج ليال من أخطر األمور
لكي يرتب يل مكانا , ولكنين سأبقى يف البيت إىل الصباح, ورجعت مع عيسى إىل اخلالة مرمي وأخربا أنين وجدت أخي

لسرور وأعطيت أخونا عيسى مائة دوالرا ليصرفها بعملة صومالية ألنين أريد تكرمي هذه العائلة عندما أغادر وأدخل ا, آمنا
فلو ال اهللا مث هذه املرأة الصومالية مل أكن ألمتكن من الوصول إىل اإلخوة ذه السرعة , فيها ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

جاءين عيسى وقلت له بأن تسلم للخالة مرمي مبلغا , وبعد صالة الفجر, منت يف بيت اخلالة مرمي. وقد وثقت يب رد رؤييت
وقد فرحت , واملعيشة يف مقديشو رخيصة حيث يكفيك دوالرا واحدا يف اليوم, كوث يف البيت والضيافةمن املال مقابل امل

وقلت هلا بأنين سأتواصل , واألوالد طبعا شعروا بارتياح كبري يل, اخلالة مرمي كثرية وأخربت عيسى بأا تود أن أبقى يف البيت
وقد شعرت بارتياح , وحباجة إىل عائلة تساندين يف جتاريت يف مقديشو فأنا غريب, ي الصومالية من اليوممعها فهي ستكون أم

  .كبري لكالمي
ويسكنها األخ عمر وزوجته وهو , ودعناها بسالم وحتركت مع عيسى إىل البيت املخصص يل يف منطقة قريبا من تلح

  :أخ صومايل من االحتاد كان يقاتل معنا يف مقديشو ضد األمريكان وقلت لعيسى
  "فال أريد أن يتعرف علي أنين ذلك الشخص الذي كنت معهم يف مقديشو, أخفي شخصييت عن عمرإنين س"- 
  لن ينتبه أحد لك فقد غبت كثريا - 
  "هل أنت متأكد من ذلك" - 
  قد أخربم بأن أخي سيأيت من أمريكا للتجارة, نعم - 
  "إذًا أتصرف كتاجر أليس كذلك - 
  بلى - 

فطلبت من عيسى أن يضعين يف الصورة وخيربين عن , ءات سريعة لنتسابق مع الوقتوبدأنا بإجرا, وفعال ذهبنا للبيت
  أوضاع الصومال

  األوضاع االقتصادية والسياسية
  

فالرئيس عبد قاسم يف الوسط وعديد يف , حكى يل أخونا عن الوضع السياسي فهناك أكثر من زعيم حيكم مقديشو
وعلي مهدي ومجاعته يف مشال , سويب يف حي املدينة ومطار مقديشو وموسى, جنوب مقديشو وعثمان عطو مهتم بالتجارة

أما األخوة فليس لديهم قوة حقيقية يف مقديشو فقد خذهلم الرئيس واستبدهلم بأقاربه , مقديشو حيث منطقة كاران وغريها
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وهناك حماكم , وما بعد يومولكن الدعوة كما هي فاملساجد مليئة بالدعاة والسنة النبوية تنتشر ي, وألغي احملاكم الشرعية
ومعظم شباب التجار من االحتاد يسيطرون على األسواق العمالت والتجارة واالتصاالت , شرعية منفصلة ويديرها التجار

وهناك مبشرات بأن جامعة مقديشو ستبدأ , الربكات واأللومبيك, وهناك شركتني رئيسيني لالتصاالت يف البلد, بشكل فعال
والعملة الصومالية , وليست للحكومة أي عالقة باجلامعة, اهودات كلها من بعض األساتذة القدماء بالعمل قريبا وهذه

هناك تسرع يف أسهم األجهزة االليكترونية , ويطبعها عديد من اندونوسيا, شلن 1000وفئة  500مقتصرة على ورقة فئة 
  .خصوصا الكهرباء

سيطرة لقبيلة اهلربجدر على كيسمايو املدينة االستراتيجية اليت كانت  وهناك, إن عمليات االغتياالت السياسية مستمرة
ديد وفخذ الرئيس عبد قاسم أي ع, وهناك فخذين من القبيلة تسيطر على املدينة مها سعد, حتت املاجريتني بزعامة مورغن

أما مناطق لوق , طاحة بهولكن اإلخوة حياولون اال, حتت سيطرة عبداهللا يوسف أبشرفهي عرف أما بوت لند كما ن, سالد
وأكرب املستفيدين من الفوضى هم عديد , فهي باردة نسبية وحتت سيطرة املراحيان واالثيوبيني وكذلك منطقة بيداو الوسطى

, على صعيد التواجد العاملي ما زالت األمم املتحدة تنشط يف بعض األقاليم, والرئيس يواجه حتدي من هؤالء, وزعماء احلرب
. وكذلك يف أرض الصومال, وأما حركة االوجادين فلديها مكاتب سرية هنا, جاسوسي اثيويب يف مقديشو وهناك نشاط

مث أرسل , م8/1998من شهر  فأخربين بأم قد دخلوا الصومال واختفوا فيها, سألت عيسى عن أوضاع األخوة الكينيني
وهم اآلن يف اجلنوب وينتظرون , مع الشيخ أسامة م وقابلهم هناك وقد تعهدوا بالعمل1999األخ من أفغانستان يف سنة 

  :سألته, قدومك حيث أخربم باهلاتف أنك ستأيت
  "هل هناك مشاكل لديهم؟" - 
  ليس لديهم أي مشكلة - 
فأنا جئت ملهمة أخرى وهناك أخ , جيب أن يكون أمر جمئي سري حىت بالنسبة للشيخ حسن تركي يف كيامبوين" - 

لكنه كلف بأن يأيت ويقابل زعماء االحتاد السابقني واملشايخ لترتيب بيت الصومال وإعادة العمل سوداين ال أعرف عنه شيئا 
  ", الدعوي وفتح املعسكرات لألمة االسالمية

  لك ذلك سنحاول إخفاء أمرك - 
, القاعدة لقد اختذت استراتيجية عدم اللقاء مع الزعماء بسبب أن الواليات املتحدة تضع هؤالء حتت بند املتعاونني مع

, بسبب أن حلسن تركي عالقة مع القاعدة"اخلارجية األمريكية ذا الكالم يف احدى جلسات األمم املتحدة  ةفقد تكلم وزير
" ,تشمله شخصيال 1526و1267وبات األمم املتحدة عقتوقيع , م3/6/2004فإن الواليات املتحدة تسأل الس اليوم 
واألمم املتحدة ال تعمل , وليس لديه ما خيافه, حسن هو رجل قبلي كيين صومايلوطبعا هذا أمر مضحك جدا ألن الشيخ 

فهو رجل حمبوب لدي , شيء من أجل شعبه فهو كرس حياته من اليوم الذي أسسنا املنطقة يف تلبية طلبات شعبه واحلمد اهللا
وهناك جرائد , لن احلرب ضد هذا الرجلوأظن أن احلكومة الكينية سترتكب خطأ كبريا عندما ستع, قبيلته وحيب اهللا ورسوله
كلفت أخانا عيسى بأن يشتري هاتف جوال ويدخل خط عاملي . تريد أن تثري هذه املسائل) ستندارد(صهيونية يف كينيا مثل 

فخطوط اهلاتف يف مقديشو من أرخص األشياء , ومل يكلف هذا سوى بضع دوالرات, مث أدخلنا خط أرضي للبيت
مث أدخلت األنترنت يف البيت بسرعة ألمتكن من االتصاالت , فقط مقابل اخلدمة الشهرية$ 10ورة إىل وتصل الفات, وأسرعها

وأعظم فساد يف مقديشو وباقي املدن هو الفساد عرب اهلاتف فهناك مكاملات كثرية للغزل واحلب , باإلخوة يف كل مكان
د قوت يومها بانتظام ولكن لديها خطني أو ثالث وهناك عائالت ال جت, احلرام وحركات اجلنس يف اهلاتف بسبب الرخص
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وهناك قصص زواج كثرية حصلت عن طريق , وهناك حرية تامة يف تعامل البنات باهلواتف وكذلك األوالد, خطوط يف البيت
ويدعمها رجال من الصومالني القادمني من , وطبعا هناك حمطة تليفيزيون على مستوى مقديشو فقط, التعارف باهلاتف

اليت يسيطر عليها , وهناك إذاعة مجهورية الصومال) صومايل نت(ومركز رئيسي لالنترنت , ويضم أيضا حمطة إذاعة, يكاأمر
  .وحمطة إذاعة القرآن الكرمي, رجال عديد

والكثري منهم ال يرحب بقدوم أي , يف احلقيقة هناك منو سريع يف االتصاالت والشعب الصومايل قد تأقلم مع الوضع
بسبب أن البضاعات خالية من اجلمارك واملعيشة رخيصة حلدما وال أحد يستطيع أن يصدق , ذات التجار الكبارحكومة بال

وال مساعدة من شرطي العامل الواليات , كل هذا حيصل دون حكومة مركزية قوية, أن الصومال مبتاجرها ومنوها السريع
وكذلك احلكومة اجلديدة اليت , مة عبد قاسم هي سورية فقط ال غريفحكو, املتحدة واألمم امللحدة وال اتمع الدويل الغائب

وأحضرنا صحن إخبارية حملطات , هر أما الدخول إىل مقديشو يبقى مغامرة كبريةنريويب ستبقى يف نريويب أو يف جوشكلت يف 
ثريا فقد كلفت األخ عيسى ومل أنتظر ك, على وشك 11/9ألنين علمت أن عمليات , ألننا كنا نريد متابعة األخبار, العربية

الترتاين ملقابلة عيسى الكيين ولكن كان اآلوان قد فات فقد قرر األخري السفر إىل الباكستان وكان لديه معارف مع حركة 
ولكن كما كنت , وبدأت العملية فعال, وقام عيسى بتكليف عمر الصومايل يف شراء األسلحة من السوق, االنصار الكشمريية

باب االحتاد معرفة ما جيري وهنا قررت أن أترك بيت عمر وأقطع العالقات القدمية فهي ستضر بالعمل قبل أن متوقعا أراد ش
فقد ذهبت لزيارا , البيت وتركنا عمر مع زوجته حيث قررنا أن نستأجر بيتا جديدا عن طريق اخلالة مرميعال أخلينا وف, جنهز

, وأريدها أن تساندنا يف ذلك, وأخربا بأنين سأبدأ عمل جتاري يف السمك, واشتريت هلا اهلدايا, من جديد وفرحت بقدومي
  .كان علينا أن حنمي أنفسنا بتلك العائلة اليت تعاملت معي كأحد أبناءها, ومبا أن زوجها رجل قبلي

يت وتكلمت مع محا, مل أتأخر كثريا فبما أن االتصاالت رخيصة يف الصومال فقد حققت اتصاال جديدا بأم لقمان
  فذهبت وأحضرت يل أم لقمان حيث كانت املكاملة طويلة جدا

  "السالم علكيم يا أم لقمان...آلو" - 
  وعليكم السالم...نعم - 
  "هل أنت خبري؟" - 
وفتحت الدكان , وقد استخدمتها يف دفع الديون, نعم احلمدهللا هناك شاب سوداين وصل عندنا وأعطانا أمواال - 
  لوالديت

  "اكل أخرى؟ممتاز هل هناك مش" - 
  احلمدهللا على كل حال - 
  "مىت سأراك إن شاء اهللا؟" - 
  أنا جاهزة للحركة إليك ألن املراقبة قد خفت - 
  "هل متلك أمواال لذلك" - 
  ال أملك فقد أنفقتها كلها - 
  "ففي خالل شهر إن شاء اهللا سأرسل شاب إليك بأموال لتخرجني جواز سفر جديد, إذًا انتظرين قليال" - 
  اهللا إن شاء - 
  "هل محايت مسبوطة أم كيف؟" - 
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  إا خبري وتذكرك كل يوم - 
  "كيف والدي هل يأتيكم؟" - 
  هو خبري ودائما يأيت لزيارة األوالد ويريد التحدث إليك - 
  "فهذا أمر سري جدا, وال جيب أن يعرف أحد عن سفرك, سأحتدث معه قريبا إن شاء اهللا" - 
  ال تقلق سأجتهد يف ذلك - 
  "رورة بسماع صويت؟هل أنت مس" - 
  من أين تتكلم؟, طبعا أنا مسرورة جدا - 
  "من الصومال" - 
  لقد اقتربت كثريا هذه املرة - 
  "هل أنت عزمت على السفر؟, ال بأس سنتقابل قريبا إن شاء اهللا" - 
  سنموت سويا ال بأس, وليحصل ما حيصل, أريد أن أكون قريبا منك, نعم يا أبا لقمان لقد تعبت هنا - 
  "كيف أحبايب الصغار؟, ذا انتظري اتصااليت القادمةإ" - 
  أيب جاء.. أيب جاء.. وكلما مسعت صوت طائرة خترج وتبدأ بالصراخ أيب جاء, إن آسيا تذكرك دائما! يا اهللا - 
  "كيف لقمان؟, ال بأس سنراكم قريبا" - 
  ويذهبان للكتاب, هو كبري اآلن ولكن ال يتذكرك - 
  "وأعطيهما قبلة كبرية مىن, القرآن جزاك اهللا خريا احرص على" - 
  إن شاء اهللا سأفعل - 
  "أحبك كثريا وستبقى يف القلب يف كل حني" - 
  وأنت كذلك سلمين على إخوانك - 
  "سأفعل وادعي يل كثريا مع السالمة" - 

  .وأنا يف حالة سرور ألن زوجيت وأوالدي وعائليت كلها خيري واحلمدهللا, أقفلت اخلط
هو , فقد تسربت معلومات لالثيوبيني بأن هارون فاضل, وكانت تتحدث عين , احملليةصومالية قرأت بعض اجلرائد ال

م وكل ما كنت أخافه أن يتعرف علي شباب االحتاد مث حبسن نية 1993نفسه صاحل اليمين الذي درب االوجادينني يف سنة 
وقابلت شبابا من االوجادينيني وقد , يل أنين هارون كنت أقابل الشباب القدمي وال ينتبه, تبدأ االشاعات بالظهور يف مقديشو

, ليس هناك سر يف الصومال وهذه قاعدة, أعرف حقيقة ما أفعله, من واجيب عدم التجاوب معهم تعرفوا على ولكن كان
السي أي  فلن دأ احلكومة وكذلك, وإذا علمت كينيا أننا موجودون يف الصومال, حىت األخوة ممكن أن يتفوهوا باملعلومات
فهذا أنفع يل , وكان من واجيب أن أظهر نفسى بأنين صومايل أجنيب وتاجر مسك, إيه كانت لديها جواسيس كثر يف مقديشو

  .بكثري لدى األصدقاء واألعداء
وهو شاب , وكنا كاآليت يف األمام السائق وأخونا حيى الصومايل" ميدنيمو"أخذنا سيارة أجرة واجتهنا إىل فندق 

ولديه عالقة مباشرة بقادة , اه أخونا عيسى وأشركته معي يف العمل ألنين رأيته نشيطا وجديا وهو من قبيلة سليمانزك, جماهد
وقبل الركوب سألت , وكنت راكبا يف اخللف مع عيسى, االحتاد احملليني وعيسى أخربه بأنين ال أريد أن يتعرف على أحد

فقلت له , وأين اجلواز والتذاكر واألموال؟ أيضا بداخل الشنطة, شنطيت أخانا عيسى أين وضعت املسدس؟ فقال يل يف داخل



                                        War against Islam                                               472 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             472 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

مث حتركنا , موال من داخل الشنطةوقلت له بأن خيرج اجلوازات واأل, إن من خربيت يف الصومال أن أمحل ما هو أهم يف مجسي
كان هناك أخ صومايل يتاجر مع و, حصل لنا حادث عجيب يف اليوم الذي أخلينا بيت عمر وكنا متجهني إىل فندق ميدنيموو

وقد قابلته وأخربته , عيسى يف السمك قد قابلنا وهو من استأجر لنا سيارة األجرة وهو صاحب مقرب لعمر الذي أخلينا بيته
وحتركنا بالسيارة واجتهنا , وقد حزن كثريا لذلك, بأن عيسى سيترك العمل وجيب عمل احلسابات اليت بينه وبني عيسى

ومعهما أسلحة , خرج علينا شابني من قبيلة مورسدي وأوقفوا السيارة, وعندما وصلنا منطقة بارمودا جلنوب مقديشو
, وأجربوا السائق على اخلروج, وأي حركة سوف يقتلوننا, طبعا ال نستطيع مواجهتهما فاملسدس داخل الشنطة, كالشنكوف

وهكذا قلت , ج من التاكسي بدون أن نأخذ أي شيء معنامث أجربونا مجيعا من اخلرو, وأنا أنظر إليهم ألمتكن من وجوههم
وكان بإمكام خطفنا ولكن اهللا تدخل بعنايته فقد أخذوا السيارة , لعيسى أفضل لنا أن خنرج بدال أن يصيبنا أي مكروه

, د أنه نسي ذلكمث سألت عيسى هل أخرجت اجلواز واألموال من الشنطة؟ وكان الر, ودخلوا ا إىل املناطق احملرمة واخلطرية
واتصلنا بصاحب عيسى $, 5000كلها , اللهم أجرنا يف مصيبتنا واخلفنا خري منه, فقلت له قدر اهللا وماشاء فعل ال بأس

وكان األخ حيى يشك أن العملية مدبرة من جهة قريبة , وأخربناه مبا حدث ألنه من ضمن لنا السائق, الذي كان يف الدكان
, أما أنا فقد شكّيت على كل من عرفنا يف تلك الفترة, ن هؤالء اللصوص عرفوا بأننا حنمل أمواالألن احلادث مدروس وأ, لنا

وحنن عملنا حبثا من , ويف نفس اليوم استلم السائق سيارته دون أي مشاكل أما أغراضنا فقد اختفى متاما, وتركنا أمرهم هللا
حيث كنا نشتري أثاث البيت منهن , عليهن يف السوق طرفنا وعن طريق بعض النسوة من قبيلة مورسدي الاليت تعرفن

فتحركن وأحضرن لنا أمساء اللصوص ومن جانبنا اكتفينا باملعلومات فقد أخربت اإلخوة أننا يف مرحلة حساس وال داعي لفتح 
 أثق بأحد يف وأما اخلالة مرمي فقد حزنت كثريا وأخربتين بأن ال, وهكذا أقفلنا هذا امللف, جبهات مع اللصوص يف الشوارع

فاألراضي يف وسط البلد تصل , وأغلى شيء يف الصومال هي العقارات, مبلغا كبري يف الصومال$ 5000وطبعا , مقديشو
ويصل قيمة البيت العادي يف مناطق جنوب مقديشو إىل , بسبب تقدم البناء والتجارة, مئات األلوف من الدوالرات

يف $ 400ومل يبقى لدى سوى , هذه األسعار ولكن الوضع فرض ذلكوهي بيوت عادية جدا ال تستحل $, 100.000
  .أن الشراء سيكلفنا الكثريفقد حولت األموال لإلخوة يف كينيا لشراء السيارات واستأجار البيوت بعد ما عرفنا , حمفظيت

اتصاال يف دكان قريبا  لقد حتركت ألجري, فتح اهللا لنا بابا آخر سبحان منقذ عباده, يف هذا اليوم الذي سرقنا بالذات
, ومل أزعجه فقد كان واضحا أن لديه مشاكل مه, ويف الشارع وفجأة رأيت شخصا ليس غريبا علي, من فندق صحايف

ومل أتكلم معه بل اكتفيت , إنه األخ أبو طلحة السوداين, من يكون هذا الشخص؟أخي القارئ ولكن هل ممكن أن تصدق 
, وقد دلوين على غرفته, ويف االستقبال طلبت رؤيته, ل إىل الفندق الذي كان يرتل فيهبقطع عملي ومتابعته إىل أن وص

  :فقد طار من الفرح, وعندما أطرقت بابه ودخلت عنده مل يصدق عيناه
  "السالم عليكم ما الذي أتى بك إىل هنا؟" - 
  املهمة اليت كلفين الشيخ ا...وعليكم السالم - 
  "طورات كثرية حصلت وأين كنت يف أحداث املدمرة؟إن الشيخ قد نسيها وهناك ت" - 
قررت ايء ملتابعة ما كلفت ف, فرجعت إىل السودان, اهللا ستركنت يف اليمن وكدت أن أقع يف أيد األمن ولكن  - 

  به
  "هل تعاون معك الشباب يف اليمن؟" - 
  مل يكن هناك تعاون جاد يف القضية- 
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لدي عمل جديد , فالشباب سينسحبون من هناك ينوتذهب إىل كيامب فال داعي أن, هناممكن أن تقطع رحلتك " - 
ولكن أوال من األفضل أن تسافر إىل أفغانستان لتعطي الشيخ أخبارك فهو غري مرتاح , وأنصحك أن تشترك معنا, معهم هنا

  "وحنن حتت األوامر, وتسمع ماذا سيقول لك, وختربه أننا خبري, لغيابك طويال
  ظن أنين مل أسعى للعملهذا أفضل ألن ال ي - 
  "لقد تعرضنا للقتل اليوم وقد سرق منا أمتعنا ولكن اهللا جنانا" - 
  كيف حصل؟, صحيح ذلك - 
  "ال ندري كيف حصل, كبر خمك ووسع صدرك" - 
  هل تعرفتم على اللصوص؟ - 
  "اهللا سيفرجها, تعرفنا عليهم وهناك لغز كبري يف العلمية وال بأس" - 

وقلت له من مصلحته عدم , وعرفته على األخ حيى الصومايل ندق الذي كنا فيه يف بكاراإىل الفنصحته أن ينتقل 
وأخربين مبا أجنزه خبصوص زوجيت فقد أرسل األخ , وطبعا قد دعمنا مبا كان لديه من األموال, االتصال بشباب االحتاد اآلن

ازا كبريا فقلت له بأنين قد حققت اتصاال بزوجيت وهذا كان اجن, السوداين إىل جزر القمر ومتكن من الوصول إىل أم لقمان
  .وقد عرفت موضوع األخ السوداين عن طريقها, وهي تشكركم كثريا

يف منطقة قريبا من القصر الرئاسي حيث يتوفر $ 250بقي طلحة يف مقديشو حىت تأكد أننا استأجرنا بيتا جديدا بـ
ويف الشهر اخلامس تقريبا سافر طلحة إىل أفغانستان عن , يف مقديشواملياه والكهرباء ليل ار وهذا عكس املناطق األخرى 

ألن هدفنا الوصول إىل , وكنت قد بدأت مبشروع القارب, وقلت له بأن يتواصل معي باهلاتف أو باالنترنت, طريق إيران
وباشرنا عملنا بكل , عالوكما اتفقنا يف السابق مع القيادة فإن العملية هي خطف طائرة ال, كينيا عن طريق قاربنا اخلاص

وهذا األخ اشترك يف املعارك يف األوجادين , سرية يف بيتنا اجلديد وكان األخ حيى الصومايل هو من يقوم بشراء األغراض
وطبعا مل أتأخر , وأنا كنت أكرمه لسوابقه اجلهادي, كنت أعلم أن أخته هي أرملة جماهد, سابقا وقد قتل نسيبه أبو جبري

مث وصل أخونا أبو عمر الكيين , عبداجلبار الكيين, ومنهم حسن الكيين, رنا الشباب الكينيني الذين يف اجلنوبكثريا فقد أحض
سنوات منقطعني عن  3لقد صربمت , وقد نصحتهم كثريا وقلت هلم بأن الصرب دائما يأيت باخلري, رمحه اهللا) فومو(الشهيد 

وجيب أن جتددوا عزائمكم هلذا , فنحن اآلن داخلني لعمل مهم وكبري أهاليكم ويف سبيل دينكم ولكن اهللا قد أتى بالفرج
مث , شباب ونسكن يف بيت واحد ومعنا حيى الصومايل 6وهكذا أصبحنا جمموعة من , العمل والكل قد قبل العمل اجلديد

فقلت ,  تسمح له بالزواجأخربين األخ عيسى بأن حيى الصومايل يريد أن يبىن بزوجته فقد عقد منذ فترة ولكن ظروفه املايل ال
, ومت شراء األثاثات وغرفة النوم, وسيفيدنا عندما يكون بيننا عائلة صومالية تطبخ لنا وتم بنا, له إنه يستحل الكرم والزواج

وأنا أعرف أن كل هذه املعامالت فيه أجر ويرجع إىل ميزان حسنات الشيخ أسامة , وبىن أخونا حيى يف بيت تلح واحلمدهللا
  .اهللا حفظه

, فرد علي خالد الشيخ بأن األمور متام, كنت قد أرسلت بريد اليكتروين للشيخ أبو حفص أخربته عن آخر التطورات
فقلت له بأن الالعبني كلهم جاهزين , ؟ هكذا كتب رسالته وطبعا كنا اتفقنا على شفرة كرة القدم"املدرب يسأل مىت املبارة"

مىت : "وسألته, سيبقى عندئذ أنا سأحترك وبعد أن ختربوين إن كان سريجع أو, الناديولكن بعثت صاحيب السوداين لزيارة 
وكنت أستبشر خريا فسوف تضرب أمريكا ضربة , "فاألمر قريب إن شاء اهللا, أدعو هللا لنا كثريا"فقال يل , "؟ستقام مبارتك

كما قال أمني عام حلزب الناتو بأن اخلطر القادم هو , بعد االحتاد السوفييت, قاضية وتارخيية ولتعلم أمريكا أا تواجه املسلمني
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وليعلم الغرب أن املسلمني ليسوا بسهلني رغم , لن نركع إال إىل اهللا, وليكن ذلك فنحن لسنا عبيدا ألحد غري اهللا, اإلسالم
نا طويل جدا ونفس, فالشباب املسلم جاهز ليموت من أجل دينه وشرفه وعرضه وأرضه, ضعفهم وتكاعس حكامهم وتفرقهم

وصربنا وسوف نصرب لسنوات طويلة حىت نرى اهلزمية املنكرة هلؤالء احملتلني لبالدنا إن شاء , لقد حاربنا اجليش األمحر, جدا
  .فليتركونا وشأننا وحنن سوف نكف بدون شك, اهللا

, مكينة مستخدمة واإلخوة يف ممباسا أحضروا لنا, كنا جاهزين فالقارب كان جاهز باملواصفات البسيطة األولية
, مث اتصل يب طلحة من مشهد, وعملنا اتصاالت بإخواننا يف اليمن وأرسلوا لنا بعض الربامج واملواد اليت حنتاجها يف الوثائق

وهكذا كانت األمور جتري خبري , "قد أخربت الشيخ أبو حفص بأنك ذاهب إليهم"فقلت له , ألفغانستان وقال يل بأنه داخل
على حسابنا اخلاص يف $ 50.000مبلغ , ويف نفس الشهر أرسل أخونا الشرقاوي فك اهللا أسره ,وبسالم دون مشاكل

فقد كان هناك , من قبل القيادة ملوضوع لزوجيت ولكن مل أتأخر$ 5.000وقد خصصت , احدى شركات احلوالة الصومالية
شعور األخ , وهذا ما يهمين يف أي عملية وأهم شيء عندي تأمني الشباب الذين معي, مشاكل قوية تواجه الشباب الكينيني

حلل املشكلة وكانت عبارة عن ديون مع $ 5000ودفعت الـ , ااهد أنه يف أمان ويأكل جيدا وليس لديه مشاكل عاطفية
  .رغم أننا مل نقتنع حبساباا, الشركة القدمية

ويبدأ بالتواصل , ويرتل يف فندق, لقمروكلفت األخ حممد أن يسافر إىل جزر ا, وبعد ذلك حولت أمواال إىل كينيا
ما "خيربين بأن ال أحترك , ويف وسط شهر اخلامس تلقيت بريد اليكتروين من قبل خالد شيخ, معي عن طريق الربيد األليكتروين
فهو قد جلس مع القيادة , فعرفت أن كل ما أردته قد حصل, يقصد أخونا طلحة السوداين" تتحرك فالزول سيصل عندك

فقلت له , وبقينا حىت وصل إلينا ومعه األخ عيسى الكيين, وهكذا أرسلوه من جديد, م الوضع اجلديد يف الصومالوشرح هل
, "إن العمل كله يف خارج أفغانستان, وأنت قد رجعت إىل العمل, لقد أجهدت نفسك؟, يا عيسى ملاذا ذهبت هناك أصال"

وقد انزعجوا قليال بسبب أننا مل نشاركهم يف , ملتحمسني للعملوعيسى الكيين من اإلخوة احملترمني ا, وقد ضحك كثريا
فقد تلقيت بريد اليكتروين , واآلن أخربوين مااجلديد؟, فقلت له عفى اهللا عما سلف, أو مل خنربهم بأي شيء 1998عمليات 
  :فأجلسين األخ أبو طلحة وقال يل, أن لديكم خرب جديد من قبل القيادة, مفاده

مفاده أنين , وهناك رسالة شخصية لك من قبل الشيخ أبو حفص املصري, ا قد فقدت يف مطار ديبأوال إن أغراضن - 
  ولكن الورقة مفقودة, من يتوىل العمل وأنت تكون نائيب يف ذلك

  :ابتسمت وقلت له
يد وأنت فقد دربتين يف أبو شه, وأنت أستاذنا, ينلقد سررت إلبعاد هذه املسؤولية ع, كذبكيا طلحة أتظن أنين أُ" - 

  "ولو مل يرسل الشيخ أبو حفص أي ورقة, ومن واجيب أن أتنازل لك, أسبق مىن يف اجلهاد
بالرد أما هنا , ومها شابني يوسف وحممد, هي جمموعة املعلومات, وقلت له بأن هناك جمموعة يف كينيا, وقد سر
م جدد يف العمل فاتقي اهللا فيهم واعلم أ, العربيةويفهمون اللغة , وكل هؤالء الشباب حتت أوامرك, فعددنا كما تعرف مثانية

رح هنا مل يف, أريد أن أتفرغ ملوضوع زوجيت وإذا وصلت فسوف أرجع إىل أفغانستان ا إن شاء اهللاولو تسمح يل , اجلماعي
أما أنا فعملي , إنك قد جربت العمل اخلارجي ولك سوابق يف هذا العمل امليداين, يا عبد الكرمي,  بصراحةفقال يل, طلحة

وهؤالء شباب جدد وال , فال تتركين لوحدي, نين حمتاج إليك أكثر من أي وقت مضىإ, ت القتالية املباشرةكانت يف اجلبها
فقلت له لك , فهل بقيبت معي حىت نكمل هذا العمل سويا؟, وحيترمونك أكثر, أعرف عادام وأنت تعرف عنهم الكثري

بأن الشيخ أبو حفص قد منعين من فذكرته , فضحك, يل فال تنسى ذلكأن أتفرغ حلاذلك ولكن بعد هذه العملية أريد 
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فقال يل إذا تطلب األمر نزولك فسوف ترتل إن شاء اهللا وهكذا انشرحت , وهذا أمر يزعجين لبعض الشيء, الرتول لكينيا
 يتوقف على أمري أو غفري أو مسؤول وقبول العمل ال, فكلنا جنود عند اهللا, وفرحت كثريا لرجوعه واستالمه العمل, الصدور

فقد كان هناك ضغط كبري علي مع ازدياد مشاريع الزواج فهناك مسؤوليات على , وشعرت بارتياح كبري, وغري مسؤول
وهناك , فالعمل ليس العملية فقط هناك عائالت جيب تأمينها والترتيب معها, وقلت له أعانك اهللا على هذا العمل, األمري

وطبعا أخربين األخ طلحة بأن القيادة , جيب معرفة مشاكلهم عن قرب والتفاهم معهم وربط عالقات اجليدة م شباب عزابة
 فعرفت أا }فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا لوثاق{بل الشيخ يقول كما قال اهللا  , ال تريد عملية اخلطف

  :يل وقال, مرحلة األسرى وسوف حيقق اهللا ما أريده الحقا تليس
  إن القيادة تتصور بأن عملية اخلطف ستكون عمليتني حيث األويل خرق املطار والثاين الوصول إىل لطائرة - 
ومعنا , وعددنا عشرة, إننا قد درسنا مطار نريويب جيدا واخلطة هي أن نصل إىل الطائرة بأقل من دقيقة واحدة" - 

بسيارة , وقد رتبنا أن ندخل املطار مبالبس عسكرية, ة اتصاالتوكالشنكوفات وأجهز, األسلحة الالزمة من بيكا وأريب جي
أنا , حتمل ألواح السفارة االسرائيلية وهكذا يتوهم األمن الكيين أننا من أمن السفارة وأننا حنمي شخصية اسرائيلية مهمة

رجنا لالستشهاد اجلماعي يف سبيل فنحن خ, متأكد إن شاء اهللا أننا سندخل الصالة الداخلية بسرعة وإذا أوقفنا القوات الكينية
سنشتبك معهم ومها جنديني فقط اللذان يقفان يف بوابة املمر املؤدي إىل الطائرة وهم يستخدمون املمر االليكتروين , اهللا

  "وأما القارب فجاهز واألسلحة جاهزة, للدخول
  أنا أشكر مساعيك ولكن الشيخ يريد أن نضرا وهي يف اجلو وهذا أسهل بكثري - 
ولكن مل أجد , ألن خطيت الثانية كانت ضرا إذا فشلت اخلطف, فعال هو أسهل يف نظرنا ولكن إننا سنعمل جبهد" - 

واآلن , كان لدى جمموعات عديد بعض منها ولكن ال يبيعوا 1994وأتذكر أن يف سنة , أي سالح سام سبعة يف مقديشو
  "أن جترب من ناحيتك طبعاوبإمكانك , قد أرسلت حيى إىل كل مكان ولكن ال يوجد

  لدي خرب عجيب من الشيخ - 
  "وما ذلك؟" - 
  قال يل الشيخ بأن هناك عمل كبري لو حصل جيب أن خنتفي ألن أمريكا سوف تعلن احلرب العاملية ضد االسالم - 
  "هل تعرف ماهي العملية؟" - 
  مل يفصح يل, ال - 
يث سيقوم الشباب من خطف طائرات واسقاطها يف مواقع إا عملية نوعية مل حتصل من قبل ح, طيب أنا سأنورك" - 

ورمبا تسقط , ولكن ستكون الرد األمريكي عنيفا علينا, وأظن جملس الشورى القاعدة وافقت عليها, حساس يف أمريكا
  "اإلمارة االسالمية

  من أين لك هذه املعلومات؟ - 
وهو من , خ املكلف بالعملية هو على إتصال يبإن األ, هل نسيت أنين أعلم كل العمليات اخلارجية اخلاصة بنا" - 
  )"خالد الشيخ حممد(وهو األخ خمتار البلوشي , وأظن تعرفه, أخربين

  هل تظن أا ستنجح؟ - 
  "بإذن اهللا مادام هناك تصميم فسوف ينجحون وأنا قد تركتهم جاهزين للسفر ألمريكا" - 
  تعاون معنا فقد أمرهم الشيخ بذلكتعلم أن جمموعة أبو علي احلارثي يف حضرموت جاهزة لل - 
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  "هذا أمر مبشر" - 
وأنا مل أعارضه يف , كانت استراتيجية طلحة معاكسة متاما الستراتيجييت فقد قرر االقتراب من شباب االحتاد السابقني

  .طلبت منه أن ال أظهر يف الصورة, ذلك
يث بناء كبينة لتتالئم مع القوارب ح, وحصل هناك تدخالت يف موضوع القارب, وهكذا بدأ العمل يسري بسرعة

عن نفسى ال أتشاءم عن أي تأخري أو عطل يف العمل فأعرف , واهللا هو الذي قدر كل ذلك, السياحية يف شواطئ مدينة المو
أ أخونا وبد, املرحلة األوىل الصومالية واملرحلة الثانية الكينية, وهذا العمل بالذات كانت فيها مرحلتني, أن اهللا يريد لنا اخلري

  .فقد اتفقنا أن نطور العمل لتشمل فنادق الصهاينة, حيى يشتري املتفجرات
كنت أتواصل مع األخ حممد فقد وصل إىل مدغشقر مث بفضل اهللا وصل إىل جزر القمر خبري واتصلت بزوجيت وقلت 

, واتصلت مبحمد عن طريق االنترنت ,فهناك شاب عريب يتكلم السواحلية سيأيت بعد املغرب ملقابلتها, هلا بأن تبقى يف الدكان
وقد فهم حممد , وكتبت رسالة خاصة لزوجيت أشرح هلا كيف تتصرف بعد مقابلة األخ, وأعطيته مواصفات البيت والدكان

وأخربها بأنه سريجع $ 3000وأكثر من , وسلمها رسالة مكتوبة بالقمرية, الترتاين املعلومة وفعال ذهب هناك وقابل أم لقمان
ويف اليوم , ألخذ الرد وزوجيت كانت قد جهزت صورا جديدة هلا ولألوالد لنتمكن من استخراج جوازات كينية هلا يف الغد

وبعد أن رجع الترتاين من , وأرسل الصور يل عن طريق الدي إيتش إيل, الثاين استلم الترتاين األغراض وسافر عائدا إىل كينيا
وهناك أمري جديد وجيب أن تستأذنه يف ذلك وأنا ال أعارض فأنا , هي املوضةاستأذن مىن يف الزواج وقلت له هذه , سفره

ووافق على , وال ختفي عليها احلقيقية أنك جماهد, وجيب أن ختتار أخت يف اهللا وختربها حبقيقتك, أحب أن يكثر أمة حممد
أرسلت من قبل خالد شيخ حممد , وقد أرسل يل برامج خاصة, قد متكن فعال من الزواج من أقارب صاحل النبهاينو, ذلك

  .وختص الطريان وغريها
بل ستسافر , كنا يف الشهر السادس فقالت يل أا لن تذهب إىل ترتانيا, اتصلت بأم لقمان وقلت هلا بأن تكون جاهزة

تكون خبري وقد أكدت هلا بأن األمور كلها س, وهناك جيب أن يكون األخ جاهز الستقباهلا واستالمها من أخيها, إىل مدغشقر
  . إن شاء اهللا

  احلياة يف مقديشو
  

وكنا قد رتبنا وضعنا متاما يف مقديشو وعملنا عالقات كثرية وبدا األمور كلها على أفضل , دخل علينا الشهر السابع
  :ويف ذات مرة أخربين طلحة أنه تعب من الوحدة ويريد أن يتزوج وقلت له, وجه

  "ماذا بشأن أم طلحة يف السودان؟" - 
  ,وممكن أن نتزوج أربع, هللا معهاا - 
فال أريد أن حنرج الصوماليني كما فعل أبو خدجية أو بعض الشباب املتهورين , لكن كن جاد, ال أعارض ذلك" - 

  "وهذا لعب بالفروج, الذين يتزوجون بنية الطالق
  أنا جاد يا عبد الكرمي فقد كربت يف السن - 

وهل تصدق أن أكرب التجار يف سوق بكارا أصبحو أعز ,  مقديشوفلدى معارف كثرية حاليا يف, حتركت من أجله
, وأهم عالقيت يف مقديشو كانت مع مؤسسة سابريا التجارية, اصدقائي ونتبادل األعمال ونثق فيهم ويثقون فينا كالتجار

وهكذا كنت , شووهم من قبيلة األبقال الذين يسكنون مشال مقدي, وهذه املؤسسة متتلك متاجر يف معظم مناطق مقديشو
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أما يف , أحترك بني اخلط األخضر بني الشمال واجلنوب دون أي مشكلة فعندما أكون يف الشمال أكون حتت محاية سابريا
حيث شباب االحتاد عموما والعم حممد زوج اخلالة مرمي كان بيين وبينه عالقات , اجلنوب فأكون حتت محاية قبلية عديد

وكنت , تعرفوا علينا أننا شباب أجانب يتاجرون يف الصومال فقط, ء يعرفون أننا جماهدونواحلق يقال مل يكن هؤال, مباشرة
, لنكون كالناس العاديني يف مقديشو, أخرب عيسى وبقية الشباب أننا جيب أن خنفي عالقتنا بشباب االحتاد مهما كان األمر

حتركت بسرعة وذهبت إىل اخلالة مرمي , أنه يريد الزواج وعندما أخربين طلحة, وفعال قد بقينا طوال هذه الفترة ذه السياسة
بأن أمريي ااهد الشيخ ", وإال ماذا أقول هلا؟, وشريكي يف التجارة يريد أن يتزوج, وقلت هلا بأن هناك شاب عريب سوداين

, وج أنت يا ولدي؟وملاذا ال تتز, فأجابتين بالتعجب, "كيف يكون هذا غري معقول طبعا, طلحة السوداين يريد أن يتزوج
وحتركت اخلالة مرمي وبعد يومني أخربتين أا , قلت هلا إنين ال أريد الزواج حاليا, ممكن أن أزوجك ألشهر بيت يف مقديشو

وخالتهن هي اليت , منذ زمنوأبو البنات يف الصومال أما أمهن فهي يف اليمن فقد تطالقا , وجدت عائلة عربية من اليمن
توكل على , يا أبويا"فأخربت األخ طلحة باخلرب فقال يل , جل من قبيلة عديد ومشهور يف مقديشوومتزوجة من ر ربتهن
وهناك , ويف اليوم املوعود حتركت أنا وطلحة وحيى الصومايل إىل بيت اخلالة, ورتبت للرؤية الشرعية يف بيت اخلالة مرمي, "اهللا

فقد خطبت لكثري من رجال , ي مقتنعة بأا قد وجدت ضالتهاوه, مث رجعت إىل بيتها, متكن األخ طلحة من رؤية البنت
  .األعمال الصوماليني ولكنها كانت ترفض ذلك

وقد استبشرت بامسها فنحن على صدد , سارت األمور بسرعة فقد طلبت منا خالتها وامسها فلسطني من لقاء العائلة
وحبمد , واملهر وكل شيئ, وقابلنا العائلة واتفقنا على الفرحوذهبنا للبيت , لعمل عملية ضد اليهود وهدية إلخواننا يف فلسطني

, اهللا مت األمر يف البيت وحضر الكثري من املشايخ وأعلن العقد الشرعي بأخينا طلحة وأنا جالس أضمنه ألنين من أحضره
وهناك ودعت أخونا  ,وحتركت السيارات قبيل املغرب لبيتنا يف منطقة تلح, واجتمع اجليمع يف فندق صحايف وأعلن الزواج

وأنا سأكون يف فندق شامي مع األخ عبد اجلبار إن , "سأنتقل إىل الفندق واإلخوة الكينيني سيبقون معك"طلحة وقلت له 
وهكذا تزوج أخونا طلحة بزوجته اجلديدة وأخوف ما كان خيافه هو اخلتان الفرعوين ولكنين أكدت له بأن العرب , شاء اهللا

  .بنان يف الصومال ال خيتنون
وبعد أربع سنوات , وقد متكنت من االتصال بوالدي ألول مرة, انتقلت إىل الفندق وهناك كنت أتابع حتركات زوجيت

  :وقد شجعين كثريا ومحسىن كثريا عندما قال يل, من الفراق
  يا ولدي ملاذا ال تتصل يب؟ - 
  "كيف أتصل بك وأنا ال أعرف رقم هاتفك" - 
  جيب أن تكلم والدك, أعرف أنه مراقب ولكنك ولدي, تشاء واتصل يب كما, خذ الرقم - 
  "أو حمرج بسبيب, شكرا يا أيب هل أنت خبري" - 
وأنصحك , فأنت على احلق, وراض عنك إىل يوم القيامة, أنا فخور بك كل الفخر, كيف تقول هذا الكالم - 
  ت مؤمن بهابقى حيث أنت وواصل ما أن, وال تعود إلينا يف هذه املرحلة أبدا, بالصرب

  ".لقد شرحت صدري كثريا جزاكم اهللا خريا" - 
وعكس ما يعتقده الناس أن , فنحن على احلق إن شاء اهللا, طبعا ملا يقول والد أحدنا مثل هذا الكالم فهو سيطري فرحا

 تفوته صالة فال, وهو رجل صاحل على كل حال, ومحدت اهللا أنه رزقين مثل هذا الوالد, أهالينا قد قاطعونا أو ماشابه ذلك
سنة ولكنه وبفضل اهللا يغتسل 79فهو يبلغ من العمر , وهذا سر قوته, ومل يدخن ومل يفعل أي كبائر يف شبابه, مجاعة أبدا
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واحلمد اهللا على منته , وال حيمل أي ركيزة معه, كل صباح مبياه البحر الباردة ويتحرك دون أي سيارة فهو ال حيب الركوب
  .به وأقدره كثرياوهو يعرف كيف أح, وكرمه

وأكدت أن , وأخربتين بأا سوف تتحرك يوم اخلميس ,ال بأم لقمان وأنا يف فندق شاميعملت آخر حماولة اتص
وطبعا حصل انقالب آخر على , فهناك مشكلة االنفصال والفدرالية وما إىل ذلك, االوضاع السياسية للبلد مالئمة للسفر

" متسوجي"ووصل رئيس جديد وامسه عثمان غزايل من مدينة , ملدعومني من فرنساحكومة عباس يوسف من قبل العسكريني ا
وعدل , ة االسالميةوطبعا كغريه من احلكام فهو يطمع يف احلكم وهو يف صراع مع احلكومة الداخلي, بطريقة غري شرعية

يقة أننا ابتعدنا من الدستور االسالمي ويف احلق, واهللا ال أفهم ملاذا هذه األنظمة تكتب دساتري وتغريها كما تشاء, الدستور
بدًء من , فبدأنا نصيد يف املاء العكر الغريب ولو أننا كتبنا دساترينا بناءا على القرآن والسنة ووفقا ملذاهب اإلسالم املختلفة

ندما أسسو الدستور متاما كما فعلت الدولة العباسية وكذلك العثمانية ع, اخللفاء والتابعني وما توصل إليه علماءنا الصاحلني
ولكن , ملا أصبح لدينا أزمة كتابة دساستري كلما جاء حاكم أو عزل آخر, م1907االسالمي بشكل بنود وقوانني يف العام 
والرئيس , واهللا إننا يف مهزلة ألن كل من يأيت يكتب دوستورا ليحميه مما فعل سابقا, كل يوم اكتب دوستور واحمي دوستور

عن نفسي ال أمحل أي عدواة بدولة جزر القمر أو غريها من و, ركة االسالمية لتثبت نفسهاعريب وللحاجلديد فتح صدره للت
وهناك إخوة شاركوا معنا يف اجلهاد األفغاين وهم وزراء , الدول االسالمية وحىت الكافرة اليت ال تعادينا ومل خترجنا ومل تقاتلنا

إم أناس يرون التغيري عرب , تدين أو كفار؟ هذا واهللا من اجلهل يف الدينهل يسعين أن أقول بأم مر, يف احلكومة اجلديدة
وهم ال يؤيدون ظلم الظاملني وأنا معهم يف ذلك , احلوار وبالطرق السلمية وبالنصيحة وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر

على املسلمني ليوزعوا بطاقات مسلم أو كافر ال جيوز لبعضنا أن ينصبوا أنفسهم أوصياء , خبصوص التغيري يف البالد االسالمية
ماذا يقول هؤالء إلخواننا من حركة طالبان الذين ناصرونا باألمس واليوم هم أعضاء يف جملس شورى حكومة , على الناس

طرق  حنن خنتلف معهم يف, واهللا مث واهللا إنه اجلهل يف الدين وعدم الفقه وسوء الظن باملسلمني, كرازاي هل أصبحوا كفارا؟
  .التغيري ولكن ال جيوز لبعضنا أن يتطاول على املسلمني مهما كان

 بعد هذا االتصال عرفت بأن أم لقمان جادة يف السفر واتصلت باألخ يوسف يف كينيا وقلت له بأن يسافر إىل
, الرحالت وهكذا جهد نفسه ولكن حصلت أزمة يف, تصل هناك بعد أسبوعويتجه إىل مدينة مهاجينغا فزوجيت س, مدغشقر

  . مث حترك إىل أنتنناريفو عاصمة مدغشقر" ريينو"ومتكن من احلجز على الربيطانية إىل موريشويس مث حترك إىل جزيرة 
  

  االبتالءات
  

ألنين , كنا يف منتصف يوليو ويف يوم اخلميس قررت أن أتصل جبزر القمر وأتأكد إن كانت أم لقمان قد سافرت
ودخلت غرفيت وأخرجت , أن حكومة العسكر اجلديدة ال حتمل أي عدواة اجتاهي رغم, من أن تعتقل من جديد خفت

فاإلخوة قد اخرجوا شريطا جديدا للكول وفيها , وتركت األخ عبداجلبار يف صالة االستقبال ليشاهد األخبار, اجلوالة ألتصل
وقد عرض يف حمطة اجلزيرة , مسة جداوشارك يف هذه العملية أوالد اإلخوة وكانت حم, التدريبات العسكرية يف أفغانستان

وكما نعلم , رفعت اجلوالة واتصلت املرة األوىل ومل أوفق مث بدأت برتع مالبسي وكنت أمحل مسدسا يت يت للحماية, وغريها
وهكذا كعاديت وضعت الرصاص داخله وأمنته , النار ين الطالق النار قبل أن يطلق عليناففي مقديشو جيب أن نكون جاهز

وحصل نفس الذي حصل يف أفغانستان يف بيت , وعندما نزعته من جسمى وقع على األرض, رقة فليس للمسدس أمانباملط
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مث أخذت املسدس , وانطلقت الطلقة وقد حدث صوت كبري يف الغرفة, حيث ضربت املطرقة اإلبرة, الشيخ أبو حممد املصري
وبعد ثواين فقط سألت نفسى أين , ى الطاولة الصغريةووضعته عل, وأخرجت املخزن بكل هدوء وعملت إجراءات األمان

فإذا بآثار الطلقة قد مزقت قم اليد اليمىن للقميص , وبدأت أتفحص نفسي, فقد بدأت أشعر حبرارة قوية يف جسمي, الطلقة؟
اب وهنا عرفت أنين مص, ومسكت نفسى يف تلك اجلهة, مث مزقت الناحية اليمىن وعملت حفرة يف القميص جهة األضلع

وطبعا رجال , ومسكت مكان اجلرح, فقد سالت الدماء من جسمي, "سبحان اهللا أنا مصاب", والطلقة خرقت جسمي
رك إىل االستقبال وعبداجلبار قد أسرعوا إىل الغرفة وقلت هلم بأنين خبري وأخربت عبد اجلبار بأن حيضر سيارة بسرعة لنتح

وبدأت احلرارة ترتفع يف جسمي وعرفت كيف تكون حرارة الطلقة , ى معناجيب أن حيضر أخونا حي ومبا أننا غرباء, املستشفى
وبدأت أفقد التوازن يف املشى فلم تكن , وأخربت عبد اجلبار بأن يتأكد إن كانت الطلقة يف الغرفة أم ال, عندما تصيب اجلسم

وهناك , ومبيك ومتاجر سابرياحيث الرباكات واألل الفندق فتحركنا إىل وسط سوق بكاراهناك سيارة أجرة بالقرب من 
وقلت لعبداجلبار حترك إىل تلح , وقد رفض رجال املستشفى إدخالنا لعدم وجود أطباء, أخذنا أجرة واجتهنا ملستشفى مقديشو

وقلت يف نفسى إن كانت ضراء , كانت لفظ الشهادة هي اليت تتكرر يف لساين بالفطرة ونعم باهللا, لنقابل اإلخوة بسرعة
, كنت يف حالة غري طبيعيةو, فالدعاء مستجاب لدى املريض, اللهم فالطف ا وبأوالدها, دي فقد وقع يفّلزوجيت وأوال

وقلت , وفزع كل الشباب, وعندما وصلنا يف البيت تعجب العريس أبو طلحة السوداين حلايل, ومسكت اجلرح طوال الوقت
ومل , حيث كنا يف العاشرة مساءا تقريبا, ألن الوقت متأخر, معنا وجيب أن يتحرك أخونا حيى, هلم بأن األمور خبري إن شاء اهللا

وعيسى الترتاين من جانبه اتصل باخلالة , وهكذا حتركنا هلناك, يكن هناك مستشفى آخر يعمل للطوارئ إال مستشفى املدينة
جسمى فقد خرجت وعندما وصلت املستشفى فحصوين وتأكدوا بأن الطلقة مل تستقر يف , مرمي وأخربها بأنين مصاب

جلرح ونقلت إىل فشكرت رب العاملني ومت تنظيف ا, وبشروين بأن الطلقة مل تكسر أي عظم رغم صغر جسمي وقلة حلمي
فال أريدها أن تتعب عندما تصل مدغشقر وأنا املنسق بينها و بني , أمحل هم أم لقمان واألوالدكنت طبعا و, قسم املرضى

  .ىوقد منت بسالم يف املستشف, يوسف
فقد أخربت إدارة , يف اليوم الثاين وصل كل الشباب لزياريت وطبعا جاءت اخلالة مرمي لتسكن معي يف املستشفى

ومل نكن نريد أن يعرف أحد أننا مسلحون أو أننا حنمي , وأن اللصوص هم من أصابوين بالرصاص, املستشفى بأنين ابنها
لتجف , وكنت طبعا آخذ املضادات احليوية عن طريق الوريد, ي حلظةومل تقصر اخلالة مرمي معي يف أ, أنفسنا باملسدسات

  .اجلرح بسرعة

  سفريات أم لقمان
  

إننا قد أرسلنا "فقالت يل , وحققت اتصاال جبزر القمر وجاءت محايت آمنة وتكلمت معي, يف اليوم الثاين مل يهدأ بايل
ذا متكنت زوجيت من السفر وسررت كثريا ومل أخربها بأنين وهذه كانت اجلملة اليت اتفقنا عليها إ" االمانات إىل بلد أمك
وشكرا كثريا وقلت هلا بأنين سوف أحقق اتصاالت ا يف , فال ينبغي أن أزعجها وهي بعيدة عين, مصاب أو يف املستشفى

ندما تأكدنا من وبقيت يف املستشفى إىل يوم اإلثنني وع, وهي قالت يل بأن أجعل اهلاتف مفتوحا يف كل األوقات, مدغشقر
وجلأت , وطبعا مل أذهب للعزابة يف بيت طلحة فأنا رجل مصاب وأحتاج إىل عناية, أذن يل الطبيب باخلروج, سالمة اجلرح

وهناك ممرض كان يأتيين ليغري , وبقيت هناك حيث جتهز يل الشربات الساخنة الرجاع ما فقدته من دم, إىل بيت اخلالة مرمي
  .وفعال شفيت متاما, ل ألنه فعال يف اجلروحالضمادات واستخدمت العس
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واألوالد خبري ولكن ليس لديها , وترتل يف فندق الفالين, اتصلت يب زوجيت يف اجلمعة التالية وأخربتين بأا يف مدغشقر
االت مع وكنت أحقق اتص, "هو يف طريقه إليك"فقلت هلا , وسألتين أين األخ؟, فأخوها يريد أن يرجع بسرعة, الوقت واملال
, وعدت إىل بيت تلح مع الشباب, مث انقطع االتصال بنا ألم يف سفر, وقد متكن من الوصول إليها يف مهاجنغا, أخينا يوسف

  :فقلت له, وبعد ثالثة أيام تقريبا اتصل بنا أخونا يوسف على جواليت ورديت على املكاملة
  "هل ما زلت يف مدغشقر؟" - 

  وقال يل, فضحك كثريا
  كلمك من ممباساأنا أ - 
  "هل أنت متزح معي؟" - 
  أنا يف ممباسا وآسيا ولقمان معي, واهللا أنا جاد, ال - 

واحلمد هللا وأخربت األخوة , ودخلت كينيا عن طريق املطار وبصورة رمسية, فشكرت اهللا ألن زوجيت وصلت بسالم
  .وقد فرحوا كثريا فقد كنا ننتظر مثل هذه اللحظات, أن لقمان يف كينيا

, قنا مع األخ طلحة بأن يسافر إىل اليمن ألن سالح السام سبعة املضاد للطريان لن نتمكن من اجياده يف مقديشواتف
وأخربين بأن الشيخ يريد أن نرسل جمموعة من الشباب الصوماليني إىل قندهار وعلى رأسهم الشيخ حسن حرسى وقلت له 

ترة قصرية سافر ثالث إخوة إىل افغانستان وقابلوا الشيخ مث رجعوا وبعد ف, األمر يرجع إليك فراجعهم ورتب املوضوع معهم
وقلت , فالشيخ قد رسم خططه بالنسبة للصومال, قبل األحداث واتفقوا بأن نرسل شباب أخرين ليتدربوا على دورة الكوادر

أما أنا فسأسكن مع حيث يسكن أخونا حيىي الصومايل معك و, جيب أن نترك البيت يف تلح ونستأجر بيوت جديدة"لطلحة 
ومت اجياد بيتني بسرعة ويف منطقة وسط البلد حيث ال حنتاج إىل سيارات يف الذهاب إىل السوق أو , "العزابة يف بيت آخر
ان لديه فقد ك, وفعال تركنا بيت تلح وعندئذ سافر أخونا طلحة إىل اليمن, وقريبا من املناطق اآلمنة, االتصاالت الطارئة
وكنت مشهورا يف احلي أنين أحد , انتقلت إىل البيت اجلديد القريبة من اخلالة مرمي يف منطقة غيت جعلو, كتأشرية مسبقا لذل

فكنت أذهب للعب , وطبعا كنت أحترك حبرية تامة يف املنطقة بل كنت أدخل املناطق احملرمة بصفيت من قبيلة عديد, أبناءها
, وحىت كبار ارمني من قطاع الطرق قد احترموين, ني يف احليوجنحت يف كسب موادة الصومالي, الكرة مع شباب احلي

ويف شهر الثامن أي , هدوء وصدقات وأمان للخلية ال شيئ آخر, ألنين أحد أبناء احلي وهذا ما كنت أحتاجه يف هذه الفترة
رها عن طريق الطائرات بعد ثالث سنوات تقريبا من الفراق بيين وبني زوجيت احلبيبة متكن اإلخوة يف كينيا من ترتيب سف

وقد تعبنا كثريا الجياد الطائرة فقد قررت السلطات الكينية يف تلك الفترة بالذات من منع كل جتارة , اخلاصة مبخدر القات
طبعا كان هناك قتال ضار بني رجال عديد واحلكومة اجلديدة ويبدأ القتال دائما يف منطقتنا ألننا يف , القات ألسباب أمنية

والسبب الرئيسي , وقد قتل الكثري من الشرطة الصومالية ومل يتمكن اجليش من عمل أي شيء لرجال عديد, دمعاقل عدي
من العملة وقد مت ذلك رغم أنف احلكومة اليت ال حول هلا  500للقتال كان يف العملة الصومالية فقد قرر التجار إلغاء فئة 

, وقد خلغ عبداهللا يوسف أبشر وهرب مث رجع مع االثيوبيني, لندمث حصلت معارك كبرية يف بوت , وال قوة يف أي موضوع
وقد ازدهرت جتارة االتصالت اجلواالت النقالة يف , وكنت حذرا ألا املعرب الرئيسي لبضاعتنا, ودارت املعارك يف بوساسو

 15قة الواحدة تساوي فالدقي, هذه الفترة وكانت هناك منافسات قوية والصومال هي من أرخص دول العامل يف االتصاالت
ومع هذه الظروف حتركت اخلالة مرمي واتصلت بتجار هلم طائرات نقل القات يف نريويب ونسقنا مع هؤالء , سنت فقط للعاملي

مث جاءنا الرد بأا ستسافر إن شاء اهللا ويف نفس األيام قبل جميئها حصل يل , ليتم احضار أم لقمان واألوالد رغم الصعوبات
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وقد , ودخلت سيارة باخلطأ يفّ, ث صدمتين سيارة وكنت راكبا يف دراجة نارية مع األخ حيى وهو السائقحادث آخر حي
وذهبت إىل املستشفى من جديد , أصبت يف ساقي وكنت أعلم أن اهللا حيبين ذه االبتالءات الكثرية وقبل جميء زوجيت

وخرجت من املستشفى يف نفس اليوم وقد عفوت , ك كسوروهرعت عائلة اخلالة مرمي للمسشفى ولكن احلمد اهللا مل تكن هنا
أخربا أا " من هي املرأة اليت ستأيت؟"وكانت تسألين , وبعد خروجي من املستشفى حتركت مع اخلالة مرمي, عن السائق

 إافقلت هلا  ,فتعجبت وسألتين ملاذا تتزوج أرملة؟ وهناك األبكار الكثريات وينتظرن أمثالك, ستكون زوجيت وهي من أقاريب
د أن يفهم أي شخص بأا زوجيت أو أن األوالد أوالدي فال أريد أن مل أر, أن أسترها بعد زوجها وجيب, مسائل عائلية

وحتركنا يف الصباح مع , يتسرب أي خرب عن وصوهلا ملقديشو وطبعا اخلالة مرمي كانت تعرف أا من كينيا وامسها حليمة
وهناك نزلت الطائرة األوىل مث الثانية مث وصلت الثالثة وكانت أم , مطار صغري بالقرب من مقديشوالشركة اخلاصة واجتهنا إىل 

  .وهي كانت خائفة بأن ال جتدين فهي تسافر للمجهول, لقمان فيها
وأسرع لقمان وآسيا إىل السالم علي وبدأو يسألونين عن عم , وصلت الطائرة ومل تصدق عيناها أنين واقف أنتظرها

ولقمان مل يكن مييز بني , وآسيا تعرف أن أبوها قد قتل, فهما ال يعرفان أنين أبومها, فقلت هلما أنا عم عبد الكرمي, يوسف
, وسررت كثريا, ولقمان خسمة 6ودهشت لكربمها ما شاء اهللا فقد تركت آسيا وهي بنت ثالث وهي اآلن , أب أو عم

, وكأا يف حلم ال تصدق ما تشاهدهونزلت أم لقمان , ن عمالن أحسوعرفت بأن مع العسر يسرا وأن اهللا ال يضيع أجر م
وكانا يتكلمان باللغة القمرية وعندما تكلمت معهم , وكان اجلو حار فاشتريت بعض املثالجات البسيطة لألوالد ألرحب ما

, فلم يعرفا ذلك فهما تائهان, ؟أين أنتما اآلن, وقلت هلما إنين أعرف لغتكما, دهشا فقاال يل بأن عم يوسف ال يعرف لغتهم
ومها يسأالين عن جدما وهي محايت ويظنان أما يف جزر القمر ولكن يف , مرة يف مدغشقر ومرة يف كينيا واآلن يف الصومال

احلمد هللا على سالمتك وفهمتها الوضع , وقلت ألم لقان ال تقلق سوف يفهمان عندما يكربان إن شاء اهللا, زيارة لألقارب
, فالناس هنا يعرفون أنين أتزوج اليوم أو غدا فيجب أن تتظاهري أنك عروسة, وقلت هلا بأن هناك فرح تنتظرك, داجلدي

وصلنا بسالم للبيت اجلديد وقد فرح الشباب بقدوم أم لقمان فهم قد تعبوا من أكل الطعام الصومايل ومشتاقني للطعام 
فال معكرونة بعد اليوم يف , وقلت لإلخوة بدأنا مرحلة جديدة من العافية, السواحلي املميز بني اهلندي واألفريقي والعريب

وهكذا , مث أقيمت احلفلة حيث عملنا وليمة كبرية ووزعت احلالوة العالن الفرح وقدوم زوجيت, وضحكوا كثريا, البيت
" عزيز" أسره وينادونه بعم وتأقلم األوالد مع األعمام خصوصا عم عيسى الترتاين  فك اهللا, بدأنا نعيش يف الصومال بسالم

فهي املستخدمة ملناديت فقد كانت آسيا مقتنعة مائة باملائة أنين نفس الشخص " أيب"أما كلمة " فومو"ويلعبون كثريا مع الشهيد 
أما لقمان فهو ال يهمه شيء سوى أن يلعب , ومل تنسى الذكريات رغم صغر سنها وقتها, الذي كان يلعب معها يف نريويب

وساد جو الفرح يف البيت بوجود األوالد , وقد أدخلتهما مدسة قريبة من البيت حلفظ القرآن الكرمي, الذهاب للمدرسةمعي و
واحدة آلسيا وأخرى للقمان فقد أحضرت هلما قطتان , ج والتفسحومبا أننا يف بلد ال يتوفر فيه الرفاهية واخلرو, وأم لقمان

وكانا , ن وقيت مع األوالد يف تعليمهما الكومبيوتر والقرآن والكتابة باالجنليزيةوكنت أقضى ما أمكن م, فهما حيبان القطط
طبعا قد أخربتين أم لقمان مبا حصل بعد , ما شاء اهللا, جزء عم يف وقت قصري جدانصف جمتهدين يف املدرسة وقد حفظا 
وسفرها من البلد إىل كينيا مث , البلدواالعتقاالت والوضع يف , م وكيف مات والدها1998رحيلىي من جزر القمر من سنة 

, فهي ستفرح كثريا, جيب أن تتصل بوالدتك وختربها أنك وصلت عندي خبري, فقلت هلا احلمد هللا على السالمة, مقديشو
وقد عملت , وقلت هلا بأن هللا قد لطف يب, فنظرت للجرح, وسألتها هل عرفت أنين كنت مصاب يوم سفرك إىل مدغشقر؟

وكلما جلسنا مع األهل " يكفيك مشاكلك مع األوالد ملاذا أتعبك؟", وسألتين ملاذا مل ختربنا, ل سفرك إىل هناحادث سري قب
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, كنا نراجع الذكريات السابقة ونتذكر اإلخوة الذين مسكوا والشهداء وهي طبعا كانت تريد السفر بسرعة إىل أفغانستان
وكنت , فلدينا عمل يف كينيا وبعدها إن شاء اهللا ستسافر بإذن اهللا, اوقلت هلا لك ذلك ولكن انتظري حىت نرتب أمورنا هن

أما األوالد يا سالم فكنت , أشعر بارتياح كثري لوجود أم لقمان معي فهي تساندين عندما أعجز عن التفكري وختفف املشاكل
الباب تسرع القطط  إىل البوابة  عندما يعودان من املدرسة ورد ما يدقان, وأظرف ما أتذكره عنهما, أجن باللعب معهما

, خبري" ميكي"و" مينو"وطبعا مها أيضا أول شيء يفعالنه هو التأكد أن , وكأا ترحب بعودما, وتبدأ اللف والدوران ومتوء
, وكانا يلعبان كثريا مع األعمام يف غرفتهم, وأمهما هي نفسها حتب القطط كثريا جدا, وكنت أتعجب لعالقتهما بالقطط

وعندما , أما محامنا فقد كان بني غرفتنا وغرفة آسيا ولقمان, ت الغرف منفصلة متاما حيث هناك محام خاص بالشبابوكان
وأم , أجد وقتا أخذ األوالد بسيارة اىل والدة اخلالة مرمي اليت تسكن بعيدا أما اخلالة مرمي فهي كانت جارتنا ببضعة أمتار فقط

  .فعال أن العائلة الصومالية متثل عائليت يف الصومال لقمان مل تشعر بالغربة ألا حتققت
ومقابلة األخني ليتعاونوا على مجع املعلومات , بالسفر إىل كينيا, بدأنا نتحرك بسرعة فقد كلفت األخ حسن الكيين

ويب والتأكد جيب أن حتددوا الوقت واجتهدوا يف رؤية الطائرة الصهيونية وهي بط يف نري, وكانت التعليمات واضحة جدا له
ث وطبعا مبا أنه قد غاب عن عائلته أكثر من ثال, جيب أن تتواصل بنا عرب االنترنت, من الفنادق املستخدمة من قبلهم

  .ليكون غطاء جيدا له ةجيبوتيجهزنا له أوراق عمل , سنوات
مث , تصال لبضعة أسابيعوفقدنا اال, يف هذه الفترة تلقيت أخبار من الربيد بأن األخ الشرقاوي قد اعتقل يف كراتشى

, وصلنا أخبار أخرى بأن األخ رضا التونسي قد اعتقل يف الباكستان وكنت أنزعج كثريا من االعتقاالت يف الباكستان
تابعت العمل حيث جيب علي أن أنسق بني , وعرفت بأن برواز مشرف الرجل العلماين اخلطري قد بدأ ينفذ خمططاته اخلبيثة

وتطمني زوجته فعائلتها كانت قلقانة جدا لتأخريه يف , صل أوال بأول بأخينا طلحة السوداين يف اليمنالشباب يف كينيا وأت
وقد أذن هلا بالذهاب والسكن مع خالتها حلني , وطبعا كان من واجيب التواصل مع عائلتها وإخبارها بأنه يف عمل, اليمن
" إن زوجة أخوك مريضة"قد اتصلت يب فلسطني وأخربتين مث بعد فترة وجيزة اسقطت جنينها وكنت أنا كاألب ف, عودته

أما الشباب فكان علي التأكد من صحتهم , ورجعت إىل خالتها, وحتركت بسرعة وأوصلناها للمستشفى ومت تنظيفها بسالم
عيسى  وأما, فقد عملوا جبهد يف ترتيب القارب وعيسى الترتاين كان لديه جمهود كبري وهو مصاب مبرض احلصى, وسالمتهم

أما حيى الصومايل فقد , الكيين فقد كان معنا ينتظر أي أوامر ليتحرك إىل بوساسو ليستقبل األمانات من األخ طلحة السوادين
  .فكان عيسى الترتاين يهتم بشؤون أهله, سافر إىل أفغانستان للمشاركة يف دورة الكوادر الستخراج مدربني جدد

مت , يف عملية اغتيال, تل القائد األفغاين أمحد شاه مسعود رمحه اهللا وغفر لهم تأكدنا من نبأ مق9/9/2001يف تاريخ 
وهنا أريد أن أقول أن االمارة االسالمية كانت ترفض اإلغتياالت وال أعرف املالبسات الشرعية , ترتيبه من قبل إخوة املغاربة

أن الشابني كانا ينتميان لبعض التجمعات الشمال  رمبا بفتوى من بعض طلبة علم يف لندن حيث املعلومات اليت لدي, للعملية
ومن طرف القاعدة فنحن , أفريقية يف لندن وكانا لديهما عالقات شخصية بالداعية األردين وال أدري من أفىت هلم بالعملية

نواجهه يف كنا , براءة طبعا فأوال كنا على حرب ضد مسعود بصفتنا جنودا يف الدولة االسالمية ومل تكن خالفاتنا شخصية
وكما نعلم فهناك حماولة سابقة إلغتيال أمري املؤمنني ومل نسمع أحد أن تكلم , ويف احلروب ميوت الناس, اخلط األول

أما الشابني قدما من لندن بتأشريات صحيحة من قبل اإلمارة , خبصوص هذا وقد قتل أبرياء كثر يف عملية تفجريية جبانة
من التأشريات الباكستانية  تاطوحنن حن, ال القاعدة ال ندخل الدولة بتأشريات وال جبوازاتوحنن رج, اإلسالمية يف الباكستان

ولكن بال شك شعرت اإلمارة اإلسالمية فعال بأن , ومل تكن استراتيجيتنا االغتيال وإال لقتل منذ سنوات, فيكف باألفغانية
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واخلطة كانت بسيطة , الوحيد الذي يرفض االستسالممبقتل أمحد شاه مسعود ستنهي املشاكل يف البالد فهو مسمار جوحا 
فقد متكنا من الدخول يف مناطقه بغطاء صحفي لعمل مقابلة تليفيزوينية وهو كان , جدا كما ظهر يف بعض األفالم الوثائقية

يقول أن  أما من, ومت جتهيز الكامريا مبواد متفجرة وعندما بدأت اجللسة فجرها الشاب, وحيب الظهور, مولع بالقناوات
الشابني لبسا حزاما ناسفا فهم مل يعرفوا بالضبط كيف أن مسعود رمحه اهللا رجل دولة وهو حيتاط جدا وحساس ويفتش 

املعلومات األكيدة أن الكامريا كانت , أيام حبزام الناسف 9وليس من املعقول أن يبقى الشاب , الناس الذين يدخلون عنده
قابلة واألسئلة على الفور مع مسعود أما الشاب املصور فقد اعتقل مث هرب من رجال وقد قتل األخ الذي أجرى امل, مفخخة
لقد قتلوه , وهم قتلوه فيما بعد ومل يكن الشاب مسلحا كما يدعون فال ميكنهما الدخول عندما مسعود بأسلحة أبدا, مسعود

فقد , ي بل يكون هناك إمجاع من العلماء لفعلهمااملهم أن ال يكون األمر ثأر شخص, رمحهما اهللا وغفر اهللا هلما, ألال يهرب
كلف النيب صلى اهللا عيه وسلم الصحايب اجلليل حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه بقتل كعب بن األشرف مع الفارق فاألول 

بأن تعادي , واإلغتيال عموما ثابت يف السنة أما القتل العشوائي, كافر باهللا أما مسعود مؤمن باهللا باغي على سلطان املسلمني
ألا تعلم , يكون األمر مرتب من قبل االمارة االسالمية, فالن أو ال توافقه الرأي فتقوم بقتله هذا ينايف مبادئ الدين االسالمي

وأنا عن نفسي أحتاط كثريا مبوضوع قتل املسلم املعني إال بفتاوى واضحة وضوح الشمس , املصلحة واملفسدة يف االغتيال
وأوال , أما يف حلروب ضد البغاة فهذا األمر فيه إمجاع, صلحة عامة لألمة االسالمية وإمجاع من العلماءوأن يكون هناك م

وحنن حنسبه من أكثر الناس شجاعة وجنرال حمنك حيث , وأخريا مسعود رمحه اهللا كان مع الفئة الباغية على اجلماعة املسلمة
فهناك الكثري الذي ال أريد سرده ألن الرجل قد مات ورمحه اهللا , واجه الروس بشراسة وله ما له وما عليه واهللا حسيبه

  .ومل ميض سوى يومني حىت حصلت العملية اليت كنا ننتظرها مجيعا على أحر من مجر, وغفرله

  
  غزوة واشنطن ونييورك

  
مي وأخربتين بأن أتتين اخلالة مر, هـ املوافق احلادية عشر من اسبتمرب وقبل املغرب1422مجادي الثاين  23يف تاريخ 

وأسرعنا إىل بيتها فقد كنا ال منلك الصحون الالقطة , هناك أخبار بتدمري مركز التجارة العاملية أقصد هنا مركز الربوي العاملي
وأسرعنا مجيعا أنا وعيسى الكيين وعبد اجلبار وعيسى الترتاين وفومو وشاهدنا الطائرة , ألننا فككناها عندما تركنا بيت تلح

طبعا كل مسلم يفرح مبا حصل وليس ملقتل األنفس ولكن لضرب دولة , ة وهي تدخل املبىن وقد ساد فينا جو الفرحالثاني
فهم قد ذاقوا , وكل الصوماليني فرحوا مبا حصل, متكربة متجربة على العامل ومتغطرسة وظاملة وداعمة للصهيونية الفاسدة

لتذوق أمريكا ما ذاقه الشعب العراقي , يعذب اهللا األمريكان بأيدي مسلمةواليوم , ويالت احلرب من قبل الواليات األمريكية
والشعب الفلسطيين املعذب , احملاصر منذ عشرة سنوات ومعذب بالطائرات األمريكية الربيطانية اليت تقصفهم دون وجه حق

رة كلها كانت شرعية فهي اقتصادية من قبل الصهاينة وحنن نقاتل األمريكان بالعدل لقد أعلنا حربا واضحا واألهداف املختا
وحنن نعلم أن أمريكا ال تعترف باملدنيني , مثل املركز الربوي العاملي أو سياسية مثل الكابتل هول أو عسكرية مثل البيتاغون

ردنا ولو أ, فقد كان األمر واضحا بأا أهداف ختص اإلدارة األمريكية, 9/11ومل يكن هناك استهداف ملدنيني يف , املسلمني
, فلدينا أهداف كثرية حيث املالعب اليت تضم األلوف يف أيام السبت, قتل مدنيني كما يزعمون أو قتل عدد أكرب من الناس

وأما من عارضنا من , وهذا من حقنا ألا تستهدفنا, إن األمر كان واضحا لقد استهدفنا اإلدارة األمريكية بدرجة أوىل
ولو سألين , مع العدو وليس هناك بيننا وبينهم معاهدات ةلكن ليعلموا أننا يف حرب شرسعلماءنا فنحن نقدرهم حق التقدير و
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فأنا مع الشيخ أبو حممد املصري الذي كان يرى بأن أي ضربة كبرية أخرى لألمريكان , أحدهم عن رأيي يف توقيت العملية
بقاء سلطة أمري املؤمنني وتنفيذ العلمية الخترت  أن أختار بني, فسوف تضر اإلمارة اإلسالمية ولو سألتين قبل وبعد العملية

بقاء اإلمارة اإلسالمية ألا خري ملصلحة اجلميع أما العمليات ضد األمريكان فهي ختصنا حنن وميكننا أن ننفذها يف أي وقت 
عمل اهلدنة وهذا طبعا وإذا قبلت أمريكا التفاوض معنا وقبول شروطنا فجاهزين ل, وقدر اهللا وما شاء فعل, عندما نبين أنفسنا

أما العلماء فأنصحهم بأن يعملوا جاهدين إلقامة الدولة االسالمية الواحدة عندئذ سيكون , من استراتيجيات الشيخ أسامة
لقد مسعت ذات مرة حديث ألحد العلماء األجالء حفظه اهللا ورعاه وقال بأن بعض العلماء عندما , مرجعنا تلك الدولة
وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن املسجد احلرام أن {هم قد انطلقوا من مبدأ اآلية الكرمية ف 9/11عارضوا عمليات 

أنا أجزم أنين ال أفهم الدين كما يفهم هذا العامل اجلليل ولكن كفار قريش عندما منعوا املسلمني من دخول مكة مل , }تعتدوا
رغم , يتعارضوا مع رجال قريش من باب العدل واإلحسان فطلب من الصحابة أن ال, يعتدوا على حرمام وقتلهم وضرم

قد عزم الرسول , ولرياجع عاملنا اجلدير لريى أن يف نفس وقعة احلدبية اليت نزلت هذه اآلية, أن قريش قد أساءت من قبل
اآلية مل متنعنا أن  إذًا, الكرمي على حماربة قريش ودخول مكة بالقوة عندما أشيع بأن عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه قد أوذي

إن اآلية الكرمية يا فضيلة الشيخ ترشدنا إىل العدل , اجم من يهامجنا وهناك اآليات الكثرية اليت حتثنا على مهامجة من يهامجنا
وأنا مع فضيلة الشيخ فيما خيص , وعدم اللجوء إىل العدوان بسبب محاقة أعداءنا ومل متنعنا من الرد باملثل أثناء احلروب

فأنا ضد من يقتل كافرا رد أن حكومته , ألال تشبه أفعالنا أفعال الكفار, تهداف املواطنني العادين الغري حماربني لنااس
وهذا , فلنا احلق والشرع جييز لنا أن ندافع عن أنفسنا واهللا أعلم, أما من عادنا ويقف مع العدو يف احلرب ضدنا, تعارضنا

وأفضل من يفهم كتاب اهللا يف عصرنا وأرجوا أن يساحمين إن كنت قد تطاولت عليه ولكن رأي وال شك أن العالمة هو أعلم 
  .وأظن أن علماءنا مل يدركوا هذا األمر بعد, حنن يف حرب مع اإلدارة األمريكية, هذا ما فهمته

ضنا من العلماء ونقدر من عار, ما نريد من أمريكا هي أن تتراجع عن سياستها الوحشية وحنن بفضل اهللا نعرف دييننا
اليت ميزت الصفوف وأدت إىل نتائج اجيابية كثرية حيث انتبه اجلميع لالسالم وللعرب كقوة قادرة , يف هذه العملية التارخيية

ورغم أن تبعات العملية كانت سلبية بنظر البعض إال أم لو نظروا مبنظار آخر لوجدوا أن الناس دخلوا يف دين , على التحدي
وبفضل اهللا وبعد هذه العمليات حتسن السياحة العربية يف البالد , واهللا لقد تضررت أمريكا يف اقتصادها, بعدهااهللا أفواجا 

وهناك العقول اليت كانت جر إىل , االسالمية فقد استثمرت املليارات من أموال العرب اليت كانت متشى ألمريكا يف ديارنا
جيب أن ننظر األمور مبنظار , بعد ما تراجع موضوع التأشريات واللجوء إىل هناكفقد بقي هؤالء اخلرباء يف الديار , أمريكا
أعين , وشعر اجلميع أن االسالم ليس كما يقدمه حكام العرب لألمريكان, لقد أحب اجلميع االسالمي القوي, الفوائد

ا ألن األمريكان ذاقوا ما تذوقه الشعوب فرحن, وجماملة الكافرين يف ذبح أبناء أمتنا ليل ار, االستسالم والسكوت عن الباطل
ومل تكن هذا , أما ما يصيب املسلمني الربئني واملؤسسات اخلريية مثل احلرمني وغريها فهذه كلها ابتالءات, ولو ملرة واحدة

أما , كانوا وراء كل مؤسسة خريية يف كينيا وغريها 1997االستهداف بعد العملية فقد قلت بأن األمريكان من سنة 
حنن أردنا أن , فأمريكا تعرف جيدا أننا جنرها إىل أن ترتكب احلمقات, صوص الكتاتيب واملناهج الدراسية والقرآن والسنةخب

ملاذ ضربنا العمق األمريكي؟ ألننا لو سكتنا لبادرتنا , ليميز اهللا اخلبيث من الطيب, يعرف مجيع العامل الوجه الثاين ألمريكا
وهذه اإلدارة , السقاط اإلمارة االسالمية حبجة أا تستضيف الشيخ أسامة بن حممد بن الدن أمريكا فهي كانت ختطط يوميا

وهي قتلت الصوماليني مث جوعت , قد خططت كما قلت سابقا الغتيال الشيخ أسامة بن حممد بن الدن, مل تكن لتسكت لنا
فيجب أن نتحرك , سيلة للدفاع هو اهلجومأنسكت حىت يتم إبادة مجيع املسلمني؟ وأفضل و, وقتلت ميليون طفل عراقي
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وهي دمرت معسكراتنا يف , وأيضا حنن كنا قد أعلنا حربا واضحا أمام املأل ضد أمريكا ومن سار على طريقها, دائما
والفضيحة األخرية , وأيضا ظلمت السودان االسالمية وضربتها بصوارخيها اخلبيثة يف مناطق مدنية ومل يتحرك أحد, جهادوال

توحي لنا أن اإلدارة األمريكية هي عدوانية هي التقارير اليت حتدثت أن بوش قد أعطى أوامر لقصف مقرات قناة اجلزيرة  اليت
هل تؤمن ذه اهلمجية؟ دولة تدعي أا حتمي احلريات وحرية الكالم والصحافة فتخطط لضرب أناس مساملني , يف قطر

, ة ألمريكا؟ وفعال قامت هذه اإلدارة بقصف مكاتب اجلزيرة يف كابل وبغداديقضون أوقام يف عملهم ويف دولة تعترب صديق
إا اهلمجية األمريكية فاتركونا يا , وهذا هو التفكري اهلمجي األمريكي ورعاة البقر الذين تربوا على ثقافة القتل والتخريب

كا ال متيز بني متجر دواء ومصنع دواء ومدرسة وهكذا مادامت أمري, علماءنا لنحارب هذا الظلم واهللا سيباركنا إن شاء اهللا
وعندما خان أمة اليهود دستور املدينة املوقع بينهم وبني , واملعاملة باملثل عدل, ومسجد وغريها فنحن سنتعامل معها باملثل

ألم خانوا لقد قتل كل بالغ منهم , عاملهم معاملة تليق بذلك وهو العدل من فوق سبع مسوات, حممد صلى اهللا عليه وسلم
ولكننا أقصد املسلمني عندما صورنا فيلم الرسالة استبعدنا تلك املشاهد وعطلنا التاريخ ألال نغضب اليهود وهذا , اهللا ورسوله
واألهداف التجارية , والرسول قد بيت أهل الطائف مجيعهم وقصفهم, }وال تكتموا الشهادة{واهللا يقول , كتم للحق

فمن خالفنا يف هذه املسائل , وهم ال حيترمون أحد يف أي حرب, مشروعا مادام حنن يف حرب والعسكرية والسياسية كلها
والعجيب أن يظهر نظرية املؤامرة وقام بترويج هذه النظرية أحزاب , وحنن أيضا لنا آراءنا ألننا يف امليدان, الشرعية فله رأيه

القاعدة هي اليت نفذت العملية؟ األمر واضح إن هذه األحزاب ملاذا ال تقتنع هذه احلركات بأن , االسالمية تدعي املقاومة
فرضت نفسها لعدة سنوات وحاولت أن تظهر للمسلمني أا هي احلركة االسالمية املثالية املقاومة والوحيدة اليت تقدر على 

ن اإلمارة االسالمية مل تكن هلا وقد أثبتنا للعامل أننا وبدون مساندة أحد أل, تنيفذ عمليات منوذجية وغريها غري قادر على ذلك
والذين يسألون ملاذا ال اجم , أثبتنا أننا مع القضية الفلسطينية بالقلب والدم, ما أكتبهل مبا جرى يف أمريكا وأنا مسؤول عدخ

وهذا , فليعلموا بأم أيضا ممكن أن يهامجوا تل أبيب فلم تكلف القاعدة وحدها حلماية األمة, القاعدة مدينة تل أبيب؟
وأما الذين يصيدون يف , حنن اجم الصهاينة يف كل مكان, السؤال يوجه للحكومات العربية االسالمية اليت جتاور بين صهيون

نقول هلم أنتم هامجوا بين صهيون , املاء العكر ويكتبون األكاذيب ويريدوننا أن نسري كما خيططون ويعلموننا ما هي املقاومة
حنن الذين قتلنا أكرب عدد من الصهاينة املؤيدين لالحتالل الصهيوين لفلسطني ومل , م يف كل مكانوحنن سنهامجه, يف ديارهم

صهيوين أمريكي أقصد إن  400فقد قتل يف الربجني أكثر من , تتقدم أي حركة اسالمية منذ االحتالل بقتل مثل ذلك العدد
هذا كان أكرب عدد لبين صهيون يسقطون يف عملية بطولية و, دعى باسرائيلينة األمريكان هم من يسيس يف ما تهؤالء الصها

فحيا اهللا رجال ااهدين واألبطال من أهل السنة أهل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن واحلسني حنن أوىل , واحدة
واحلمد اهللا أننا , نيحنن ضربنا الربجني وليفرح املسلمني وليبكي الكافرين وليحزن احلازن, فنحن نتبع طريقهم, ؤالء من غرينا

ومكتبنا ونعوذ , وكل من يشك بأننا نفذنا العملية أقول له, قمنا بضرب الصميم وليعرف اجلميع أننا قتلنا الصهاينة يف الربجني
أوراق الشباب اخلليجيني مبن فيهم الطيار الذي فجر طائرته على بالبيتاغون وهو  لعب دور رئيسي يف جتهيز, باهللا من الرياء

إذا توقع املوساد العملية فهذا ال يعين أم عرفوا ساعة , فهم وامهون, فالذين شككوا أن الصهاينة كانوا يف عطلة, خ عروةاأل
الفضل يف تشجيعه للبقاء مع القاعدة بدال من الذهاب إىل  العزمي الذي كما قلت سابقا كان لناوالدليل أن األخ , الصفر

ن اجلاسوس االسرائيلي سافر معهم يف عدة رحالت وقد قام بقطع رقبته قبل االستيالء هذا األخ قد عرف متاما أ, الشيشان
ويكفي ألي , فقد تبادلت احملطات نبأ اختطاف الطائرة األوىل, أما خبصوص أم صوروا العملية فهذا أمر عادي, على الطائرة
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عملية حممد عطا أن سائحة هي اليت صورت رغم ذلك فقد أثبتت صور , دقائق 10رجل أمن أن جيهز نفسه للتصوير خالل 
  .وليس املوساد كما يزعمون أما الطائرة الثانية فالكل كان يتوقعها وهكذا توجهت الكامريات لألبراج, املشهد

ألن األعداء قد شوشوا , أما ما يقال خبصوص املناورات العسكرية يف نفس يوم العملية فهذا يف صاحلنا وفرج من اهللا
وما يعلم , عن األنظار) هاين هنجور(حيث تابعنا كيف اختفت طائرة البطل عروة , م بأنفسهم وسهلوا لألخوةعلى رادارا

ألن الطائرة قد ذابت متاما كما ذابت , فهم أيضا وامهون, وأما الذين قالوا بأن البيتاغون مل تصب بطائرة, جنود ربك إال هو
ضربت بطائرات أم مباذا؟ ولتكن هذه الصفحات إن شاء اهللا شاهدا على ماذا بشأن الربجني؟ أ, تلك اليت هامجت الربجني

وال نعارض الشيخ , اللهم هل بلغت اللهم فاشهد, ااهدين أم من حتدى العدو األكرب يف عقر داره وأمام جيشه وخمابراته
  .القرضاوي أو بعض علماءنا الكرام الذين عارضونا فهم يف ثغرم وحنن يف ثغرتنا

ولكن تبين لنا , وتعجبت أنه مسك, تلفزةيف شاشات ال) موساوي(يوم الثاين بعد العملية رأيت أخانا الصحراوي يف ال
لقد أراد , ولكن ثبت ومل خيرج أي معلومات عن بقية اخللية وهذا أيضا نصر من رب العاملني, أنه مسك قبل العملية بأسابيع

وكانت اخلاليا األربعة ال تعرف , واملخابرات الفرنسية واملوساد وكل األعداء اهللا أن تتم تلك العملية رغم أنف السي أي إيه
فقد أخربوا بفترة وجيزة , ومل يكن الشباب يعرفون يوم العملية حتديدا, بالضبط التوزيع النهائي إال قبل أسبوعني من العملية

وقد وفق اهللا الطائرة األوىل , مع املنفذين للعمليات وهذا نظام القاعدة يف عمليات اخلاليا وكيفية التعامل, من قبل األخ عطا
مث وفق اهللا األخ عروة مبساعدة من سنان وربيع , مث مروان الشحي دك الربج الثاين, بقيادة حممد عطا بالدخول يف الربج األول

وقد حتدينا أمريكا يف عقر , من الدخول يف أقوى قلع للكفار يف زمننا وهي مبىن البيتاغون حيث أكرب وزارة الدفاع يف العامل
  .دارها

فقد كان الشيخ أبو عبيدة البنشريي رمحه اهللا يناقشنا يف مثل هذه , ومل تكن غزوات واشنطن ونيويورك وليدة اليوم
أنه جاهز ليعمل عملية كبرية يف داخل أمريكا عن طريق اسقاط طائرة صغرية يف , فقد أكد له أخ طيار أمريكي, املواضيع

أما أخونا , وقبل أن خنرج من أفغانستان يف التسعينات, أقصد أن الفكرة قدمية لدى القاعدة, ل النووية األمريكيةاحدى مفاع
زياد اجلراح رمحه اهللا وهو شاب سين من بالد األحرار لبنان قد أثبت للعامل أن السنة يف لبنان يستطيعون أن يقرروا إن أرادوا 

لكن طائرته قد أسقطت من قبل , د حاول هذا البطل من الوصول إىل الكابتل هولفق, ذلك وليعلم اجلميع أننا حاضرون
أين نظرية املؤامرة هنا؟ وأين نظرية املؤامرة يف الربجني؟ كلها أكاذيب من الذين خيافون املواجهة , القوات الدفاعية األمريكية

األمريكية للطريان ال تعرف أين اختفت طائراا؟ رمبا  أتريد أن تقول يل بأن الشركة, احلقيقة ويكتفون باملعاير االستعمارية
وطبعا قتل مجيع ركاب الطائرة ورحم اهللا هؤالء , واهللا ما نسمعه أمر عجيب, طارت للمريخ طبعا حسب نظرية املؤامرة

ع وخرج الشعب ليفرح ويوز, وقد فرح شعب الفلسطيين أشد الفرح, األبطال الذين رفعوا رؤوس املسلمني يف زمنهم
ورفعت صور الشيخ أسامة يف مدن , صهيوين يف ضربة واحدة موجعة جدا 400احللويات ألننا قد جنحنا يف قتل أكثر من 

وخرجت , كان يوم عيد بالنسبة لنا, هذا واهللا يكفينا أن نرى الشعب يف القدس يفرح ويضحك ولو ملرة واحدة, فلسطني
وكأننا , أما احلكومات واجلهات الرمسية فقد كانوا يف قابوس من احلزن, املظاهرات يف كل مكان يف العامل تأييدا للعملية

وقد أظهروا حزم أشد مما يظهرونه عندما تكون املصائب على الفلسطينني , ضربنا القدس الشريف ولالسف الشديد
  .والكشمرييني والشيشانيني والعراقيني

لداخلي بأن تقوم اخللية املكونة من مخسة أسود باقتحام لقد جنح الشباب يف كل مراحل العملية وكانت السيناريو ا
فيتم , وقتل كل من يقف أمامهم, غرفة الكابنت باستخدام السكاكني العادية املستخدمة يف الطائرة أو األمواس الصغرية
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لى لزوم اهلدوء واقفال الباب على اجلميع واجبار الناس عأو قتلهم إن قاوموا االحكام على الطائرة وطرد طاقمها للخارج 
ليتخيلوا أا عملية خطف وليست عملية استشهادية وهكذا متت العملية بفضل اهللا ومبنته وذاقت أمريكا ما تذوقه الشعوب 

  .االسالمية من عدة قرون على أيديهم وأيدي السفاهني من بين صهيون ومن والهم
باعطاء ماليني , مالين من ثروات املسلمنيللاألغنياء واملالكني أن يف نفس األسبوع قام أحد أبناء امللوك , ختيل يا أخي القارئ

وكما قال , ونسي أن يف مملكته فقراء ومساكني حباجة إىل تلك املاليني, الدوالرات للحكومة األمريكية كتعزية أو كضريبة
؟ أين الشعب الشيشاين من هذه أين الشعب الصومايل من هذه األموال, وال حول وال قوة إال باهللا, "وابدء مبن تعول"الرسول 

, }أحيسب أن ماله أخلده{, األموال؟ أين الشعب األفغاين من هذه األموال؟ وهذا األمري مشهور أنه ال يهمه إال مجع املال
, إم واهللا خيافون من الشيخ أسامة أشد اخلوف, ويتجرأ مثل هذا األمري على الشيخ أسامة ويطلب منه بأن يكف عن الكالم

ونسأل اهللا أن , ا خيرج شريطا فمثل هؤالء الذين يشيعون الفساد يف أمة حممد يكونون يف قابوس من احلزن الشديدوعندم
يستخفون من الناس وال {, يهده بأن يصرف أمواله إىل أماكن احلق بدال من القنوات الفضائحية اخلالعية وليعاذ باهللا

بإخرج دمه ليعطيه لألمريكان ونسي أم يسفكون دماءنا ليل , فر لهوقام ياسر عرفات رمحه اهللا وغ}, يستخفون من اهللا
وهذا ما حصل فقد حاصروه وأطلقوا عليه اسم , ونسي أم لن يرضوا عنه حىت يصبح يهوديا أو نصرانيا مثلهم, ارا

الشعوب الغاضبة وعندما وحزن هؤالء ألن أمريكا حصنهم املنيع من , اإلرهايب متاما كما يطلقونه على الشيخ أسامة وأتباعه
  .تضرب أمريكا فسيكون السلبيات أكثر لدى تلك الدول األنظمة املستبدة

  

  ياراع البقرة اترك مراعينا
  

  !األقصى تنادي أنقذوين وأنقذو شريف - 
  ! يا أقصانا قد ناديت وناديت وناديت - 
  ! ولكن ال حياة ملن تنادي - 
  هل من جميب؟  - 
  هل من فدائي؟  - 
  يث؟ هل من مغ - 
  ! يا أقصانا أنت تساوي الدم يف شراين - 
  !وأنت تساوي كل شي يف دمِ الباليني - 
  فأنت مسرى رسولنا - 
  وأنت أوىل قبلتنا - 
  ! وأنت ثالث حرمنا - 
  ! لكن راع البقرة ال يبايل بنداءك وال بنداءنا - 
  فالبقرة ترعى يف محانا ومحى مراعينا - 
  افاملرعى مرعاه وال أحد سواه يرعاه - 



                                        War against Islam                                               488 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             488 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

  فهو حيضنها وحيميها ويرعاها - 
  رعاك اهللا يا أقصانا فهو راعينا- 
  !يراعيك وال يراعيناأما راعي البقرة ال  - 
  راع البقرة هو من يراعي كل راعينا - 
  فصاحب السمو يسحر عند بابه  - 
  وصاحب اجلاللة يسعى لرضائه - 
  !وفخامة الرئيس خيشى عقباه فهو يسمع لنداءه - 
  هل من جميب؟ , ذوينوأنت تنادي أنق - 
  أسامة لىب النداء , نعم يا أقصانا - 
 - أنا لك ,أنا من جييب النداء, أنا لك !  
  ,  تسألين عن امللذات فأقول لك هلم إىل اجلنات - 
  !ففيها األار واحلور تنادي هل من حمب للمقصورات - 
  وتسألين ما بال راع البقرة يبكي؟ - 
  !لياتألفقدان بقرته أم لظلمه لألق - 
  ,فالبقرة تشات علينا! ال يا أقصانا - 
  !فهو يبكي للمسميات - 
  !حرية, ..حرية..! ينادوا حرية - 
  !دميوقراطية.. دميوقراطية..! ودميوقراطية - 
  وهي ال ترضى إال أن تنادى بالعصريات - 
  !أما مراعيها فهي تسمى بالنفط واخلريات - 
  !فقد جلبت اخلريات ليتها كانت كبقرة اسرائيل, آه, آه - 
  !أما بقرتنا فهي حتلب وحتلب وبال حسابات - 
  !ويزورها باسم احلريات, فراعيها يبعد عنها باألميال - 
  يا أقصانا أنت مرعانا ولكن ال بقرة نراعيها - 
 - أما بقرة صهيون فهي ترعى عندك باسم احلريات  
  !فأين أسامة أمل تقل يل أنه لبى النداء - 
  أمل تسمع بنبأ الغزوات؟ , نا يا مرعانانعم يا أقصا - 
  شهداء من مصر والشام وبالد احلريات - 
  !أمني كنانة وشحي من بىن احلرمني واخلريات - 
  !وعروة االسالم وجراح أولئك األحرار من األقليات - 
  !حنن هلا يا أسامتنا فنحن من يفزع الراع, لبوا النداء - 
  !نريد أي راعفال , وصاح أسامتنا اتركوا مرعانا - 
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  !فاهللا راعينا وال نبايل بأي راع - 
  !أنا أسامة واألسد الذي حياسب كل راع - 
  . فهم أوىل خبرياا من الراع, وليبكي كما بكى أطفالنا - 
  ألن تتركنا ومراعينا؟! يا راع البقرة - 
  ! ولتهنأ قدسنا وعراقنا وشامنا وحرمنا ببكاءك يا راع - 
  !ومن سار وراء الراعفنحن من جيابه كل طاغوت  - 
  ولريقد ياسني يف مأمنه فهو يف أحسن املراعي - 
  !من مراعينا واوأقول لرعانا اخرج - 
  !مع راع البقرة فهو غري مرحب يف مراعينا واواهرب - 
  وليأخذ بقرته معه فال مكان هلا يف مراعينا - 
  . راعينافأنت مرعانا ورعاك اهللا وهو , ال ختشى يا قدسنا -        

قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهللا بنيام من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من {: ول اهللا تعاىليق
  }حيث ال يشعرون

بال منازع ويرفع صوره يف قرى أفريقيا وآسيا ويف , وأصبح الشيخ أسامة بن حممد بن الدن رمز املقاومة يف العامل
فقد وصلتنا , واختفى كل اخلالفات يف داخل أفغانستان, حلمد اهللا أنين حتت راية هذا البطل ااهدأوروبا وأمريكا الالتينية وا

األخبار أن مجيع اجلماعات االسالمية املقاومة رضيت بالشيخ أنه ممثل هلم ووحدت عملية احلادية عشر املهاجرين يف 
ولكن ما حصل , عمليا فقط؟ ع القاعدة وال أدري أفكريا أمت مومسعنا أن مجاعة اجلهاد واالسالمية كلها اندجم, أفغانستان

وطبعا عرفت حينها أن الوضع يف الباكستان سيكون , وخسر األمريكان البليارات من الدوالرات بفضل اهللا, هو خري طبعا
من تبعات وطلبت من أيب ياسر أن يرسل يل أكرب مبلغ ممكن ألنين أخاف , وقد حققت اتصاالت مع الباكستان, صعبا جدا

ألننا ال نريد , وجتنبت حتويل أي مال عن طريقها, على الربكات بعد العملية ةوطبعا كان هناك حرب شرس, أحداث الغزوات
ا وال بالشيخ أسامة وقد استهدفت متاما كما استهدف املصنع يف السودان سنة ال عالقة لنا  فهي مؤسسة, أن نزود الطينة بلة

ومالية بالضغط على القلة القليلة من األجانب املوجودين يف الصومال ومعظمهم من العراقيني م وبدأت احلكومة الص1998
وقالت يل اخلالة مرمي ال تقلق , وبدأت محالت اعتقاالت على األجانب, الذين أتوا لطلب العيش بسالم وبأمان يف الصومال

لعرفت أن بامكننا أن حنرك كل , !!اليت من أكونوأنا أقول يف نفسي لو عرفت يا خ, فاحلكومة حكومتنا لن يؤذيك أحد
  .الشباب يف مقديشو ضد حكومة الصومالية يف أي حلظة

ومت حتويل أموال , وكان لدي معارف قوية ذه املؤسسات لكوين تاجر من جنوب أفريقيا, جلأت إىل مؤسسة أخرى للحوالة
الكيين وعبداجلبار برفقيت عند االستالم وكنت أعلم أننا  وكانا األخ عيسى, وأكدت لألخوة أين استلمتها, عن طريق اليمن

, وأخربت أبو ياسر أننا خبري والعمل سوف يتم قريبا إن شاء اهللا, جيب أن نقتصد ا ألن الظروف قد تغريت بعد العملية
ب أن ينتبهوا وأرسلت له رسالة خاصة عن طريق الربيد أذّكر الشيخ أبو حفص بأن زوجيت قد وصلت وقد التقيت ا فيج

وهو من طرفه , "أنىن عندما ألتقي بزوجيت فسيقصف امع قصفا شديدا"وفسرت , للضربات حيث الرؤية اليت رأيتها من قبل
تأخرنا عن احلركة بسبب القارب مث اتصل يب طلحة من , أخربين بأن اإلخوة الصوماليني مبن فيهم حيى الصومايل قد وصلوا
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ومن طرفه قابل الشباب هناك وأكمل جولته يف شراء السالح مث اتصل يب $ 4000بلغا فحولت له اليمن وأخربين بأنه يريد م
  .ثانية وأخربين بأنه راجع وجيب أن يذهب عيسى الستقباله وسافر عيسى لبوساسو

نا أخربا واألمور تتسارع وسألتين أم لقمان مباذا نعمل اآلن؟ هي كانت تقصد موضوع سفرها فأ, دخل علينا الشهر العاشر
هل أنت جاهزة للذهاب إىل , بأن الوضع يف أفغانستان غري جيد وأريدها أن تستقر يف بلد ميكن يتوفري العلم لألوالد

, وعملت اتصاالت بأخينا أبو ياسر, وأكون معها طبعا, أما هي كانت تريد أفغانستان, أو كينيا من جديد؟, السودان؟
  .ألن الباكستان ستفتح أراضيها لألمريكان يف حرا ضد املسلمني, شديد جدا خبصوص هذا األمر وأخربين أن األوضاع

فقد أحضر ثالث , رجع أخونا طلحة من اليمن عن طريق البحر لبوساسو وقد وفقه اهللا بأن اشترى األسلحة الالزمة
أن الوضع بدأ يزداد وقلت له ب, وسلمته املال الذي كان حبوزيت, سامات ورشاشني كالكوف وبعض املضادات للدبابات
وكان األخ عيسى الكيين من لعب الدور الرئيسي يف استقبال  .سوءا وهو طبعا كان يعرف أننا سنفتقد إىل التصاالت

وقد وقعت مشلكة كادت أن تؤدي , األسحلة اليت وصلت من اليمن فهو من أبناء بوساسو وقبيلته تسيطر على املوانئ هناك
  .واحلمد اهللا أوال وأخريا, شجاعته متكن من حلها وإدخال األسلحة رغم أن ارمني قد رأوهاحبياته ولكن وبفضل اهللا مث ب
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  إعالن احلرب على االسالم
  

ومل , هـ1419احد من سنة حنن أعلنا حربا من طرف و, أيها ااهدون, أيها األحفاد, أخي املسلم أخيت املسلمة
ولكن بعد أحداث مجادي , نعمم فقد كان هدفنا الصهاينة املغتصبني واألمريكان احملتلني خلرياتنا وثرواتنا والداعمني ألعداءنا

فكل من يؤرخ , وأصبح هناك مصطلح جديد, غير ااهدون مفهوم التاريخ وصراع احلضارات, هـ1422الثاين من سنة 
نعم يا مسلمون لقد غرينا جمري " ما بعد احلادية عشر من استمرب" "ما قبل احلادية عشر من استمرب", لعبارةعليه أن ينتبه 

, والشام, بالد احلرمني, شباب من مصر, فخلد أمساءهم إىل األبد, وبفعل شباب صغار يف السن أحبوا اهللا بصدق, األمور
منذ أن غزو بالدنا , سالمي بأن اجم ديار الكفار يف بالد الغربمل تستطع أي بلد ا, والعزمية هي اليت تعمل املستحيل

وجاء يوم , على روسيا دومل نر, نعم مل نرد على بريطانيا مل نرد على فرنسا مل نرد على أملانيا, وأسقطوا خالفة املسلمني
نعم كانوا هم , أبعد ديار الكافرين يف, املوعود التارخيي فقد استطاع شباب من أمة حممد أن ينقلوا املعركة إىل ديار الكفار

وحاصروا , مث العراق, مث السودان, مث ضربوا الصومال وأفغانستان, فقد جاءونا يف جزيرة العرب, ينتصرون علينا دائما
وهكذا نصر اهللا عباده ااهدين بقيادة الشيخ أسامة بن حممد بن , وهم آمنون يسولون وجيولون وكأم يف ديارهم, املقدسات

ويف شهر نوفمرب أعلن فرعون  },وما ختفي صدورهم أكرب{فظهر أنيام وأسرارهم , الدن ونقل املعركة إليهم واحلمدهللا
وطبعا " إما أن تكون معنا أو تكون مع اإلرهابيني, إن احلرب العاملية الثالثة قد بدأت: "الرئيس األمريكي, الغرب يف زمنه

سلم والشعب الفلسطيين املسلم والشعب الكشمريي املسلم والشعب الشيشاين املسلم الشعب األفغاين امل, يقصد باالرهابيني
واملهاجرين وكل من يقف على وجه العدوان الصهيوين وكان يقصد , والشعب الفليبيين املسلم والشعب الصومايل املسلم

, "مصدر اإلرهاب هو القرآن الكرمي"با بأن وهو يف أورو, وهل ينسى اجلميع ما قاله هذا الكافر ارم, اإلسالم مجلة وتفصيلة
مث أعلن احلرب الصليبية علنا وتابعه يف , قد قال هذا عندما أراد غزو العراق" إن اهللا قد اختارين ألذهب ملواجهة اإلرهابيني"

نك قوهلم إن وال حيز{ }فال حيزنك قوهلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون{" إننا نعلن حربا صليبيا جديدا"ذلك جنراالته 
وليعلنوا كما يشاءون فنحن منذ زمن نعرف نواياهم الشريرة ولكن اهللا أراد أن مييز الصفوف بني شاك } العزة هللا مجيعا

فتبدأ حربا جديدا مع , وكل تنبؤات الغرب بأن يزول األمحر, وبني من يتوكل على اهللا ويثق بنصر اهللا, ومكره, وخائف
وعندما سيسكت , جمرمي العامل يعلن احلرب العاملية الثالثة على االسالم بدأ من أفغانستان فهاهو أكرب, األخضر قد حتقق؟

بل ويدعمون العدو ضد إخوام املسلمني فعندئذ , حكام الدول اإلسالمية من هذه التحركات ويقْعدون وال يفعلون شيئا
ة االسالمية بأكملها من قبل هؤالء ارمني الذين يطمعون فسوف تجتاح األم, نكرب على األمة االسالمية أربع تكبريات متتالية

أما يف احلقيقة يريدون ارضاء رؤساءهم من الصهاينة املنتشرين , حبجة احلرب ضد االرهاب, أكثر فأكثر على الثروات املنطقة
وقد استعد املال , ية أوالوطبعا عندما أعلن هذا ارم احلرب فهو كان يقصد ضرب اإلمارة االسالم, يف كل مكان يف العامل

وراجع قرارته مع جملس الشورى وأمجع علماء , وتوكل على اهللا وأخذ جبميع األسباب, حممد عمر أمري املؤمنني يف أفغانستان
واملوت , إما تسليم الشيخ أسامة بن حممد بن الدن للكافرين وإما خوض احلرب, أفغانستان ليتخذوا قرارهم الشرعي

مادام ليس هناك معاهدة , وقد أمجع العلماء على أن تسليم املسلم للكافر ال جيوز يف كل املذاهب, رامةوالشهادة بعزة وك
فقد كان هناك معاهدات بني الرسول , وال نستطيع قياس حادثة أبو بصري وأبو جندل بأوضاع الشيخ, ومواثيق بيننا وبينهم

, ال نبايل كيف سنموت فاجلميع سيموت, ب وأنت على احلقيا سالم على اخلوض احلر, وهكذا ستبدأ احلرب, وبني قريش
ولكن أن منوت وحنن على احلق هذا واهللا ما يتمناه كل عاقل وقد أعطينا األمة االسالمية ثقة أن املسلمني يقدرون على 
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عملنا كل شيء  وبعد مائة سنة من كتابة هذه الصفحات سوف تتذكروننا بأننا, املواجهة رغم الصعوبات وقلة العدد والعتاد
واإلمارة االسالمية تعرف جيدا , لكن العدو هو الذي بادأنا كما قلت, ال واهللا, وال يعين أننا نتمىن اللقاء العدو, من أجل أمتنا

وجيدر باحلكومات كلها أن حتذوا حذوة , فلم ترضى بأن يذل مسلم واحد, أا ضعيفة حبسابات الدنيوية ولكنها قوية عند اهللا
وإن تتولو يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا {, بطال من العجم الذين أحبوا دين اهللا بعدما فهموه حق الفهمهؤالء األ
بل حنارب , ألننا ال حنارب أناس هلم عهود, وحنن نعلم أن احلرب لن تنتهي حىت لو تركت االمارة االسالمية احلكم} أمثالكم

, وعامل التقوى يف هذه املواجهات مهمة جدا جدا, ادئهم الفاسدةأناس شرسني وجاهزين إلبادة الشعودب من أجل مب
وجعل كلمة الذين {. وإعالء كلمة اهللا, واحلمد اهللا أننا ال حنارب من أجل الكراسي وال السلطة بل من أجل احقاق احلق

  }كفروا السفلى وكلمة اهللا هي العليا واهللا عزيز حكيم
ألنه من أشجع الناس عند اللقاء ودائما يف , طوط األمامية ليباشر املعاركطبعا حترك الشيخ أسامة حنو كابل إىل اخل

ويف رمضان شهر الصوم والغفران شهر البطوالت , املقدمة وهكذا شاء قدر اهللا أن تبدأ احلرب العاملية الثالثة يف أرض األبطال
, تابع آخر التطورات عن طريق اجلزيرةشهر الشهادة واالستشهاد بدأت احلرب يف أفغانستان وكنا ن, والنصر والتمكني

أوال أرسل الكفار فريقا من اجلواسيس السي إي إيه مدعومة برجال من القبائل , فك اهللا أسره آمني, ومراسلها تيسري علوين
وقد مسكوا مجيعا وأعدموا فورا وحاولت اإلدارة األمريكية إخفاء تلك , وعلى رأسهم عبد احلق األخ الشقيق لكرازاي

وأسأل اهللا أن يتجواز عن عبد احلق فقد كان من ااهدين األوائل ولكنه قد , ائق ولكن اجلزيرة أظهرت ذلك يف تقاريرهااحلق
لقد قضوا , وظنوا أم ذاهبني لتصوير فيلم هوليويود, غرر من قبل الكفار وأعطي أمواال كثريا ليقاتل ضد اإلمارة االسالمية

ولكن , فهم يومهون املشاهدين بأم ال ميوتون أبدا, سترى العجائب, اليت ألفت بشأن ذلك ولكن عندما تشهد األفالم, مجيعا
فلقد رأينا أن احلرب يف , احلقيقة أن الدنيا كلها شهدت عرب اجلزيرة احلقائق وكانت أول تغطية عاملية حقيقة غري مضللة

هللا قناة اجلزيرة وهي قناة عربية بالبث احلي عرب الصومال كانت التغطية أحادية اجلانب أما حرب أفغانستان فقد وفق ا
الثبات , ومن الطبيعي أن تلجأ اجلزيرة إىل نشر احلقائق عن احلرب, مراسليها األبطال تيسري علوين والبوراين ويوسف الشويل

إلدارة األمريكية وقامت ا, مصداقيتها االخبارية وأحيانا كنا جند األخبار عن طريق بعض االتصاالت باإلخوة يف الباكستان
وال أدري ماذا , بقصف األهداف املدنية فقد قصفت إذاعة الشريعة اليت تبث القرآن وتشرح للشعب حقوقهم الشرعية

وقد دفعت اجلزيرة الثمن عندما , سيقولون لو حنن هامجنا إذاعة صوت أمريكا هل سيكون ذلك فعل إرهايب؟ أجيبونا يا ناس
مث اعتقل مصورها سامي , سلها عندما قصفت مكتبها كما قلت وبأمر من الرئيس األمريكيحاولت القوات الكافرة قتل مرا

  .احلاج وهو رجل مسلم من السودان
فهو كان متأكد , فقد حتقق واهللا رؤييت, صعقنا مجيعا عندما مسعنا بأن البطل الشهيد الشيخ أبو حفص املصري قد قتل

وأيضا كان األخ فهد قد رأي رؤية مماثلة وقتل الشيخ أبو حفص , اليت رأيتها حسب الرؤية, أنه سيقتل بعد أن ألتقي بزوجيت
ألن األخبار مل تكن مشجعا , وهنا بدأت أم لقمان ترتعج كثريا, نعم كان الشيخ أبو حفص يتوقع الشهادة يف أي حلظة, فيها

وسوف نرجع إليها بإذن , عد طلبان أبداوأفغانستان لن تستقر ب, أن لكل واحد منا قدره تعلموقد , للذهاب إىل الباكستان
والذين يتكلمون , بناته وأوالده وزوجته يف مدينة كابل, مث وصلتنا املعلومات أن عائلة الشيخ أمين الظواهري قتلت كلها, اهللا

نقطع األخبار وا, نسأل اهللا أن يثبت هذا الرجل وخيلفه خريا منهم آمني, عن هذا الرجل العظيم فليقدموا ما قدمه من أجل اهللا
ومع موعد اقتراب عملنا , وصلينا عيد الفطر يف مقديشو, وأخذ معه شابني, مث انتقل أخونا طلحة إىل بيت جديد, عن اإلخوة
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فعندما رجع حيى من أفغانستان وهو قد شارك يف معارك قندهار ضد , يف كينيا بدأت أخطط لتسفري زوجيت خارج الصومال
  .أعطانا تفاصيل العمليات, كاالكفار الغربيني برئاسة أمري

فاهللا يؤيت امللك من يشاء , بدأت احلرب كما قلت بقرار جملس الشورى مث بعد فترة قرر أمري املؤمنني ترك السلطة
وقرر بأن يسلم قندهار لس القبائل , وأخرب اجلميع بأن اهللا ناصر ااهدين, املهم أن يكون على احلق, ويسلبه عن من يشاء

فلما رأى الضرر الكثري يف شعبه قرر بأن يترك احلكم ألن ال , بل أراد أن حيمي إخوانه, فهو ال يريد السلطة, حكمتهوهذا من 
ولكن أين هو من حناربه؟ فالكفار الغربيني االجناس قصفوا املساجد , فقد أفىت العلماء بدخول احلرب, يتضرر الشعب األفغاين

ختيل أخي القارئ أن الرصاص الذي يوجه ضد ااهدين , مة وباليب فيفيت تو وال مييزونواملستشفيات ليل ار بالقنابل احملر
كانت جمازر مبعىن , أتتخيل ذلك؟ وقتلوا أعداد أكرب من األبرياء أثناء صالة التروايح, طن 7والشعب األفغاين قنابل بوزن 

شارك يف العدوان فهموا أن املشوار طويل فلن نساحمها  وأظن أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وهولندا وكل من, الكلمة
واألمريكان ال ينجحون , مث سقطت كابل مبساعدة من التحالف الشمايل, أبدا وسوف نعلّم أوالدنا وأحفادنا أم أعداءنا

جمازر كبرية  وحصلت هناك, دون مساعدة من بعض الضعفاء الذين يبيعون دنياهم بآخرم وبدوم لن يتمكنوا من املسلمني
من قبل قوات دوستم يف الشمال وقامت القوات األمريكية بقتل آالف السجناء من ااهدين مبرآي الكامريات العاملية يف قلعة 

وهم مربوطون , فقد قصفت الطائرات تلك السجون لفترة عشرة أيام حىت تأكدوا أن مجيع السجناء قد ماتوا, مزار شريف
وهل بعد جمزرة القلعة من حقوق؟ حنن لن ننسى تلك , ة إال باهللا وال أدري أين حقوق االنسان؟وال حول وال قو, بأيديهم

هو هو ما جيري يف اليوم يف  2001وما جرى يف رمضان , ازرة وأمريكا ستدفع الثمن وكذلك دستم سوف يدفع الثمن
  .ت عراقيةمبشاركة قوا, انظر ماذا جيري اليوم يف الفلوجة؟, يف العراق 2004رمضان 

فقد انسحب ااهدون يف , كثري من العرب يف كابل فقد كان األمر مفاجئ جداالقد أسر ل, أعود حلرب أفغانستان
رأيت يف شاشة األخبارية ولد الشيخ عمر عبد و, يعرفون ذلكالليل وكان بعض العرب مبن فيهم املراسلون العاديون ال 

, اجيك ويضربونه ليجربوه على إظهار وجهه للكامرية وهو داخل سيارةوهو يهان من قبل الط, املسمى سيف, الرمحن
ولو كان , ومل نسمع بأن أحدا تكلم حبقوق بث تلك الصور, وضربوه بأمخص السالح والكامريات تصور والدم يسيل يف فمه

فالبنشرييني هم يكرهون , وقد عرفت أن هناك كارثة حقيقية حتصل يف كابل, جنديا أمريكيا لقامت الدنيا على تلك القنوات
والذي حصل , وهكذا أسر ولد الشيخ عمر عبد الرمحن دون أن يعرف أحد أين هو إىل يومنا هذا, العرب والبنجاب كثريا

حترك ) أبو جهاد النويب(وحصل هناك فجوة واألخ الشهيد مصطفى املصري , فعال أن هناك قائد ترك منطقته مقابل املال
وفعال حصل , شابا تعهدوا على القتال حىت املوت وعدم االنسحاب للباكستان 30ديز وكان معه مبجموعته من كابل إىل جر

وأسر البعض اآلخر مث ذحبوا مجيعا عندما رفضت القوات األمريكية , هناك معارك بطولية يف جرديز وقتل كثري من املاريرت
بعد , وهكذا قتل مصطفى املصري, مل تكن متيز أبداو, وجاءت اليب فيييت تو لتحصد اليابس واألخضر, التبادل مع الشباب

مشوار الطويل يف اجلهاد ورمحك اهللا يا أبا أنس لقد أتعبت من بعدك حبكمتك وصربك وحبك للجهاد كنت الرفيق يف 
طف جهادوال ويف كيامبوين ويف كينيا قد أكرمك اهللا بضرب مراكز السي أي إيه يف شرق أفريقيا نسأل هللا أن يتقبلك وأن يل

, أخ عيسى الكيين, ويف معارك جرديز أيضا قتل أخونا إبراهيم الكيين, وقد ترك زوجة وأربعة أطفال, بزوجتك وأوالدك آمني
وأخربنا بأن اإلخوة العرب مل يكونوا , أما حيى الصومايل فهو كان يف قندهار عندما قتل الشيخ أبو حفص املصري, رمحه اهللا

, فهم أهل اجلبال, ومواصلة القتال من اجلبال, حممد عمر قد أخربهم باخلروج من املدينة يريدون االستسالم رغم أن املال
ولكن الشباب العرب أصروا على القتال وبعد أن دمرت جممع املطار وامع , ويعرفون جيدا كيف يدمرون اجليوش ببطء
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وهذا , ورا بوار أي اجلبل األسود يف جالل آبادومعىن ت, حترك الشيخ أسامة من كابل إىل جبال تورا بورا املشهورة, الصغري
مث بدأ اجلواسيس بوضع األقراص يف , وحصل انقطاع بني الشيخ أبو حفص والشيخ أسامة, اجلبل صديق لنا من العهد األول

 ,وبعد الفطور حيث كانت املعارك يف رمضان املبارك, وكانت البيوت تستهدف بالصواريخ املوجهة بالليزر, بيوت العرب
وقد أحس الشيخ أن هناك , حترك الشيخ أبو حفص ومعه جمموعة من شباب فلسطني كان جيهزهم لعمليات استشهادية هناك

متكن ذلك اجلاسوس األفغاين من وضع القرص , أفغاين يتابعهم فلم يذهبوا إىل البيت املعهود وغريوا بيتا آخر ولكن رغم ذلك
وهكذا حتركت , لطويل ذوي اللحية البيضاء هو الشيخ أبو عبداهللا أسامة بن الدنألنه ظن أن ذلك الرجل ا, الالقط يف البيت

الطائرات بسرعة لقصف البيت وقد قتل الشيخ صبحي عبد العزير أبو ستة املعروف بالشيخ أبو حفص الكوماندان وقد ترك 
فهو من قهر السوفيت , حياة اجلهادسنة يف  20بصمات جهادية على األمة االسالمية هذا البطل املهاجر قد أمضى أكثر من 

مث يف جبال جالل آباد مث جهز خاليا القاعدة يف شرق أفريقيا وأمر بتنفيذ عمليات شرق أفريقيا اليت , يف مأسدة األنصار
هذا البطل كان يدخل الرعب , 9/11دمرت مراكز السي أي إيه وأمر بتدمري املدمرة األمريكية يف بالد اليمن مث جهز شباب 

وكان ,  قلوب الكفار كلما مسعوا بامسه وهنيئا له الشهادة فقد كان يتمناها وها حنن تالميذته نسري على اخلط إن شاء اهللايف
قتل , معه أخي وصاحيب زكريا التونسي وأبو عبيدة املوريتاين الشيخ يوسف املوريتاين وكثري من القيادات والشباب القدماء

نعم واهللا لن جيتمع الشيخ أبو حفص مع رؤساء , وقتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار, أخ مع الشيخ أبو حفص 12أكثر من 
ونسأل , إنه قاتل ضد أعداء االسالم بكل شرف واخالص, إن ماتوا على الكفر أمريكا وفرنسا وأملانيا وبريطانيا يف نار جهنم

لت زوجة األخ فهد الكيين يف قصف صاروخي أما النساء فحدث وال حرج فقد قت, اهللا أن يتقبله ويصربنا بعده آمني
واستمرت , وكانت القوات الكافرة تقصف أي سيارة متحركة يف قندهار, استهدف سيارم وهو كان حديث عهد بالزواج

وكما , وقد استلم األخ سيف العدل زمام األمور بعد مقتل الشيخ أبو حفص, ومل يرد اإلخوة االستسالم, املعارك حلوايل شهر
والعرب قد صمدوا يف شوارع قندهار بأسلحتهم , فقد كان هناك خط بني قندهار واملطار, األخ حيى الصومايل يروي

ودمرت امع العائلي بالكامل مبا فيه , واستلم األخ سامل الشريف جبهة جممع املطار وقد قتل معظم الشباب هناك, وعتادهم
وهو أيضا قد قتل يف هذه املعارك , يتحرك بني املطار وقندهار بدراجة نارية وكان األخ البطل أبو عابد العراقي من, املسجدين

وقتل أبو طارق التونسي وشاكر املؤذن وصهر الشيخ أسامة , لقد ثبث اإلخوة وقاتلوا متاما كما قاتل الصحابة يف معركة مؤتة
غوانتنامو وحممد ولد أبو عبدالرمحن الكندي وأسر بعضهم ومنهم الشهريني األطفال املوجودون يف , وغريهم, أبو أوس املدين

فاألمريكان لن يدخلو املدينة , وهكذا شعر اإلخوة بأن صمودهم يف املدن األفغانية سيسبب مبوت الكثري من األفغان, رمحه اهللا
وطبعا ممكن أن , إال بعد تدمريها كلها ويتأكدوا بأا خالية متاما من ااهدين بالضبط كما حيصل اليوم يف مدينة الفلوجة

تسألين ملاذا ال خيلي شباب الفلوجة املدينة كما فعل ااهدون يف قندهار؟ اجلواب بسيط هو أن املقاتلني يف الفلوجة من أهل 
فيجب أن يفكروا قبل أن يتخذو أي قرارات مصريية للشعب األفغاين , أما أفغانستان فالعرب هم غرباء, العراق وأهل املدينة

متاما كما شاور النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار خبصوص عمل هدنة مع بعض , امر أمري املؤمنني لالحنيازوهذا بعد أو
فهو من أخرب القبائل , واملال حممد عمر رجل حكيم جدا جدا, جيوب اليهود وقد رفض األنصار ذلك ألم أدرى بأمورهم

وهكذا كان على الشباب أن , وبدأت مرحلة حرب العصابات املطولة, بأن يستلموا املدينة ألال تظهر السرقات والفساد فيها
, يتركوا أفغانستان بأوامر من الشيخ أسامة واملال حممد عمر الذي رفض دخول األعداد الكبرية من رجال القبائل ملساندم

وهذا اإلمام , جعه إىل احلكمفهو سبحانه القادر على أن ير, وكما أن هللا أعطاه امللك وأخذ منه, ألنه ال يريد إيذاء شعبه
الذي جاهد يف يوم , العادل مل يلتفت إىل وعود الشياطني جلعل أفغانستان أرض اجلنان كما يعدون الرئيس كرزاي هداه اهللا



                                        War against Islam                                               496 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             496 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

مث انقلب على االمارة االسالمية وطمع يف احلكم ويظن بأن األمريكان , من األيام االحتالل السوفييت وكان من أنصار طالبان
فليتأكد أنه سيأيت اليوم الذي سيسأل عما ارتكبه قوات التحالف واجليش األمريكي احملتل , لذين سيحمونه من املساءلةهم ا

  .متاما كما سئل الرئيس املاركسي جنيب اهللا وأعدم بسبب خيانة أمته, حبق الشعب األفغاين
أما الذين يبيعون الدين من أجل املال , رواحإننا نعلم أن الدين مقدم على كل شيئ وقد بعنا أغلى الشيئ هللا وهي األ

ما ذئبان جائعان : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (وعن كعب بن مالك رضي اهللا عنه قال, فقد وقعوا يف احملذور
ن نعم انظر إىل ساسة املسلمني م, راواه الترميذي") أرسال يف غنم بأفسد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه

فهم قد قدموا املال والشرف على دينهم ونسأل اهللا أن يهدي , الباكستان إىل اخلليج وأفغانستان ومصر واملغرب وغريها
وأظن أن األمريكان مل , أما املال حممد عمر قد أكّد بأن املقاومة ستتواصل إىل أن خيرج األمريكان, اجلميع للحق آمني

كم , فأفغانستان تدخلها بسهولة ولكن اخلروج منها صعب والثبات فيها أصعب, يتسفيدوا من الروس واملستنقع السابق
فابقوا ماشئتم فاملوت واحلديد وراءكم يف ", سنة؟ أقول هلم إن نفسنا طويل جدا جدا40سنة؟  20سيبقون يف أفغانستان؟ 

  ."اهللاهادنا إن شاء اهللا مث جبأفغانستان وال شك أنكم ستخرجون منها يف يوم من األيام بفضل 
أن اإلمارة االسالمية لو كانت , والذين ال يهمهم إال تتبع عيوب املسلمني, أعجب شيء مسعته من أصحاب الكالم

إن اهللا نصر اإلمارة االسالمية بأن ثبتها ورفضت تسليم ! أعلماهللا , من أين أتوا ذا الفقه, لنصرها اهللا ضد أمريكا, على حق
أو النصر هو الفوز يف املعركة فقط؟ أمل يهزم املسلمون يف أحد والنيب صلى اهللا عليه , صر؟أليس هذا من الن, املسلم للكافر
هل يعين أن اهللا ليس بناصرهم؟ أمل , ونصرهم معنويا, وقد نصرهم اهللا بنجاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم, وسلم معهم؟

هل يعين أن اهللا مل ينصره؟ , ن سيوف اهللا وقد فتح اهللا عليهأخذ الراية سيف م, ينحاز خالد إىل املدينة؟ وقد قال رسول اهللا فيه
إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كافرو ثاين اثنني إذا {وأكرب دليل أن النصر هو رضى اهللا بالعبد دليل قوله تعاىل 

ل من قريش وخروجه فار بدينه أنه يا إخواين لقد مسى يوم هروب الرسو }مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا
إذًا ميكن , يوم النصر األعظم وحقا فقد بدأ تاريخ اهلجري بذلك اليوم الذي هرب من قريش وكان يوم عظيم ونصر لالسالم

فأووا إىل الكهف ينشر {, كما فعل أصحاب الكهف الذي فروا بدينهم وقد نصرهم اهللا, أن نلجأ إىل اجلبال والنصر معنا
فهو مل خيالف , وال حتقد وال حتسد أخاك املسلم ألنه خالف مبادئك, يا إخواين اتقوا اهللا يف املسلمني }م من رمحتهلكم ربك

فبهذه النظريات اخلاطئة ستصبح , فال يعين أن ترك احلكم بأن اهللا مل ينصره, ورحم اهللا امرء عرف قدر نفسه, اهللا ورسوله
وهل وجود كل هذه احلكومات اليت تعادي ااهدين , الد املسلمني وليعاذ باهللاأمريكا هي املنصورة ألا استولت على ب

واملسلمني وتطيع الكفار طاعة عمياء وتسكت عن نصر املظلومني وتدعي حتكيم الشريعة وهي تضحك على الشعوب وتسرق 
ر من اهللا هلا؟ اهللا ال ينصر خرياا ومتكن العدو االسرائيلي علينا ويف كل هذا وجدت بطرق غري شرعية هل كل هذا نص

حنن ال , بوجود دولة أو بعدمها, وأن يعبد املسلم ربه عزيزا كرميا ويطبق شريعته دون تدخل أحد هذا هو النصر, الظاملني أبدا
 أن واحلمد اهللا, واهللا ناصرنا ومل نغلب ألنه وعدنا بذلك, نعبد اهللا ونؤمن به ونطبق شريعته بوجود دولة أو بعدمها, نعبد دول

إذًا اهللا هو الذي ثبتهم على , سنوات 5وقد مضى على تركه للحكم , أمري املؤمنني وااهدون يواصلون القتال إىل يومنا هذا
أنا أنصحهم بأن يفوقوا من نومهم , وال أدري ما مصلحة من بعض اجلماعات اليت حتب أن تتهم إخوام دون وجه حق, احلق

وأمريكا اليوم وبفضل اهللا تواجه مقاومة , نا هم الصف األول يف مواجهة اإلميربيالية دون منازعويعلموا أن ااهدين يف زمن
وهذه املقاومة منظمة فقد نظمت األفغان صفوفهم من جديد ورجع القائد امليداين حكمت يار إىل دياره , شرسة يف أفغانستان

  .ليشجع األفغان على القتال
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واستقبلوا بسالم حيث مت عمل اتفاقية مع , ة نزلت إليران عن طريق هرياتانقسم العرب إىل جمموعتني جمموع
واموعة اليت كانت يف تورا , وقد علمنا أن احلكومة اإليرانية أدخلتهم يف اإلقامة اجلربية وسجن بعضهم, احلكومة االيرانية

يلعب دور كبري يف املعارك فقد أحال دون  بورا ومنهم أبو عمر املغريب احلارس الشخصي للشيخ أسامة وقد وفقه اهللا يف أن
وما عرفناه من تلك املعارك أن الشيخ حترك ومعه ثالث من اإلخوة إىل املنطقة اهولة , سقوط الشيخ أسامة يف الفخ األمريكي

لونكم حىت ولنب{, إال القليل منهن, أما النساء فقد نزلن إىل الباكستان قبل شهر من احلرب, ليتم جتميع الصفوف من جديد
وقد غدرت , أما جمموعة أبو عمر املغريب جلأت إىل قبيلة باكستانية يف احلدود مع طرخم }نعلم ااهدين منكم والصابرين

وطبعا مل ينجوا أي عريب , م وسلمتهم للسلطات الباكستانية ومت إرساهلم إىل باغرام مث غوانتنامو السجن اجلهنمي املشهور
وكذلك , عاديني الذين عاشوا يف كابل ومل يكن لديهم أي عالقة بالقاعدة العرب واألساتذة المن الغدر حىت الصحافيني

كل هؤالء زجوا يف الشاحنات الباكستانية وبدلوا بعدة , رجال اإلغاثة اخلليجيني الذين جاءوا ملساعدة أبناء أفغانستان
  .على القاعدة كما تزعمإن حكومة مشرف قد أعلنت احلرب على االسالم كله وليس , دوالرات

وكان معهم فهد , أما اموعة اليت حتركت من قندهار فقد جنحت يف اخلروج بسالم والوصول إىل الباكستان بسالم
أبو ياسر اجلزائري وحيىي الصومايل أبو , خالد عطية, شيخ سعيد, أمحد خلفان جيالين, وشيخ سويدان وأبو صهيب الكيين

وهكذا بدأت مرحلة جديدة من املقاومة حيث ال وجود ألي دولة تساندنا وهذه التجربة مل , صهيب الكيين وغريهم كثري
فحىت الدول االسالمية , واألهم يف املوضوع أننا حنارب العامل مجيعا باملواصفات األمريكية, جيرا أي حركة اسالمية من قبل

أدري إىل مىت ستستيقظ األمة لتعرف احلقيقة أن  الديكتاتورية االستبدادية وجدت منفذا فهي تدعم أمريكا ضدنا وال
, ولكن اهللا معنا إن شاء اهللا وهو نعم املوىل ونعم النصري وحسبنا اهللا ونعم الوكيل, املستهدف ليست القاعدة بل األمة بأمجعها

فمرة جلأت إىل , عدةفكل احلركات االسالمية من قبل كانت تدعم من قبل حكومات مبن فيها القا, والنصر قريبا إن شاء اهللا
, أما اآلن فنحن نواجه األعداء باستراتيجية جديدة تتالءم مع احلرب العاملية الثالثة, السودان ومرة يف أفغانستان والباكستان

وقرر برواز مشرف , فقد جيشت الدول كلها مبن فيها الدول االسالمية وعلى رأسها دولة الباكستان اليت نسيت كل اجلميل
هل يعلم أن , ووقف على وجه املدفع ضد االسالم حبجة أنه حيارب االرهاب, كفار ضد دولة ذات سيادةأن يعاون ال
واجتهد يف تعطيل كل احلركات االسالمية يف الباكستان ومبا يف ذلك , هو احتالل بالد املسلمني دون حق؟, االرهاب

سالمية وحماربة أهل اخلري ويف هذا كله يبتغي مرضات وسارع إىل حماربة العلماء واقفال اجلامعات اال, احلركات الكشمريية
وقد وصلين خرب من , ولكن اهللا باملرصاد, وقد ارتكب جرمية كربى يف حق الشعب الباكستاين املناضل, أمريكا والصهاينة

, يف هذه الفترةوكان أهم عمل كلف به , بأنه قد عين املسؤول عن العمليات اخلارجية من قبل اللجنة العسكرية, خالد الشيخ
إنين , وال أقول أنه كفر أم مل يكفر, وهذا أمر مشروع يف حق من يعاون الكافرين ضد املسلمني, هو إغتيال برواز مشرف

إن قتال ", هـ1425/شوال/8م و20/11/2004أقول مبا قاله إحتاد علماء املسلمني يف بريوت أثناء اجتماعهم وبتاريخ 
ولكن , وصحيح أن اجلامعة العربية شرعت االحتالل, "يف داخل العراق أو خارجه, رعيمن يعاون الكافر احملتل واجب ش

, هذه اجلامعة ال متثل إال نفسها فقط وليس املسلمني متاما كامللوك والرؤساء الذين ال يتجرأون بأن يثريوا أي قضية ألمتهم
والفتوى مشل كل بقعة , آمني, هللا أن يهديهم للحقفاملذابح تعرض على الشاشات ولكن هؤالء مشغولون بعد ثروام ونسأل ا

, فال أحد يرفض أن مشرف قدم الدعم احلقيقي السقاط نظام إسالمي يف أفغانستان, حمتلة سواء يف فليسطني أو أفغانستان
فرق بني وليس هناك , فلعيش يف رعب طوال حياته إن شاء اهللا, حىت لو ذهب إىل املريخ فنحن وراءه, وحنن سنرد له باملثل

أنترك هؤالء؟ , إم نصبوا بالقوة بعد سلب حقوق املسلمني وتدمري ديارهم, كرزاي والذي سيأيت يف العراق يف هذه الفتوى
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إنكم أتيتم لألسف الشديد عن طريق دبابات الكافر الغريب ولن نساحمكم حىت ترجعوا إىل , ويدعون أم أتوا بالطرق الشرعية
فقد قاتل جنيب اهللا يف كابل وملاذا ال نقاتل هؤالء الذين نصبوا , وهذا ج الشيخ عبداهللا عزام, ء املسلمنياهللا وتتقوا اهللا يف دما
واألمر الثاين والواضح أن برواز مشرف , ليس هناك فرق بني كافر روسي حمتل وكافر أمريكي حمتل, من قبل الكفار احملتلني

وألنه أصبح هدف , ألننا أهال لذلك, حنن فليستعد للحرب اجلديدة أعلن حرب ضد ااهدين واالسالم دون أن نبدأه
ليس هناك لف ودوران وتكفري وهجرة والكالم الكثري , واألمر بسيط جدا, مشروع لنا كما أنه قرر أننا أهدافا مشروعا له

واجبنا أن ندافع عن فمن , كل ما يف األمر أننا يف حرب ضد برواز وهو من أعلن ذلك, املروج من قبل اإلعالم األعمى
أخ قد  700أكثر من , وهو مل يقصر يف حربه فقد مسك الكثري من اإلخوة يف الباكستان وسلمهم إىل األمريكان, أنفسنا

هو يعاملنا بالعدواة وحنن نعامله , أتريدوننا أن نتركه بسالم؟ هل هذا هو االنصاف؟, سلموا للكافر الغريب من قبل برواز
والذي ينظر األمور بدقة يعلم أن الباكستان ليست يف أمان منذ أن عاون برواز األمريكان , ملثل إن شاء اهللاباحملبة؟ سنعامله با

أما حنن فمن أحسن , واهللا إنه يف أسوء حاله واحلمدهللا, وهناك املعارضة االسالمية تريد اسقاطه, فهناك القبائل البلوشية تقاتله
, ؟ قد فشلت استراتيجية احلرب على اإلرهاب9/11لوجود خلمس سنوات بعد من كان يظن أننا سنبقى يف ا, إىل أحسن
  .إنه لنصر عظيم من اهللا أننا مازلنا نتابع اجلهاد واحلمدهللا أوال وأخريا, بكل تأكيد

احلمد هللا لسنا يف كرب بل يف , علمت أن هذه املرحلة من أصعب املراحل اليت متر بنا ولكن إن مع العسر يسرى
وهكذا كنت أقول , هذا أمر مشرف لنا واحلمد هللا رب العاملني, اهللا قد اختارنا دون الناس لنواجه فرعون زمنناألن , نعمة

وخصصت امليزانيات للدول لتحارب االسالم وشباب ااهدين , والدنيا كلها تعادينا, لألخوة بأننا نعمل يف فترة حرجة جدا
وصنف كل ااهدين واألفغان بأم أعداء وليس , ى مع املرحلة اجلديدةووضعت القوانيني اجلديدة لتتماش, يف كل مكان

واملعسكرات السرية يف األردن وجيبويت ومصر , ببشر وال حيق هلم أن حياكموا أبدا وهكذا سجنوا يف غوانتنامو وبغرام
وجه الثاين للحريات الغربية والكالم واحلمدهللا أننا أوضحنا للعامل ال, دون أن يعرف أحد ما جيري هلم, واملغرب والربع اخلايل

إننا جماهدون عساكر وملاذا ال تعاملونا كالبشر؟ فقد أسرمت هؤالء كلهم يف ساحات , الفارغ الذي خيص اتفاقيات جينيف
فقد فعلوا الكثري للشيخ ااهد عمر عبد الرمحن وهو يف , ولكن كلنا نعرف ماذا ميكن األمريكان أن يفعل باملسلم, حرب
ومل نسمع أي كلمة من رابطة العامل االسالمي يف حق هذا العامل , يكا وعلى مرآي ومسمع العامل فقد عروه وأهانوهأمر

إننا نتأسف أن الرابطة هي جتتمع بعد اشارات من احلكومات وهلدف اسكات صوت ااهدين ولكن اهللا هو , املخلص لدينه
كل ما نراه أن جتتمع الرابطة والعلماء يف لندن , أو علماءنا أو أعداءنا ابيننا وبني من ظلمنا سواء حكام دولن الذي سيحكم

وشرم الشيخ ومن أجل مالطفة الكفار والتربء من أبناء األمة الذين جاهدوا ضد االحتالل الروسي واليوم جياهدون ضد 
فسوف , اب ااهد الثابت يف دينهإذا فعل بالشيخ األسري عمر عبد الرمحن باألفاعيل فما بالك بالشب, االحتالل األمريكي
ولكن يكفي أم حيضرون الكالب لتعبث , وهناك قصص واهللا ال نستطيع أن حنكيها بسبب بشاعتها, يهان أكثر فأكثر

احلمد اهللا  .بكالم رب العاملني هذا أمر فظيع هذا أهون ولكنفعندما يعبثون باإلخوة ف, ى التفرجباملصاحف وجيرب الشباب عل
وكان على اإلخوة , االتصاالت بالشباب يف الباكستان فقد كان أخي أبو ياسر يتواصل معي بالربيد االلكتروين مل تنقطع

  .ترتيب صفوفهم بسرعة ملواجهة احلرب اجلديدة
ولكن , بدأت آثار احلرب العاملية الثالثة تظهر شيئا فشيئا فقد اخترعت اآلالت اليت تكشف أدق املعلومات يف املطارات

ااهدين والتحدي قد ظهر من جديد وذلك عندما اسقطت طائرة أمريكية يف نيويورك من قبل األمريكان أنفسهم  شجاعة
فعندما خنطط نستطيع الوصول إىل , وال توجد أن احتياطات أمنية تردعنا, فقد قتلوا بين جلدم حبجة أم شكّوا يف الطائرة
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شاب , وهو كما سبقت وقلت" ريشارد ريد"املعروف باسم , داجلبار اجلمايكيمث اعتقل األخ عب, البيت االبيض إن شاء اهللا
, وقد أراد تفجري أحذيته املتفجرة داخل الطائرة, وعبد احلفيظ البنغايل, من بريطانيا من أصل مجايكي وصاحب ملوساوي

ولكن اهللا مل يرد , ذ ذلك يف أمريكاوكانت اخلطة أن تتم ذلك يف تل أبيب وقد سافر هلناك ولكن مل تتم املهمة مث قرر أن ينف
ليس كل , وأنا ضد استراتيجية استهداف كل من هب ودب رد أنه نصراين أو يهودي, ذلك حلكمته سبحانه وتعاىل

ومن حيتل ديار , األمريكان أعداءنا وليس كل اليهود أعداءنا فأعداءنا معروفون هم الصهاينة احملتلني ومن واالهم يف عدوام
  .نياملسلم

فقد أكد أن , واصلنا عملنا يف الصومال فقد رجع األخ حسن الكيين وأطلعنا على املعلومات األولية اليت لدي الشباب
ومن جانيب قررت أن أسفّر زوجيت , وقد فرحنا بتلك املعلومات الطيبة, فعال بط يف مطار نريويب مرتني يف األسبوع" العال"

تكون أم وعندما , لكي أستفيد من هذه املرحلة احلربية أحب أن أكون قريبا من القيادةو ,لباكستان رغم الظروف احلربإىل ا
 هذا ألن يف مثل, أفضل قتال احملتلني وجها لوجهكما , لقمان يف الباكستان فسأشجع نفسي للسفر إىل هناك يف أي حلظة

استشرت , كل الناس يتفقون على قتال احملتلني, نامن الثرثارين من أبناء أمت كثرة قيل وقالوشبهة  فيه أي اجلهاد ال يكون
ولكنها , فكنت قد قررت أن ال حتمل يف هذه الفترة احلرجة, وذلك بعد غزوة نيويورك وواشنطن, زوجيت خبصوص احلمل

ل نتوك, وال أدري إن افترقنا من جديد سوف نلتقي, أبا لقمان قد تفرقنا مدة طويلة"استخارت رب العاملني وقالت يل يا 
وهكذا محلت , فهي اليت ستتحمل احلمل والرضاعة, ومل أعارض رأيها, "على اهللا وننجب طفال ثالثا يف سبيل اهللا إن شاء اهللا

  .م2001زوجيت من الشهر العاشر من سنة 
, م وأفغانستان حتت االستعمار األمريكي وحنن مل نتحرك من مقديشو بعد2002دخلت علينا السنة امليالدية اجلديدة 

وهكذا كلفين األخ أبو طلحة بشراء األمساك القرش من , لكن كان هناك حركة سريعة فقد قررنا أن جنهز املتفجرات وخنفيهاو
فيعزمونين ويتركون يل مطلق , وقد أعانوين كثريا يف عملى وعاملوين كأخ هلم دون متييز, مشال مقديشو ملعرفيت بقبيلة سابريا

وطبعا كان أخي عيسى الترتاين هو الظاهر يف , اس ظنوا أنين مساهم يف مشاريع سربياوكثري من الن, احلرية يف متاجرهم
وكنت , وتأكد اجلميع أنين فعال أهتم بزعانف القرش ألا جتارة راحبة يف العامل, وقد استفدنا كثري من هذه العالقات, الصورة

وملا متت , ها إىل بيت طلحة السوداين لتخزن هناكوننقل, أشترى الكيلو الواحد من مسك القرش بثمانية سنت من الدوالر
وصل عندنا األخ يوسف من ممباسا ليعطينا آخر التقارير عن األهداف والطريق , مرحلة شراء األمساك وامتام ترتيبات القارب

ذ فترة وقد وصل يف هذه املرحلة أخ مصري كان عضوا يف مجاعة اجلهاد ولكن قد تركها من, املناسب للدخول إىل كينيا
فقد اتصل , ومبا أنه يف اخلرطوم وليس لديه ما يفعله, وكان قد اعتقل يف األردن سابقا حملاولة ختطيط لضرب الصهاينة, طويلة

وهو أخ حافظ لكتاب اهللا , ومت ذلك فعال واشترك معنا ومسى نفسه عبدالكايف, بطلحة وطلب منه ايئ للمشاركة يف العمل
مث مل ميضي وقتا حىت أخربين األخ  10وهكذا أصبح عددنا اإلمجايل , االثيوبني يف الصومالواشترك أيضا يف معارك ضد 

إن ال أدخل أحد يف العمل ف, معنا وأنا زكيته عند طلحة عيسى بأن هناك أخ صومايل من مجاعتنا يف اجلنوب يريد أن يعمل
, عيسى الكيين, عيسى اجلنوب أفريقي, لفقريوالعبد ا, األخ طلحة السوداين, 11وهكذا أصبح عددنا, يف قدراتهشككت 

وهناك , وأبو دجانة الصومايل, وحيىي الصومايل, وعبدالكايف املصري, حممد الكيين, يوسف الكيين, فومو الكيين, حسن الكيين
ألن دورهم هو العمل يف الصومال فقط وليست , الكثري من شباب الصومال الذين مل نشاركهم مباشرة يف هذه العملية

فقد تكفل طلحة واألخ عبد الكايف بتجهيز الصندوق املخصص , وكنا نعمل كلنا جبهد المتام العمل, العمليات اخلارجية
أما القارب فكان عيسى , وقد عملوا عمال بطوليا يف ذلك وساعدهم يف ذلك فومو وعيسى الكيين وعيسى الترتاين, لألسلحة



                                        War against Islam                                               500 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             500 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

, كنت أكتفي بترتيب الوضع األمين للخليةو, ده كل يوم يف ميناء مقديشويتفق الترتاين وعبداجلبار وأبو دجانة الصومايل من
  .حيث نريد أن خنرج من مقديشو دون مشاكل تذكر

وهكذا تكون , جهزت أم لقمان جبواز سفر صومايل حيث مت إجيادها يف سوق بكارا, 2002يف شهر يناير من سنة 
مث سأحلق ا إن مت , أن من األسلم أن تسافر إىل الباكستان ألخينا اجلزائري وأخربا, جوازات رمسية جلنسيات خمتلفة 3لديها 

وهكذا حجزت لألوالد تذاكر يف , وجهزت نفسى على الرحيل أيضا, وكنت أتوقع أن ال أنزل لكينيا أبدا, عملنا بسالم
 وأخربا بأن اإلخوة سوف وتوكلت على اهللا, ووضعت تأشرية باكستانية جديدة يف جواز أم لقمان, اخلطوط الصومالية

, ألنين لن أبقى فيها بعد العملية, جيب عليك مغادرة مقديشو", وأننا سنلتقى إن شاء اهللا والفرج قريب بإذن اهللا, يستقبلوا
وحنن يف , أنا أعرف وضعي األمين أكثر من أي أحد, "صحيح أننا سنفترق بأجسامنا ولكن أرواحنا تتفق وتتالقى يف األحالم

وسيكثر , علينا تلة أمر خطري وسوف تعلن حربا شرسةألن استهداف الصهاينة خارج فلسطني احمل, د عمل كبريصد
سوف تتغري " العال"ولكن بعد عملية , وكنت أخرب الشباب أننا خبري اآلن, اجلواسيس يف الصومال حملاولة الكشف عن اخللية

, و متكن األعداء من معرفة أنين شخصيا اشتركت يف العمليةخصوصا ل, حيث ممكن أن ينقلب علينا األصدقاء, األمور
, فقد حكم الكفار علينا مسبقا, حىت لو مل يكن يل ناقة وال مجل, أعرف مسبقا أن أي عملية يف املنطقة ستنسب إلينا مباشرةو

فهي , وى اخلاليا يف القاعدةويف نفس الوقت خلية شرق أفريقيا هي من أق, وجيشوا اإلعالم الغريب والعريب علينا ظلما وعدونا
ولديها الوعي الشرعي يف اختيار األهداف , متماسكة ولديها اخلربة الكافية لتقود أي عمل يف أفريقيا يف أي مكان وزمان

  . املشروعة وبعيدا عن عوام الناس الغري مقاتلني
ك آسيا ولقمان وقلت ألم وكذل, وذات صباح ودعت زوجيت أم لقمان اليت بكت بشدة وليست من عادا فعل ذلك

فأنت ذاهبة لألخوة وأنا سأمتكن من الوصول إىل , وهذه املسألة أسهل هذه املرة إن شاء اهللا, لقمان بأننا سنلتقي إن شاء اهللا
  :وكان اجلو مشحون باحلزن فهي تقول يل, الباكستان بسهولة بإذن اهللا

  قد افترقنا سنوات وها حنن أيضا نفترق - 
  "ن من مصلحة العملإن السفر اآل" - 
  أعرف ذلك يا حبييب - 
  "ال أحب أن أتعبك واألوالد وأدخلكم يف املتاعب الذي حنن نواجهها" - 

أحب أن , ولكنين ال أريد أن أكذب على نفسي, كان بامكاين أن أخربها ابقى معي يف مقديشو واألمور ستكون خبري
وال أريد  أن أتعب زوجيت وأحب أن تكون بعيدة عين , لكفر العامليأكون صرحيا فأنا أعرف نوعية اللعبة اليت بيننا وبني ا

 فقد عرفت, وأما توديع القطط فكان أمر غريب جدا, ال أتعب الناس الذين يدعمونينأن , ا هو استراتيجييت يف كل عملوهذ
بأنين مل أجهز أوراقا هلا وقلت هلا , استغربت جدا فآسيا كانت تبكي وتريد أن حتملها معهاو, القطط أن األوالد مسافرون

آسيا , أما لقمان فكان متعلق بوالدته, كانت آسيا متعلقة جدا يب ومتضى كل أوقاا معي, والسفر إىل ديب حيتاج إىل أوراق
فكنت أحكي هلما القصص قبل , وأنا فرحت طبعا بوجودمها, كانت تفضل البقاء معي وعدم اخلروج مع أمها ألي مشوار

فقالت يل , ذات مرة رأت آسيا صوريت عرب االنترنت, ومها عرفا أنين أبومها طبعا, رجيحا وأمسع القرآن معهماالنوم ونلعب بامل
وطبعا , مع أطفال احلارة ذات مرة خرج من مقديشو, أما لقمان فهو خطري جدا, فتعجبت أمها من ذكائها, "هذا أيب"

, وهو أذكى مين ما شاء اهللا, مه كادت أن متوت من احلزنولكن غاب إىل قرب املغرب وأ, ممكن أن خيطف هناكالغريب 
وتقرأ اجلرائد القمرية , وذات مرة رجعت ووجدت أم لقمان تعمل على احلاسوب, كنت أخفي دائما كلمة السر للحاسوب
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فت أنه كان بلى أليس لقمان ابنك؟ فعر, "مل أعطيك! ال", من أين وجدت كلمة السر؟ فأجابتين منك, من االنترنت فسألتها
, يف احلقيقة مرت مخس شهور مجيلة جدا يف حيايت واحلمدهللا, يراقبين بسرعة عندما أفتح الكومبيوتر دون أن يشعرين بذلك

, كم 40حيث تابعنا سيارة الباص املتوجهة ملطار, وهكذا حتركنا بسيارتنا ومعي زوجيت وآسيا ولقمان واألخ حيى الصومايل
ويف املطار أكدت ألم لقمان بأن حتقق , لحتنا املخفية حلماية أنفسنا والسيارة من قطاع الطرقومتكنا من دخول املطار بأس

وكانت , اتصاال يب عندما تصل إىل ديب وتتأكد من حتويلها إىل اخلطوط الباكستانية ألتصل باإلخوة يف إسالم آباد ليستقبلوها
, فهي كانت حامل يف الشهر الثالث تقريبا, بأن ال يتعبا أمهماأما لقمان وآسيا فقد أكدت هلما , حزينة جدا وكنت أصربها

ووصلت الطائرة كالعادة من , ومحل كل واحد منهما حقيبة املدرسة وجزء عم, وأكدت هلما بأنين سأهتم بالقطط إن شاء اهللا
لصومالية لكن آسيا ولقمان مث دخلنا يف صالة املغادرة وحيى الصومايل قام بالواجب فأم لقمان هي ال تعرف ا, أرض الصومال

وبعد التختيم ودعت أم لقمان وهكذا سافرت , كانا قد متكنا من فهم اللغة يف املدرسة وقد مكثوا فيها ألكثر من أربعة أشهر
وأنا أعلم أنه سيطول الفراق ولكن اهللا مع الصابرين وإمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري , إىل ديب يف سفرية أخرى جمهولة

  .ننا نفر بديننا ال غريإ, حساب
وقد شعرنا أننا فعال فقدنا لقمان , رجعت إىل البيت ألبدأ مرحلة جديدة من الوحدة وال أعرف ستستمر إىل كم سنة

وأسرعت للكالم معها وأخربتين بأا مل تكن هناك , وبعد صالة املغرب اتصلت أم لقمان من مطار ديب باخلالة مرمي, وآسيا
وقلت هلا بأن اإلخوة , وتأكدت من أغراضها, الد خبري وهي قد حولت على الطائرة الذاهبة السالم آبادوأن األو, أي مشكلة

وسألت اهللا أن يلطف , وشكرت اهللا على سالمتها فهي امرأة تسافر من أجل دينها وأمنها, سيكونون يف االنتظار إن شاء اهللا
وسوف تنتقل قريبا إىل الهور ,  اسالم آباد أا وصلت خبري واحلمد هللاويف اليوم الثاين تأكدت من اإلخوة الصوماليني يف, ا

وتعجبت من وفاء احليوانات , وبعد أسبوع من سفر األوالد حصل لنا أمر عجيب يف البيت, ألخينا أبو ياسر اجلزائري
اذا أعمل بالقطط؟ لقد وعدت من األكل والشرب يا اهللا م" ميكي"و" مينو"رفضت , واهللا من يوم ما سافر األوالد, ألصحاا

وتعجب اإلخوة من ذلك فقد كانت تدخل يف غرفة آسيا ولقمان , واآلن عملت إضرابا على الطعام, األوالد أا ستكون خبري
وأحضرت دواء هلا ولكن أبت أن تدخل أي شيء , وكنت أحزن كثريا عندما اراها تضعف, وتنام هناك وال تصدر أي صوت

أخي القارئ فقد ماتت القططني بعد أسبوع تقريبا من سفر األوالد من احلزن والوحدة فقد شعرت أا وصدق يا , يف فمها
حيوانات ! وقلت سبحان جممع القلوب, وشعرت أن البيت ليس ذلك البيت الذي عاشا فيها ببهجة, أفقدت شيئ مثني جدا

  .وبعد ذلك تفرغت للعمل, إال أنين دفنتها بسالم, نقاذهاومل أشأ أن أفعل شيئا ال, متوت حزنا على الفراق فكيف بالبين آدم؟
ونتواصل , حيث تزوج عيسى وأصبح عدد اإلخوة يف كينيا أربع, وتابعه عيسى الكيين وحسن, رجع يوسف لكينيا
العبد  أما, وقد تأخر العمل واستغرب اجلميع من التأخري, عملت جبهد بأن ال يظهر خالفات بيننا, معهم بالربيد االليكتروين

وتابعنا التجهيزات , فقد وفقنا لكل هذه املراحل والباقي إن شاء اهللا أخف, فكنت أعلم أن اهللا لن خييب أمالنا أبدا الفقري
وانتهت عمليات ادخال السامات يف الصندوق , النهائية حيث ربطنا األلغام واملتفجرات يف األمساك القرش ومت ختيطها جيدا

مللئ الصندوق مع الثلج ليبدو وكأننا حنمل شحنة ) األستاكوزة(على عبداجلبار أن يشتري اللوبستر وكان , واألسلحة اخلفيفة
  .من األمساك
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  التحرك من مقديشو
  

مت جتهيز كل , م أي بعد سنة من دخويل الصومال وسنتني من تركي ألفغانستان2002ويف الشهر الثالث من سنة
ومسعنا يف األخبار العاملية عن مواجهات يف الهور , بالباكستان ولكن تابعنا أمرنا وطبعا انقطعت االتصاالت, شيء بفضل اهللا

وقد اعتقل أخونا البطل أبو زبيدة وهو أخ فاضل قد ترعرع يف اخلليج متاما كاألخ ابن اخلطاب ونسأل اهللا أن يفك أسره 
  .آمني

أحضر أخونا حيى سيارة أجرة صغرية وركبنا كلنا فنمنا وبعد صالة الفجر , فقد انتقلنا إىل بييت ليتم السفر من هناك
أما داخل امليناء فقد كان الشرطة , االبوابة الرئيسية وينتمي حيى هل وكانت قبيلة سليمان هي اليت يف, وحتركنا مليناء مقديشو
قسمنا إىل وهكذا ان, وقد وقف اجلميع يف دعمنا, ومل جند أي صعوبات بفضل اهللا سبحانه وتعايل, الصومالية تتواجد

ستبقى يف مقديشو , وجمموعة من شخصني مها حيى الصومايل وعبداجلبار الكيين, جمموعتني جمموعة ستسافر إىل كينيا بالقارب
من جانيب ودعت اخلالة مرمي وقلت هلا بأنين ذاهب و,  ذلك من األعمال اإلداريةوتسليم البيوت وغري, للوقوف مع العائالت

وكان معنا األخ طلحة , ويف صباح ذلك اليوم اختفينا كلنا من مقديشو يف زمن واحد, اجلديدلرحلة مسك وجتربة للقارب 
بدأنا نبحر , أبو دجانة الصومايل مساعد الكابنت وفومو الكيين, عيسى الترتاين الكابنت, وعبد الكايف املصري, السوداين األمري

وليست املرة األوىل اليت أحبر يف احمليط فلدي قصص مع احمليط , لهايف احمليط اهلندي يف رحلة تارخيية مل حيصل يل أن سافرت مث
ومل , وحنن ممكن أن جنهز عملية ونبحر إىل أي مكان نريده يف العامل مادام لدينا إصرار على العمل, كما سبقت وكتبت ذلك
وكانت أسلحتنا , يف املياه الصوماليةواختذنا اجراءات األمان ألنفسنا فهناك عمليات القراصنة تنتشر , نبعد كثريا من اليابسة

والقارب كان جمهز جتهيزا جيدا فهناك مكان نوم وكبينة للكابنت وأنوار وسواقة , جاهزة لالشتباك مع أي تدخل ضدنا
وكان األخ طلحة , وقد عملنا ما بوسعنا جلعل القارب يف أحسن حال وقد كلفنا الكثري, باهليدروليك والغيار األوتوماتيكي

, وأحبرنا بسرعة معقولة جدا, ضر جهاز اجلي يب إيس من اليمن ليساعدنا على املالحة وكان األمر سهال بفضل اهللاقد أح
ويف اليوم الثاين أشرقت علينا الشمس وحنن , ومل نقابل إنس وال جن, ودخل علينا الليل وحنن مازلنا يف احمليط اهلندي الضخم

ونقطة االنطالقة كانت يف مقديشو مث ماركا مث براو وجيمامي فكيسمايو , سمايويف نفس احمليط ومل نصل بعد إىل مدينة كي
  .فراس كيامبوين مث نعرب احلدود الكينية إىل جزيرة المو حيث النهاية

فكانت اخلطة أن نواصل السري إىل مدينة المو , وقد جهزنا براميل وقود احتياطية معنا ألن ال نضطر للوقوف أبدا
ولكن ختطيط العبد , بالقارب إىل الصومال ونسلمها للشباب مث يرجع عيسى وأبو دجانة, ل مع األغراضوندخلها ليال ونرت
ومل يتعب أحدنا يف السفر إال األخ عبد الكايف فقد كان وضعه صعب ومل يتمكن , رب العاملني شيء آخر شيء وما خيططه له

وكلما ظهرت الكربات نتأكد أن اهللا ميتحننا , ملؤمن أمره كله خريولكن دائما القدر كان يف صاحلنا واحلمد اهللا وا, من األكل
توقفت مكينة القارب عن , وقبل الظهر بقليل وقبل وصولنا ملدينة جيمامي الساحلية, ويريد أن يرى صربنا يف هذا العمل

, فقد كنا يف الشهر الثالث ومل يكن هناك أي عواصف حبرية, وأنزلنا اهللبات والدعمات لنستقر, وكنا يف وسط احمليط, العمل
واجتهدنا يف تقريب القارب للشاطئ , ولكن دون جدوى وحتققنا أننا قد علقنا يف احمليط, وبدأنا نعمل جبهد يف تصليح احملرك

بعض قوارب الصيادين  تفجأة ظهر, بشرأحد من الوكنا نراقب الصحراء اليت حتيط بنا وليس هناك , احلجري الصحراوي
وكنا , ومل يهتموا بنا, أطلقنا النار يف اهلواء لتخويفهم وهكذا ابتعدوا عنا, صنة وبدال من أن نقرم ويساعدونناوظننا أم قرا

ويف , وبقينا يف ذلك اليوم دون أن تعمل املكينة ومننا يف القارب ننتظر الفرج, واثقني أن املشكلة بسيطة وسوف تعمل املكينة
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فية اخلروج من األزمة وقررنا بأن يتحرك بعض اإلخوة إىل قرية جيمامي الساحلية الحضار اليوم الثاين استشارنا بعضنا يف كي
, ومعه األخ أبو دجانة الصومايل, ويتكلم الصومالية جيدا, وهكذا مت اختيار عيسى الترتاين ألنه رجل املهمات الصعبة, دعم

م وهو وقتها كان مساعد الكابنت وضحك كثريا 1994وقلت أليب دجانة أتتذكر عندما غرقنا يف الشواطيئ الكينية سنة 
ولبسا اجلواكيت السباحية وحتركا , فقلت له بأن اهللا حيبنا هذا هو سبب االمتحانات, وقال يل بأن قدرنا مع القوارب عجيب

 وعيسى كان, فقد تعب أبو دجانة يف الصعود, وقد واجها بعض املشاكل يف الصعود للشاطئ بسبب الصخور, إىل الشاطئ
وجييد الغطس يف األعماق للبحث عن األستاكوزة , وهو معروف بأنه صياد ماهر, فرتل من جديد ليساعده, قد وصل
, كانت املسافة طويلة, وكنت أراقبهما باملنظار األملاين, وقد لعبت املوجة ما وأصيب عيسى يف يده وصدره جبروح, واللؤلؤ

وبقيت أنا وفومو الكيين وعبدالكايف املصري , أما بسالم وذاهبان إىل اهولوقد أشارا يل ب, وكنا ال نستطيع مساع صوما
وعندما شعرنا بأن وضع عبد , وطبعا مر اليوم الثاين كاألول بدون أي حركة وكنا نأكل البطيخ, وطلحة السوادين يف القارب

ا القارب املطاط وحتركت أنا وطلحة وأخذنا عبد وهكذا نفخن, فرمبا يتمكن من األكل, الكايف يزداد سوءا قررنا بأن نرتل للرب
وبقي أخونا فومو , ومتكن أخونا عبدالكايف من األكل ورفض الرجوع إىل القارب, الكايف وصارعنا املوجات لنصل إىل الرب

ن حر وقد ربطنا شراشفنا لتحمينا م, وأما حنن فكنا نذهب إىل القارب الحضار بعض األطعمة, الكيين يف القارب حلراسته
وكنا حنكي القصص اخليالية مثل ظهور االمريكان , وبقينا يف تلك الشاطئ لوحدنا, الصحراء فاجلو كان ساخن جدا جدا
وكان مولعا , وطبعا النكت املصرية كانت حاضرة فعبدالكايف هو خبري يف النكت, فجأة يف املنطقة كيف نتعامل معهم

, كان مرتاح معي جدا ويتكلم معي دون حدود, وجته املصرية يف اخلرطوموز, رغم أن لديه أكثر من ستة أوالد, بالزواج
ويف اليوم الثالث تعرفنا على بئر ماء , وقد تغري أجسامنا ولون بشرتنا, وطبعا أردنا أن ننسى أنفسنا املأساة اليت وقعنا فيها

وقد قررنا أن نتبادل معهم بعض , والعجيب أننا تعرفنا على بعض البدو, فكنت أذهب هلناك الحضار املاء واالستحمام
ولكن عندما قاطعت التباب الصحراوية ووصلت إىل الشيخ الذي يسكن منعزال يف احدي البوادي املهجورة , الزيوت بالسكر

وقد رجعت إىل شراشف اإلخوة وحنن نشكر اهللا , وهكذا تفضل علينا بإعطاءنا بعض الذرة للطبخ, تأكدنا أنه ال ميلك السكر
مل يكن لدينا طعام غري اجلنربي الساحلي جنري وراءها , أما أخونا فومو فلم يزل صابرا يف القارب, ع اجلديدعلى الوض
وخشينا أن يصل , ومر علينا أكثر من مخسة أيام يف املوقع وامسرت أجسامنا, قد تأثرنا كثريا للبقاء يف الصحراء, ومنسك ا

وليلة اليوم السادس كنا يف , حيصل ذلك واألخ فومو الكيين يف القارب؟ ولكن كيف, الدعم وحنن نائمون فيتحركون دوننا
وكنا نعطيهم " النجدة حنن هنا", وبدأنا نصرخ, فرأينا أنوار تقترب من قاربنا وعرفنا أن اهللا قد فرجها علينا, الشاطئ كالعادة
عد مخسة عشرة دقيقة فقط بدأ القارب يبتعد ولكن ب, وهم قد رأونا وأكيد أن فومو قد أخربهم أننا يف الرب, إشارة بالكشاف
وقد انزعج أخونا طلحة , ولكن ال حياة ملن تنادي, ...ياشباب... يا سالم عليك ماذا حيصل هناك؟ يا شباب, منا شيئا فشيئا

ئ رمبا هناك أمور ال نعرفها أم أن صاحب قارب النجدة رفض االقتراب من الشاط, وقلت له ال بأس جيب أن نعذرهم, جدا
, ويف عصر يوم السادس وصل أخونا أبو دجانة وحاله يرثى له فقد تعب جدا, وهكذا رحلوا وحنن بقينا يف مكاننا, الصخري

إن صاحب القارب رفض االنتظار وأجربنا على سحب القارب "فسألناه ماذا حصل باألمس وملاذا تركتومنا؟ فأجاب 
والشباب يف , عيسى يتابع الوضع, نعم كل شيء خبري"لتم خبري؟ فقال وهل وص, وقلنا له احلمدهللا على السالمة, "والرحيل

وهكذا هدأنا واتفقنا على السري , وهل افتضح أمرنا؟ طبعا الكل يسأل أين كانت وجهتنا؟, "كيسمايو تأسفوا كثريا ملا حصل
وقد , لصحراء بسبب السخونةوحتركنا بعد العصر لتفادي اهلالك يف ا, واستأجرنا مجل ليحمل القارب املطاط, إىل جيمامي

ومشينا الليل كله لنصل إىل , وسبحان خالق الكون, إا صحراء كاحلة مبحاذاة الشاطئ, قطعنا صحراء بكل صرب وهدوء
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مث استرحنا قليال وبعد صالة الفجر وصلت السيارة االندروفر وحتركنا ا إيل , نقطة معينة تستطيع السيارة الوصول عندها
  .مدينة جيمامي

فقد اشترينا مالبس صومالية , دخلناها يف يوم مجعة وقد نزلنا ضيوفا عند الشباب ومتكنا من االستحمام وتغيري مالبسنا
وكانت هناك , وبعد طعام الغداء عملنا جولة صغرية يف املشاريع اليت ختص األمساك يف تلك البلدة الصغرية, لتالءم الوضع

وشكرنا اجليمع مث حتركنا من جديد إىل مدينة كيسمايو حيث الشباب , صناعيةاتصاالت عاملية متوفرة عرب األقمار ال
وأردنا أن خنفي كل شيئ بسبب أن هناك هجمة شرسة على املؤسسات اخلريية اليت تتهم بأن هلا عالقة باالحتاد , ينتظروننا
واجتمعنا لنبدأ من جديد , ا إىل كيمسايومث اتصلنا بعبد اجلبار واألخ حيىي وحضر, ودخلنا مدينة كيمسايو بسالم, االسالمي

ومت تصليحه بعد أسبوع , وكان عيسى جيتهد يف تصليح القارب, وكذلك األستاكوزا, وبدأنا نشتري السمك من كيسمايو
ئ ومبا أننا كنا يف الشاط, وقبل املغرب بقليل دورنا املكينة وقد اشتغلت مث فجأة توقفت, وحتركنا بأغراضنا إليه, من احلادثة
قامت املوجات القوية بضربنا وسحب القارب للشاطئ متاما وبدأت املياه بدخول يف القارب بشكل عجيب وقد , مباشرة

, ودخلت املياه يف أغراضنا كلها, كيف بدأت ومىت؟ وكأن اهللا ال يريدنا أن نستخدم ذلك القارب أبدا, تعجبنا من احلادثة
وسبحان الذي , لنا وبدأنا عمال شاقا آخر فنريد انقاذ القارب من أن جتر للمحيطنز, ويف األسلحة واملكينة فقد غطت باملياه

وقد اجتهدنا يف ختطي هذه املرحلة العجيبة والوصول إىل كينيا , ولن أتشاءم أبدا فأنا أعرف أن كلها امتحانات, ميتحن العباد
وفيما كان اإلخوة ينظفون , أن السفر قد مت تأجيلهوقد أجرى عبداجلبار اتصاالت مع اإلخوة يف كينيا وأخربهم ب, كما قررنا

ألن األلغام الروسية قد تتأثر , القارب انشغلنا حنن بأغراضنا فقد دخل املياه يف كل شيء وأفرغنا القارب من مسك القرش
أما , و وغريهاوأجهزة الرادي, وطبعا قد خربت كل اهلواتف اليت كانت معنا, ومت احضار كل شحنة السمك إىل البيت, باملياه
وحاولنا أن نسفّر أحدنا عن طريق اجلو إىل كينيا , أمحل أي أوراق يف تلك الرحلةوطبعا مل , جلوازات فقد جنت بفضل اهللا

ومبا , مث اتفقنا أن يستأجر قارب شراع عادي من السكان احمللني لتكملت املرحلة, ولكن مل يكن هناك رحالت من كيسمايو
ويا للعجب حنن الذين امتلكنا , فقد متكن من احضار صيادين بقارم الشراعي, منطقة اجلنوب أن عيسى لديه معارف يف

  .ولكن اهللا أراد أن خيتربنا وأن نتحرك بقارب بطيئ وعادي وليس به مكينة, القارب الغايل واملكينات واالمكانيات
بنا فقد كانت هناك دوريات أملانية يف املياه  عندما ننظر إىل حكمة اهللا فيما حصل لن نستطيع أن ننفي أن اهللا قد لطف

أما القوارب الشراعية اخلشبية فهي تستخدم من قبل , الكينية وهي طبعا تركز على قوارب صيد السمك املتحركة باملكينات
ابعوا أخبار وفعال حزمنا أمتعنا من جديد وتركنا حيى وعبد اجلبار وأبو دجانة ليت, السكان احملليني يف سواحلي المو وغريها

وقد أخربهم , وحتركت أنا وطلحة وعبدالكايف وفومو وعيسى الترتاين مع ثالث من قبطان القارب الشراعي اجلديد, القارب
ومل يعرفوا أننا حنمل طبعا أسلحة يف صندوق , عيسى بأنين أخوه وأريد أن أهرب هؤالء الشباب إىل أمريكا عن طريق كينيا

ومل نتوقف أبدا إال يف اليوم , حتركنا بعد العصر من مدينة كيسمايو, ة املتفجرات للمرحلة الثانيةفقد تركنا شحن, األستاكوزا
فقد , وكنت حريصا أن ال يعرف شباب كيامبوين أننا يف املنطقة, الثاين عندما اقتربنا من كيامبوين حيث احلدود مع كينيا

وهكذا كنا تم بأمنياتنا , وبكل سهولة أن يفشوا سرنا للكينينيفهؤالء الباجون الذين معنا ميكنهم , خيربون كل أمنياتنا
ألنين كنت حريصا أن ال أدخل كيامبوين أبدا بسبب اجلواسيس , وتوقفنا بعيدا عن كيامبوين يف منطقة ميناراين, بشكل أكرب

حبجة ,  جلأت إليها شعب األوجاديناملنتشرين فيها أوال مث ميكن لإلدارة األمريكية الكافرة بأن تقصف هذه القرية الصغرية اليت
وهذه , م1997إنين مل أدخل كيامبوين منذ أن تركتها يف سنة , تواجد القاعدة وأنا حريص أن ال يصاب أي مسلم بأذى
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, إا قرية ضعيفة وتم باالسالم وبالالجئني الصوماليني, شهادة ألنين أعرف أن األمريكان يروجون بوجودنا هناك وهذا باطل
  .قد اختذنا مقديشو مركز لنا فنحن

رمينا اهللب واستقرينا يف ميناراين ونزلنا وجلبنا املاء من األبار القريبة مث حتركت مع كبنت القارب لنشتري غنم لنحتفل 
جر ومننا يف تلك املنطقة إىل ما قبل صالة الف, وقد ذحبناه يف نفس الليلة وطبخناه داخل القارب الشراعي, بقربنا لدخول كينيا

مث أصبحنا , حيث حتركنا وعربنا رأس كيامبوين بسالم وهي منطقة صعبة جدا للبحارة, وكل هذا ال تعرف إدارة كيبامبوين بنا
مث توقفنا يف حوايل الساعة , وهكذا استمرينا بالقارب الشراعي ورياح السالم تدفعنا لالمام بفضل اهللا, داخل احلدود الكينية

مث حتركنا , ة صغرية حيث ميتلك الصيادين مركزا صيفية ونزلنا هناك ونزل عبدالكايف وأكل قليالالواحدة بعد الظهر يف جزير
بل أي حفر سواحل وال أملاين وال أمريكي وال ومل نقا, وقد مررنا بكل املناطق الصعبة بسالم, بسرعة وقطعنا احمليط اهلندي

وهي منطقة جتف فيه املياه يف أوقات " متنغاواندا"لنا منطقة ويف املغرب دخ, وال أبيض وال أسودأمحر  شرقي وال غريب وال
ويف هذه املنطقة توجد جزيرة خاصة برجل من , معينة وجيب أن يكون البحار خبري بالليايل القمرية ليعرف أوقات املد واجلزر

وال يسمح ألحد أن , ب خاصة بهوهو رجل يستغل سكان احملليني يف المو ولديه طائرات وقوار" برونو"وامسه , املافيا العاليمة
وقد ظلم سكان تلك اجلزيرة ومبا أنه أورويب ومبا أن احلكومة الصليبية الكينية ال تم بأي شيء يف مناطق , يقترب من جزيرته

فلي , وهذه ليست املرة األوىل اليت أتواجد يف منطقة المو, وهكذا هو ميتلك تلك اجلزيرة, املسلمني فقد أقرته على فعلته
وبدأ املد , وبقينا هناك من املغرب إىل الساعة التاسعة مساءا تقريبا, م واملنطقة أعرفها جيدا1994جوالت وصوالت من سنة 

, فهذه املنطقة معروفة بأشجار املنغروف, فتحركنا يف املمرات البحرية بصعوبة فاستخدمنا األخشاب الطويلة للحركة
وهكذا تعاونا مجيعا حىت وصلنا يف منتصف الليل , فيجب دفع القوارب بالقوة, اوالقوارب الشراعية ال جتد رياحا لتحريكه

وطبعا قد تعفن األستاكوزا ولكننا , ومل جند أي صعوبات تذكر فقد أنزلنا صندوق السمك" موكويي"إىل احملطة النهائية يف 
ه من المو وحيمل أوراق كينية فقد حترك إىل أما فومو ومبا أن, ورجع عيسى الترتاين مع الباجون إىل الصومال, تركناه قصدا

  .مث رجع متأخرا من الليل ومل حيقق االتصال ومننا يف املسجد الصغري املوجود يف املرسى, قرية موكوي ليحقق اتصاال بيوسف
, د هللاحسن الكيين ويوسف يف احملطة واحلم ات املتوجهة إىل ممباسا ظهر إخواننالباصعندما بدأنا بالصعود ليف الصباح 

أما أنا فقد حتركت مع عبدالكايف يف باص , فقد اتفقنا أن يتحرك األخ يوسف ومعه طلحة السواداين, وهكذا خففوا عنا كثريا
  .وهكذا دخلنا كينيا بسالم واحلمد اهللا, وبقي فومو وحسن ليتابعا أخبار الصندوق, آخر

  

  داخل  كينيا
  

, ويف نفس الوقت كنا قد تركنا ساحة كينيا من أربع سنوات, ناال خيفى على أحد أن أمريكا قد أعلن احلرب علي
الذكريات  نا الباص إىل مالندي مث ممباسا وراجعتوسارت ب, حصلت هناك تغريات كثرية يف كينيا  9/11وبعد أحداث 

وهكذا , وسف قبلناوقد وصل طلحة وي, ووصلنا إىل حمطة بونديين يف ممباسا حيث كان ينتظرنا حممد الترتاين بسيارة, القدمية
, واحلمدهللا أن كل األمر مت بسالم, حتركنا بسيارة اإلخوة إىل البيت اجلديد ويسكنه عيسى الكيين مع زوجته الصومالية الكينية

وحترك األخوة واستأجروا بيتا جديدا يف , أما حسن وفومو فقد استأجرا شاحنة خاصة وركبا الصندوق ووصال إلينا بأمان
  .وهكذا أنزل الصندوق هناك, لية والفاخرة لتسعنا مجيعامنطقة نيال الغا
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مل ميض أسبوع حىت سافر طلحة السوداين ويوسف وعيسى الكيين إىل نريويب ليتأكدوا من أن اخلطوط الصهيونية تصل 
الة وقد تعاون معهم رجل من اإلستخبارات الكينية وهو ولد يوسف حاج واملسمى نور الدين يوسف حاج وهو ابن خ, أم ال

أما العبد الفقري فقد , وهو من أعطاهم املعلومات حول فنادق الصهاينة, عيسى وكان مريضا يف املشفى وقد استضافهم مجيعا
مث رجعت للبيت يف املغرب , وذهبت إىل املطار وأمضيت اري كلها يف املطار, فت بأن أبقى يف مطار ممباسا لنفس املهمةكلّ

 ة تنقلبديليا إالهي هل هناك طائرة , عن ايئوعندما راجعنا االنترنت عرفنا أا توقفت , صلواتصلت م وتأكدنا اا مل ت
م والصهاينة طبعا يهتمون 2002كنا يف الشهر الرابع من سنة , الصهاينة؟ وصدمنا كلنا ولكن الصرب مفتاح كل خري

أما األخ الشرقاوي فهو , يف كراتشى مثل رضا التونسيكنت خائفا من املعلومات اليت ستأخذ من اإلخوة املعتقلني , بأمنيام
وهذا , وأيضا اعتقل األخ اليمين الذي ساند طلحة يف شراء األسلحة يف اليمن, كان يعرف بأن العمل فقط يف الصومال ال غري

لية إغتيال جبان من الذي قتل يف جنوب اليمن يف عم, األخ احلضرمي من جمموعة القبلية التابعة أليب علي احلارثي رمحه اهللا
وحنن , ال خيفى على أحد أن كل هذه الدويالت اليت صنعت بعد اخلالفة ال متلك سيادة أبدا, قبل طائرة جاسوسية بدون طيار

عندما نقوم باغتيال هؤالء ينظر إلينا أننا ارهابيني أما هم فأبطال ألم يطيعون أسيادهم من األمريكان فقد فتحوا البالد كلها 
  . حول وال قوة إال باهللاهلم وال

, ومن جانيب أصلحت أوراق كينية جديدة ورخصة قيادة, حترك الشباب بسرعة جلمع املعلومات الالزمة عن الصهاينة
وسكنت معنا عائلة عيسى الكيين وحممد الترتاين , مث انتقلنا للبيت اليت يف منطقة نيايل, وجواز سفر حبري جلميع أحناء العامل

, أما فومو فقد بقي بعائلته يف وسط املدينة, ببنت ومسيت حبفصة مث رزق حممد الترتاين ببنت ومسيت مبرميوقد رزق صاحل 
وبدأنا نتحرك يف املنطقة جلمع املعلومات وهكذا تعرفنا على , وفككنا الصندوق مث أخرجنا الصاروخني واألسلحة اخلفيفة

وذهبنا هناك حماولني الدخول كالعادة , دقيقة بالسيارة 25ممباسا حبوايل  اللتان تقعان بعيدا عن مركز, فندق الربادايز ولوسويل
, وسوف تفتح إذا بدأ املوسم السياحي, ولكن رفضونا وأخربونا بأن الفندق حتت الترميم, وكنت أنا واألخ يوسف وحممد

ومتكن فومو من الزواج يف , سابعفاملوسم السياحي الكيين يبدأ دائما يف شهر ال, وطبعا عرفنا سر اختفاء طائرة الصهونية
ولكن يف , وهو يعرف أنه لن يطول كثريا يف زواجه فقد رشح نفسه ليدخل العملية االستشهادية اجلديدة, الشهر اخلامس

املخابرات  وكان على الشباب عدم الظهور يف مناطقهم ألن ال يلفت النظر لرجال, نفس الوقت أُدعم من قبل اجلميع
ومعه حسن وفومو , مر الشهر السادس بسالم وعندما تأخرت الطائرة قرر طلحة بأن يرجع إىل الصومال. واجلواسيس احملليني

وقد ساعدهم ورتب هلم , وقد حاول الزواج من كينيا ولكن مل ينجح, وعبد الكايف الذي تأخر كثريا عن زوجته يف السوادن
وهو شاب من مالندي التزم بالدين والزم رجال التبليغ , هللايف سفرهم األخ األسد الشجاع الشهيد نعمان أبو فاطمة رمحه ا

فقد اشتهر قبل إلتزامه بأنه من أكرب احلرمية يف كينيا وقد أصيب يف احدى املرات برصاصات الشرطة , بعد أن هداه اهللا
وقد لعب عيسى الكيين  ,وهو رجل ال خياف يف اهللا لومة الئم, ومتكمن من الفرار من املستشفى بعد أن لبس العباءة النسائية

وشاركناه يف عملنا اجلديد , وعندما التزم بالدين كان أشجع من قبل, دورا رئيسيا يف مسألة إلتزامه فقد نشأ معه يف مالندي
  .أما هو فقد بقي معنا, وقد سفرهم بسالم, وسوف نرى كيف أن هذا األسد سيلعب دورا مهما يف العملية اجلديدة

وكنا يف الشهر السابع حيث ائيات كأس العامل , نتابع العمل حيث حتركنا من جديد إىل املدينةاستلمت اخللية وبقينا 
مث أتى عيسى الكيين يل يف ذات مرة وأخربين بأن هناك أخ , ويف هذه الفترة كنا نعمل جبهد عندما يغفل الناس, لكرة القدم

فقد أخربهم بأن أم لقمان قد وصلت , ملعلومات اليت عندهوفعال ذهب الشباب وقابلوه وأعطاهم آخر ا, وصل من الباكستان
وأعرف هذا , وقد قاوم كثريا, م3/2002يف شهر  وعرفنا تفاصيل عملية اعتقال أبا زبيدة يف البنجاب, إىل اإلخوة بسالم
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وخططه ومل يكن عضوا مؤسسا للقاعدة بل كان رجال متعاونا معنا وله خطه , من اجلهاد األول فهو رجل شجاع األسد
وكان جيمع الشباب الرساهلم إىل اخلطوط الساخنة يف البالد االسالمية احملتلة مثل الشيشان وكشمري والفليبني وكان لديه 
عالقات واسعة جبميع اإلخوة مبختلف مذاهبهم الفكرية سواء يف أوروبا أو آسيا وغريها وآخر مرة رأيته كان يف سنة 

ن يفك أسر هؤالء األسود وهذه هي احلياة جيب أن نقدم أرواحنا مثنا للحق وسلعة اهللا م يف داخل قندهار ونسأل اهللا أ2000
أهي بنت , ولكن ليس لدي أي معلومة عن املولود, ومبا أننا يف الشهر السابع حتققت بأن أم لقمان قد أجنبت, غالية جدا جدا

يف الباكستان ومعظم الشباب يعيشون يف الباكستان وأخربنا األخ بأن خالد الشيخ حممد هو املسؤول , مجيلة أو ولد حبوب؟
يف هذا الوقت كان الصحايف يسرى فودة قد عمل لقاء مع خالد ولكن مل يكن قد نشر , فهم يف كراتشى والهور, بعائالم

إننا نعيش , توطبعا هذا كله افتراءا, وقد أعلن مشرف احلرب على املدارس الدينية ألنه يظن أا تؤيد اإلخوة ااهدين, بعد
ومشرف قد قَبِل خبطة األمريكان , مع الشعب الباكستاين املسلم الذي حيب القائد املسلم الشيخ أسامة بن حممد بن الدن

وبطوالت الصحابة واآليات الكرمية اليت تتكلم عن عداوة اليهود  ديل مناهج الدراسية لتحذف اجلهاداجلديدة وهي تب
من غزاوت املصطفى صلى اهللا , حيث معارك بدر واخلندق وأحد ويوم حنني وغريها, ادوآيات اجله, والنصارى للمسلمني

وقد بدأ مشرف بالتضييق على العلماء يف الباكستان ألم يؤيدون أمري املؤمنني يف نضاله اجلديد ضد التواجد , عليه وسلم
ويف كل يوم جيتهد مشرف لطمس معامل االسالم , وأعلنوا اجلهاد واملقاومة ضد األمريكان ومن ساندهم, األمريكي يف بالده

وليعلم اجلميع أن املناهج هي ليست أساس  },إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{, ولكن اهللا باملرصاد, يف الباكستان
ا يف فهم درسو, أما الطيارين األربعة, مل يكونو طلبة علم بل معظمهم درسوا يف املدارس العصرية 9/11فشباب , املشكلة
وقد فرحنا بآخر االخبار من , بل االنتماء للدين االسالمي والدفاع عن حقنا املشروع, فاملوضوع ليست مناهج, الغرب
  .اإلخوة

وقال لنا بأنه جاهز , طلبت من األخ إما أن يستمر يف حياته العادية وإما أن ينضم إلينا يف العملية وقد اختار الثاين
وهو من جانبه أطلعنا على عملية تونس اليت قام ا , لك يف حالة تراجع فومو حممد عن عزميتهوقد أكدنا له ذ, لالستشهادية

واألخ كما قلت سابقا كان , م2002كانت هذه أول عملية ضد الصهاينة فقد سبقنا يف نيسان , األخ سيف التونسي
وهذا هو منوذج رجال القاعدة املخلصني , حدهفقد مجع املتفجرات واملعلومات وجهز السيارة وقام بتنفيذ العملية لو, لوحده

هم يقتلون نساءنا , وكانت العملية قوية جدا ضد السياحة الصهيونية املؤيدين لالحتالل, فاهللا ينصرهم دائما يف عملهم
ن ومن يؤيد من مل يؤيد االحتالل فهو يف أما, وأطفالنا يف فلسطني مث حنن يف الدول االسالمية نفتح هلم أبواب السياحة والنعم

وقد شعرنا أننا , ما يسمى باسرائيل فليعلم أنه واهللا لن ينعموا حىت ينعم أطفال فلسطني وأرامل فلسطني وعجائز فلسطني احملتلة
م وال 2002م ولكن انظروا مىت متت العملية يف سنة 1999فقلت لإلخوة بأن سيف التونسي سافر من سنة , مل نتأخر كثريا
بالعكس مؤشر , عرفت أن خروج طالبان من السلطة لن تؤثر على العمليات, ا هل يسري العمل خبري؟يهمن, يهمنا كم نتأخر

الكراهية ضد الصهاينة واألمريكان يصعد يوما بعد يوم بسبب محاقة تلك األنظمة وهذا هو هدفنا تبيني للناس بأن أمريكا 
  .عدونا حىت تثبت عكس ذلك

وعندما أكملنا الشراء انتبه , يف متجر للذهب يف وسط مدينة ممباسا م دخلنا2002من شهر السابع سنة  12يف 
من تلك $ 2000وكنا قد خرجنا من املتجر وقد اشترينا ذهبا بقيمة , صاحب املتجر أن بطاقة السحب اليت معنا ليست لنا

وعندما خرجنا , ها يف التجهيزوكانت اخلطة أن نعيد بيعها لنستخدم األموال يف استأجار املضافة اجلديدة الستخدام, البطاقة
ولكن على كل حال , لقد انتبهوا أخريا أن البطاقة ليست لنا"فقلت ليوسف , "يا شباب", تابعنا عامل املتجر وراءنا ونادى
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وشغلت احملرك مث رأيت البواب يسري يف السوق يبحث عىن , حتركت للسيارة ويوسف رجع للمتجرو, "سوف نواجههم
ال يل بأن وق, وناديته هل من مشكلة؟ فتنفس سعيدا لرؤيىت, فأوقفت السيارة جبانبه, ما يف الدكان فعرفت أن هناك مشكلة

إما أجنوا بنفسي وأترك يوسف يف تلك , وعرفت أننا يف ورطة كبرية وعلي أن أختار أمرين, صاحب الدكان يريد رؤييت
وقلت يف , املطلوب دوليا" هارون فاضل"تشفون أنين أو أدخل معه يف تلك الورطة وأضحي بنفسى ورمبا يك, الورطة لوحده

  .وقدرنا أننا مل خنرج ذلك اليوم بأسلحتنا, وهذا جزء من املعركة, نفسى ماكان للقائد أن يترك إخوانه أثناء الشدة
  

  االعتقال
  

 ودخلت ألجد يوسف, وهكذا اجتهت إىل املتجر بكل بساطة, "سأرجع إىل املتجر معك, اركب: "قلت للبواب
  :وامسه أمحد, وقلت لصاحب املتجر, جالس وهناك شرطي حيرسه ألن ال خيرج

, فقد حتول املال إىل حسابك اخلاص, ولكن ليس ذنبنا, امسع أعرف أنك اكتشفت بأن البطاقة من بريطانيا وليست لنا" - 
  "أعدناه وتنتهي القضية هنا, وإن أردت أن نعيد الذهب لك, أليس كذلك؟
  "والكل سيحضر بعد دقائق, تنتهي وقد اتصلت باملخابرات والشرطة لن! ال"فبدأ يصرخ 

, استأجرت سيارته ألتسوق ا فأنا, الشاب الكيين ليس له ذنبلكن هذا , غريهاال بأس إنىن ال أخاف من شرطة وال " - 
  ".أتفهم؟ اترك سبيله لو مسحت وأنا سأذهب للسجن لوحدي, وهو ال يعرفين من قبل

يريد أن يتجول يف , وأخربين بأنه شخص بريطاين! إنين التقيت به اليوم فقط", فقد فهم اللعبة وتدخل يوسف بسرعة
  ".فأجرت له السيارة مقابل املال", "املتاجر

واتصل بالقوات , ولكن رفض صاحب املتجر وتكرب, أنا كل املشكلة وليس هو, قلت هلم بالضبط كما قال الشاب
وعرفوا أن هناك , فاجتمع الناس حوله, ية وكنا يف يوم مجعة واملتجر قريب من املسجدوجاءت املخابرات الكين, الصليبية

حضر كل املسؤولني عن فروع , وخالل ربع ساعة فقط, وبدأت الدوريات وكبار الشرطة حيضرون للمتجر, مشكلة ما فيه
ملتجر واكتشف أن البطاقة ليست تابعة وقلت هلم أنين اشتريت ذهبا يف ا, وبدأوا حتقيقات سريعة معي, شرطة ممباسا للمتجر

وأنا أعلم أن حمامي هو اهللا , هل هناك مشكلة؟ وكنت واثقا من نفسى وقلت هلم إنين لن أجيب على أي سؤال دون حمام, يل
ة ألننا أن منسك مبشلكة بطاقة انتمائية خري من أن منسك ألننا خلية القاعد, حقيقة وضعنا وأردت إبعادهم عنسبحانه وتعايل 

لقد صنفنا يف كل العامل أننا لسنا من , ألن أفراد القاعدة ليس هلم أي حق من حقوق احليوانات بعد أن أعلن احلرب عليها
هذا , فيمكن أي أحد أن يعتقلنا ويعذبنا ويقتلنا ويدفننا دون أن يقول ألحد ما حصل ودون أن حياسب من قبل أحد, البشر

  .واحلمد اهللا أوال وأخريا على االبتالءات, نا حنن ااهدونهو قانون الغابة اجلديد املفروض علي
وكل ما كنت أخافه لو تركت يوسف أن ال جييد التصرف مع , أنا املسؤول عن اخللية وحنن على صدد عمل كبري

اهللا أننا فهم لن يكتشفوا إن شاء , وقلت له من اآلن فصاعدا اعترب املوضوع جنائي وليس سياسي, فيخربهم بشيء ما, الشرطة
, فأنت مل تعرفين إال قبل ساعات قليلة, وكل سؤال خيصىن قل بأنك ال تعرف, جماهدون أو من القاعدة إال أن خنربهم حنن

, وصل رجال املباحث العام وأقوى فرقة مكافحة اجلرمية, ويف احلادية عشر قبل الظهر, واتفقنا على قصة صغرية نثبت عليها
دخلوا , وهم أقوى من السي أي دي الكينية, وتسمى فالنغ سكواد, قوات مكافحة االرهاب اليت أصبحت اآلن مندجمة حتت
أما أنا فيجب , أنت كيين ولديك عائلة هنا, وقلت ليوسف ال ترتبك فاألمور كلها ستكون خبري, املتجر واستلمونا من الشرطة
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اول أحدهم وهو رجل مسلم من الباجون ويسمى وقد ح, أن أفكر مبا سأقول هلم عندما يسألونين عن شخصييت ومن أين أنا
فتعجب مين , سامل األعور حاول إخافيت مبسدسه وقد هددته بالقتل وطلبت منه ترك مسدسه والقتال معي باليد إن كان رجال

ن لقد أخفته كثريا وهو مل يكن يعلم مع م, ومل أبايل بضرباته, وبدأ يضرب ميينا ويسارا أمام الناس, وغضب غضبا شديدا
وقبل دخولنا لسيارة املخابرات أمر الضابط , تركنا سيارتنا يف املتجر وفيها هاتفي اجلوالو, خركنا من املتجر حبراسة. يلعب

إن مثل هذا الرجل ال ينبغي له أن يوضع يف يده كالبشات "وقال له , من الشرطي الذي ربط الكلبشات يف يدي أن يفكها
  .ع الكالبشات يف يدي بعد ذلكوهكذا مل توض, "يبدو أنه رجل أعمال

يف منطقة داكس القريبة من كيساوين وطلب منا تسليم كل أمتعنا , حتركت البيجو إىل احدى فروع السي أي دي
وهكذا استطعنا أن ندخل اهلاتف يف , ولكن قلت له بأن يبقى اهلاتف معه, لدى االستقبال وقد فعلت ذلك وكذلك يوسف

وقد أدخل معنا رجل أفريقي , ومل ننقل بعد إىل أي سجن, ي شيء سوى األرضية االمسنتية فقطالغرفة اليت كانت خالية من أ
ومتكن يوسف من , ألنه رمبا مل يكن سجينا بل جاسوسا علينا, وقلت ليوسف بأن ال يتفوه بأي شيء أمام ذلك الرجل

, وليست بأألسباب اليت تعرفها, جتارية امسع حنن يف السجن بتهمة"االتصال بعيسى الكيين وأخربه رسالة واضحة مفادها 
ولكن مل يفهم ألنه وحممد الترتاين أخذا األمر جبدية أكثر من الالزم فقد ظنا أن السلطات الكينية , فرد عليه أنه فهم" أفهمت؟

ن أوروبا وعملي هو شراء بطاقات مسروقة م, كنت أراوغ مع احملققني ألثبت هلم بأنين تاجر صومايل عادي, قد تعرفت علي
ألنه يوجد حارس واحد وضعيف التسليح فيدخلون , ويوسف أخرب عيسى وحممد بأن يأتيا إىل املعتقل, ألتاجر ا يف أفريقيا

حرك بسرعة قبل أردنا أن نت, "إذا تأخرمت ستتطور األمور إىل ما هو أسوء: "قلت هلما, فتح الباب وخنرج ساملنيويهددونه في
جيب أن تثبت وتعلم : "وقلت ليوسف, البصمات وما إىل ذلكة لدولة أجنبية وتبدأ موضوع قراءة أن تتدخل أي جهة خمابراتي

ألنين قد استخرت اهللا من , نين سأخرج بإذن اهللاوكنت على يقني أ, "أن اهللا مع عباده يف كل شيء وسوف يفرجها اهللا علينا
ألسباب أمنية أو  االشتراك يف العملية ألا ستلغى متاما وإذا حجزت فلم أمتكن من, أفغانستان خبصوص العملية ضد الصهاينة

وطبعا كانوا , وبدأو حتقيقات سريعة معنا, ويف العصر نقلنا إىل مكتب األمن الداخلي للسي أي دي, تؤخر لسنوات عدة
  مسبقا, ألنين أعرف الكثري مما سيسألونين عنه, كالتالميذ معي

  إمسك؟ - 
  "حممد ورمسي" - 
  من أين؟ - 
  "جيء صومايلال" - 
  قلت من أين؟ - 
  "من الصومال" - 
  وكيف تتكلم السواحلية بطالق؟ - 
  "أنا من املناطق الباجونية الصومالية" - 
  حسنا مىت دخلت البالد - 
  ....قبل ستة أشهر" - 
  من أي منفذ؟ - 
  "عن طريق التهريب" - 
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  هل متلك أوراق اثباتية؟ - 
  "فأنا كما قلت دخلت عن طريق الالجئني! ال" - 

, مث أخرج الضابط األوراق اليت وجدت يف سيارتنا وهي بطاقة ورخصة وبطاقة شراء وبطاقة سياحية كينية وغريها
  فسألين

  هل تعرف صاحب هذه األوراق؟ - 
  "أين وجدت تلك األوراق؟, طبعا ال أعرف" - 
  قل نعم أم ال, أنت تسألين أم أنا أسألك - 
رمبا أجر لشخص ما سيارته ونسي أوراقه يف , صاحب السيارةأسأل هذا الكيين , قلت لك ال أعرف صاحبه" - 
  "السيارة

  هل تعرف هذا الشخص؟ - 
  :فقال, السؤال موجه ليوسف

  "شكله كهذا الصومايل الذي معنا" مث تابع , ونظر بدقة للبطاقة وكأنه ال يعلمها"..... واهللا" - 
  :وقلت للضابطفورا فتدخلت , يقصدين

  .فغضب" ,أعطين إياه, فأنا صومايل الجئ وال أملك أوراق, هذه األوراق ختصين عن نفسى لفرحت كثريا لو" - 
  اسحب يدك وال تتكلم بكلمة دون أن أسألك - 
  "حاضر يا فندم" - 

  وواصل الضابط االستجواب, أن اهللا لن يضيعنا أبدا تثقكنت أضحك يف نفسي فقد و
  هذا الكيين؟من أين تعرفت على  - 
  "طلبت منه خدمىت فقط يف املتجر الكبري حيث" - 
  وال تعرفه من قبل؟ - 
  "ال من قبل وال من بعد" - 
  أتعرف ماذا نفعل مبن يكذب علينا؟ - 
  "فقد تعملون فيه اللواط, طبعا أنا أعرف" - 

  فهذه العادات منتشرة فيهم, يعرفون ماذا أقصد وطبعا أعرف أن الضباط, فضحك اجلميع على كالمي
  صومايل؟ هل قلت بأنك, صحيح أنت تعرف - 
  "فالرجال هم أفضل, أنا صومايل ولكن ال أحب النساء, طبعا وماذا حتسبين كيين لوطي" - 

وقد , وبدأت أحكي هلم الكالم الفارغ, وعرفت حينها أن السالفة بدأت تعجبهم, وبدأ اجليمع يضحك من جديد
فقد أقفلت الباب , اولة اللعب بكرامتناوأردت أن أؤكد هلم أمرا مهما أنه ال جدوى حمل, نسوا االستجواب وبدأو مدهوشني

ألنين كنت أجيد السواحلية أكثر منهم فهم , وأتعبتهم كثريا يف الكالم, وقد يأسوا مين من أول حلظة من االستجواب, عليهم
  مث بدأ الستجواب من جديد, أما أنا فرجل من الساحل, من قبيلة الكيكويو وهم يتعلمون السواحلية تعلما

  ملن البطاقة املالية اليت اشتريت ا؟, ا من الكالم الفارغطيب خلين - 
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وأنا مهتم مبثل هذه التجارات مع الصوماليني حيث أشتري أوراق , كما قلت لك هناك عصابة باعت يل البطاقة" - 
  "وهل يف هذا أي خلل؟, ألسفر بين جلديت إىل أوروبا للعمل

  جرميتهمطبعا فيه خلل فأنت حرامي وتساعد احلرمية على  - 
  ",أنا أسترزق وال دخل يل باحلرمية وأمثاهلم" - 
لويد (, وصاحبها رجل له حسابات يف أضخم البنوك, إن البطاقة اليت استخدمتها بريطانية وفيها مبالغ كبرية جدا - 

  كيف وجدا من جديد؟) بنك
الشرطة وعرضوا علي البطاقة  كما قلت لك يف منطقة بونديين كنت هناك ليلة أمس وجاءت جمموعة وأظن أا من" - 

  ",ألا مليئة, وأنا اشتريتها فورا, بأربعة مائة دوالر
  وهل كانوا مسلحني؟, هل تعرفت عليهم - 
  "ومل يكونوا مسلحني, يافندم كنا بالليل ومل أميز وجوههم" - 
  وأين تسكن؟, هل لديك عائلة هنا يف ممباسا - 

, امسها تلفظت مل أجد سوى خالة عيسى الكيين وين صومايل كما قلطبعا هنا كان علي أن أتصرف بسرعة ومبا أن
ولكن عيسى أخربين ذات مرة بأن له خالة تعمل يف صيدلية يف وسط البلد يف منطقة , رغم أنين ال أعرفها ومل أرها من قبل

  ورديت على الضابط, "مكادارا"
  "كما قلت لك أنا الجيء صومايل ليس لدي عائلة هنا" - 
  وشكلك رجل أنيق وتاجر كبري, وأنت تلبس هذه الربطات, هل تسكن يف املنفى ويف الشارع, تسكن؟ طيب أين - 
  "فأنا أسافر إىل نريويب يف معظم األحيان, وال أسكن يف البيت كثريا, وأعيش عندها, طبعا يل خالة صومالية" - 
  .الحقا, املهم سننظر يف أمرك - 

ومايل وبدأ يسألين ليتأكد من لغيت الصومالية وكنت متوقع ذلك فسألين مث دخل علي ضابط استخبارات وهو كيين ص
  بالصومالية
  من أين أنت يا ولد؟ - 
  "وأنا يف ورطة هل تساعدين يا أخي, من مدينة مقديشو" - 
  !ال أساعد احلرمية - 

لكنة أهل  فهو صومايل كيين وهم ال جييدون, مث خرج من الغرفة فقد كانت لكنتىي الصومالية أحسن من لكنته
  مث قال يل الضابط الكيين, وهكذا تأكد اجلميع دون استثناء بأنين فعال من الصومال, مقديشو

  انظر من جديد إىل هذه األوراق هل تعرف هذا الشخص؟ - 
  ".فقلت له واهللا إنه يشبهين كثريا ولكن كما تعلم أنا صومايل وال أمتلك أوراق كينية" - 

ألن الصور كانت قدمية وأنا رفضت تلك األوراق ألثبت لنفسى الشخصية , اصوهكذا نفيت أي صلة بأوراقي اخل
لرمبا أملك أموال , وقد طمعوا يفّوقد أخذوا هاتفي اجلوال , وقد اجتمع علينا كل املخابرات يف تلك الغرفة الصغرية, األخرى

, ي أن ال يتمكنوا من معرفة شخصييت احلقيقةكل مهّ, وهذا شأن رجال األمن الكينيني فنحن نعرفهم جيدا, البطاقةأكثر مما يف 
ليستطيع الشباب من , وكنت أمشى معهم على مهل ولكن كنت مستعدا للصرب ولالستشهاد دون أن يكشفوا من أكون

  .تكملة املهمة األصلية اليت خرجنا من أجلها



                                        War against Islam                                               512 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             512 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

طاقته من ممباسا وأعطاهم بوأكد هلم أنه , تابع الضابط االستجواب مع يوسف وقد ثبت ونفي أي عالقة مسبقا يب
مث تركونا , وأنين رجل عادي من عصابة صومالية, كثريا ألم تأكدوا أننا لسنا على عالقة وهنا اطمأن قليب, واتصل بعائلته

  :فقلت له عرب النافذة, ورجعنا إىل زنزنتنا وقبيل املغرب أتى صاحب املتجر ليتفقدنا
كان األمر أبسط من هذا ولكنك كربت , قد رجعنا لك ذهبك, قضبان؟هل أنت مبسوط اآلن أن إخوانك وراء ال" - 
  ".ولكن إن شاء اهللا سأخرج وسوف جيزيك اهللا ما تستحق, املوضوع

وقد أخربه بأم سيسعون , وهو طبعا ال يعرفين وال يعرف عن يوسف أي عالقة بالقاعدة, وصل أخ يوسف ليتفقده
  :وقلت له, الخراجه من ورطته

  ".خطأت يف حق أخوك وهو برئإنين من أ" - 
, وبعد املغرب رأيت إمرة مسلمة بالقرب من الشباك فطلبنا منها أن حتضر لنا ماء, مل يعطى لنا أي أكل منذ وصولنا

وعرفت أم قد ارتبكوا , أما اإلخوة فلم يردوا علينا بأي اتصال, وجزاها اهللا خريا اجلزاء, فأحضرت لنا ماء وحليب وخبز
قلت , ألننا نعلمهم بأن يغريوا أماكنهم رد القبض على أي عضو من اخللية, وا مواقعهم كما كنت أتوقعورمبا قد غري

وهو ال يعرف إال كالم النظري أما العملي , كنت أثبته ألا املرة األوىل اليت يعتقل فيه, "لنا اال حتزن إن اهللا سيفرجه"ليوسف 
  :قلت له, خذت األمر بكل بساطةوتعجب مىن كثريا ألنين أ, فقد عرفه اليوم

بل حنن نعرف حقيقة أمرنا فال , يا يوسف إننا لسنا حرمية وال زناة وال جمرمني وال جتار خمدرات وال عصاة هللا" - 
واملسلم أمره , يف حال من األحوال, وال ينبغي أن نترك بعضنا, وأنا أمريك وموجود معك يف أَحلَك الظروف, داعي للقلق أبدا

  ."كله خري
ووصلت نفس العصابة اليت اعتقلتنا يف املتجر , شجعته كثريا على الثبات والذكر واللجوء إىل اهللا بالدعاء والصرب

وقد سارت بنا السيارة إىل وسط , وهي املسؤولة عنهم, كانوا ثالث رجال وامرأة أفريقية واحدة, وأخذتنا خارج املركز
وعرفت أم قصدوا ذلك ألن ذلك املركز ال يعذب فيه , ا يوسف هناك وتركوهوأنزلو" ماكوبا"مث اجتهنا إىل شرطة , البلد
ومل يقتنعوا , أما أنا فتأكدوا أنين رأس احلربة يف شراء الذهب, وهم قد عرفوا أنه كيين وليس له أي دخل مبا حصل, الرتالء

ونزلت هناك وسجلت نفسي " نيايل"ووصلنا إىل شرطة " نيايل"وهكذا حتركوا بالسيارة وعربوا جسر , كثريا من كالمي
مث غادرت العصابة , وتركها عند حارس االستقبال, واخلتم واحلذاء, وطلب مين نزع حزام السروال" حممد ورمسي حرسي"

  .وأخذين الشرطي إىل الزنزانة, املخابرتية
, لسجن يف الباكستانأنا قد دخلت ا, ال أدري كيف أصف لك يا أخي الوضع يف السجون الكينية, يا اهللا, يا اهللا

وجلان حقوق االنسان يف العامل قد كتبوا كثريا عن , ولكن مل أر عفونة ووساخة وعدم اهتمام بالبشر مثل السجون يف كينيا
وعندما دخلت مشيت فوق بعض املساجني , فأوال مل يكن هناك أي نور يف الغرفة, وقاحة االوضاع يف السجون الكينية

وطبعا رياح البول , والغرفة مكتومة برياح العفونة بسبب عدم وجود مروحة فيها, صني فوق بعضالنائمني كالسردين ومرصو
وقلت هلم بأن , وسلمت على اجلميع, وكأنين داخل حلمام معفن, يا ساتر, والغائط وعفونة احلمامات واضحة يف الغرفة

ومعظمهم , "من هذا اجلديد الذي يتعبنا؟" بالصراخ فبدأ املساجني, يوفروا يل مكان للصالة فلم أصلى املغرب وال العشاء بعد
وقال هلم , وهنا تدخل كبري املساجني وهو شاب مسلم, قلت هلم إنين سأصلى شاء من شاء وأىب من أىب, من الكفار طبعا

اجياد القبلة فتيممت على جدار الغرفة ألنه أطهر مكان واجتهدت يف , ياشباب افتحوا له اال للصالة رمبا يدعو لنا بالفرج
وتارة مستلقيا على , فقد منت جالسا, مث مل أجد مكانا للنوم إال قريبا من السطل الذي يستخدم للبول والغائط, وصليت
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وكنت طوال , وال أعرف كيف هؤالء يعيشون كل هذه األيام ذه الظروف القاسية واخلبيثة, كان الوضع صعبا جدا, اجلنب
فأنا بالنسبة هلم , مصر وغريها, املغرب, بالد احلرمني, ده املساجني يف غوانتينامو األردن وباغرامالليل أدعو اهللا أن يلطف بعبا

وفعال , يف خري كثري رغم أن غرفيت أقبح ولكنهم سجنوا من قبل عدو ال يرحم مشاعرهم واليترك ألحد أن يسأل عنهم
  .الصدق رسول اهللا عندما نصحنا بالدعاء والتعوذ من األسر وقهر الرج

طلع علينا فجرا جديدا حيث يوم , مل أمن طبعا والكل كان مشتاقا ليعرف من هو السجني اجلديد وبعد صالة الصبج
وقد تعجبوا مين فقالوا يل إن قضيتك , بدأ اجلميع يتعرف علي وقلت هلم بأنين الجئ صومايل ومهرب كبري ألوروبا, السبت

فأنا مهموم بقضييت ألنين أجنيب وليس معي , فقلت هلم ال أبايل مبن تكونون, ةأما حنن جمرمون قتل, سهل فأنت مل تقتل أحدا
, فسوف حيجزونك دون حمام وال حماكمة إيل يوم االثنني, فقالوا يل إن حظك سيء فاليوم هو السبت وغدا يوم األحد, أحد

, ع أخباري عن يوسف وعن الشبابوطبعا انقط, قلت يف نفسى أي حماكمة أنا أريد أن أخرج من هذا السجن اآلن قبل غدا
فتظهر أمريكا يف الوسائل , فعندئذ تأيت األيف يب أي وتستلمين منهم, وكل ما أريده اخلروج قبل أن يكتشفوا من أكون

هل نسينا أن نيب اهللا يوسف دخل , فالرجال هم من يدخلون السجون, وأما السجن فال خيوفنا, االعالم بأا خططت لذلك
ولنبلونكم حىت نعلم {واالمتحانات هي أهم الوسائل البتالء ااهدين وإال ما معىن قوله تعايل , ه أكثر مناالسجن ومكث في

فأنا يف , وكنت أعرف أن اهللا لن يضيعىن أبدا, يا سالم على كالم رب العاملني }ااهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
ونعم الركن الشديد الذي يلجأ إليه العبد , عي عند الشدائد والسفريات واحملنفهو دائما م, سبيله وأريد طاعته وليس معصيته

وال يظن البعض أن اهللا لو مل يفرج عليه يف كرب ما أنه قد نسيه ألن هذا طبعا , واهللا كنت واثقا من فرج اهللا, عند الكرب
  .فالرضا بقضاء اهللا وقدره من أركان اإلميان, قلة أدب مع رب العاملني

وبدأوا , واصطحبين شرطيني إىل غرفة جماورة, اب الزنزانة يف الساعة السابعة صباحا وطلب مين أن أخرج منهافتح ب
فقلت هلم بأن الذهب قد أخذه صاحب املتجر أما بطاقة السحب فقد استلمها رجال , يسألونين عن الذهب واألموال

اليت تترك آثار على اجلسم وقد مزقوا جسمي بالضربات وأنا ال وبدأوا يضربونين بشدة باهلراوات املطاطية والسياط , املباحث
وعندما أكملوا تعذييب ردوين إىل , وبعد عشرة دقائق من الضرب, فهم يطمعون يف املال فقط ال غري, أنظر إليهم أصال

وال وأنا ال أملك فقلت هلم إم يريدون الذهب واألم, ملاذا يضربونك؟, وقد تعجب املساجني من ذلك وسألوين, الزنزانة
  .شيئا مما يريدونه

وخرجنا مجيعا للطابور , وهو قد اشترك يف اعتقايل يوم اجلمعة, حضر الضابط املسؤول يف الساعة التاسعة صباحا
مث وزع لنا الفطور قطعتني من شرحية اخلبز , فقلت له حاضر" حممد ورمسي"وبدأ يقرأ أمساء املساجني مث قرأ إمسي , الصباحي
مث أحضر الضابط شخصا ليطلبين فذهبت , وبعد الطعام رجعنا للزنزانة, محر وطبعا مل يكن لدي أي شهية لألكلوشاي أ
  :وقال يل, ملكتبه

  أيريدك أن ختربين من كان وراء سرقة البطاقة الربيطانية - 
ء اللصوص وأدلك قد أخربت املخابرات كل شيء وأنا مستعد بأن أذهب إىل تلك املنطقة وننتظر حىت يظهر هؤال" - 
  "عليهم

  :فقال يل, وحاولت معه ألغريه بأي مال مقابل أن أخرج بسرعة
أما قضيتك فمع , أنت هنا يا ورمسي للنوم فقط, إن أمرك حتت سلطة املخابرات ولن أستطيع أن أفعل شيء - 
  فهمت؟, املباحث
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  "فهمت يا فندم" - 
لطاغية املخابراتية يف الساعة العاشرة صباحا وأخرجتين من وبعد قليل جاءت العصابة ا, رجعت إىل الزنزانة من جديد

  :وقلت للمرأة املسؤولة, السجن
  "هناك فردين من الشرطة قد عذبوين كثريا وأنا ال أستطيع أن أحترك جيدا بسبب الضربات" - 
  من هم؟ - 

  :سألتين بغضب وتعجب فقلت هلا
  "فماذا تستفيدين لو مت يف السجن؟, رقوا خامتيوقد س, وأنت قدتين إىل هنا لكي أعذب, تعرفينهم جيدا" - 
فأنت , ولو ثبت أن لديك عالقة ا, ألننا تعرفنا على العصابة اليت اشتريت منها البطاقة, إن قضيتك صعبا جدا - 

  .شخص مهم جدا بالنسبة لنا
  "فقد قلت لكم ما أعرفه, ليس يل عالقة حبرمية وال غريهم" - 

  :فردت علي بغضب شدبد
  رف أن تلك العصابة متتلك أسلحة وغريها؟أتع - 
أنتم ألقيتم , هل لديك إثبات أنين من تلك العصابة؟, وكأنك تصنفين من ارمني, ال أعرف ماذا حتكي اآلن" - 

  "القبض علي وأنا أشتري يف متجر ومل أسرق يف املتجر أتفهمني ما أقول؟
  هيا اركب السيارة وخنرج من هذا املكان - 
  "تأخذينين اليوم؟إىل أين " - 
  سوف نعذبك كثريا, ال تسأل لكن أؤكد لك أنك ستقول كل شيء اليوم - 
  "ألنكم ستعذبون شخصا برئ, إذًا صنفين من املوتى مسبقا" - 
  إنك عجيب يا ورمسي أال تستسلم أبدا؟ - 
حضرت كل ولو أ, أنتم الذين تتعبون أنفسكم مع رجل صومايل الجئ حبجة أنه حرامي, أستسلم ألي شيء؟" - 

  "وليس يل عالقة م, ملفات كبار جتار املخدرات يف ممباسا واحلرمية لن جتد امسي فيها
  .سنرى أمرك اليوم - 

, وهكذا حتركت السيارة يف مناطق بامبوري حيث هناك غابة يتم تعذيب املساجني فيها وبدون أن يشعر أحدا م
وهناك أدخلوين تلك الغرفة ولكن مل , سى الذي احضروين منه باألمسولكن قبل الذهاب إىل هناك توجهوا إىل املركز الرئي

فأمره أهون وأنا قد شعرت , وقد علمت بأنه سيحاكم يوم االثنني ويدفع ضمان مايل مقابل اخلروج, يكن يوسف معي
وكان كبريهم رجل  وحضرت تلك العصابة اليت اعتقلتين, مث طلبين كبري املباحث يف ممباسا وطلعت عنده يف املكتب, بارتياح

  :وسألين, من الكيكويو مث أتى رجل خمرب مسلم من الباجون السواحليني وامسه سامل األعور
  يا ورمسي أمل تقل بأن لديك خالة صومالية هنا؟ - 
  "نعم قلت ذلك" - 
  إذًا هل ممكن أن نذهب إليها؟ - 

  :ل عجيبولكن كنت أريد الفرار منهم مث سألين سؤا, ومل يكن لدى أي عائلة طبعا
  وكم تدفع لنا مقابل أن نتركك؟ - 
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  :قلت له, ويف نفس الوقت تريد أن تتأكد من عالقايت, هنا عرفت أن العصابة املخابرتية تريد املال
  "$1000سوف أدفع لكم " - 

  :ورفضوا وقالوا يل بكل صراحة
  ري ونريد مبلغا أكرب من ذلكإن عددنا كب - 

  :فقلت له,  هذا املبلغ ألستخدمه ضد الصهاينةكنت أضحك يف نفسى وأقول يا رب وفّر يل
  "هل هذا يكفي؟$, 2500طيب سأدفع " - 
  .جيد جدا هذا يكفينا كلنا - 

  :مث دخلت معهم يف تفاصيل فأخربم
  "جيب أن أتصل خباليت الصومالية ونتكلم معها قبل الذهاب" - 

أن أذهب إىل أي منطقة مفتوحة مع تلك ولكن كنت أريد , وطبعا ليس يل خالة يف ممباسا ولست من أهل ممباسا
فعلى أية حال املوت على يد هؤالء أهون من , هذا ما خططه لنفسى وال أبايل لو ضربوين بالرصاص, العصابة وأهرب منها

  .وعيسى كان قد عرفين على صيدلية خالته, واتفقنا أننا سنتحرك بعد العصر, الذل يف السجن
وأخربوين بأن ألبس ربطة , ظفوا أنفسهم جيدا وهم ينتظرون مبالغ كبرية ليتقسموهارجعت العصابة املخابرتية وقد ن

الفرنسية  504وحتركت سيارتني واحدة البيجو , العنق وحذاءي الغايل وأظهر نفسى كأنين رجل أعمال وقد فعلت ذلك
مسلمان والسائق , عي ثالث رجالوم, وكنت يف البيجو األمامية, وأخرى نيسان يبانية فيها دعم من رجال مكافحة االجرام

ومل أشعرهم بأنين أريد اهلرب كنت أتكلم معهم وأمزح , ومعهم مسدسات وأسلحة كالشنكوف, صلييب واملرأة الصليبية
نزلت املرأة الصليبية وذهبت لتسأل عن خالة عيسى فقيل هلا بأا , وعندما وصلنا يف صيدلية مكادارا, معهم وأضحك معهم

  :وصرخت يف وجهي, ورجعت وهي غضبانة جدا, ولكنها قد غادرت للبيت فعال تعمل هناك
  أنت تلعب بنا أين خالتك املزعومة؟ - 
  "وملاذا تصرخني سنذهب إىل البيت" - 

  :فقال هلا, وتدخل سامل األعور وهو يف السيارة الثانية وهو رئيس اموعة
  أليس كذلك يا ورمسي؟, التهخففي عليه يف الكالم فهو رجل نزيه وسوف يرشدنا إىل بيت خ - 
  ".كيبوكوين"بلى يا سامل سأفعل ذلك فهي تسكن يف حي  - 

م عندما رتبنا عمليات شرق 1998أنا أعرف جيدا تلك املنطقة فقد سكنتها مع الشيخ أبو حممد املصري يف سنة 
وخالة عيسى , ا القدمية عن قلبأحفظ زقازيقهو, طيع أن تدخل يف عمقها أبداوالسيارات ال تست, أفريقيا وهي كلها زقازيق

  .وتذكرت أن عيسى قد عرفين ذات مرة على العمارة اليت تسكنها, تسكن هناك ولكنين مل يسبق يل أن ذهبت إىل بيتها
أوقفوا السيارات "وعندما اقتربنا من منطقة البيت قلت هلم , حتركت السيارتني من جديد إىل حي ممباسا التارخيية

وهم , مث بقي شخصان ليحرسا سيارات املخابرات ونزل مخسة معي, فتوقفوا, "ألن البيت بالداخل ,سندخل يف الزقازيق
ومل يظهروا لألهايل أنين معتقل فلم يريدوا لفت األنظار وهكذا سار اثنني منهم , مسلحون باملسدسات ومعروفون يف املنطقة

ومل أستطع أن أجد البيت يف املرة , ودخلنا الزقازيق, يأمامي وبقي املرأة وسامل األعور معي ورجل هندي سيخي كان وراء
أعرف أنك رئيس عصابة وأنت ", وبدأ يصرخ يف وجهي, وقد غضب املشرك السيخي, األويل ألنين ال أعرف العمارة جيدا

  :ونظرت يف وجهه وقلت لسامل األعور" تريد أن تدخلنا يف مناطق خطرية ليقتلونا
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  م عجيبكال, أتسمع ما يقوله زميلك؟" - 
  تابع يا ورمسي حىت جتد البيت - 
فأنا مع  جمموعة من الساذجني , وأنا أدعو اهللا بالفرج القريب, أخذم يف حماولة جديدة والسيخي يشتم ويلعن - 

وفعال وجدت بيت خالة عيسى بعد , الذين ال يفهمون عملهم أبدا وينبغي أن أستغل الفرصة وأتوكل على اهللا وأهرب منهم
  فبادرا بالسالم وسألتها, ففتحت اخلادمة االفريقية لنا الباب, وعندما وصلنا طرقت الباب, وطلعنا للشقة, دعناء شدي
  "؟,هل عبداهللا موجود" - 

  :ولكن قلت هلا, وطبعا هي ال تعرف من عبداهللا
  ".تفضلوا يف الداخل"لرجال املخابرات وقلت " هيا نادي أي أحد يف البيت" - 

  :ألو البنت اخلادموطبعا عندما دخلو س
  هل تعرفني هذا الرجل؟ - 

وتأكد سامل األعور , ويف احلقيقة مل أر تلك اخلادمة يف حيايت, فقالت نعم أنا أعرفه, فلمزا بعيىن بأن تقول نعم
, فخرجت جدته وبدأت تصرخ عليهم, وجمموعته أنين أسكن يف ذلك البيت مث دخلوا بقوة وبدأوا يسألون عن خالة عيسى

إنه ليس إبننا ومل أره يف حيايت وملاذا تلعبون بنا ", وترد عليهم اجلدة" أليس هذا إبنكم؟"وهم يرددون " تريدون يف بيتنا؟ ماذا"
أنتم جمانيني هذا يلعب بكم ال نعرفه وال نعرف أحدا "وهي تقول هلم , "أين غرفته؟"وهم بدأو يسألوا " يف بيتنا من تكونون؟

وهذه العائلة , وحصل هناك فيلم هندي فأنا مل أر عائلة عيسى من قبل, ع يف استجواب أهل البيتوطبعا امك اجلمي, "مثله
وقد نظرت , فهو من حيرسين وكان معي يف الصالة, أما املشرك السيخي املتني الذي ظهر بطنه من أمام ظهره, ال تعرفين أبدا

فلو رجعت ثانية مع هذه العصابة االجرامية إىل السجن  ,قلت يف نفسي هذه هي الفرصة املتاحة يل, للباب جيدا وحسبتها
  .ألم قد كشفوا أنين لعبت م" سيعذبونين حىت املوت"

  

  االفالت من العصابة املخابراتية
  

وهكذا دفعت الرجل املشرك , دعوت اهللا يف سري أن يسهل يل ما هو أصعب وجيعل يل خمرجا يف هذا الكرب
بل كنت أطري بفضل اهللا , ألنين مل أنزل منه, مث بدأت أطري من على السالمل, باب كالصاروخالسيخي بكل قوة واجتهت حنو ال

وأنا طبعا , "اطلق عليه النار... اطلق عليه"وهم جيرون وراءي ويصرخون , ومل أخذ سوى ثواين فقط حىت كنت يف األسفل
والثالثة تؤدي إىل العمق يف , رم والثانية كذلكوهناك ثالث ممرات واحدة خترج للشارع العام وفيه سيا, قد وصلت لألسفل

وكل هذا يف ثوان فليس هناك وقت للتفكري , وقد أهلمين اهللا أن أخذ الثالث, الزقازيق الكثرية املتفرعة حيث تتشابك البيوت
لت يف بيت ل من دقيقة وبدال أن أخرج للشارع دخوتركت تلك املنطقة يف أق, إن الفراعنة وراءي ويصرخون, واالنتظار

: فقلت هلما, وقبل الدخول قابلت امرأتني يف مدخل الشارع الصغري وأردت أن أبعدمها حىت ال تعرفا أين سأجته, عائلة مسلمة
مل يرين أحد و, وهكذا متكنت من إختيار املوقع اجلديد لإلختباء, فاختفيا, "إذهابا من هنا فورا... هناك شرطة تطارد الناس"

فقد حشرت نفسي يف املوانع اخللفية وهي عبارة عن سياج من الزنك ودخلت بالقوة إىل حوش البيت , أثناء الدخول للبيت
وكان البيت مبين , مبا جيري احلي بدون أن يعرف أهلهوهذا بفضل اهللا ومتكنت من طلوع يف سطح البيت السو, من اخللف

وتيممت سريعا , قيت هناك أدعو اهللا بكل جهدبالزنك من فوق ولكن هناك فاصل وقاية للحر ويستخدم كمخزن وهكذا ب
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اجلهة عن  وبقيت يف السطح إىل املغرب فتأكدت أم مل يعرفوا أبدا, وصليت الظهر والعصر مجع تأخري وقصرا وجالسا طبعا
أنا حر يف الصباح كنت يف السجن واآلن بفضل ثقيت باهللا قد جنىن اهللا من شرهم و, ياسالم عليك على احلرية, االيت سلكته

مث تيممت من جديد وصليت املغرب والعشاء مجع , فليس هناك شيء أحلى من احلرية, وطبعا مل أشعر باجلوع أبدا, طليق
مث استخرت , فلم أرد أن أصدر أي صوت أثناء وجودي على السطح ألن ال ينتبه أصحاب البيت, وأنا يف حالة عجيبة, تقدمي

ب أن اهللا والغري, وقد استقر قليب بأن أصرب إىل ما قبل الفجر, الفجر حيث ينام اجلميعاهللا باخلروج مبكرا أو الصرب حىت قبل 
فبإمكاين أن أحترك ولو قليال دون , فصوت املاء يغطي على كل شيء, من أي صوتقد أنزل املطر ومل أتوسوس بعد ذلك 

ورغم بقائي فوق القطن القدمي والسطح , باروما تعجبت منه أيضا أنين مل أشعر باحلساسية رغم أنين ال أحتمل أي غ, مشكلة
  .مليئ باألتربة ولكن اهللا لطف يب ومل أعطس أبدا

فقد تبني يل بأن السطح مستخدم لوضع األغراض القدمية , دخل الظالم الدامس وأنا على السطح ومل أستطع النوم
, بدأت بتنفيذ ما قد استخرت اهللا من أجله, ويف الثانية صباحا, ولذلك اختفيت جيدا يف القطن, وتوقعت أن يطلع أحد إيلّ

وأعرف أن الوضع األمين , فقد قررت بأن أغري مالبسي األنقية بأخرى مقطعة ألبدو كانون ألنين ال أمحل أوراق ثبوتية
قة اليت وعندما قمت ألغري مالبسى األنيقة باملمز, فهناك رجال األمن يف كل مكان واستقريت على الفكرة, جنوين يف املدينة

وفتشت جيدا فوجدت سرواال جرتا , مشيت ببطء شديد ووصلت عند سلة املالبس املستعملة والقدمية, كانت على السطح
فجأة مسعت أحدا يطلع على , مث قمت بتغيري مالبسي وبعد أن أكملت ذلك, وفنيلة بأكوام طويلة وبغطاء الرأس, ممزق

كاين وتبني يل أنه حيمل شوال جديد من املالبس القدمية لريميها على وأسرعت للجلوس يف م, السطح عرب السلم اخلشيب
ولكن كانت عناية اهللا معي , السطح ولكنه مسع حركيت وقد تعجب من الصوت وبدأ ينظر ميينا ويسارا وأنا أتابعه يف الظالم

, قد خوفتين كثريا! نت هناأ"وارتاح ذلك الرجل وقال هلا , وسبحان اهللا خرجت قطة ومل أدري من أين أتت وبدأت متوء
, فحمدت اهللا أنه مل يكتشفين أبدا, والقطة سارت بعيدا عنه وهو ترك الشوال ونزل" اقلب وجهك عىن, ظننتك شيء آخر

وحذائي الغايل , وعدت إىل القطن من جديد ويف نفسى أقول يا أصحاب الدار قد تركت لكم أمجل ما أملك من مالبسى
وأما بالليل فقد , وضحكت ألنين يف الصباح كنت سجينا ورجل أعمال! دمتوه منذ سنواتأللبس ما قد استخ, وقميصى

ورجعت من حيث , ومع آذان الفجر األول نزلت دوء من السلم اخلشيب, أصبحت خمفي وجمنونا يلبس املالبس املقطعة
  .وبعد عدة دقائق كنت خارجا, دخلت

ي بعض القوارير املوسخة ألبدو فعال أنين جمنون ومل يتعرض يل وقد جلبت مع, بدأت أسري يف زقازيق حي كيبوكوين
ووصلت إىل املأمن عند أحد األصدقاء وطرقت باب بيته ففتح يل وقد , كم اليت هرولت فيها5أحد طوال املسافة األكثر من 

  .وقد تعجب من منظري مث ابتسم وفرح وكبر لرؤييت" هارون"تعجب من الشخصية وقلت له ال ختف إنين 
  ونبأ هروبك من السجن أفرح اجلميع, إننا يف قلق - 
  "هل عرفت السلطات الكينية أن اهلارب هو فاضل هارون؟" - 
ويف كل حمطات الشرطة ومكتوب فيها مطلوب , لكنها وزعت صورك يف السجون كلها, مل تنتبه لذلك, ال - 
  "حممد ورمسي"وباسم صومايل , للعدالة

  "هل يوسف خرج من السجن؟" - 
  غدا إن شاء اهللا, ظن كذلك وسيذهب إىل احملكمة يوم األثننيأ - 
  "لن أستطيع أن أعود إىل أي أحد اآلن وال أدري ما فعل عيسى والترتاين" - 
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  إما قد سافرا يف نفس يوم اجلمعة إىل خارج ممباسا وال ندري إىل أين - 
  "يا سالم يعين أم ليسوا يف ممباسا؟" - 
  خرجواطبعا حسب معلوماتنا قد  - 
  "ال بأس سوف نعرف مكام قريبا" - 

فبما أم مل يكونوا قد صوروين أي , وهكذا أصبحت يف أمان وأشاهد من جديد صوري ولكن بشخصية جديدة
وقد علموا أنين ال أشبه تلك الصور ولكن ليس , صورة فقد استخدموا الصور املوجودة يف الرخصة الكينية والبطاقة املزيفة

  . وأنا محدت اهللا كثريا أم مل يعرفوا أن هذه الشخصية هي شخصية هارون فاضل املطلوب عامليا, أخرى لديهم أي وسيلة
  :فبدأ بالكالم, فقد خرج بضمان مايل بشرط عدم السفر قبل احملاكمة, يف يوم اإلثنني التقيت بيوسف

  وهناك تبادل لالامات بينهم, رجال األمن غضبانني جدا ألنك أفلت منهم - 
  "وماذا بشأن عائلة عيسى؟" - 
ولكن اجلدة طردم وقالت هلم بأن الشخص , رجعت العصابة املخابراتية للبيت للبحث عن أي شيئ له صلة بك - 

  وطبعا مل يصدقوا كالمها, املطلوب هرب من بني أيديكم وأنتم تدخلون البيوت لتضايقوا على النساء
وأعرف أن عائلة عيسى رمبا تغضب منه ولكن إن شاء اهللا ,  هناكمل يكن لدي أي حل آخر إال أن أذهب م إىل" - 

  "ستمر املرحلة بسالم
  أتعرف أن عيسى والترتاين قد وصال إىل المو ورمبا غادرا اليوم إىل الصومال - 
  "وأين الصواريخ واألسلحة؟! ذه السرعة, أنت متزح طبعا" - 
  قد وضعوها يف مأمن وأنا أعرف مكاا - 
واحلمد هللا , تستطيع أن ترمي كل االامات علي, ى وال خترج فاألمر أصبح أسهل مادام أنا حر طليقطيب ستبق" - 

  "أنك خرجت بسالم
بدال من أن ميسحو القرص , كسروا احلاسوبو, لألسف الشديد فقد أحرق الشباب كل صور زوجتك وأوالدك - 

  وا أنك وقعتفلم يصدق, حالة ذهول أعين أم كانوا يف, الداخلي أو يفكوه
أتعرف يا يوسف أن ما حصل , وميكن أن يرجعوا, ال بأس إذا اتصلوا بك أخربهم بأنين قد خرجت وأنين خبري" - 

وجيب أن نستغل , وكيف نتصرف يف األزمات, كان يف صاحلنا وكأن اهللا يريد أن ينبهنا إىل االجراءات األمنية األكثر احتياطا
  "وتابع موضوع جميء الطائرة, أكثر وننظم أنفسنا, هذه النقطة لصاحلنا

  وجيب علي أن أوقع كل يوم, أنا سأذهب إىل احملكمة قريبا - 
  "وكيف تصرف عائلتك؟, ال بأس اعمل ما تشاء إىل أن تتأكد أنك آمن مث اختفي منهم" - 
  ولكنه من ساعدين يف اخلروج مقابل الضمان املايل, أخي قد غضب كثريا - 
  "اتصلوا يب, أنا سأختفي ملدة طويلة عندما تكونون جاهزين, تكال بأس ال تغضب عائل" - 

  .وذهبت لسردايب عند األخ الذي استضافين, وهكذا ودعت صاحلا الذي قابلته يف مسجد متواضع بعد صالة العشاء
وهكذا , وجزيرة بايت, كانت هناك جمموعة من الدعاة تتحرك يف رحلة دعوية يف قرى الساحل الكينية حيث المو

فكان النشاط الدعوي مرتكز على اجلانب العقائدي وترسيخ العقيدة , افقت تلك اموعة يف رحلتها وقد عملنا عمال جيدار
ومل تكن هذه اموعة , والبعد عن البدع واخلرافات اليت تسود تلك املناطق وقد رحب بنا, الصحيحة لدى أهايل القرى
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وعندما وصلنا قرية سييو يف جزيرة بايت بقينا هناك لفترة , ريد املشاركة معهمتعرف عىن أي شيء سوى أنين رجل ميين كيين أ
استخرت اهللا على البقاء يف تلك , وعندما قررت اموعة من العودة إىل ممباسا بعد عشرة أيام من اجلوالت, ثالث أيام تقرييا

  .القرية

  قرية سييو الساحلية
  

ألنين بطبيعيت أحب , دت أن أختفي لفترة أطول واالبتعاد من املدنوهكذا بدأت مرحلة جديدة يف حيايت حيث أر
حياة الريف وقد تعجبت من بساطة الناس يف تلك القرية الصغرية حيث احلمري والسمك والفوانيس واألقمار البدرية وبساطة 

يف تلك القرية اليت ال تتجاوز  واأللفة واحملبة وأهلها كعائلة واحدة وقد بدأت مرحلة جديدة, العيش وصياح الديوك يف الفجر
  .متر عرضا 150مترا طوال و 300

وتعجبت من ذلك وقلت له استمر يف العمل , اتصلت بيوسف وأكد يل بأن حممد الترتاين وعيسى قد وصال مقديشو
ث السفر أي تطور جديد ارسل يل شخصا ليس لدي أي جوال وايء إىل هنا حيتاج إىل ثالث مراحل حي, وأنا يف قرية سييو

مث دخول القرية عن طريق قارب صغري ألن املمر البحري املؤدي , إىل المو أوال مث السفر إىل مداخل القرية عن طريق البحر
وهي قرية على شواطئ احمليط اهلندي الداخلي وتارخيية حيث يأتيها الزوار من مجيع أحناء العامل , إىل القرية مليئة بالصخور

وهذا احلكم امتد من شواطئ سلطنة عمان إىل شواطئ , من عهد احلكم العماين للساحل ة االسالميةرؤية اآلثار التارخييل
ويف هذه اجلزيرة اليت تسمى , وهناك قلعة تارخيية يف هذه القرية الصغرية اليت كانت عاصمة االسالم جلزيرة بايت, موزامبيق

قرى اسالمية ويسكنها قبائل ممزوجة من الباجون والصومالني واهلنود تقع عدة , كم تقريبا 30بالالمو الغربية واليت يبلغ طوهلا 
" كيزنغيتيين"مث قرية , 1994فازا وقد مررت يف هذه القرية عندما غرق قاربنا يف سنة , وأشهر قراها هي عاصمتها, والعرب

لكيامبوين يف سنة وقد مررت فيها عندما استأجرنا قارب شراع من هناك ودخلت مع شيخ سويدان وعيسى الترتاين 
وأنا قد زرا كلها إال قرية بايت فلم , اليت مسيت اجلزيرة كلها بامسها, مث قرية بايت, مث قرية سييو" شوندوا"مث قرية , م1996

  .وهي مسكن العرب, أمتكن من زيارا
ومل أطلب , يل واحلفظحيث التجويد والترت, اتفقت مع احدى املدارس االسالمية يف القرية بأن أدرس القرآن الكرمي

, وتدريس القرآن من أفضل العبادات على االطالق, أي مقابل ألنين كنت أمتىن أن أقدم وأعلم ما تعلمته منذ سنوات
, فحىت جهادنا الكفار هو من باب الدعوة إىل اهللا, والدعوة إىل اهللا هي أساس كل شيئ" وخريكم من تعلم القرآن وعلمه"

لقد جت جا جديدا يف املدرسة ودعوت الفتيات , أصبحت واحد منهم حيث تكلمت بلهجتهموقد أحبين سكان القرية و
وقد اندجمت متاما يف , باللون األبيض وكان أمر عظيم ومردوده مقبول لديهن وعائالن, وألول مرة بارتداء اجلالبيب املوحدة

وكنت أنظم دروسا خصوصية أتكلم عن السياسة الشرعية , هوأصبح لدي عائلة حتميين ومنربا أتكلم من, احلياة اليومية للقرية
وكنت أركز على املرأة ألن الساحل الكيين رغم أن اجليمع مسلمني إال أن , وضة املرأة املسلمة وحماضرات عن تبعات العصر

  .وهناك كثري من األوالد الغري شرعيني, جرمية الزىن منتشرة
, على البساطة وعدم التشدد واكتفيت باملذهب الشافعي يف كل العباداتجت ج االعتدال وعدم اخلالف وركزت 

األستاذ "ومسوين " عبدالكرمي شريف حسني"باسم , وانتحلت شخصية جديدة, وكسبت قلوب مجيع أهل القرية دون استثناء
ملادة التجويد وقد عملت كل ما بوسعي من تقدمي األفضل يف ختصصي وجنحت يف جذب الشباب والشابات , "عبد الكرمي

وأصعب ما كنت أواجهه هي تدريس , مث قررت إدارة املدرسة بأن أدرس مادة اإلمالء للصف التاسع والثامن, وحفظ القرآن
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وطلبت من املعهد أن يكون ذلك من وراء حجاب ولكن ليس من عادام فعل , وبنات قرى الساحل متساهالت, البنات
فكلهن بالغات العمر , والسابع والثامن والتاسع لبس النقاب ولكن دون جدوىمث طلبت من طالبات الصف السادس , ذلك

فكلهن , أعرف أن هذا ليس اختالط غري مشروع, يأتني إىل املعهد االسالمي ويدرسن صباحا يف املدارس العصرية ويف املساء
ألن عورة , ن كاشفات الوجوهوليس هناك أي خلوة غري شرعية وال مانع من تدريسهن وه, وأنا مدرسهم, حمارم لغريهن

حيث , ومل أنقطع عن التدريس وبقيت يف القرية لفترة طويلة جدا, املرأة كل بدا عدا الوجه والكفني والدين واسع واحلمدهللا
فلم يكن هناك كهرباء عام , كانت ظروف القرية عادية ولكننا تعودنا عليها, أنام وأكل وأشرب وأعبد ريب وكأنين يف بلدي

وكنت منسجما مع , ينة صغرية توزع األنوار ملن تيسر له الدفع حيث املصباح الواحد يقابل دوالرا ونصف يف الشهربل مك
وبعد املغرب أحفِّظ البنات سورة الكهف وأفسرها , الفانوس فقد نظمت دروس ليلية يف بيت العائلة اليت استضافتين

ورياض , ونقرأ يف السرية النبوية من كتاب الرحيق املختوم, فارسيبالسواحلية من كتاب التفسري للشيخ العالمة عبداهللا 
  .الصاحلني

وهذه املمارسات منتشرة يف القرية وتأثر الشباب , حتديا حقيقيا فالباجون البحار يستخدمون خمدر احلشيش واجهت
وهذه القرية , خدر اخلبيثالشباب النتائج العكسية لذلك امل حماربتها باملوعظة احلسنة وإبصاروكنت أحاول , من ذلك

وقد تعلمت هذه , مشهورة بأا حتتفظ بتراث قدمي حيث تصنع األحذية اجللدية العربية الفاخرة باستخدام جلود البقرة واملعز
 وهناك تشابه, إن التعلم احملن احلرفية من سنة األنبياء, وهذه األحذية اجللدية تصنع أيضا يف جزر القمر, احلرفة من ألف للياء

بل الكل عرف , وطبعا مل يعرف أحدا أنين من جزر القمر أبدا, مثل مراسم الزواج واللباس, بني القري القمرية وقرية سييو
قد أحبين اجلميع دون استثناء فكنت أتفقد الطالب والطالبات يف بيوم وأسأل عن أحواهلم إذا غابو عن , أنين ميين كيين

وهذا أمر منتشر يف الساحل فالنساء أكثر , فترة أن البنات تأثرن بدعويت أكثر من األوالدوالذي الحظته طوال تلك ال, املدرسة
وهذا ما , وأظن هذا يف كل العامل فنسبة قدوم النساء لتعلم القرآن والسنة النبوية ترتفع واحلمدهللا, التزاما بالسنة من األوالد

يف القرية كانت البنات البالغات ال يرتدين احلجاب إال عند  وعندما وصلت ألول املرة, نريده فاملرأة هي أساس اتمع
, ولكن مل مير شهرا حىت وفقين اهللا فقد شرحت هلن أن احلجاب فرض شرعي كالصالة وغريها, الذهاب للمدرسة فقط

ردها من بعض واختذنا اجراءات صارمة للبنات اللوايت ال تلتزمن باحلجاب خارج املدرسة حيث تسجل امسها ويتم معاقبتها بط
لقد احترمين , وقد جنحنا يف تلك اخلطة والتزمن البنات دون ضغط بل بقناعة باحلجاب واحلمدهللا, احلصص ملدة يوم كامل

وقلت هلن إن البنات قد أحبنب شخصييت يف التعامل معهن , البنات واألمهات وكن يتعجنب لتلك التغريات اليت حصلت بسرعة
  .لشخص عندما حيب شخصا آخر يتبعه يف كل شيء وأهم شيئ هو الصدق واألخالق الطيبةوا, وصدقي يف تدريسهن القرآن

  

  احلالة االجتماعية
  

ا وصلت للقرية مل تكن هناك وعندم, ورسم الطبيعة, احلمدهللا فأنا شخص أحب الرياضة وأحب فنون القتال القريب
مث تطورت األمور , ين من منطقتها وكانت زم يومياوقد انضممت لناد كابل لكو, لكرة القدم ناد قندهار وناد كابلسوى 

إن الشباب املسلم يف كينيا , وهذه األمساء كلها قد أختريت دون تدخل مىن أبدا, "القاعدة"حيث ظهر ناد آخر ومسي بنادي 
ايت الشخصية عدم ن من أمنيأل, ومل يكن أحد يعرف أنين من القاعدة أو جماهد, حيبون الشيخ أسامة وقادة اإلمارة االسالمية

ألن , حنن نواجه عدوا شرسا فال ينبغي ألحدنا أن يفصح ألحد أنه جماهد ألن هذا األمر خطري يف هذا القرن ,فعل ذلك
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وعندما سجلت نفسى يف ناد كابل كمدافع , ااهدين هم من يقف يف الصف األول ضد الغطرسة واألمربيالية الصهيونية
مث عملنا جسلة تقييم للمبارة وأخربت ناد كابل بأن , وى ناد يف القرية وهي باسم سواحليهزمنا يف أول مبارة من قبل أق

لنرى إن كان ذلك سيفيد يف املستقبل وقد , وهكذا تطوعت باحلراسة يف املرمى, سبب اهلزمية هو عدم خربة حارس املرمى
وكان , أن أكون حارس منتخب القريةذلك اليوم ورشحت  ذأثبت قدرايت يف عدة مباريات حيث أخذنا ثالث كؤوس من

مث قررت االعتزال ألسباب آدبية فقد تأملت أن معظم طاليب يلعبون ضدي , اجلميع يتعجب من األستاذ وهو يلعب الكرة
والكرة كما , فكنت خائفا من أن يسيء أحدهم اآلدب معي أثناء اللعب, وعندما يسخنون مع اللعبة ينسون أم مع أستاذهم

وقد هزمناهم ونادي , مث مع نادي السواحلي, ولعبت ائية ضد قندهار وقد هزمناهم, ع فيه باب من أبواب إبليسيعلم اجلمي
وقد حزن الفريق كثريا لقراري ولكن , وكانت مباراتنا مع القاعدة هي األشد ولكن هزمناهم أيضا مث اعتزلت اللعبة, القاعدة

  .بارات النهائية واملهمةوقلت هلم سوف ألعب يف امل, شرحت هلم األسباب
وصحيح أنين متمدن ولكن من صغري , تعجب أهل القرية كلهم مىن كيف استطعت أن أندمج مع بيئتهم الريفية

ومل أكن أصلي صالة اجلمعة يف , كنت أذهب إىل املزارع وأزرع وأفعل ما يفعله اجليمع يف حيام اليومي, أحب الريف
وأصحابنا من مذهب الشافعي يكرهون , اك مقابر أمام احملراب مباشرة دون أي حاجزفقد كان هن, املسجد الكبري للقرية

 5وكنت أسري كل يوم مجعة مسافة , وأنا من عاديت أن أحتاط يف أمور العبادات ألن ال يذهب جمهودي هباءا منثورا, ذلك
أهلها قد تعودو على رؤييت يف كل وسكاا من أصول باجون الصني والصومال و" شنغا"كم ألصلي يف قرية صغرية امسها 

  . مجعة
إا عائلة , مبا أنين أحتدث عن مرحلة سييو جيب أن أتكلم عن العائلة اليت استضافتين فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

والعائلة تتكون منه وزوجته وولد , وجده رجل مهاجر من اهلند, من أصول هندية حيث األب امسه حممد سيف كوبوى
, 19سنة وفهمي  22مث البنت صلحى وكانت تتعلم يف معهد املعلمني شانزو مبماسا وعمرها , يسكن بعيدا امسه سيدمتزوج 
وأكرمتين فقد , وقد أحبتين هذه العائلة جبد, 3وذوالكفل  5وفاطمة  7وأمي  9وحممد  10وزينات  13وصباح  15وآمنة 

وولده األكرب من زوجته , فقد حضر ووجدين يف البيت, موجودا وعندما وصلت مل يكن, كان أبو العائلة هو شيخ القرية
, مهندس ميكانيكي وسياسي ونائب البلدية لقريته وكان يعيش يف ممباسا ومل ألتقي به يف تلك الفترة, األويل هو حممد كوبوى

وكانت األم وامسها , ئلةفقد كانت تعاملين كأحد أفراد العا, ومل تقصر هذه العائلة معي يف أي يوم من أيام وجودي معها
فلم أخفي التزامي يف قرية , ولكن عائلة مقديشو تتخلف متاما عن هذه العائلة, تذكرين بعائلة اخلالة مرمي يف مقديشو, "إيتاء"

ألا أحبتين بصدق بسبب , تفتخر لدى اجلميع بأنين ولدها" إيتاء"وكانت , سييو واجلميع يعلم أنين متدين وشافعي املذهب
أنا أعترف وأشهد اهللا أن هذه العائلة أكرمتين أشد الكرم رغم أا مل تكن تعرف أا حتمي أكثر , يت هلا كأم حقيقيمعامل

لعدم جلب املشاكل إليها فأي تسرب , نعم أقول احلق مل أفصح هلذه العائلة عن شخصييت احلقيقية, املطلوبني يف العامل
  .ويكفيها أا أكرمتين, بةللمعلومات يعين معاناة هلذه العائلة الطي

وقالت يل بأن هناك ضيف يف , "أمي"فجاءت البنت الصغرية , يف ذات يوم وبعد العصر حتديدا كنت أدرس يف املعهد
وقاطعت الدرس وذهبت فورا للبيت ألجد الشهيد , وقد تعجبت من سيأيت من ممباسا من أجلي سوى يوسف, البيت ويطلبك
, إنه من طرف عائليت, وقلت للخالة إيتاء, ثريا فقد مر علي شهرين منذ أن تركت ممباساوقد رحبت به ك, فومو الكيين

, وقد وصلت دفعات مسك القرش إىل ممباسا بأمان, وأكد يل بأن حممد الترتاين قد رجع, وهكذا أعطاين فومو كل األخبار
وأن ,  هذه القرية خري من أي شيء يف هذه املرحلةفقلت له إنين يف عمل كبري فالدعوة يف, "نريد أن تعود إلينا لنبدأ العمل"
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وكنا يف , وعندما تكونون جاهزيني فعال بكل املواد عندئذ سأحترك إليكم, يهدي اهللا بك رجل واحد خري من محر النعم
  .وأنا بقيت يف القرية, رجع فومو إىل ممباسا, الشهر التاسع

, لعلي أجد بعض أخبار زوجيت أم لقمان واإلخوة يف الباكستانلتفحص االنترنت , قررت ألول مرة أن أنزل إىل المو
  :وقد تعجب من رؤييت فقلت له, وأثناء ذلك قابلت عيسى الكيين دون سابق تنسيق

  ,"ماذا تعمل هنا؟" - 
  لقد وصلنا من كم يوم - 
  "من معك هنا؟" - 
  عبد اجلبار, أبو طلحة, أبو دجانة, أنا - 
  "إذًا سألتقي بأيب طلحة" - 

أسرعت إىل غرفتهم ودردشنا قليال مث أكد يل , فرصة كبرية يل بأن ألتقي بأمرينا ألعرف ما هي أخر التطوراتإا 
وأيضا , بأننا يف املرحلة النهائية وجيب أن أسافر معهم إىل ممباسا لنبدأ بتلك املرحلة فقد وصلت كل املتفجرات من الصومال

, وعملية شرق أفريقية الثانية شهدت زواجات كثرية ماشاء اهللا, خ حسنازداد عدد املتزوجني من الشباب فقد تزوج األ
وهكذا , فعندما جئت مل يكن أحد من الشباب متزوج أما اآلن فقد تزوج معظم الشباب وبقي عيسى الترتاين وعبداجلبار فقط

, طوط الصهيونيةمل تبدأ بايءمل يبقى يف الصومال سوى حيىي الصومايل وعيسى الترتاين ومازالت هناك مشكلة تواجهنا فاخل
, وأكدت له بأنين أعيش يف قرية نائية ومدرسا هناك, وطبعا مل أرفض طلب األمري أبو طلحة السوداين فليس ذلك من شأين

  .وتقفل املدارس حبلول شهر رمضان املبارك وسأنزل إن شاء اهللا, وجيب أن أرجع إليها ألكمل ما بدأته
بأن اإلخوة يف كراتشى عملوا مقابلة مع الصحفي يسرى فودة من قناة اجلزيرة بشأن اتفقنا على ذلك مث أخربين 
  :فقلت له, عمليات احلادية عشرة من استمرب

  "هل هذا هو الصواب أن جنلب لنا اإلعالم بعد سنة؟" - 
  .ونسأل اهللا أن حيفظ اجلميع, هم أدرى بأمنهم - 

ومل أشهده ألنين ال أملك الكهرباء أوال يف القرية فما بالك , غايةى سري للموفعال عرضت شاشة اجلزيرة برناجمها املس
وقد التزم االستاذ فودة بكل , وأنا شهدت الشريط فيما بعد, أما طلحة والشباب فقد شهدوه يف مقديشو, بالتليفيزيون

, ريث جيدا مث عمل اللقاءكان بإمكام الت, مل أرتح ملا فعله الشبابو, كثرية خبصوص تلك اللقاءات وهناك ألغاز, عهوده
, وقد أتعبوا يسرى فودة مث يف النهاية أراد بعضهم أن يتاجر باألشرطة وهذا ليس من شأننا مث أرسلوها لقناة اجلزيرة يف الدوحة

وهي تالحق اجلزيرة , كان جيب عليهم االحتياط ألننا نعلم جيدا بأن أمريكا تتدخل يف كل شيئ باسم مكافحة االرهاب
فقناة اجلزيرة هي قناة عادية قومية وتابعة للعوملة , انا وحتاول تصنيفها بأا تدعم ااهدين وهذا واهللا كذب وتانظلما وعدو
  .وتنقل األخبار كما هي وتترك احلكم للمشاهد, اجلديدة

, م وقد اشتريت جوال جديد وخط ألبقى على اتصال, ودعتهم مجيعا فاجتهوا إىل ممباسا وأنا رجعت إىل قرييت
  .ألن الشبكة ال تعمل جيدا يف سييو, وكنت أذهب إىل قرية شانغا الستقبال الرسائل القصرية منهم

وجيب هنا أن أبني أمرا  مهما يف استراتيجية , يف شهر أكتوبر حصلت عمليات منتجع بايل اليت استهدف األستراليني
م هو البحث عن املالهي 2001كانت التعليمات من سنة وال واتلني يف أي حال من األحعملنا بأننا ال نقصد ايذاء الغري مق

وأؤكد هنا بأن أولياتنا اجلنود وليس كل السائح أجنيب , اليت يرتديها العساكر من قوات الناتو الذين حياربوننا يف أفغانستان
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وحنن على , ب بالطرق اليت يفهمهاوالوضع القائم حاليا يفرض لنا أن نتعامل مع الغر, حىت لو كان بلده حتاربنا فهو مل حياربنا
ال يعقل جلنود الناتو أن يقتلوا ويسجنوا أصحابنا يف افغانستان وغريها مث يأتون إىل ديار , والساحات مفتوحة, حرب طبعا

يف ما تسموم سياح أبرياء حنن نسميهم كفار غزاة وزناة وجمرمني حماربني جاءوا لينشروا األمراض , املسلمني لينعمو بالسالم
القوات الغربية كلها يف حماربتنا يف  تفقد اجتمع, جمتمعاتنا بعد أن قتلوا وشردوا اآلالف يف ديار املسلمني فهم عساكر

فقد أعلن الشيخ أسامة لنا بأن كل , أفغانستان ومل متيز بني مساجد ومستشفيات وحنن لن نبقى مكتفي األيدي إيزاء ذلك
وحنن سوف نضرب هذه , دنا يف أفغانستان كلها قوات ودول قد أعلنت احلرب ضدناقوات الناتو اليت اشتركت يف احلرب ض

لنجعلها تتراجع يف حرا ضدنا وتترك , الدول وهذه القوات بالطرق املناسب يف ديارهم وديارنا مع مراعاة مصاحل املسلمني
فالعدو نرد باملثل إننا , فواضح دون تشويش هؤالء الغزات يف بايل ولو أردت معرفة رية ايها القارئوهكذا مت ضرب , أراضينا

ولكنين شخصيا لن أقود عملية ضد سياح عاديني , مل يفرق بني طفل وامرأة وعجوز أثناء مواجهته لنا يف أفغانستان أو العراق
ني منهم فبعد الدراسات لو تبين يل أم سياح عاديني فال أضرم وهذا أمر سهل ميكننا أن نعرف العسكري, غري عسكريني

جيب أن . وباآلالف ولكن ال نبايل مالسياح يوميا  اعيش يف دول يكثر فيهولو أردت ضرب سياح عاديني فنحن ن ,والعاديني
يعرف مجيع شعوب الدول حلف الناتو أن حكومام قد أعلنت احلرب علينا وحنن من حقنا الرد مبا يناسب حجمنا 

والعملية كانت الرسالة األويل إىل , لدول تذوق ما يذوقه الشعوب أثناء احلروبوامكانياتنا ونرد بالعمليات اليت جتعل ا
األمريكان ليعلموا أم حاربوا الناس يف أفغانستان وهم  قد خرجوا وانتشروا يف كل مكان ولن تستطيعوا بعد اليوم من 

وليس هناك مجاعة اسالمية , تعرف ذلك وليس للشيخ أبو بكر باعشري أي دخل بعملية بايل واملخابرات األمريكية, إيقافهم
هناك شباب مسلم جماهد كان يف أفغانستان يريد أن يقول للغرب بأن , فكل هذا من الوهم إلهانة الدعوة ورموزها, اندنوسية

 نفس يبتعدوا من بالدنا فقد نشرمت الزىن والفاحشة والفجور يف بالد االسالم باسم السياحة وأنتم جنود تسولون يف بالدنا ويف
فأنتم , مث تسافرون لقطر أو مصر أو اجلزيرة أو اندونوسيا وغريها لقضاء العطلة الصيفية, الوقت تقتلون املاليني يف العراق يوميا

وأقول بكل وضوح أن القاعدة هي حركة صغرية هلا ايديولوجية الدفاع عن , أهداف لنا إذا مل ترحلوا وتتركوننا وشأننا
إال , وهناك حركات كثرية اآلن يف العامل تعمل عمليات ضد الغربيني دون ختطيط من القاعدة, هادمصاحل األمة عن طريق اجل

أم يتبعون نفس االيديولوجية ولكن ليس هناك أوامر مباشرة من الشيخ أسامة أو قيادة القاعدة ملعظم العمليات اليت جتري 
, وبعضها ال ختدم العمل اجلهادي, تيار األهداف عشوائية جداوميكن أن تالحظ أن اخ, بعد أحداث احلادية عشر من اسبتمرب

أما , فعمليات القاعدة النوعية ختطط من قبل قياداا تستهدف بدقة العدو وأهداف مشروعة عسكرية سياسية أو اقتصادية
فلم يقل يل أحدا , ةهذا ليس من ختطيط قيادات القاعد, ضرب وسط مجاعي أورويب رد وأقول رد أم أوروبيني أو كفار

ألننا , من قيادات القاعدة يف يوم من األيام إنزل يف الشوارع األوروبية وغريها واضرب أي شخص متحرك يف جو الزحام
وحنن لسنا يف , أوال مل يعادونا وثانيا قد يكون هناك مسلمون فيما بينهم, نعرف أن مثل ذلك ال يردع احلكومات االوروبية

وأنا أقول هذا ألنين أدين اهللا باجلهاد يف سبيله وال , راق وفليسطني والشيشان وغريها حيث التترس واردمواجهة مباشرة كالع
فالرسول كان واضحا , وكل قائد ميداين سوف حياسب أمام اهللا بعمله وليس بأوامر الشيخ أسامة, أريد أن خيتلط املفاهيم

واحلكمة يف ذلك أنه ممكن حماكمة من , مهم وليس على حكم اهللاعندما أخرب أمراء الغزوات بأن يرتلوا الناس على أحكا
وانظر إىل عمليات ضرب السفارات أهداف سياسية للعدو , ولن تكون تلك احملاكمات باسم اهللا, يرتكب خمالفات يف اجلهاد

وحنن نعلم جيدا أنه ال , يةمث ضربنا اجلنود الصهاينة يف كينيا أثناء عطلتهم الصيف, ضربنا السي أي إيه يف نريويب, األمريكي
 تمث ضرب ,إذًا اختيار األهداف يكون أوال عسكري وإن تتمكن من ذلك فسياسي وإال فاقتصادي, يوجد صهوين مدين أبدا
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مث ضرب الصهاينة يف تونس مث التفجريات اليت استهدفت مراكز , هدف عسكري واضح وضوح الشمسوهي املدمرة كول 
بالد احلرمني وغزوات واشنطن ونيويورك كلها حتمل بصمات القاعدة األم مباشرة أقصد  عسكرية وأقول عكسرية فقط يف

وختتلف عن العمليات األخرى كلها اليت ليست للقاعدة األم أي ختطيط فيها رغم أن امسها قد استخدمت سواء من , التخطيط
, ن جوا جنا ولكن مل يفهموا رسالتنا متاماقبل األعداء للترويج على احلرب ضد اإلرهاب أو من قبل بعض ااهدين الذي

ففي أي "وإذا ركزت السمع جيدا يف معىن كالم الشيخ أسامة , وقد اندجموا مع القاعدة ولكنهم حيملون أفكارهم الشخصية
, ما أحل لنا أفعالنا هي ردة فعل ألفعل الكفار يف, "ويف أي مذهب دماءكم دماء ودماءنا ماء, ملة قتالكم أبرياء وقتالنا هباء

وأنصح الشباب بأن يبتعدوا من أفكار التكفري وغريها اليت ال ختدم اجلهاد وااهدين وحناول أن جنمع قوانا وشعوبنا لعدو 
  .وتكفري املسلمني وضرب ديارهم, ونبتعد عن االقتتال الداخلي, واحد وهم الصهاينة ومن سار على درم من األمريكان

هي من ختطيط بعض ااهدين الذين كانوا , بسالن ولندن ومدريد وغريها كثرية يف شرق آسياوبايل والدار البيضاء و
ومتأكد أا ليست موجهة مباشرة من قبلنا فكلنا نعرف أن , يف أفغانستان وأجزم أم ليسوا أعضاء دائمني يف القاعدة األم

رية ميتلكون قرارام وكان لديهم معسكرام اخلاصة يف الشباب ااهد من مشال أفريقيا وسوريا واألردن واجلماعات املص
, أو استهداف أماكن مدنيا بدال من األماكن العسكرية املشروعة, وليس من استراتيجية الشيخ أسامة ضرب العزل, أفغانستان

وكل , أصال مدين بينهم إال املدنيني من الكيان الصهيوين فهذه الدولة مل متيز أبدا يف حرا ضد الشعب الفلسطيين وال يوجد
ولن نقصد قتل مدنيني من تلك الدول , وحكوماا اليت تبنت مبادئ قتل املسلمني العزل نالحقها يف كل مكان" الناتو"قوات 
والشيخ أيضا بريئ من تلك العمليات , سلفا ةولكننا ميكن أن نتترس م يف ضرب حكومام حيث األهداف املذكور, أبدا

وهذا واهللا حرام , عراق وغريها اليت تستهدف عزل من املسلمني بسبب أم شيعة أو سنة مل يوافقوا رأينااليت حتصل يف ال
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا فإن فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم وحسام ", وحرام وحرام

أريد أن أقول هنا بأن شباب كثريون كانوا يف أفغانستان ومل يكونوا , أو كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم" على اهللا
وبعضهم تعاقد مع مجاعات مصرية وشامية ومشال أفريقية هلا مناهجها يف تكفري احلكومات وكل , منتمني لتنظيم القاعدة

وحنن مسؤولون أمام اهللا مبا  هؤالء قد رجعوا إىل بلدام وأوروبا وغريها وهم يعملون دون قيد وال أوامر من الشيخ مباشرة
  .نفعل ونقول ونعتقد

يف آخر يوم من شهر شعبان أقيمت حفالت اية املوسم الدراسي واستقبال شهر رمضان املبارك ووزعت اجلوائز 
فقد بكت , للناجحني يف االمتحانات السنوية وأثناء احلفالت وبعد صالة العصر ودعت اجلميع يف جو مشحون من احلزن

وهكذا ودعت , وأخربت اجلميع بأنين مسافر ورمبا لن أرجع, والطالبات وخرج معظم طالب املدرسة لتوديعي االمهات
تريد وبشدة أن أتزوج بنتها آمنة " إيتاء"وكانت اخلالة , العائلة اليت عشت عندها وأخربا بأنين سأتزوج يف اليمن مث أرجع

, وإذا وافقوا أن أتزوج بثانية سوف أقبل عرضها فيما بعد, أشاور أهلي أوال وأخربا أنين جيب أن, سنة 15البالغة من العمر 
  .وودعت اجلميع وأقفلت تليفون اجلوال واجتهنا إىل مدينة المو

, كنا يف الليلة األويل من رمضان عندما تابعنا أخبار مسرحية موسكو حيث قام شباب الشيشان بقيادة برايف
على كفار الروس من اخلروج من ديار املسلمني واالفراج عن األسرى يف السجون  باقتحامها يف عملية ناجحة للضغط
ولكن ال أحد يتكلم عنها متاما كالسجون املصرية واألردنية واملغربية اليت هي أشد من أبو , الروسية اليت هي أشد من غوانتنامو

  .غريب وهذه هي احلقيقة
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ن ولكن تكرب الروس وأرادوا أ, اوضاتا وكان على الروس قبول املفومل تفجر طبع, مل تكن نية الشباب تفجري املسرح
وبدال من التفاوض جلأوا إىل اخليانة وجيب أن يعلم اجلميع أن فعل روسيا أجرب كل احلركات الشيشانية على , يلعبو بالشباب

ث وحمظور عامليا وال عدم التفاوض مع الروس يف أي حال من األحوال وقد متكن القوات الروسية من ضخ سم غازي خبي
ولو كان نوايا اإلخوة هي تدمري , وقتلت األعداد الكبرية من اإلخوة ومتكن بعضهم من االنسحاب, أحد يعرف عنها شيئ

فقد قتلت , أما أكرب اخلسائر فقد حلقت بأبناء روسيا, املسرح لقام هؤالء املنسحبني بتفجري القنابل املوزعة يف كل مكان
أما األرامل الشيشانيات فقد , وهكذا قامت السلطات واملخابرات الروسية باعدام شعبها بنفسها, مهمالغازات السامة معظ

, ونعم باهللا نساء الشيشان اللوايت يشاركن الرجل يف اجلهاد املشروع, خرجن من أجل أوالدهن وأزواجهن وكرامة أرضهن
أخي القارئ أريد أن أفهمك أن عمليات , من ااهدينوهكذا شهدت األمة االسالمية مأساة أخرى مبقتل أولئك األبطال 

فليست هناك مدينة أو بيت يف غروزين مل , فلن تصل إىل جزء من عمليات الروسية داخل الشيشان, اإلخوة مهما بلغت
دون  إا جمازر بشعة وقتل لألطفال وتشريد املالين, وليست هناك عائلة شيشانية مل تفقد ابنا هلا, تصب بقذيفة روسية

نعم إا إبادة , وكما يفعل اهلندوس بشباب وقرى كشمري, متاما كما يفعل االمريكان بإخواننا يف العراق وأفغانستان, مراقب
  .مجاعية ضد الشعب املسلم يف كل مكان باسم احلرية والدميوقراطية وال حول والقوة إال باهللا

وهو كيين حضرمي من مدينة , عمر وامسه فيصل عليمن ال 20أثناء وجودي يف مدينة المو تعرفت على شاب يف 
وطبعا أبوه رجل مهاجر قدمي جاء ليكسب العيش يف كينيا أثناء جماعة اليمن وقد فتح اهللا عليه وأصبح له , سيأون حبضرموت

عصرية ولكنه وقد أكمل دراسته ال, وهو شاب طيب متدين قدم نفسه يل وأخربين بأنه حيبين يف اهللا, أراضي وأمالك يف ممباسا
  :فقلت له, يريد الذهاب إىل أفغانستان

  "العمل يف خارج أفغانستان, ليس هناك عمل منظم حاليا يف أفغانستان" - 
  لكنين مل أتدرب من قبل - 
فيمكن أن تكون طيارا وتفيد األمة وتكون صيادا وتفيد األمة وتكون مهندسا , يا أخي التدريب اآلن خيتلف كثريا" - 

  "وتكون مربمج كومبيوتر فتدمر العدو األمريكي وأنت جالس يف بيتك ,وتفيد اجلهاد
  أنا جاهز ألي عملية استشهادية ضد اجلنود األمريكان وقوات الناتو والصهاينة - 
, فهو ينظر إىل عزائمنا فإذا عرف أن العبد جاد فيما ينويه فسوف يوفقه وجيزيه مبا ينويه, إن اهللا لن يضيع مسعاك" - 

  "ن تدعو اهللا بأن يوفقك إن شاء اهللاوجيب عليك أ
وتذكرت نفسي عندما , قد تعجبت من صغر سنه وحبه للجهاد واستعداده الزهاق روحه الرضاء ربه سبحانه وتعاىل

وسافرنا إىل ممباسا يف , "سوف أتصل بك إذا احتجت إليك"وقلت له , سنة18ذهبت ألفغانستان ألول مرة وكان عمري 
, فقد سافرت مباشرة بعد أن غريت الباص, ن علي مشوار آخر يف نريويب ومل أخرب أحد بذلكوكا, أول يوم من رمضان

م ووصلنا بعد املغرب فقد أفطرنا داخل 1998وتوجهت إىل نريويب لتكون املرة األوىل اليت أسافر إليها بعد أن غادرا سنة 
وقد أكملت مهميت يف اليوم الثاين , رها عزام رمحه اهللاورأيت النصب التذكاري للسفارة األمريكية القدمية اليت دم, الباص

  .ساعة 48وركبت باص آخر ألرجع إىل ممباسا فلم أذق طعم النوم خالل 
واتصلت بيوسف وجاء بسيارة باجريو وأخذين للبيت اجلديد يف حي ووصلت إىل ممباسا ثاين يوم من رمضان إننا يف 

ف وزوجته والعزابة أمثال عبد اجلبار وطلحة السوداين وأبو دجانة الصومايل ويسكن فيه األخ فومو وزوجته ويوس, "تشودا"
عمل أبو طلحة السوداين جلسة معلوماتية وأطلعين على آخر , أما عيسى فقد كان يسكن يف بيت منفصل, وأنا سأنضم إليهم
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ومت تبديل السيارة الصغرية بالباجريو اليت , هافقد أكد لنا اإلخوة بأن الطائرة الصهيونية ترتل يف ممباسا ولكنهم مل يرو, التقارير
  .ستستخدم يف التفجري ضد فندق الصهاينة

ولكنه نفى كل التهم ورفض أي , أكد يل يوسف أنه ذهب للمحكمة وقد ام أنه من اشترى الذهب وأنه يعرفين
هكذا أكد لعائلته أنه مسافر للخارج و, وقرر أخريا أن يقاطعها, مث طلب منه أن يراجع احملكمة كل أسبوع, عالقة يب سابقا

  .ألن عائلته ال تعرف أين يسكن, أي إذا جاء رجال األمن وسألوا عنه سيقال هلم طبعا أنه خارج كيينا
  

  االستعدادات لضرب الصهاينة
  

 وأهم, م1998مل جند أي صعوبات فلدينا خربة , مل يبقى لنا سوى أن نبدأ باالستعدادات الالزمة لتجهيز السيارة
وهكذا اجتهدنا يف رمضان بالقيام والصالة والدعاء بأن ينصرنا هللا سبحانه وتعايل يف هذا , شيء أن ال يعرف اجلريان بعملنا

وقد حزنت عندما , سنضرب مقرام وطائرام, فالعملية هي األوىل من نوعها منذ احتالل الصهاينة لفليسطني, الشهر املبارك
, وقلت لطلحة جيب أن نسرع يف عملنا, وهو الشاب املكي الذي بقي من خلية املدمرة الكول ,عرفت أن األخ املال قد اعتقل

كنت خائفا ألن ال خيرب احملقيقني عن عملنا اجلديد يف , فهؤالء الشباب ميكن أن يبوحوا بأي معلومة للكفار حتت التعذيب
رغم أنه ال يعلم ما نفعله إال أنه ,  شهر سبتمروطبعا ال ننسى أن رمزي بن شيبة قد اعتقل يف كراتشى يف, شرق أفريقيا

ويبدو أن سبب االعتقال هي بصمات , صاحب خالد الشيخ الذي كان يعلم مبهمىت يف شرق أفريقيا وكنت على اتصال به
الصوت فقد أرسل شريطا للجزيرة وأظهر صوته احلقيقي رغم أن الصحفي األستاذ يسري فودة مل خيرب أحدا أن صاحب 

إذا اإلخوة أنفسهم قد أخطأوا يف  ,فسجل صوته احلقيقي لدى األمريكان, و ذلك الشخص الذي عمل معه اللقاءالصوت ه
  .التعجل لالظهار املقابالت واألشرطة

وكنا نتخذ مجيع االجراءات الالزمة أثناء احملادثات حيث , "تشودا"بدأنا عمل جاد وقوي يف البيت اجلديد يف منتجع 
, ألن كثري من إخواننا يف كراتشى وقعوا بسبب االتصاالت, وخنرج البطاريات منها, اإلذاعات واملوبايالتنطفئ التليفيزيون و

وفرقة تتأكد من " جونفو"فرقة تم باملنطقة اليت ستضرب منها الطائرة يف مرتفاعات , قسمنا العمل اخلارجي إىل قسمني
 األخ طلحة بأن أقود الفرقة الثانية اليت تم مبجيئ الصهاينة ومجع وقد اختارين, وصول الصهاينة وجتمع املعلومات عن فندقهم

وتأكدنا أن الترميمات قد , اليت تقع فيها الفندق" أوكامباال"وهكذا عملنا جوالت يف منطقة , آخر املعلومات عن الفندق
والرتالء كلهم من الصهاينة وال يسمح وتأكدنا متاما بأن الفندق ملكا لرجل صهيوين , انتهت وبدأ السياح بالتدفق إىل الفندق

مث أخربين األخ طلحة بأن هناك أخني , وكأننا نضرم يف تل أبيب, لقد اخترنا هدفا مشروعا بكل املقايس, لغريهم يف الرتول
ثالث  وقلت له بأن هناك أخ, واألخ الثاين أبو سعيد احلضرمي, مها األخ فومو حممد الكيين, سيقومان بالعملية االستشهادية

وراجعنا األخ ووجدناه , وميكن ترك أحد املتزوجني لعملية أخرى وقد وافق على ذلك, وامسه فيصل وأنا أفضله ألنه عزايب
وسوف , ومن مث راجعه طلحة لوحده وعندما آتاين قال يل بأن األخ جاهز ولكن األولوية للشباب القدمي, مهتم جدا وجاهز

واستبعد األخ فيصل , فقلت له األمر يرجع إليك, ر يريد القيام بالعملية بدال من أحدمهايغضبون لو أخربناهم بأن هناك أخ آخ
وذهبت عنده وصربته وقلت له بأن اهللا سيبلغه منازل الشهداء ولو مات , من العملية وحزن حزنا شديدا عندما علم باألمر

وراجع اإلخوة كل , الطائرة بط فعال يف ممباسا تابعت عملي فكان علي ألول مرة منذ سنة أن أتأكد إن كانت, على فراشه
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ومل يتمكن أحد من خالل ستة أشهر من رؤيتها أثناء اهلبوط , السفريات يف االنترنت وأبلغونا بأا ترتل يف ممباسا ليلة اخلميس
  .واالقالع

وكانت الساعة  ,مبمباسا" موي انترناشيونل"وذهبنا إىل مطار , خرجت من البيت ومعي األخ الشهيد احلضرمي
فعرفت حينها أن الطائرة سترتل , وبقينا يف السيارة مث رأيت تدفق القوات اخلاصة الكينية للمطار, الواحدة بعد منتصف الليل

وأخربت األخ أن , حيث بدأت باصات النقل اخلاص بالوصول, ومل خنرج من السيارة بل صربنا إىل الثالثة صباحا, قريبا
 األراضي احملتلة قد وصلوا ونزلت من السيارة واجتهت إىل بوابة اخلروج واختلطت بعدد كبري من الصهاينة املغادرين إىل

ضحكت يف نفسى وقلت , راكبا سريجعون إىل األراضي احملتلة بعد قضاء إجازم يف كينيا 150الصهاينة فكانوا أكثر من 
, بالد االسالم يف ممباسا ويف املقابل يقتلون أحباءنا يف فلسطنيياليتين قنبلة ألنفجر يف هؤالء العساكر الذين يتمتعون هنا يف 

أتعرف كان جيب أن تكون العملية اليوم وليس بتفجريات ", ورجعت إىل األخ يف السيارة وقلت له, كلهم عساكر جمرمني
يدا أن أفضل جندي وأنا أعرف ج, "نأيت برشاشات وحنصد هؤالء ارمني من الصهاينة حصدا وتنتهي املوضوع, وال غريها

وقد تفاعل األخ , ومل يشتركوا يف معارك حقيقيا, كيين سيهرب مع أول طلقة فاجليش الكييين من أجنب اجليوش يف العامل
مث , ونضرب هؤالء قبل وصول الطائرة بدقائق, الشهيد معي وقلت له أرأيت لو أتينا بسيارة التفجري إىل هنا يوم العملية

قلت له إن , فقال يل لكن الطائرة سترجع عندما تعرف أن هناك عملية حصلت يف املطار, ذا رائعا؟نستهدف الطائرة أليس ه
وما نريده أن تكون الضربة موجعة ونوقع عدد كبري من , الطائرة ستطري يف أي يوم من األيام وسوف نصيدها يف املستقبل

فقد , عندنا ومل ننتبه يف أي حلظة أنه ميكن عدم إصابتهاويف احلقيقة كانت الطائرة أهم شيئ , اخلسائر يف صفوف بين صهيون
فذهبت من جديد , مث دخل املغادرين إىل الصالة, كنا متأكدين مائة باملائة أننا سنصيبها بالصاروخني وهذا ما أجهلناه كثريا

ساعة من اهلبوط  وأمسكت العد التنازيل وبعد, فعرفت أا قد هبطت فعال ومحدت اهللا على ذلك, ألقرأ شاشات العرض
ومن مث , وقد تأكدت من لغتهم فأنا أفهم اللكنة اليهودية, ووقفت يف املخرج كأحد املستقبلني, خرجت أول دفعة منهم

جمموعة ستتجه إىل , راكبا 40كانت خسمة باصات ويف كل باص أكثر من , ركبوا نفس الباصات اليت أتت باملغادرين
وهي مملوكة ألحد , كال الفندقني يف منطقة واحدة وتبعد عن بعض مبائة متر فقطو" لو سوليي"واألخرى إىل " براديز"

كان املطار املكان , كانت سيارتنا ال تبعد عن باصام سوى أمتار فقط, وتأكدت أم ركبوا الباصات وحتركوا, الصهاينة
واهللا , ومن مث إذا طارت الطائرة نضرا ,حيث نضرب الوافدين يف اخلارج, املثايل لتنفيذ العملية وأنا عن نفسى رشحت ذلك

وملا خرجت الباصات اتصلت باإلخوة الذين , ولكن سأشرح األسباب اليت أحالت دون تلك اخلطة, شاهد على ما أقول
, يا شباب كل الركاب خرجوا يف خالل ساعة ونصف"وهي بعيدة عنا طبعا " جونفو"كانوا يف موقع مراقبة الطائرة يف منطقة 

, فقالوا لنا بأا موجودة يف املدرج, "هل الطائرة أقلعت؟, رنا املطار متجهني إىل الفندق وأنا أحسب فرق التوقيتوقد غاد
حيث خترج السيارات من الشارع العام إىل الشارع وتابعت الباصات إىل آخر نقطة , ووقتها كانت الشمس قد طلعت

وسألتهم من , وأعطيت األخوة الوقت بالضبط, فندق الربادايزيضا إىل يؤدي أترايب وهو شارع  الفرعي املؤدي إىل أوكامباال
  .ففهمت أن الطائرة ليست لديها موعدا حمدد لالقالع, جديد هل الطائرة أقلعت؟ فردوا علي بال

رت وطبعا تأخ, وعملنا جاهدين يف التأكد من املعلومات الالزمة, رجعنا إىل البيت شاكرين اهللا أننا تأكدنا من جميئهم
وعندما رجعت اخللية املتخصصة , وهذا يعين أن الوافدين قد وصلوا ودخلوا الفندق واستقروا يف غرفهم, الطائرة كثريا

حيث أمجعنا بني املعلومات عن الوافدين واملغادرين ووصول , عملنا جلسة حتليلية للمعلومات اليت توفرت لدينا, بالطائرة
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وأنا قدمت أراءي السابقة وكانت هناك أراء كثرية حول عملية التنفيذ وختلصت هذه , الوافدين يف الفندق واقالع الطائرة
  األفكار يف النقاط التالية

  تفجري السيارة لدى الوافدين يف املطار ومن مث ضرب الطائرة ألا ستطري يف أي حال من األحوال ولو بعد أسبوع -1
لثانية تدخل يف صالة املغادرة وتفجر الصالة اليت يتواجد فيها األوىل يف الوافدين يف املطار وا, تفجري سيارتني -2
  املغادرين

  مث ضرب الطائرة, تفجري السيارة أثناء سري الباصات إىل الفندق -3
  .مث تفجري السيارة يف املغادرين أثناء عودم إىل الفندق لالنتظار, ضرب الطائرة قبل اهلبوط -4
  .جري السيارة يف الفندقضرب الطائرة أثناء االقالع مث تف -5

ألنين أعرف ومتأكد أن الطائرة سوف تطري يف , وكنت أميل إىل احلالة األوىل والثانية, وكل هذه االحتماالت درست
, ولكن الشباب عارضوا الفكرة, واألهداف تكون أمامنا وستكون هناك إصابات مباشرة لكل الوافدين, أي حال من األحوال
فأكدت هلم أننا , وليست العملية االستشهادية, وكما قلت فتفكرينا كلها كانت يف الطائرة, ائرةوقالوا بأننا سنفقد الط

ولكن مل يكن الوقت يف صاحلنا واالمكانيات املالية مل , أما طلحة فكان متحمسا للحالة الثالثة, سنصيدها يف عملية أخرى
إذاً استبعد الفكرة , فعندنا ثالث إخوة استشهاديني, ونوأما الشباب فهم جاهز, حيث حنتاج أكثر من سيارة, تكن متوفرة

وعندئذ ستكون هناك فجوة بني , وقد ناقشت الشباب كثريا حول اقالع الطائرة فقد تأخرت جدا, بسبب االمكانيات املادية
أكدوا بأن هناك  وقد, وميكن للوافدين أن يبتعدوا من منطقة االنفجار أو اخلروج للسياحة, وصول الوافدين واقالع الطائرة

وحنن عرفنا أن , وطبعا نصف ساعة كثرية جدا لالنتظار, فقط نصف ساعة تقريبا من وصول الوافدين للفندق واقالع الطائرة
وقلت هلم , وخلية ضرب الطائرة كانت متيل إىل ضرا أوال والسبب أم خيافون بأن ال تغادر الطائرة, تلك املدة ليست روتينا

خدمه يف أي يوم عندما وقلت لألمري ممكن أن ندفن الصاروخ ونست, ري يف أي حال من األحوال دون شكبأن الطائرة ستط
أما , وكيف يتصرفون, كنت أميل إىل ضرم وهم يف املطار ألنين قد رأيت أعدادهم وكيف يدخلون يف الباصات, ستطري

قلت لإلخوة بامكانية حشر سيارة , فون عند االستقبالالفندق فنحن توقفنا عند البوابة فقط ومل نتمكن من معرفة كيف يتصر
ولكن وبعد املشاورات جاء دور , االستشهادي بني مخس باصات وتكون الضربة موجعة وكنت مصرا على تلك الفكرة

عن ومهما تأخرت الطائرة , األمري وقد أقر على احلالة اخلامسة وهي ضرب الطائرة أوال مث العملية االستشهادية يف الفندق
فسكت " كيف لو مل تقلع الطائرة أصال لسبب ما؟", وتدخلت وسألت احلضور عن احتمال عدم االقالع أساسا, االقالع

ستلغى العملية وتؤجل إىل األسبوع "مث تدخل األمري وقال , اجلميع أذكر ذلك قد سكت اجلميع وساد الصمت لعدة ثواين
وإذا , يني فاالقتراب من الفندق مث البقاء هناك ألكثر من ساعة أمر خطريولكن رمبا حيدث مشاكل أمنية لالستشهاد, "التايل

وركزت يف , متكنوا من العودة فرمبا لن يستطيعوا ايئ لألسبوع التايل بسبب أن الصهاينة ينتبهون ملثل هذه التحركات
إذا تأخرت الطائرة "واب من األمري ولكن كان اجل, حديثي على أن الطائرة تأخرت يف االقالع وهذا يفيدنا يف تعديل اخلطة

وحنن علينا طبعا السمع , إذًا اختذ أبو طلحة السوداين قراره النهائي, "فسوف تؤجل العملية إىل األسبوع التايل, من االقالع
  .والطاعة

اها يف وركبن, فجهزنا صناديق املتفجرات, بدأنا بتجميع السيارة يف ذلك األسبوع ألن العملية ستكون بعد عدة أيام
, بسبب أن معظم الفنادق يف الساحل ال تتمتع باألساس القوي فمعظمها من القش, السيارة الباجريو ومل تكن حشوة كبرية

وقمت بكتابة وصية أخونا فومو حممد حيث مل , دخلنا يف املراحل األخرية, وركبناها متاما ووصلنا الدوائر الكهربائية بالعادية
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وكتبنا ستة أوراق ينصح أهله وزوجته على الصرب عندما يعرفون , ه سينفذ عملية استشهاديةخيرب زوجته بشكل مباشر أن
وقال هلم بأنه يفعل ذلك عن قناعة بسبب أن الصهاينة أفسدوا يف األرض ويقتلون إخواننا ونساءنا وأطفالنا يف , مبقتله

وا ولو ملرة واحدة يف األراضي املقدسة ولكنهم وانظر يا أخي القارئ كيف ينصر اهللا دينه بدماء شباب مل يذهب, فلسطني
وصحيح أن مثل املسلمون يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى سائر , يشعرون باألمل نفسه

ضرب وكانت اخلطة العامة أن ت, مث كُلفت باستإجار السيارة اليت ستستخدم من قبل طاقم ضرب الطائرة, األعضاء باألمل
مث تنطلق اموعة املكونة من ثالثة إخوة بالسيارة املستأجرة إىل أبعد منطقة من ممباسا يف , 7الطائرة بصاروخني من سام 

وقد ذهب األخ حسن والشهيد فومو إىل المو واستأجرا بيتا الستقباهلم وقارب , خالل ساعة واحدة ويتم تسفريهم إىل المو
أما طاقم السيارة االستشهادية , ساعة 72وجيب أن خيرجوا من البلد يف أقل من , الصومالية لتنقلهم بأقصى سرعة إىل احلدود

فسوف يدخلون الفندق بعد الباصات مباشرة ولكن بتنسيق مع الطاقم ضرب , املكونة من األخ فوموا والسائق األخ احلضرمي
كالكوف روسي ألخينا فومو الذي سيحمي  وقد أعطي مسدسا للسائق ورشاش, الطائرة عرب اجلواالت كما قرر األمري

وستكون ليلة اخلميس ليلة , وكنت أستبشر خريا بسبب شهر رمضان املبارك, وجيرب البواب على فتح البوابة إذا رفض, السائق
  .القدر طبعا
بل األخ أ العد التنازيل ففي يوم السبت سافرت مع األخ عيسى الكيين واألخ صاحل النبهاين إىل ماليندي لكي نقابد

, وشكرناه على صربه, وقد اتصل بنا األخ عيسى الترتاين من مقديشو وأخربين بأن األمور جيدة, الشهيد نعمان باجنف
قابلناه ونسقنا معه عملية إستئجار سيارة اإلنسحاب بعد , وعندما وصلنا اجتهد يف جتهيز الفطور لنا فقد وصلنا بعد املغرب

وقابلنا الرجل واتفقنا معه بأن " توتال"فذهبنا إىل حمطة , تجار وهو شخص يتعامل مع السياحوقد أرشدين إىل أحد ال, العملية
فوافق ولكن اعتذر منا ألن السيارة مل تكن حاضرة , وقد أخربناه أننا حنتاجها من أجل العرس, نستأجر سيارته ملدة أسبوع

ومل يتوسوس الرجل منا بسبب وجود نعمان صاحل باجنف , هللاه بأن يستلمها نعمان يوم اإلثنني إن شاء امت التنسيق معحينها و
يف . ودعنا نعمان رمحه اهللا ورجعنا إىل ممباسا, واتفقنا معه بأن تبقى السيارة معنا إىل يوم اجلمعة إن شاء اهللا ,احلضرمي معنا

لنتفادى ما حصل يف , يت إن يت شرعنا يف تنظيف البيت بشكل أويل وتدهني كل املناطق اليت ظهرت فيها بقع الـيوم اإلثنني 
وأكدت هلم وللجميع واهللا شاهد على ما , م وقلت للشباب جيب أن نستفيد من حتقيقات عمليات شرق أفريقيا األوىل1998

واجياد رقم تصدير من ديب , م1998فنحن فعلنا ذلك يف سنة , أقول بأن ال تذهب سيارة للعملية دون تغيري رقم السيارة
وبعد , وثانية الوقت سيكون مبكرا يف الصباح وشرطة املرور تتأخر يف الظهور, الكيين وهذا األمر سهل جدا ليستبدل بالرقم

, ولست من جمموعة التنفيذ ال خلية الطائرة وال يف طاقم عملية االستشهادية, أن تأكدت أنين أكملت عملي مع اخللية
  :استأذنت من طلحة السوداين وقلت له

  "من أجل خصوصيايتاآلن أنا راحل ...عديقد وفيت بو...ها" - 
قلت له بأن وجودي يف الصومال يف هذه , بل البقاء معهم والذهاب إىل مقديشو, ي من الذهابوقد تأثر وأراد منع

وثانية ستتصاعد األمور يف مقديشو وأنا رجل معروف جدا هناك من قبل , املرحلة أمر خطري جدا جيب أن أختفي قليال
وذكرته بأنه قد قام , ينة واملوساد سوف جتن جنوم بعد العملية وسيجندون كل من هب ودب من أجلناوالصها, اجلميع

هذا ليس من ج , بالواجب ولكننا يف نفس الوقت لسنا يف جيش عكسري جيب أن يرسم لألخ مىت يتحرك ومىت ال يتحرك
" أخ أن يذهب يف حاله ويتحمل مسؤوليته فال بأس اتركه لو أراد أي"قلت ألخينا طلحة , قيادة القاعدة فالكل حر يف حركته

وأعرف املكان , وقلت له سأعتين بنفسي إن شاء اهللا, ومل نتدخل يف اختياره, م1998فقد فعلنا ذلك مع األخ خلفان سنة 
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خللية يف وتركت ا, اآلمن الذي جيب أن أذهب وودعت اإلخوة الكينيني ونصحتهم على أن يبقو مع األخ ويسمعوا ويطيعوا
  .يوم اإلثنني

, وودعته وسألته إن كان قد أخرب زوجته وأوالده مبا سيفعل, احلضرمي االستشهاديأبو صهيب حتركت أوال إىل األخ 
والذكر وكلمة ال , وذكرته باهللا واالخالص, ومل خيرب عائلته باملوضوع ألا ال تعرف عنه شيئا, فقال يل بأنه قد أخرب زوجته

وكان متحمسا ألنه رجع من , وأما األوالد فال تقلق عليهم فإن اهللا سوف يتكفل م إن شاء اهللا, د اللقاءإله إال اهللا عن
أفغانستان بعد امتحان كبري وبعد أن شارك يف املعارك ورأى بأم عينه ما حيصل لإلخوة يف الباكستان من اعتقاالت وانتهاكات 

فممكن للجميع أن يتكلموا على كل العمليات , عندما يستهدف الصهاينةوطبعا كل الشباب املسلم يتحمس كثري , حلرمام
يف العامل ويصنفوها بأا ارهابية أو غري ارهابية كما يشاءون ولكن عندما تستهدف الصهاينة فتأكد أن مجيع املسلمني 

تهم أمريكا القاعدة أا وعندما ت, سيؤيدونك ويشجعونك على املزيد رغم التبعات اليت تلي كل العمليات املوجهة ضدهم
فهي ال تظهر العمليات ضد الصهاينة فلن تسمعهم يتكلمون عن عملية تونس او ممباسا وكذلك االعالم , منظمة ارهابية

ودعت , بسبب أن املسلمني لديهم امجاع خبصوص حماربة الصهاينة و أمريكا هي اليت حتميهم, النفاقي املسيس ال تفعل ذلك
وكان على طلحة وأبو دجانة الصومايل أن يسافرا إىل المو صباح يوم الثالثاء ليقابال حممد الترتاين , لياألخ وذهبت يف سبي

  .الذي سافر هلناك ليباشر موضوع االنسحاب
نفس اليوم حتركت صباحا  ويف, يوم الثالثاء إىل ممباسا ليطلعا اإلخوة على آخر ترتيبات االنسحابرجع فومو وحسن 

وعندما نزلت للجزيرة رأيت أبو , دون أن يعرف أحد فأنا قد انقطعت عن اخلليةبالطائرة من مالندي  وسافرت, إىل المو
  :فقال يل, حممد الترتاين

  أمل تذهب إىل إثيوبيا؟ - 
  "فليكن سر بيين وبينك, ولكن مادام قد عرفت أنين موجود هنا, أنت تعرفين جيدا أنين ال أخرب أحد عن وجهيت" - 
  اهللا لك ذلك إن شاء - 
  "وماذا عملت لآلن؟" - 
أنا كُلفت الستأجار قارب يل وأليب طلحة وأبو دجانة ألننا سنغادر يوم األربعاء ومعنا كل األغراض فهناك مكينة  - 

  وجينرييتر, للطحن وأجهزة كومبيوتر
ب فلدي أقار, وسأبعث من يستأجر لكم القارب, "ال تقلق عندما يصل اإلخوة ستجدين وسأهتم برحلتهم" - 
  ".ولكن ال خترب أحدا بأنين هنا, كثريون هنا
  طبعا كما اتفقنا - 

فأرسلت معه أحد الشباب ليستأجر , بعد الظهر يوم الثالثاء وصلت القافالت من ممباسا مث جاءين الترتاين باألغراض
وجاءين قبل , شاء اهللامث يستأجرون قارب شراع للحركة إىل الصومال إن , "كيزنغيتيين"هلم أسرع قارب لينقلهم إىل قرية 

, فقلت له قدر اهللا يل أن أخدمكم  وأكسب أجرا كثريا يف مساعدتكم, العصر وسلّم على وقال يل بأم سوف يسافرون اآلن
حققت آخر اتصال خبلية التنفيذ يف نفس مساء الثالثاء وقلت هلم بأنين خبري وجيب مواصلة العمل إىل , وودعته وسافروا مجيعا

أما فومو فقد أعطاين جوازه , وهذه آخر مكاملة مع األخ الشهيد احلضرمي رمحه اهللا, للجوء إىل اهللا بالدعاء لينصرناوا, النهاية
  .ألنين مل أكن أملك أوراق منذ اعتقايل, وبطاقته ورخصة قيادته الستخدمها إذا مل تكتشف أمره
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يد وفور وصويل دخلت لالعتكاف فقد كنا يف حتركت إىل قرية سييو يف صباح يوم األربعاء ورحب يب اجلميع من جد
  .العشرة األواخر من رمضان

  يوم العملية
  

م وكانت ليلتها اليت صادفت ليلة القدر وبعد صالة 28/11/2002هـ املوافق 1422رمضان  23يف يوم اخلميس 
يف الدعاء وطلبت من اهللا  اجتهدت, وأما أنا فقد كنت يف املسجد معتكفا وبعيدا عنهم, الفجر حترك الشباب حسب التوقيت

, ألتابع األخبار يف اليب يب سي ومل أمسع شيئا بعد, فتحت املذياع الصغري, أن تتم العمليتني بنجاح وال أبايل كعاديت بالنتائج
 هناك انفجار ضخم  يف منطقة أوكامباال داخل", وبعد صالة الظهر ويف أخبار الواحدة مسعت اخلرب األول من اإلذاعة الكينية

سجدت هللا شكرا ألن العملية متت بنجاح أما , "وحماولة أخرى استهدفت الطائرة االسرائيلية يف مطار ممباسا, "فندق برادايز
ألمسع أول نبأ بأن سيارة اقتحمت منطقة االستقبال يف , مث فتحت اليب يب سي سواحلي, النتائج فسوف تظهر قريبا إن شاء اهللا

واهللا , وبعد ذلك تأكد يل أن الطائرة قد أُخطأت, اسرائيليا يف االستقبال 150د أكثر من فندق بردايز وفجرت أثناء تواج
يعلم اهللا أين شكرت اهللا ومل أغضب ومل أتفاعل بل زدت ثقة باهللا أنه احلاكم وهو الذي يعرف سبب عدم اسقاط الطائرة فقد 

وجمرد أن , حد ذاا حتديا كبريا للموساد واإليف يب آي أخذنا كل األسباب وكان بايل مرتاح ألنين اعتربت تنفيذ العمليتني
وهدأ بايل فالعملية جنحت ألا نفذت , يشعر الصهاينة املتغلغلني يف شرق أفريقيا أم ليسوا يف أمان يكفينا ذلك إن شاء اهللا

ويف احلقيقة هم  12ادث هم ففي نريويب قال األمريكان أن البيض الذين قتلو يف احل, كما جيب والنتائج دائما تكون كاذبة
وعندما , فقط3املقتولني سرائيليني عد اإلن وأذاعت اإلذاعة الكينية بأ, 150السفارة فهم أكثر من وأما من قتل داخل , 45

مث بعد قليل أكد , سئل السفري الكيين يف تل أبيب عن الفندق حاول النفي وقال بأن الصهاينة ال ميتلكون فنادق يف الساحل
وهذا أمر عجيب أقصد أن هؤالء الصهاينة كاملافيا فهم , ولكن زاد بأن فندق الربادايز غري مسجل لدى احلكومة الكينيةاخلرب 

حنن نعلم أا مسجلة , ولكن طبعا هذا كان كذب من احلكومة الكينية لتطمني املسلمني, ميتلكون العقارات بطرق غري شرعية
ولكن الشباب الذين يسكنون املنطقة أكدوا لنا بأن الفندق كلها , ئق عن التفجريوهكذا بدأ اإلعالم باخفاء احلقا, رمسية

ومت احضار طائرة عسكرية صهيونية يف مطار , وأن اجلثث كانت كثرية واجلرحى أكثر, دمرت واشتعلت النريان يف كل غرفها
وقد أكد , حد العدد احلقيقي للموتىوتسفري كل اجلرحى واملوتى يف نفس اليوم يف منتصف الليل ألن ال يعرف أ, ممباسا

أما الطائرة الصهيونية كانت من املفروض أن ترتل يف نريويب , األطباء يف املستشفيات احمللية ان املوتى أكثر من العدد املعلن عنه
يا سالم , دولكن حالة الذهول أحال دون ذلك فقد زاد الكابنت على السرعة ونزلت يف تل أبيب يف غري وقتها احملد, ترانزيت

ال يهمنا , وهذا يا رب يكفينا إن شاء اهللا, خلوف من املوتفقد ظهر الرعب وا, كان وجوه الناجني وركاب الطائرة بائسة
  .أن الصهاينة ال يشعرون باألمان يف أي مكان يف العامل كم قتل؟ يهمنا

ومل يبقى أحد , جوا كلهم من كينياوقد تأكدت أن الشباب قد خر, كنت أتابع طوال األسبوع التقارير يف اإلذاعات
  .وأنا قد دخلت السرداب يف سييو, سوى كالعادة
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  التحقيقات واملالحقات, الزواج
  

فلم يعمل الشباب بنصيحيت ونسوا ذلك بعد كل , بدأت التحقيقات واملالحقات وأول خيط كان يف رقم السيارة
وملا طلبو بطاقته , م بأنه بدل سيارته بأخرى تويوتا مع شاب عريبفذهبت املخابرات إىل صاحب الباجريو وقال هل, التأكيدات

وكان يوسف , مث جلأوا إىل املالك األصلي لسيارة التيوتا, مل يتعرفوا علي يوسف طبعا ألنه استخدم أوراق أخرى أثناء التبادل
وقد جن جنون املخابرات الكينية , وجتهواعتقل أخاه حممد وأمه وز, وهنا تعرفوا على شخصيته, قد اشتراها بأوراقه احلقيقية

أما أنا فلم , وطبعا هذه فضيحة كبرية لألمن الكيين, قبل عدة أشهر فقط أن منفذ العمليات كان حتت سيطرم عندما عرفوا
عذبوا وقد , يتعرفوا علي إال أن املوساد واإليف يب آي أكدوا هلم بأن خليتنا هي اليت نفذت العملية ورمبا أكون وراء ذلك

وكنت أتابع كل , وخالة عيسى, مث اعتقلوا زوجة فومو, زوجة يوسف وأسقطت جنينها وهي مل تكن تعرف أي شيء
ولكنين قد حصلت على معلومات بأن , بسبب االنتخابات الرئاسية, تفاصيل االعتقاالت وبعد شهرين تقريبا أقفلت امللفات

  .ممباسا أثناء العملية املخابرات األمريكية واملوساد عرفوا أنين كنت يف
, وكنت قد استخرت اهللا يف موضوع الزواج, بعد العيد نزلت إىل المو ألحاول فتح الربيد ولكن مل أجد أي رسالة

قد اخترت وهو "فقلت له , "اختار أي بيت يف سييو وحنن نزوجك: "فقال يل, خبصوص ذلك, "كوبوا"وحتدثت مع عمي 
إنين أرغب أن : "وقلت له, فأخربته أن آمنة هي اجلاهزة بعد صلحا فقد كانت خمطوبة, "من من البنات؟: "فسألين, "بيتك

فأكثرهن بعد الدراسة , أسجلها يف معهد ديين وفصلها عن املدرسة العصرية اليت ال فائدة فيها بالنسبة لبنات املسلمني يف كينيا
لكن بشرط أن نكلم أخوها األكرب حممد كوبوا وقد وافق و, "تلزمن البيوت فمن األفضل أن تدرس دينها ألا صغرية

وشكرته كثريا وعدت إىل سييو قبله بيوم واحد ومل , "سأحتدث مع والدا عندما نرجع للقرية: "وقال يل, خبصوص املدرسة
 فقد شعرت أنين, وذهبت للبيت كالعادة للغداء وكانت املفاجأة, يف اليوم التايل وصل العم كوبوا, أخرب أحدا مبا جرى

, وكانت آمنة غائبة متاما, فلم تردا علي" ماذا هناك؟"وبدأت زينات وصباح بالضحك والنظر إيلّ بغرابة وسألتهما , غريب
وحينها عرفت أن أبوها قد , "حدد يوم الفرح فنحن حنبك وسرتوجك آمنة إن شاء اهللا: "وقالت يل" إيتاء"ونادتين محايت 
صوص املدرسة وكذلك خبصوص جميئ أخوها وهو نائب األول يف بلدية سييو فقد فاز وحتدثت مع والدا خب, أخربهم بالنبأ
  .يف االنتخابات

وقد حضر األخ الشيخ عبود ألنه , عقدنا عقد نكاح مع آمنة فتزوجت ا يف قريتهايف شهر م 31/12/02يف يوم 
وأجلنا البناء حلني إمتام دراستها الشرعية , مدهللامن العائلة وكذلك والدها ومشايخ املعهد الديين وعقدنا بعد صالة الفجر واحل

عزم اجلميع على الرتول إىل مالندي وهي مدينة ساحلة سياحية يعيش فيها خالة آمنة وخاهلا سعد . يف ممباسا كما اتفقنا مسبقا
أوفق يف السفر سويا وهكذا نزلت إىل المو ومل , وكذلك خاهلا األستاذ عثمان وهو إمام جامع النصر, وهو تاجر أثاث مرتلية

, ويف اليوم الثاين كنت يف مالندي واستقبلين خاهلا وركبين يف دراجته وذهبنا إىل البيت وكانت العائلة كلها هناك, مع العروسة
جيب أن تنيب عليها مث تتفقان على عدم اإلجناب حىت , إنين ال أوافق على موضوع االنتظار لسنتني: "وعندئذ قالت يل أمها

, وهكذا بنيت ا يف شهر يناير يف مدينة مالندي, ومن جانيب قلت هلا جيب أن تسأهلا أوال ووافقت أمها, "ستهاتكمل درا
عشنا بسالم وحمبة فقد أحبتين كثريا ومل أخفي هلا شيئ فقد كانت تعرف أنين جماهد , وكانت قد سجلت للمعهد يف ممباسا

  .أما هي فقد علمت أنين جماهد وهذا يكفي, صيلومل أخرب عائلتها ذه التفا, ومتزوج ولدي أبناء
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, م انتخب رئيس جديد يف كينيا ومت فتح ملفات االستجواب من جديد2003يف شهر يناير من السنة اجلديدة سنة 
ألنه وعد الصهاينة بأنه سيبذل ما بوسعه لتشويه االسالم ومالحقة كل مسلم وهو رجل صلييب مدفوع من قبل الكنيسة وأكد 

وحقيقة , ه أنه سيلغي الدستور القدمي الذي أعطى للمسلمني حق التحاكم إىل قاض مسلم يف الشؤون االجتماعيةألنصار
فقد تعبت منه الواليات األمريكية بسبب أنه ال , كنت واثقا أن احلزب احلاكم لن ينجح يف االنتخابات بسبب عمليات ممباسا

, ومبا أن احلكومة اجلديدة متحمسة وتريد املبالغ الكبرية من واشنطن, هميعمل جمهود كايف ملكافحة ما يسمى باالرهاب بزعم
وأرادت , أنفقت يف عام واحد ملكافحة االرهاب وهذا ضعف ما يعطى للدول الفقرية للتنمية$ بيليون  191فهناك أكثر من 

ومت فتح , نشأ املوساد مكتبا يف ممباساففتحت امللفات اجلديدة وأ, احلكومة الكينية اجلديدة تكريس عالقاا بالكيان الصهوين
وجند الشباب املسلم مبن فيهم , مكتب ملكافحة االرهاب من قبل السلطات الكينية يف ممباسا وانشاء قوة خاصة لذلك

مل يترك الصهاينة وسيلة للوصول , ووضعت صورى وصور شيخ سويدان وفهد يف كل قرية من قرى كينيا, امللتزمني بالدين
, وقد أحضروا شباب كانوا معنا يف السودان إىل كينيا ملتابعة التحقيقات وبعضهم حيملون اجلنسية الفرنسية, اتبعوهاإلينا إال 

أما الضباط السابقني فقد أقيلوا والذين عذبوا زوجة يوسف قد عذم , ولكن كان هناك اختالفات بني املوساد واإليف يب آي
ور الذي كان يطاردين واخللية اليت اعتقلتين مع يوسف مت ادانتها مبساندة االرهاب حبجة فسامل األع, اهللا يف الدنيا قبل اآلخرة

وقد , وطرد سامل األعور من العمل وعذب يف املعتقل, أا أمسكت بيوسف وتركته واموا أم مل يستطيعوا االمساك يب
, فقد عذبت أخت يف اهللا دون ذنب, كسبت يداكوقلت هذا مبا , رأيته يف التيلفيزيون وهو يبكي على سريره يف املستشفى
  .وهو اشترك يف تعذيبها وكادت أن متوت من الضرب

وحاولت اإلتصال بالشباب لكي أعرف إن كان نعمان احلضرمي متواجد يف مالندي , الشهر ينايرساد هدوء نسىب يف 
د سلم السيارة بسالم كما سلمت له األسلحة وعلمت أنه الوحيد الذي بقي بعد العملية وق, ومل أوفق يف معرفة ذلك, أم ال

ومن جانبه ساندهم وحجز , والرشاشات املستخدمة من قبل الشباب حلماية أنفسهم عند اإلنسحاب من ممباسا إىل مالندي
  .هلم التذاكر وسافروا بسالم إىل المو ومن هناك أكمل حسن مهمته

  

املوساد يتعرف علي  
  

, "شانزو"اليت تدرس يف معهد املعلمني " صاحلى"جديد وأعطيته ألخت زوجيت رجعت إىل مالندي و اشتريت هاتف 
وكنت أعلم أن اإلخوة ال يعرفون , وقد أخطأت عندما أعطيته نفس اخلط القدمي, وقلت هلا جيب أن تبقى على إتصال يب

 ترد على أي إتصال عاملي من فضلك ال: "ومع ذلك قلت لصاحلى, الرقم ولكنين كنت خمطأ فقد اجتهد عيسى الترتاين وعرفه
وقد , سافرت إىل سييو لكي أبعد عن املدن قليال دون أن أخرب أحد مبا جيري, وأكّدت هلا آمنة ذلك األمر, "مهما كان ذلك

جدا جدا كاجلبل يهم مبهامجيت  فيما يرى النائم أفعى ضخمرأيت , ويف احدى الليايل, تعجب الناس ألنين مل أحضر العروسة
له , ال إله إال اهللا وحده ال شريك له"فصمدت أنظر إليها وهي تفتح فمها مث بدأت بذكر اهللا  املالبس البيضاء ألبسوكنت 

وعرفت حينها أن هناك امتحان , وأتراجع إىل أن اختفى األفعى متاما" امللك وله احلمد حيي ومييت وهو على كل شيء قدير
  .يين إن شاء اهللاكبري من قبل عدو شرس وخطري ولكن اهللا سوف ينج

وسافرت معها إىل ممباسا وأمضينا أسبوعا كامال هناك , رجعت إىل مالندي وتابعت إجراءات تسجيل آمنة يف املعهد
وكنت أتابع التحقيقات , وقد قررنا بأن نذهب إىل قرية سييو لنعايد مع جدا, مث رجعنا إىل مالندي لكي جنهز أنفسنا للعيد
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ومل أوفق طبعا , هـ1422ذي احلج  8حاولت اإلتصال بنعمان يف تاريخ . ساد مع زوجات اإلخوةالسرية اليت جتريها املو
, وسوف حنكي قصته فيما بعد, ذي احلجة 10فقد تطورت األحداث وتاريخ , ومل أدري أنين لن أراه بعد ذلك اليوم أصال

, سيعتقلونين خالل ساعات فقطا مكان وجودي وقد عرفتلقيت نبأ مؤكدا بأن السي أي أيه واملوساد بعد صالة العيد بسالم 
وهذا , وعندما حاولت اإلتصال ا كانت اهلاتف ترن دون أن يرد أحد, "صاحلى"فقد اعتقلوا , ومل يكن هذا األمر سري

 ,ألجد عمي كوبوا وهو يف وضع حرج, ومل أخرب أحد مبا جيري بل رجعت إىل البيت, بالنسبة لنا يعين أن هناك مشكلة أمنية
فتدخلت آمنة , فتعجب مين, "وأظن أنين السبب", قلت له نعم, "أظن عرفت خبصوص صاحلى: "فقال, "ماذا هناك؟: "فسألته

إن عبدالكرمي أعطى لصاحلى خط تليفون وأخربها بأن ال ترد على أي مكاملة عاملية وأظن أا ردت "زوجيت وقالت ألبيها 
سألين , "فقدر اهللا وماشاء فعل؟, ال تقل ذلك"فتدخلت وقلت هلا , "نفسهاوهي قد جلبت املتاعب ل, على تلك املكاملات

سأتصرف وال تتدخلوا فيما سأفعل من اآلن : "قلت له, فمحمد كوبوا يف طريقه إلينا مع املخابرات, عمي ماذا ستصنع اآلن
ودخلت يف غرفيت وسلمت على , وانقطع احلوار هنا, "فأنتم ال تعرفون ملاذا يبحثون عين أصال, ألال أسبب لكم املشاكل

وخرجت من القرية دون أن أخرب أحد , "سنتقابل إن كان يف العمر بقية: "ألف شلن كيين وقلت هلا 8زوجيت وأعطيتها 
إن املأل يأمترون بك {وتذكرت أمر الرؤية وكذلك رسالة أحد اإلخوة قبل العيد فقد نصحين باخلروج وقال يل , بوجهيت

فخرجت كما خرج موسى عليه السالم وتركت كل أغراضي يف القرية وكنت  }ك من الناصحنيليقتلوك فاخرج إين ل
وكانت اآلية الكرمية اليت , خائفا مترقبا ولكنين أعلم أن اهللا معي واحلمدهللا اختفيت عن االنظار قبل جميئهم بعدة ساعات

  . أعجوبة وحتركت إىل ممباسا بسرعةنهم بوقد جنىن اهللا م }رب إين ملا أنزلت إيلّ من خري فقري{لزمت لساين هي 
كانت سريعة وسرية فقد متكنت االيف , م28/2/2003سوف أسرد سيناريو توقيف صلحى بنت كوبوى يف تاريخ 

وكنت قد , بسبب أن زوجة يوسف أكدت هلم بأن زوجها هناك, يب آي من التصنت بكل املكاملات اليت تأيت من الصومال
للمعلمني يف مدينة " شانزو"وطبعا هي كانت متارس حياا يف معهد , ى عندما تركت مالنديتليفون مع صلحتركت خط ال

وكان املوساد يتصنتون , اجلوال وهي ردت على املكاملات اليت أتت من الصومال دى رحالا التدريسية رنويف اح, ممباسا
وها من الذي يتصل من الصومال وماذا يريد؟ وسأل, وبعد تكرار تلك االتصالت مت مالحقتها وتوقيفها, لكل االتصاالت

هي وهذه , وكان يعيش يف قرييت قبل أشهر نسييبوهو " عبدالكرمي اليمين"فقالت بأن هناك أشخاص يريدون شابا امسه 
 صنفوها بأا ارهابية وحتركت السيارات املدججة باألسلحة العتقاهلا وأرسلت فورا إىل نريويب مثاحلقيقة ولكن من عدوام 

كنت  وطبعا, وهو كان قد انتخب ممثال لقريته" حممد"وأخوها األكرب , حتركوا إىل القرية واعتقلوا أبوها كوبوى حممد سيف
  .أتابع هذه األخبار من بعيد

م مت االعالن عن اعتقال خالد الشيخ يف منطقة راوند حبي ديفنس وقد تأثرت بتلك العملية 1/3/2003يف تاريخ 
فهم يظنون أن , يب آي أرادت أن متسكنا مجيعا يف نفس األسبوع وقد قلت أنين جنوت باعجوبة بفضل اهللاألن اإليف , كثرية

وأنا أعرف أن خالدا كان , واهللا إن هذا ال يكفي ألننا أصبحنا فكرة وليست مجاعة, اعتقاالهم قادة القاعدة امليدانيني يكفي
تقوم املخابرات األمريكية , صوته مسجلة وكلما غري خط تليفون ولكن املشكلة أن بصمات, يتبع اجراءات أمنية ممتازة

وأعرف ذلك ألننا من مدرسة , كان يغري أكثر من عشرة خط يف خالل أسابيع, بالتنصت على كل األصوات واجياد صوته
قاومة العراقية أن ولن يستطيع أي قائد ميداين يف امل, وهذه مشكلة القيادات احلركية امليدانية فهي ال تتنبه للصوت, واحدة

وهذا ما أبتعد عنه فال أحب أن أنشر األشرطة أو التكلم يف , يرتل يف أي بلد ويتصل منها فسوف تتعرف األجهزة على صوته
وقد أكد يل اإلخوة فيما بعد أن اعتقال خالد كانت خيانة , إال إذا تأكدت أنين مل أستخدم االتصاالت بعدها لألبد, املؤمترات
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متاما , هي خيانة إذًا, نه مل يكن هناك أي مقاومة والرجل كان مريضا ودخل القوات املخابراتية بسهولة للمرتلواضحة جدا أل
وكان معه أيضا األخ أبو زهري املكي وهو شاب من أصل نيجريي , كما حصل البن خاله يوسف رمزي فك اهللا أسرمها مجيعا

إىل ديب الحضار األموال لإلخوة يف اوساوي وكان يسافر وامسه مصطفى اهلكان يعمل يف مؤسسة سحاب االعالمية 
إىل  ماأفغانستان وقامت السلطات الباكستانية اليت ال متتلك قرارها واخلادمة املخلصة لواشنطن بتسليمهما لألمريكان ومت نقله

ك شباب معتقلون يف سجون وهنا, مث نقل إىل أبشع السجون العربية يف األردن, وبقي هناك لوحده, دي يغو غارسيا املهجورة
اللهم أنزل , ولكن مقابل اجلنة فهي نعمة إن شاء اهللا, إم يعذبوم أشد العذاب, داخل ناقالت حربية ونسأل اهللا أن يصربهم

, وموضوع تسليم املشتبه م ألمريكا ليس أمر جديد للسلطات الباكستانية, عليهم من الصرب أضعاف ما نزل عليهم من البالء
كما قامت بتسليم األخ البطل أبو زبيدة الذي اعتقل يف البنجاب  11/9لمت الشرقاوي ورضا التونسى قبل أحداث فقد س

وحينها عرفت بأننا , "عساك راض عنا يا أمريكا"فقط , ومت تسليم كل هؤالء لألمريكان دون مقابل, بعد معارك طاحنة
ومل ميضى , بيوت اإلخوة مبا يف ذلك مرتل زوجيت أم لقمانسنفتقد إىل كل االتصاالت بسبب أن خالد كان يعرف معظم 

وكل , رفيق الدرب وأبو األمنيات, سوى أسبوع واحد حىت وقعت الكارثة الثانية فقد اعتقل األخ الفاضل أبو ياسر اجلزائري
 صميم قيادات وأرادوا أن يضربوا يف, هذه كانت متوقعة ألن السي أي إيه كانت مسرعة جدا بعد اعتقال خالد حممد شيخ

من قادة القاعدة هذا كذب % 80فكل املعتقلني هم من القادة املهمني ولكن ليس كما يقولون أم دمروا , القاعدة امليدانية
كل القادة موجودون سيف العدل حر وكذلك أبو حممد والشيخ سعيد وأبو حفص , ومن يقاومهم يف أفغانستان إذًا؟, طبعا

شيخ أسامة وعمل القاعدة كلها ترتبط ؤالء األربعة حيث اللجان العسكري واألمين والشرعي املوريتاين وعلى رأسهم ال
فمرة , ألن لدينا دين نقاتل من أجله فالصراع قائم بال شك, فنحن مل ولن ننتهي إال بقيام الساعة واحلمدهللا, واالقتصادي

فليست قضيتنا وصول إىل كرسي وما , ور شرعية اسالميةولدينا إرادة وتاريخ وذاكرة وجذ, مسلحة ومرة ثقافية ومرة سلمية
, انظر إىل إخواننا يف مصر لقد صربوا عدة عقود واليوم ينافسون األحزاب املستبدة اليت كرست الديكتاتورية منذ فترة, شابه

الكادر الثاين خالل  وقد فقدنا, وهناك القادة واملدربني الذين جنوا ويواصلون العمل, !ولن تنتهي أي حركة هلا جذور أبدا
ألنه سفرينا يف , فهو يعرف مراكز القاعدة أكثر من أخينا خالد شيخ حممد, لقد قلقت كثريا العتقال أبو ياسر, أسبوع فقط

مث اجتهدت يف االتصاالت حىت جاءتين بريد , الباكستان ويعرف مكان الشيخ أسامة يف ذلك الوقت ومكان إقامة أم لقمان
وهو طبعا كان قريبا من خالد ألنه مدير مكتب الداخلية اليت كنت أترأسها وأكد يل نبأ اعتقال , ويداناليكتروين من شيخ س

وينبغي يف هذه املرحلة ترك كل البيوت وكل , إنكم يف خطر"ونصحتهم وقلت له , خالد شيخ حممد وأبو ياسر اجلزائري
إننا سندخل السرداب ورمبا ستنقطع ", فرد علي" اناقطعوا احلبال قبل فوات األو, منطقة يعرفها خالد أو أبو ياسر

ومن جانيب كلفت خلية الصومال بأن , ولكن قبل ذلك أعطاين عناوين يف ديب لالحتياط إذا احتجنا لألموال, "االتصاالت
  .بذلك األمريهتموا 

ومتكنت من , أفرجت عنهاوهذا بعد أن عرفت أن عائلة كوبوا قد , بعد إعتقال خالد بأسبوع قررت الرتول إىل ممباسا
ونزلت يف حمطة موكوي وركبت الباص املتجه إىل , ركوب قارب شراع خاص واجتهنا إىل المو ودخلناها بعد صالة العصر

ويف صباح اليوم الثاين اجتهنا إىل ممباسا مرورا مبالندي , وهناك حجزت, ويسكنها قبيلة الكيكويو األفريقية" مبيكيتوين"قرية 
نزلت عند األخ فيصل الذي تعجب من . ررنا بنقاط تفيش كثرية جدا ولكن اهللا جناين واحلمدهللا رب العاملنيوويوتوا وقد م

جيب أن جتد يل مكان "وقلت له , فقد تابعوا أمري عرب احملطات اإلذاعية والتليفيزيون, رؤييت وفرح فرحا شديدا ألنين معاىف
عيناه وقد رحب يب بواسع صدر وقال يل إن األخ فيص عيناه دق مل يص,"آمنا دون أن يعرف أحد حىت عائلتك عن ذلك



                                        War against Islam                                               536 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             536 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

وهو , قلت له إنين أعتمد على اهللا مث عليك فاجتهد يف اجياد مأوى آمنا يل, إم يبحثون عنك يا أخي, أخبارك يف كل مكان
  . به مل خيرب أحد من عائلته بعالقته يبمن جان

فتحت بريدي االليكتروين وذات مرة , سييو وأهلها طبعا يةانقطعت عن قريف هذا الشهر , استمرت اإلتصاالت
وبشرين , يبشرين بأم قد فرحوا بالعملية وأن الشيخ مبسوط لذلك, ووجدت رسالة من قبل شيخ سويدان يف الباكستان

ألن األمرية , وقد شعرت بالفرح واالمتنان هللا سبحانه وتعاىل, ومسيت مسية بنت فاضل عبداهللا حممد علي حسني, مبيالد بنيت
وانظر كيف يولد أوالد ااهدين يف عدة دول , هـ1423وقد ولدت يف ربيع األول سنة , قد وصلت يف العامل احلقيقي

عندي كل يوم ليحضر الطعام ويعطيين آخر فيصل كان مير , استأجرنا مكانا آمنا أعيش فيه لوحدييف هذه األثناء , خمتلفة
وأن , وقالت يل بأن آسيا تسأل عين كثريا, من زوجيت أم لقمان وقد كتبتها باللغة الفرنسية مث وجدت رسالة بريدية, األخبار

إن حالة اإلخوة غري مستقرة فإما أن "فردت علي , فأجبتها بأننا سوف نلتقي قريبا إن شاء اهللا, البنت الصغرية مسية مشتاقة
فنحن ال نعرف , لت هلا بأن تنسق مع اإلخوة وتتحرك معهموق" أسافر للخرطوم أو الصومال من جديد أو العودة إىل البلد

وهو , بأن الشباب كلهم يف الصوماليف الرسالة الثانية وقلت لشيخ سويدان , وهم سوف يرتبون هلا, االستقرار يف احلروب
, وضوع زوجيتى اتصال دائم لترتيب موبقيت مع شيخ سويدان عل, قام باعطاءهم بريدي االليكتروين اجلديد دون إذن مني

عفوا إننا سندخل السراديب بسبب إعتقال خالد وأبو ياسر وسوف نتواصل إن شاء اهللا "وبعد أسبوع تلقيت بريد مفاده 
عرفت حينها أن األوضاع صبعة يف الباكستان وكنت قد أخربت شيخ سويدان بأن يغريوا مجيعا مواقعهم ".... والسالم

م انقطع أخبارهم عنا فقد دخلوا 2003سنة الرابع تصاالت خبلية الباكستان من شهر وهكذا انقطعت اال, ويتركوا املدن متاما
   .للقتال مع إخوام األفغان بعد أن رصوا صفوفهم من جديد, يف أفغانستان

,  مت عمل خطط كثرية لاليقاع يب يف الفخ" عبدالكرمي اليمين"عندما عرف املوساد بأنين وراء العملية وأنين استخدمت 
ومتأكد أن العدو لن يصل عندي حىت لو استخدم , وكنت صابرا وأنظر من خمبئي ماذا جيري, نشط اجلواسيس احملليني فقد

وهذا واهللا , وقد وزعت صور جديدة يل ومكربة جدا ووضعت يف كل حمطة شرطة على مستوى كينيا, تكنولوجية اجلن
أما أنا , في لعمل مشاريع اقتصادية لفقراء كينيا وهم كثرإسراف يف أموال الناس وكل ما صرفت يف طباعة تلك الصور تك

أي كل ما يصيبنا فهو خري ألن " علينا"وليس " لنا"واهللا يقول هنا  .}قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا{, فمتوكل على اهللا
محه اهللا بأن يقطع كل فأخربت األخ فيصل ر, وكان علي أن أؤمن نفسي أكثر فأكثر, املسلم أمره كله خري بشرط أن يصرب

ألنين مل أكن أفهم من أين سيأيت , االتصاالت مع كل الشباب احلركي يف ممباسا والبقاء يف حاله على األقل يف هذه املرحلة
فاضل "هو نفسه " عبد الكرمي"فأكدو للصهاينة واألمريكان بأن , وبعد التحقيقات مع العائلة أخرجت هلم صورا .العدو
وبدأت هناك حالة من ارهاب الدولة فقد بدأت احلكومة الكينية اجلديدة وبأوامر من الصهاينة , نون املوسادفجنت ج, "عبداهللا

وعندما سئل رب العائلة من أحضر عبد الكرمي للقرية؟ فقال هلم بأن الشيخ عبود عمر وهو , مبسك أي واحد يعرفين سابقا
فأنا حتركت مع جمموعة كبرية , وهذا طبعا خطأ, هو الذي أحضره, "كوبوى"طالب علم وداعي إىل اهللا يف ممباسا وابن أخ 

ولكن عندما فتحت املخابرات األمريكية ملفات الشيخ عبود وجدوا , وكان الشيخ عبود من ضمنها, ومل تكن تعرفين أصال
ارب وكل من لديه عالقة فالسياسة اجلديدة يف حماربة االرهاب هي مضايقة االق, أنه عديل مصطفى أبو جهاد النويب رمحه اهللا

وحماسبة الناس حسب النوايا ورد أن متتلك شريط للشيخ عبد اهللا عزام أو أناشيد اسالمية أو صورة للشيخ , بااهدين
وهذا ما يزيد اإلخوة شراسة يف مواجهة أمريكا ألا ظاملة جدا يف حق اآلخرين الذين ال ناقة هلم وال مجل بعملنا وهذا , أسامة
ومل تتوقف , وال حياسب عبود بأعمال الشهيد مصطفى, الشيخ عبود رجل تزوج مثل ما تزوج مصطفى, بريظلم ك
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ألنه مقتنع بأنه بريئ ومل , االعتقاالت هنا فقد بدأت املخابرات تبحث عن عبود وهو أمامهم خيطب يف املساجد ليل ار
وبتهمة أن لديهما عالقة , فى الشيخ سعيد سغارووصلت املضايقات لوالد زوجة مصط, يرتكب أي خطأ يف حق الدولة

وبعد فترة , ويف نفس األيام مت مدامهة البيوت يف راوند بالباكستان واعتقل خالد الشيخ حممد ولكن مل يعلن ذلك بعد.مبصطفى
قة بسبب أنين واحلقي, عرفت بأن املوساد واأليف يب أي اعتقلوا الشيخ كوبوى أقصد عمي وولده وبنته بتهمة أم يعرفونين

  .وهم قد غضبوا لعدم إعتقايلبنته آمنة  تزوجت
هي ال تم باملسلمني يف  أخي يف اهللا الرجل زوج بنته بتزكية من أناس آخرين فما ذنبه هو؟ واحلكومة الكينية اجلديدة

ألسلحة وجتارة إن قبيلة الكيكويو يف نريويب ميارسون ارهابا خطريا ضد كل الناس حيث السرقات وامتالك ا, الساحل
وبدأت اجلرائد الكربى , ولكن مل تصنفهم احلكومة بأم ارهابيني ولكن كل مسلم له عالقة مبشتبه فهو إرهايب, املخدرات

واملسلمون يف الساحل اآلن يعرفون جيدا أن , تلعب بأعراض املسلمني وتسميهم باالرهابني قبل التأكد من حقيقة املعلومات
فهي قد بدأت , اليت ساعدوا يف احضارها يف احلكم قد أعلنت احلرب على كل مسلم يف الساحل, "مواي كيباكي"حكومة 

فقد اعتقلت السلطات الطالب يف املدارس وقامت باعتقال شباب طيارين من , بتنفيذ كل قرارات الصهاينة دون أي شرط
وهم يعرفون حقا , أتعبوا عائالم يف الكالم الفارغاليمن ولكنهم حيملون اجلنسية الكينية وقد تدربوا على الطريان يف أمريكا و

وطبعا ضباط املوساد هم , فليس كل مسلم هو مقاوم, أن هؤالء الشباب ليس بينهم وبني املقاومة االسالمية العاملية أي عالقة
لمني واالعتقاالت الذين يتولون التحقيقات مباشرة ودون حمام وهكذا مارست احلكومة اجلديدة سياسة االرهاب وختويف املس

, وكل من اعتقلوا إىل اآلن ليس لديهم أي عالقة ال من قريب وال من بعيد بعمليات شرق أفريقيا األوىل والثانية, يف الساحل
لقد اعتقلوا بال دليل وبدون إدانة وألقوا يف سجون فرعون ظلما فليس هناك أي دليل على إدانتهم إال أن موايي كيباكي ينتظر 

ولكن وعسى أن تكرهو شيئا وهو خري لكم فإن املسلمني يف الساحل , اشنطن وبين صهيون لتركهم ال شيء آخرإشارة من و
هو أن , وسبب تأخري حماكمة هؤالء االبرياء, قد فتحوا أعينهم وفهموا أن السلطات الصليبية يف البالد تلعب حلسام

, ريطانيا واستراليا وترتانيا وأوغندا وأمريكا على املسلمني فقطالذي يطبق يف ب, السلطات تريد مترير مشروع قانون االرهاب
فممكن أن تعتقل دون أي سبب وتسجن لسنوات دون حمام وال حماكمة , وهذا القانون من أظلم القوانيني على وجه األرض
يا مسلمون هل , الميةونرى ذلك يف سجون كثري من الدول مبا فيها االس, وحنن نرى ذلك يف كينيا وقبل حىت مترير القانون

وما ذنب خلود وفاطمة وعائشة ومسية وحفصة ورقية وذو الكفل , حتركوا الخوانكم! يا نائمني! اصحوا! ما زلتم نيام؟ أجيبو
كل هؤالء األطفال الذين يريدون فقط أن يعرفوا مصري أباءهم املعتقلني , ورميصاء وياسر وعبد اهللا وصفية وهنية وفهمي؟

غوانتينامو وأبو غريب واألردن ومصر واملغرب وكينيا بريطانيا والباكستان وأفغانستان والشيشان وكشمري  دون حماكمات يف
ليس هلؤالء الشباب حق حىت يف كتابة الرسائل ألهاليهم وعندما يكتبون فهي تكون حتت رقابة اجلزارين , وفلسطني احملتلة

ة أن يقول ما يريده أو يكتب ألهله ما شاء وال يعامل األسري لدى إن ااهدين مل مينعوا أي رهين, وحيذفون ما يشاءون
القوي األمريكي واألورويب  ن معاهدات جنيفا اليت ال حتمي إالوديننا أفضل م, ااهدين كاحلمار والبقرة واحليوان

, يا خسارة, دل الدوليةأما الرواندي واللييب والصريب والعراقي والسوري وغريهم سوف حياكمون يف حماكم الع, والصهيوين
ولكن أقول هلؤالء بأن مثل هذه اإلجراءات جتعل املسلمون , عامل الغابة متاما, واهللا إننا نعيش يف عامل يأكل القوي الضعيف

  .يتأكدون بأن حكومام هي جمرد لعبة يف يد الغرب وعندما تستبد احلكومات سوف يعذا اهللا كما يشاء
وتطبيق قانون مكافحة االرهاب الظاملة وحماولة , ية مبدئيا على انشاء قاعدة أمريكيةوهكذا وافقت احلكومة الكين

أما عندما , وحنن مل نعلن احلرب على السلطات الكينية, وإن شاء اهللا خلية شرق أفريقيا باملرصاد, جتفيف منابع الدعوة
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فالبالد بالدنا وحنن نتحكم , السياحة الكينية بأقل مدة فنحن ميكننا أن ندمر, سنعلنها فلتدق كينيا النواقيس على السياحة متاما
  .يف األهداف اليت نريد ضرا

  احتالل العراق
  

, وأسرع إىل مهامجة الدولة االسالمية الثانية بعد أفغانستان, وظن مبلكه, واصل فرعون جربوته وطغيانه يف األرض
فاليوم قرر الصليبيون املتشددين يف غزوة بغداد من , ة عني جالوتوكلنا نتذكر التتار الوثنني عندما هامجوا بغداد ونذكر معرك

إن "جديد والتاريخ يعيد نفسه فقد دخل تتار عصرنا إىل بغداد بعد أن جيش حلفاءه لذلك وألقى خطابه الصلييب الثاين وقال 
اليوم باحلرية والدميوقراطية وبأنه ال بدأ يتكلم , وهذا ارم الذي يظن أن اهللا غافال عما يعمل" اهللا قد سخرين لغزو العراق

ما , وهذا كذب, إنه حياول أن يناور فيقول للناس أنه حيارب القاعدة فقط, يستهدف االسالم ولكن ما ختفي صدورهم أكرب
يتبىن  واملعروف أن كل مسلم يف العامل هو" إن املتشددين يريدون إقامة دولة متطرفة من األندلس إىل إىل اندونوسيا"معىن قوله 

هذا النهج فقد أمرنا من اهللا أن نتوحد يف دولة واحدة وليست هذه نظرية املتطرفني بل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
فهذا الرجل ارم قد اتبع جده اخلامس الذي يكره النيب حممد صلى اهللا عليه , فعل ذلك وأمرنا بنشر االسالم ووحدة املسلمني

إننا نواجه حربا باردا متاما كما واجهنا "وقد قال مقولته املشهورة , ريكية ستندم حملاربتها لالسالمإن اإلدارة األم, وسلم
فكيف تتجرأ وتقول بأن قيم , وأقول له بأننا من واجهناهم يف أفغانستان وكنتم تدعمون ااهدين األفغان هناك" الشيوعيني

, واهللا موالنا وال موىل لكم, اهللا عليه وسلم وسوف زمكم بإذن اهللاإننا منلك قيم حممد صلى , االسالم هي مثل الشيوعية
ويف احلقيقة إن هذا الرجل قد رأى أن حكام العرب واملسلمون . }واهللا أعلم بأعداءكم وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصريا{

فجيش , ق هي تابعة للهمينة الصهيونيةوالدول ااورة للعرا, وإيران ساعد يف ذلك العمل, قد سكتوا عندما احتلت افغانستان
أعلنت الواليات املتحدة ومعها أمها بريطاينا احلرب على املسلمني يف اخلليج , م2003احللفاء مث يف شهر مارس سنة 

تأكدت حينها أن اهللا يريد أن يفرج ويشفي غليل , فهم قد جوعوا شعبه وبقي أن جيهزوا عليه فقط, واختاروا العراق
متاما كما لقنت املقاومة االسالمية الشيشانية دروسا , فسوف نتقابل وجها لوجه مع هؤالء الغجر ونلقنهم الدروسااهدين 
احتلت العراق رمسيا من قبل الصليبيني املتشددين مبساندة  12/4/2003يف . أغىب أن تفهم احلقائق الواقعية وأمريكا, للروس

والذي ينظر إىل , واملسمى مبشروع شرق األوسط الكبري, النيل إىل الفرات من املوساد والصهاينة املتعطشني ملشروع من
صورة التتار قدميا ويقارا بالصورة اجلديدة وحال األمة وضعف الدويالت يف املنطقة يفهم أن فتاوى ابن تيمية واألئمة 

وال , ي من أجل مقاومة العدو احملتلفوجود اجلماعات يف مثل هذه احلالة الطارئة أمر شرع, األربعة تكون مرجع للمجاهدين
وجيب أن نعمل كما عمل علماءنا يف مواجهة التتار ومن أراد أن , استأذان من وايل أمر وال غريه فهم ال ميلكون قرارام أصال

ن شاء ومل يتأخر شباب األمة من الدخول للعراق لبدأ مرحلة جديدة من املواجهات اليت لن تنتهي إ, يراجع التاريخ فلرياجع
عاصمة  توأريد أن أصور لك املشهد حيث عندما وصلت القوات الكافرة داخل, اهللا حىت تتراجع أمريكا عن سياستها

ألا متهمة , بدأت احلرب بضرب قواعد إخواننا من ااهدين األكراد من حركة أنصار االسالم, يف بالد الرافدين, الرشيد
فاستخدموا االعالم يف تضخيم , ما أمريكا كانت تريد أن تصور للعامل أا حتارب القاعدةودائ, أوال وأخريا بأا تابعة للقاعدة
مث , فحاولت ربط صدام بالقاعدة, ألال يتعاطف أحدا مع ااهدين ولكن قد خاب ظنهم, كلمة القاعدة وكلمة االرهاب
سرع بعض من زعماء شيعة العراق املوالني وأ, فنهبت خريات البالد وقوات احتالل تنظر, قامت بتشجيع الناس على النهب

, وقامت القوات الكافرة حبماية وزارة النفط ألم جاءوا أصال من أجله, إليران باظهار الفرح والسرور ألم طمعوا يف احلكم
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ة حىت زم أمريكا جلأ معظم ااهدين إىل العراق وبدأت عمليات املقاومة من الشهر الثاين بعد االحتالل متاما وستستمر املقاوم
  .إن شاء اهللا

, ويف كينيا انتبهت احلكومة إىل العراق فلو فتحت لألمريكان أي قواعد يف املنطقة فلن نتركها طبعا حنن باملرصاد
ومل ينتبه االمريكان , تأكدت أن ساحة العراق ستكون هي أفغانستان, واخلري واجد واألموال يأيت ا هللا من كل مكان

وعرفت أن مشكلة العراق , وإلغاء القضاء االسالمي, دت احلكومة الكينية قرارها خبصوص قانون االرهابمج, للمجاهدين
وعندما انتبه العامل ألكاذيب األسلحة , ستجعل السلطات الكينية يفكرون كثريا قبل املضي قدما يف اعتقاالم العشوائية

وعندما قتلوا األالف يف , ا يف العراق من أجل احلرية والدميوقراطيةوقالت بأ, الكيميائية غريت اإلدارة األمريكية اخلطاب
عندئذ غريت اخلطاب وقالت بأننا يف العراق كخط أول ملواجهة , العمليات العشوائية ظهرت بعدها فضائح أبو غريب

لعراق من أجلنا وهذا وكانت هذه اإلدارة تستهزأ بالرأي العاملي وأكدت للعامل أا يف ا, وما يسمى باإلرهاب, القاعدة
وسلطة صدام غيبت كثري من الشباب , والكل يعرف ذلك, فالقاعدة مل تكن يف العراق قبل جميئ القوات احملتلة, كذب

فقد مسك , 1993وهناك غموض واضح خبصوص األخ العراقي الذي شارك يوسف رمزي يف علميات , امللتزمني قبل الغزو
  .وإن شاء اهللا ستهزم أمريكا بال شك, ورمبا أعدم طبعا, ف عنهيف العراق وغيب متاما وال أحد يعر

أثناء اازر والطغيان األمريكي يف العراق ظهر بعض علماءنا يف القنوات اخلليجية وأرادوا تثبيط الشباب ومنعهم من 
رد قائال " نستان سابقا؟هل هناك فرق بني التواجد األمريكي يف العراق والروسي يف أفغا"اجلهاد وعندما سئل أحد املشايخ 

أين احلكمة؟ وقال بأن الياور حاكم , يالطيف, والشيخ يعين بأن نوايا األمريكان طيبة" إن الروس نواياهم كانت شريرة"
ولكن ماذا عن جنيب اهللا هل كان  ,وال نقاتل أشخاص, وهو مسلم بالعني والرأس وحنن ال نقول بأن الياور كافر, مسلم

وقال بأن أي عامل يفيت جبواز ذهاب ااهدين لنصرة , إننا نقاتل أنظمة منصوبة من قبل احملتلني, !اه عراقامسلما أو كافرا؟ و
فأين حنن اليوم إذا كان مشاخينا يقولون ذه األقاويل اليت تفتقد , ويصر على رأيه, إخوام يف العراق فهو جاهل وفتواه باطل
نه إذا أراد أحدنا اجلهاد فليذهب إىل امللك أو الرئيس ويأخذ إذنه سواء يف العراق أو إىل أقل االحترام للفتوى؟ فيخربوننا بأ

وهذا واهللا تضليل للمسلمني وأمٌر خطري جدا وخيدم األمريكان , ألنه إذا ذهب دون إذنه يكون قد عصى ويل أمر بلده, غريه
ستأذن منهم بعد أن عادونا ورفضونا بل لدينا خمربني ليس لدينا أولياء أمور لن, وبين صهيون واهلنود والروس قبل املسلمني

ومثل هؤالء املشايخ قد أبطلوا فعالية , وننصحهم بأن يتنازلوا عن احلكم بالطرق السلمية, لألمور الذين خانوا قضايا أمتهم
ا يف مجيع مذاهب أهل هل نسي هذا الشيخ أنه إذا اُحتل بلد مسلم فالكل ينفر بدون إذن أحد وهذ, نصرة املسلم ألخيه املسلم

هل أبقى وأجلس أتفرج على أخي , "املسلم للمسلم كالبنيان"وأين نرمي حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم , السنة واجلماعة
وأنتظر إذن من حكام ال ميلكون , املسلم وأخيت املسلمة يف العراق وفلسطني والشيشان وكشمري ويف األوجادين وهم يعانون؟

فإذا أرادوا , ومسيطرون عليهم من قبل العدو؟ جيب أن نفهم العامل أن اجلهاد ال يتحكم فيه من قبل الغربقرارات حكمهم؟ 
ال وألف ال لقد انتهى اجلهاد , ويستخدمونه للسياسة, االطاحة بنظام ما نادوا باجلهاد وجيشوا احلكومات لدعم النداء

ليوم يقول بعض مشايخ اجلزيرة بأنه ال داعي للشعب العراقي أن يعاين فقد ساندونا يف أفغانستان ملصلحة الغرب وا, السياسي
الشرك باهللا والتحاكّم إىل , وهل هناك معاناة أكثر من أن تكون دولة مسلمة حتت االحتالل؟ والفتنة أشد من القتل, أكثر

شيخ لألخ الصومايل الذي يريد اجلهاد  ماذا تقول يا, إننا واهللا سوف نسأل أمام اهللا عما نقول, الكفار أشد من أن يقتل الناس
يف العراق أو فلسطني نظرا بأن الصومال ال توجد فيها دولة مركزية وال حاكم حقيقي فيها؟ هل يستطيع الشيخ أن جييب 

يف يوم ما للذهاب إىل فلسطني للجهاد؟ لن يستطيعوا فعل ذلك  طى حكام دولنا ألحد الضوء األخضرعلى سؤايل؟ وهل أع
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إن الفلسطينيني يف الشتات ال يعتربون من أهل البلد والدليل على ذلك أم , دهم من األمريكان مل يأذنوا هلم بذلكألن أسيا
فاحلكام مينعوننا من اجلهاد احتراما لألمريكان والصهاينة وليس ملصلحة , مينعون من التصويت يف أي انتخابات حملية فلسطينية

والدليل القدس أمامنا لعشرات , على اختاذ أي قرار إال بإذن أسيادهم يف البيت األبيض إم ال يقدرون, البالد كما يزعمون
الذين سيتهمانه بأنه إرهايب وحيكم عليه , ومن يتجرأ بالذهاب إىل هناك سوف يقابل فخامة الرئيس أو جاللة امللك, السنني
حنن يف , صحيح ذلك, واخلالفة الواحدة قد تغريت, واحدةأؤمن بأن مفهوم الدولة الهل حنن ال نفهم احلقيقة؟ إنين , امباالعد

وجيب أن نتعامل مع الوضع اجلديد بأن هناك , زمن امللك العضود وحمنة عظيمة بعد غياب دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم
أن نسعى لتغيريها عدة دول وكل دولة تقوم بأمرها ولكن ال يعين ذلك أننا نقبل ذا الواقع اجلديد الذي فرض علينا بل جيب 

بكل الوسائل ال يسعنا أن نسكت عن جرائم األمريكان والروس واهلنود واليهود وغريهم بسبب أن احلكومات ال تريد 
إن هذه احلكومات أوال وأخريا آمثا ألا رضيت بأن جتزأ أمة حممد وكرسوا وال يزالون يكرسون , مشاكل مع الغرب

وامللك واملوت من أجل العلم والكالم الفارغ املبين على خمالطات والقبلية واجلاهلية جهودهم ملفهوم املواطنة وحب الوطن 
الغريب أن , !الكالم واضح إذا مل يكونوا أهال للصمود والدفاع عن املقدسات فاليتركوا احلكم ويفسحوا اال لغريهم, النتنة

ء احلرية للعراقيني فهو ذا الكالم يؤيد غزو العراق وخلع هذا الشيخ يصدق كالم األمريكان بأم جاءوا لفترة ويريدون إعطا
ماذا لو هؤالء جاءوا خللع ملكهم هل سيثبت على كالمه أو يغري موقفه؟ وماذا عن الكعبة لو هومجت من قبل , احلاكم املسلم

, آلل فالن دون غريه؟الكفار هل مسلمو أفريقيا هلم احلق يف الذهاب ملكة والدفاع عنها أم كيف؟ أو أن الكعبة خمصصة 
فالفراعنة كانوا من مصر وهم , والعجيب أنه يضرب مثال بأن نيب اهللا يوسف ولّى من قبل كافر وهذا كالم حق أريد به باطل

أما حكام العراق اليوم  فقد نصبوا من قبل عدو كافر حمتل وغازي , من أصل البلد وقد عاينوه بالرضى وبدون سفك للدماء
إين واهللا , متاما كما نصبت الروس جنيب اهللا وكما يفعلون اليوم يف الشيشان, أكثر من ميليون شخص بعد قتل, متغطرس

لست تكفرييا وأعوذ باهللا أن أكون كذلك وال أحرض على رفع السالح يف بالد احلرمني وبالد االسالمية ألن ذلك يؤدي إىل 
يف نفس الوقت ال ينبغي أن نسكت ونصبح متفرجني على اجلرح و, مشاكل أكرب وتفرق املسلمني ويستفيد منها العدو اللدود

والسبب بسيط هو أن اجلهاد يف , حبجة أننا لو خرجنا للجهاد فقد نعصي ويل األمر هذا واهللا من تفاهة الكالم, وهو يرتف
يات والشباب مهمش وال أننا رفضنا من دولنا وليس لدينا جنس, العراق فرض عني والسبب الثاين الذي جيعلنا ال نستأذن منهم

فلماذا يريدون أن يقيدونا بأولياء أمور وهم , يساوي أي شيء يف دولنا واحلمد اهللا على ذلك فجنسية ال إله إال اهللا تكفينا
يعرفون جيدا بأن تفسري اآلية يقصد فيها العلماء وليس العمالء عفوا احلكام من حكام الدول االسالمية وثالثا حنن ال نؤمن 

 }إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون{ د اليت رمست لنا من قبل احملتل الكافر عندما هزموا اخلالفة العثمانيةباحلدو
هل أنا آمث عندما ال أؤمن باحلدود املرسومة من قبل أعداء االسالم لتجزأتنا؟ هل أنا آمث عندما أنصر إخواين يف العراق؟ هل أنا 

والعجيب أن أمثال هؤالء املشايخ يشجعون على الوطنية واالنقسام ! وعادين؟ أجيبونا من فضلكمآمث عندما أقاتل من قاتلين 
هل اتفقت األمة منذ سقوط , بدال من أن يشجعوا توحيد الدول اإلسالمية وجيتهدوا يف صناعة مستقبل زاهر لألمة اإلسالمية

أهذا يرضى اهللا , ا يتقاتلون تانا وزورا عند احلجر األسوداخلالفة على هالل واحد لشهر رمضان؟ إن املسلمني وإىل يومنا هذ
إن بعض العلماء ذه الفتاوى الغري مسؤولة يساعدون يف خطط املستعمر يف جتزأة , ورسوله؟ حىت يف عبادة احلج خيتلفون

وصارم عن كيفية وبعض العلماء لألسف الشديد قد يفقدون مصداقيام عند األمة بسبب عدم اختاذ موقف واضح , ازأ
بل ومهامجة , واهز من قبل الصهيونية والسكوت على ذلك, مواجهة مشروع الشرق األوسط الكبري الواسع مسيه ما شئت

, واملضحك أن املراكز األمريكية الكافرة اليت تدرس الوضع يف العراق, وتسمية املقاومة باالرهاب, بقوة اجلهاد يف العراق
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وهل يفرح هذا الشيخ مبا يفعله األمريكان يف بغداد حيث تقوم القوات احملتلة بتوزيع فتاواه , ارهابينيتسمينا مقاومة بدال من 
يا أخي , أو يريد أن يثبت على املبدأ الذي يؤمن به, فقد خدم األمريكان قبل أن خيدم أبناء أمته ورمبا مل ينتبه لذلك, ليل ار

ويف املقابل نرى واحلمد هللا العامل العاملة وزعيم إحتاد علماء املسلمني , الرحيملو أخطأت فتراجع عن خطأك واهللا هو التواب 
وقد أفيت على اهلواء مباشرة من منرب اجلزيرة يف برنامج , وهو ميثل مجهور العلماء, يف العامل الشيخ الفاضل يوسف القرضاوي

على املسلمني مساندة إخوام العراقيني باملال والسالح  وقد أفيت بأن, عد موت األخ ماهر املقدم الرئيسيالشريعة واحلياة و ب
وباألنفس وبأن اإلحتالل السوفييت ألفغانستان هي مشاة متاما لإلحتالل األمريكي للعراق فلرياجع من أفىت عكس كالمه 

يكون اجتهاد بعض الشباب  وال, ويتقي اهللا يف الفنت اليت ستظهر إن عال صوت الباطل يف العراق, ويتقى اهللا يف دماء املسلمني
يف اململكة وتنفيذ عمليات ضد السلطات وجتاوزات بعض اإلخوة يف العراق سببا بأن جيعل مشايخ بالد احلرمني يبدلون 

ال الشيخ أسامة وال نائبه وال اللجنة , قيادي يف القاعدة وأمني سرها واهللا مث واهللا إنين, طعنون يف ااهدين املخلصنيآراءهم وي
ألن استراتيجية القاعدة يف املنطقة واضحة مواجهة العدو الغازي بشىت , رعية اليت أمرت بفتح جبهات ضد أحد يف املنطقةالش

سواء االقتصادية أو , وال نسعى إىل سلطة أبدا هدفنا ضرب املصاحل األمريكية والصهيونية حتديدا يف كل مكان, الوسائل
فال , يكان من بالد احلرمني انسحابا شامال حيث ال يستغل ثروات األمة من قبلهمفإذا انسحب األمر, العسركية أوالسياسية

أما حنن , وما نريده أن خيرجوا من بالدنا, داعي للشباب أن يستمروا يف سفك الدماء وبدال من ذلك سيوفرون طاقتهم للعراق
الد احلرمني وغريها واملنطقة ترتف ولن يتوقف ألن األمر أكرب من ب, هذا أمر منطقي جدا, فلدينا الكثري للعمل بعد اجلهاد

وما , وسيأيت من هو أشد من احلجاج حلمل املسلمني على اجلهاد, ما دام الكفار يعبثون بثرواتنا وأراضينا ومقدساتنا, الرتيف
هة والدفاع عن حيصل يف بالد احلرمني أمر غري مدروس فاحلكومة هي اليت استفزم وهم يف عملهم فلم يكن لديهم إال املواج

وأقول بأن الشيخ أسامة مل يتخذ قرارا بفتح , وحنن مل نؤيد فتح تلك اجلبهات, وعندئذ خرجت األمور عن السيطرة, النفس
وشباب القاعدة يف الباكستان أكثر واالمكانيات العسكرية أكثر ومل , وإذا أراد ذلك ألعلن عن أسباب ذلك, جبهات قتال

ما نقوله بأننا نواجه عدوا واحدا وجيب فسح اال لنا لذلك وال يفهمين أحد بأنين أقول بأنه , نفتح جبهة ضد احلكومة هناك
أما , ولكن ال جيوز للكافر أن يسرق ثروات املسلمني حبجة املتاجرة, ال جيوز املتاجرة مع الكافر أو املعاملة املشروعة معه بلى
ها ال ألننا نكفر هؤالء الشباب من رجال األمن بل من باب الدفاع عن لو واجهنا رجال األمن التابعة لألنظمة فسوف نقاوم

هذا , أقول بأنين أقاتل من قاتلين ولن أمسح ألحد أن يأخذ حرييت بأوامر من األمريكانو, وسوف نواجههم بالقوة ,النفس
ومل نبدأهم والكويت , لنفساألمر واضح حنن عندما أواجه رجال األمن يف أي مكان من الدول اإلسالمية فأنا أدافع عن ا

فرجال األمن الكويتني هم من بادأو الشباب وكأم مل يستفيدوا من جتربة آل سعود وملاذا ال يتعاونون , شاهد على ما أقول
ويعرفوا مشاكلهم وحياولوا احلوار معهم؟ , مع طالب العلم الصادقني ليلموا مشل هؤالء الشباب الطيبني واجلاهل بدينه أحيانا

, باب احلوار مع الكافرين من اليهود والصليبيني مفتوح يف كل زمان ومكان ويف نفس الوقت مقفول أمام أبناء املسلمني؟هل 
, أما تسميتهم جماهدين باألمس وارهابني اليوم ألن أمريكا أرادت ذلك, جنادهلم باليت هي أحسن وحنن واحلمد اهللا نفهم ديننا

وحنن نقوم بسب املسلمني وتسميتهم , أن نسب الذين يدعون من دون ألال يسب اهللا عز وجلوقد ينا , هذا واهللا ما ال جيوز
, واملسلم من سلم املسلمني من لسانه ويده, وقد ينا من التنابز باأللقاب, ألقاب ومسميات غري مشروعة حبجة ارضاء احلكام

ورمبا يقتل , أنا أدافع عن النفس وهذا أمر مشروع وأنا عندما أدافع عن نفسي ال أقول بأن رجل األمن كافر أو غري ذلك
وال , ألنه يدافع عن ملكه املنصوب من حكومته, واهللا سبحانه وتعاىل وحده أعلم بذلك, رجل األمن ويكون شهيدا عند اهللا

اليت بيننا وبني وال ينبغي ألحد من املسلمني أن يتدخل يف احلرب , ما يهمين أنين أدافع عن حرييت وشريف وديين, يهمين ذلك
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مادام ليس لدينا , سواء الفرنسني أو اإلجنليز أو الروس أو اهلندوس, وغريهم من الغربيني, الصهاينة واألمريكان املتغطرسني
  .فال حياسبنا أحدا عندما نواجه عدو األمة, كيان واحد جيمعنا وهي الدولة االسالمية الشرعية
مه شيخ سعيد سغار دون توجيه أي مة هلما إال أما يعرفان مصطفى يف الشهر أبريل مت اعتقال الشيخ عبود وع

  . م2001فاضل رمحه اهللا وهو زوج بنت الشيخ سعيد سغار وقد استشهد يف جرديز سنة 
  

  اعتقاالت مقديشو
  

 وأجربت على تسليم أكرب عدد من, فقد استغلت عائلة سابريا يف مقديشو, يف الشهر اخلامس مل يهدأ بال املوساد
وكنا حنن يف كينا وفيصل يتابع وينسق مع بعض أقرباء آمنة لكي جند الطريقة املناسبة , اإلخوة الكينيني املرابطون يف الصومال

ومل نعلم أن , ومل أستطع رؤيتها بسبب أن العائلة قد خافت من إرهاب الدولة, إلعطائها مصروفها دون أن نؤذي عائلتها
, فقد جنده اجلاسوس العريب سيد باخشوان, لعائلة هو متعاون مع السلطات الكينية وخمربالشخص الذي اخترته للتنسيق مع ا

وطبعا كان , ولذا تركنا التعاون مع اجلاسوس متاما, وكنا نعلم بكل التفاصيل, وهذا األخري أراد أن يوقع بفيصل لكي جيدين
لقد تزوج عيسى ونزل يف فندق , الء لإليقاع بهأول الضحية أخي عيسى الترتاين وقد استطاعوا ترهيب وترغيب بعض الزم

مث افرجت , مث عندما حاول االتصال يب يف فرباير اعتقلت صاحلى ألا كانت حتمل جواليت وقتها, شامي لقضاء شهر العسل
ساد وعرف املو, أثناء تلك االتصاالت متكن السي أي إيه من معرفة رقم تليفون عيسى, عنها واعتقل بعدها أبوها وأخوها

فذهبت جمموعة أمريكية ألخت عبد السالم اليت متلك , واأليف يب آي أن صاحب التليفون هو زميل ملؤسسة سابريا التجارية
, وأخربوها بأن تضغط على أخيها عبد السالم لتسليم عيسى ومن معه من الكينيني, الفنادق اخلمس جنوم يف مشال مقديشو

وانظر أخي القارئ كيف يستخدم مصطلح ارهايب , ى إرهايب ومطلوب للعدالةوهي ذهبت لعبد السالم وأخربته بأن عيس
, وأعطته صورا يل ولعيسى ومعظم الشباب الكينني وطبعا عبدالسالم دهش لذلك ألنه زميلي وأخي, دون دالئل ودون تقييد

وقد سافر حسن , وكان هناك ضغوطات من أخته ومن زوج أخته, كنا نأكل مع بعض وننام مع بعض ونتفسح مع بعض
مث رجع إىل الصومال ومت إغراء العائلة أا ستنعم بأعماهلا التجارية لو وافقت على , سابريا إىل نريويب يف تلك الفترة احلرجة

والعجيب أن عائلة سابريا اقتربت أكثر من عيسى جدا ودفعوا له بعض نفقات الزواج , االيقاع بعيسى وأخيه والشباب
  .وعاملوه كأبن هلم

قيل لعيسى بأن يترك الفندق ويرجع ليسكن مع , يف الشهر الثاين دما مسع الشباب من اإلذاعات باعتقال صاحلىعن
واختفى عيسى , وقد ذهب لعبدالسالم سربيا وأخربه بأنه مسافر إىل كينيا مع زوجته مث سيسافران إىل جنوب أفريقيا, الشباب

, تقريبا اتصل عيسى بعبد السالم وأخربه بأنه قد رجع ينوبعد مرور شهر ,ومل يعرف عبد السالم برقمه اجلديد, عن األنظار
ولكن عندما عرف أن عيسى لن , طبعا مل يصدق عبد السالم أنه يكلمه من مقديشو وهو اخليط الوحيد للوصول للشباب

فأجابه بأنه , "إىل تصليح أنا حباجة إليك يا عيسى فسياريت خربانة وحتتاج"فقال له , ميكنهم من البيت قرر أن ميسكه وحده
وعندما وصل هناك , ومل خيرب الشباب بأنه ذاهب لسربيام من البيت 2003- 4- 21بتاريخ خرج عيسى . اسيذهب لفحصه

مث ظهر مسلحني وأوقفا السيارة وأجربا عبدالسالم , ودخلوا يف زقازيق منطقة غيت جعل, حترك مع عبدالسالم بالباجريو
وطبعا عبد السالم رتب األمر ليبدو وكأنه سرقة وألن ال يعرف أنه من ,  اخللف وانطلقوا بالسيارةبالرتول مث ركّبوا عيسى يف

ألن مثل هذه , عملية خطف اوقد تأكد أ, ولكن عيسى أسد من أسود اهللا ومعروف أنه ال يقبل بأن يذله أحد, دبر العملية
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داخل السيارة وكادت السيارة أن تنقلب مث متكن من القفز  فصارعهم وتقاتل معهم, العمليات كثرت يف األيام األخرية
يا عيسى اركب "وأثناء سريه جبروحه ظهر عبد السالم من جدبد بسيارة أخرى وبدأ يناديه , واخلروج من السيارة بأعجوبة

ا يف عبد السالم وهكذا مل يشك عيسى أبد, وطبعا كانت هذه اخلطة البديلة لو متكن عيسى من املختطفني, "أنا جئت النقذك
وهكذا أخذه إىل مشال مقديشو , مث قال له من األحسن أن نذهب إىل مستشفى أخيت يف مشال مقديشو فأنت ابننا, فقد خدعه

واتصل عيسى من املستشفى وانتشر اخلرب يف , حيث قبائل علي مهدي وال يستطيع أهل اجلنوب الدخول وفتح معارك هناك
ويبدو أن عبد السالم تعاطف بعض الشيئ بسبب جروح عيسى فعندما وصل , جانة إليهمقديشو فأرسل األخ حيى وأبو د

إننا جئنا لنأخذ عيسى معنا وجيب أن خيرج فورا من املستشفى وسيتابع العالج يف جنوب "الشباب قالوا لعبدا السالم 
ومن خدعنا يف الدين , لة سابرياولكن عيسى كان مطمئن لعائ, ومل يتسطع عبدالسالم من منعهم يف تلك اللحظة, "مقديشو
ويف اليوم الثاين اتصل عيسى يف املغرب وأخرب , ووجد عبد السالم فرصة لينبه أخته, فرجع حيى وأبو دجانة دونه, خدعنا

ومعهم عشرة , ففهم الشباب أن هناك تطورات جديدة وأسرعوا إىل املستشفى البعيد جدا" إم سيسلمونين لفوق"الشباب 
وقد تكلم حيى مع عيسى وهو , الصوماليني وملا وصلوا وجدوا قوة رهيبة من قبيلة عبدالسالم حتاصر املستشفىمن اإلخوة 

وحنن نعرف أن أخت عبدالسالم هي مرتدة عن , "إن عبد السالم أكّد يل بأن أخته ستسلمين لألمريكان"حمجوز فأخربه 
وحاول , ولكننا مل نظن أا ستصبح عدوانية اجتاهنا, صرانيةفقد تربأت بالدين االسالمي واعتنقت الن, االسالم منذ زمن

, فسوف يسلمون مسلما لكافر دون أي ذنب ارتكبه, عيسى أن يقنع عبدالسالم بأن فعله أمر خطري وعواقبه عند اهللا عظيم
فرد عليه , "ألست صديقك بالدم؟ هل آذيت أحدا من عائلتك؟ هل آذيت مسلما يف مقديشو؟ كيف تفعل يب هذا؟"وقال له 

, ألن أخته سوف تفلس واألمريكان سيضيقون على حتركات مؤسسات سابريا, عبد السالم بأنه لن يستطيع مساعدته أبدا
  .وهو صديقي أيضا, وهكذا غَدر عبدالسالم بعيسى من أجل الدنيا الفانية
مث , وره عندما سكنت مقديشووالفندق تابع ألخت عبدالسالم وكنت أز, نقل عيسى إىل فندق مخسة جنوم يف كاران

املنظمة تحدة وهي تابعة لسي أي إيه يف ليلة مظلمة نقل إىل مطار سري وركبوه يف طائرة جمهولة كتبت عليها األمم امل
والذين يدعون أم من جلان حقوق , وسلّم لألمريكان يف نريويب, الدولية الصهيونية اليت أعلنت احلرب على القاعدةاإلجرامية 

جيب عليهم أن , سان ويتهمون الواليات األمريكية باستخدام طائرات خاصة ومطارات أوروبية خلطف واعتقال اإلخوةاالن
واألخ عيسى الترتاين مغيب وال أحد يعرف , يعلموا أن املنظمة العاملية املسمى األمم املتحدة متورطة مع أمريكا يف هذه اجلرائم

حىت الذين خيطفون , يا شباب حنن نعاين من الظلم يف كل مكان, اهللا حممد رسول اهللاال إله إال , عن مكانه إىل يومنا هذا
أما ااهدون فيغيبون بكل بساطة , يعطوم جماال للكالم وينشر صورهم يف اإلعالم ليعلم اجلميع أم خبري, الرهائن يف العراق

وعرفت من . ندفع الثمن من أجل دين اهللا واالسالم وأقول للمسلمني افهموا أننا, وال أحد يستطيع عمل شيئ ضد أمريكا
وتعهد أبوها مبعاقبة , وهي من عائلة قوية يف مقديشو أقصد قبيلة عديد, اإلخوة أن زوجة عيسى كانت حامل يف الشهر الثاين

وبدأ يتعاون  أما زوج خالتها واملسمى مهدي فقد طمع يف األموال .كل من كان وراء اعتقال عيسى وسوف تبدأ معركة قبلية
  .فعيسى وطلحة عديالن, مع األمريكان من أجل تسليم طلحة
وطلبوا منه السفر إىل , سافر إىل نريويب وعندما قابل اإليف يب آي شكروه على خيانته, ماذا حصل لعبد السالم؟

أريد , بعد ذلكوال أدري كيف سأعيش , وقال هلم لقد خنت أعز أصدقائي يف حيايت, أمريكا والعيش هناك وهو قد رفض
فأرادو تفجري , أما رد فعل الشباب كانت عجيبة, ورجع ولكن مل ينعم بسالم فعم عيسى حياول اغتياله, الرجوع إىل مقديشو
رغم تأكدنا أن سابريا اشتركت يف املؤامرة ولكن , وأنا نصحتهم يف رسالة مكتوبة أن مثل ذلك ال جيوز, متاجر سابريا كلها
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وعائلة سربيا مسلمة وال , ال وأسهم ملسلمني وأناس ليسو من سابريا وليس هلم دخل مبا حصل لعيسىال ننسى أن هناك أمو
قلت , وبدال أن نعدل يف مصيبتنا سنكون حنن الظاملني, ينبغي معاجلة مشاكلنا بالتفجريات ألن هناك متاجر كثرية ستتضرر
ولكن , وعبد السالم ليس جباسوس, لنا حقنا إن شاء اهللاللشباب بأن ال يكربوا املوضوع واهللا سبحانه وتعاىل سوف يرد 

وعرفت فيما بعد أن مؤسسة سابريا مفضوحة جدا يف مقديشو , شاب عادي خدعه الشيطان والضغوطات فلجأ إىل فعلته
 تعطه ومل, ألن القصة املنتشرة يف الشارع أن عيسى كان له سهم يف املؤسسة وخدعته, بسبب فعلتها والناس فقدوا ثقتهم ا

  .حقه فلما أحل على الطلب سلموه لألمريكان
وليعلم اجلميع أننا عندما , إن عيسى نقل بطائرة األمم املتحدة, أخي القارئ هناك نقطة مهمة أريد أن أحتدث عنها

القاعدة  ويكفي أن األمم املتحدة قد صنفت, نستهدف األمم املتحدة لنا احلق يف ذلك فهي أداة يف يد الصهاينة تتدخل ضدنا
فنحن ال منلك أي رصيد لدى , كمنظمة ارهابية ومجدت كل أموال املسلمني من أرصدة ظنا أا للقاعدة وهذا أمر مضحك

  .العدو ولكن املقصود جتميد كل البنوك االسالمية اليت تدعم محاس واملنظمات اخلريية األخرى يف العامل
  

  مقتل الشهيد نعمان باجنفو, ساجلواسي
  

, وكنت حينها يف مدينة مالندي, م2003- 4- 21اخر الشهر الرابع أثناء إعتقال عيسى وبالتحديد يف يوم أوكنا يف 
, ونزلت بالقرب من بيته, لكي أستلم منه األسلحة اليت دفنت بعد العملية, فقد ذهبت هلناك للبحث عن األخ نعمان باجنف

فنظرت إيلّ , "نعمان من فضلك"فقلت هلا , "من تريد؟: "لتينفسأ, فجاءتيت إمرأة مسنة, وأطرقت على الباب, واجتهت للبيت
, فظننت أا عملية أمنية رمبا ال يريد أن يقابل أحد, "نعمان غري موجود: "وقالت يل, مرارا وتكرارا وتعجبت من جوايب

يا بين أال تفهم إن : "وقالت يل, فنظرت إيلّ ثانية, "موجود - إسم الشفرة املستخدمة بيننا- قويل له أن فالن: "فكررت هلا
إنا هللا وإنا إليه : "قلت هلا, ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, "نعمان قد قتل منذ شهرين ونصف وقد أعلنا ذلك يف اجلرائد

وهكذا نادت أخوه الكبري , فلم أجد اجلواب الشايف هلا, "وهو صاحبك؟, من أنت أمل تعلم بذلك: "فسألتين, "راجعون
فقال يل بأن نعمان مات فجأة ومل يترك , وأريد أن تساعدين, ن أكون فقلت له بأنين صاحبه وبيننا أعمالوجاءين فسألين م

كان نعمان يصلى العيد يف مالندي حسب رواية , فأثناء صالتنا للعيد يف سييو, وصية وجاءت والدته وقصة يل القصة العجيبة
ومل  جيد ,  اجتهد نعمان باجنف وذهب لكي يعمل ينفذ عملية غنائممث, "سأرجع قريبا: "وسلم على أوالده وقال هلم, والدته

وعندما دخلوا بيت األورويب , أحد ليساعده يف مهمته إال أحد السراق السابقني وكان يعرفه وهذا الشاب له عالقة بالشرطة
فقد أصيب نعمان يف  وال أشك أن ذلك الشاب من أخربها بالعملية, ونظموا أنفسهم فوجئوا بأن الشرطة قد كمنت هلم

وعندما رفع يديه هلم وحتققوا أنه غري , وسلم نعمان نفسه للشرطة ورمى سالحه حسب رواية بعض من كانوا هناك, ساقه
فأمجوا على إعدامه , "لو تركناه فسوف يكسب القضية يف احملاكم فهو خبري يف هذا", تناقشوا فيما بينهم وقالِ أحدهم, مسلح

واستشهد فورا يف يوم عيد , وهكذا ومبسافة قريبة أطلقوا عليه النار على صدره ورأسه, عمان األسدبطريقة وحشية ألنه ن
, لقد حزنت جدا عندما عرفت بنبأ مقتله وقد تعهد أخوه يف مقاضات الشرطة. األضحى وترك وراءه أربعة من البنات اليتمى

فقررت أن أذهب ألنام يف بيتها مع ولدها , ا أنا غريبقلت هل, "هل لديك مأوى؟: "فسأليت والدته, ومل أفصح عن هوييت
وقد نقص سالح , فتعاون معنا وأرجعنا كل أغراضنا, وهناك شرحت له ما جئت من أجله, األكرب وهو أخ نعمان الكبري

لته ومن خبثه أنه هرب جبوالته أيضا ومل يذهب حىت إىل عائ, واحد فقد هرب به ذلك احلرامي بعد أن باع نعمان للشرطة
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أما الشرطة الكينية واملخابرات فلم , ونسأل اهللا أن يتقبله من الشهداء فقد خرج بنية مساندة إخوانه, إلخبارها مبا جري
وحنن ال ننسى دماء شهداءنا فسوف نرد يف , وال توجد شهادة وفاة لنعمان إىل يومنا هذا, يفتحوا أي حتقيق يف املوضوع
  .الوقت املناسب إن شاء اهللا

عيسى األخ من اعتقال فقط وبعد يومني وأثناء عوديت من مالندي إىل ممباسا بأغراضي , عائلة نعمان وشأا تركت
وهنا بفضل اهللا مت ختريب املوسم السياحي الكيين وقلّ الفساد , بدأت صورى تتصدر الصحف وشاشات اإلخبارية من جديد

ألننا , "فاضل هارون يف كينيا"كات من ايئ رد معرفتهم أن وقد ارتعب مجيع الشر, واللعب ببنات املسلمني يف الساحل
وكان أخي فيصل رمحه اهللا يسعى , فعال كنت قد أعددت لألمريكان والربيطانيني واإلسرائيلني احملاربني لنا كل املفاجأت

وبثّ اهللا , ربات القادمةوأعلنت الربيطانية قطع رحالا الا كانت ختشى من الض, لتنيفذ عملية استشهادية أخرى ضدهم
, وأخربت فيصل بأن حيضر األسلحة اليت دفناها إىل أقرب نقطة لنا ألننا يف حالة طوارئ بسبب اعتقال عيسى, الرعب فيهم

وهم أحرار يف جثيت ميزقوا أو يشوهوا أو يفعلوا ما , بل أموت شهيدا إن شاء اهللا, فأنا ال أريد أن أمسك مثل الغزال
ولكن ما أمتناه وأرجوه من أي عدو يقتلين أن يرسل جثيت جلزر القمر ألدفن , فواهللا وحده من يعلم ا إن شاء اهللايشاءون ا 

  .أما لو مت يف املعارك مع إخواين فهم سوف يدفنونين إن شاء اهللا, جبوار والديت احلبيبة
رأيت "وقد أخربين برؤية عجيبة وقصها يل , جيد نقل فيصل رمحه اهللا أسلحتنا إىل بيتنا اجلديد مث قمنا بتخزينه بشكل

, مث أُصبت يا هارون فجأة, ونقاتلها ومعنا شخص ثالث ال أعرفه من يكون, أننا حماصرين يف منطقة ما وهناك قوات تقاتلنا
 مث بعد ذلك أصبت برصاص فوقعت, فرأيت الدماء يف كل مجسك, فأسرعت النقاذك وإخراجك من املكان الذي أنت فيه

فقلت له بأننا سوف نستشهد يف سبيل اهللا إن شاء اهللا ولن منسك أبدا , وانتهت الرؤية" ,جبانبك والدماء احلمراء يف كل مكان
ثالية لتأمني أنفسنا من إن عملية اعتقال عيسى جعلتين أفكر كثريا يف الطرق امل, وليس ضروريا أن نكون مع بعض, بإذن اهللا
إىل كينيا تابعت األخبار عن قرب فقد تأكدوا أنه عيسى الترتاين وليس يف الشهر اخلامس الترتاين وعندما نقلوا عيسى , األعداء

  . وطبعا جن جنون املوساد عندما عرفوا منه أنه صديقي املفضل وعرفوا حينها أنين ما زلت يف كينيا, مطلوبا ألي عمل
تابعة للصهاينة ومنذ اعالن أمريكا احلرب على  يف هذا الشهر مسعنا بعمليات الدار البيضاء اليت استهدفت أماكن

وكما قلت , ومل يكن يل أي علم ا, م2003مايو  6كانت تلك العمليات يف , كثرت العمليات ضد الصهاينة, ااهدين
  .فقد تعددت اجلهات اليت تعادي الواليات املتحدة والصهاينة

فقد عرف اجلواسيس احملليني بأن األخ , املوساد تتسارعيف الشهر السادس كان احلرب اجلاسوسية اليت بيين وبني 
وهكذا كان على فيصل , وقد خاب ظنه فقد عرفنا أن يريد بيعنا, "علي سييو"وهذه املعلومات من املخرب  ,فيصل له عالقة يب

وهكذا انتقل إىلّ ومكثنا , فأخرب عائلته أنه مسافر للدراسة يف أوغندا, ترك بيت عائلته والبقاء معي يف املرتل لضمان سالمتها
وكيفية جتهيز السيارات , مثل فن الكومبيوتر, وقد وجدت الفرصة ألدربه على كل شيء متوفر عندي, مجيعا يف البيت

ودرسته القرآن , وأعطيته دورة أمنية بدرجة عالية, ودربته على القتال داخل الغرف املغلقة, املفخخة بدوائر الكهربائية
وأخونا فيصل رمحه اهللا قد عمل ذلك ليجنب , تغيري يف طرق تعاملنا مع الناس واختفي فيصل عن عائلته وعملنا, والتجويد

وهو قد وجد معلومات مؤكدة أن جواسيس املخابرات , عائلته ويالت املوساد الذين ال مييزون بني شيخ وطفل وامرأة ورجل
ومل يكشفوا نواياهم الشريرة ومل يتعجلوا بل تريثوا وكثفوا , حلياألمريكية ذهبوا مرارا وتكرارا بطرق سرية للسؤال عنه يف ا

ومل جيازف , فكنا نعرف كل حتركام اخلبثية ضدنا, املراقبة على عائلته وحنن أيضا كنا جند أخبارهم ونراقبهم أوال بأول
  .فيصل بالرجوع إىل البيت يف تلك الفترة
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وتؤكد املعلومات أن اجلاسوس , سنة دون أن يعلم الناس السببمت اعتقال إمرأة مسلمة ومأيضا يف الشهر السادس 
وكنا جنهز له عملية إغتيال ألنه قد وضع , الكيين العريب املسمى سعيد باخشوان هو من حرض على إعتقاهلا ظلما وعدوانا

لكن عندما و, وراقبت خروجه ورتبت كل شيء, "كيبوكون"ترصدنا بيوته وذهبت إىل مرتله يف , نفسه يف الصف األول
كما خططنا له يف مالندي ولكن وبسبب بعض تدخالت , وألغيت العملية تلك اليوم, ذهبنا للتنفيذ كانت بنته يف السيارة معه

الشباب ألغيت وقد أعطينا األوامر لألخوة لقتل مجيع اجلواسيس العرب واملسلمني الذين يتعاملون مع اإليف يب آي يف مالحقة 
م يبحثون عن شاب ولكننا فهمنا أ, ومل تعرف سبب اإلعتقال أصالها بشيء ب أن احلكومة مل تخربوالعجي, الشباب املسلم

املهم أن يف نفس الشهر , وال أدري ملاذا يبحثون عنه وقد عرفت من فيصل أنه من أقربائه, امسه عمر سيد وهي تكون أمه
وتأكدنا أن املوساد يستخدمون جاسوس , أن أقابلهفأخربت فيصل أنين جيب , رجع أخونا حسن إلينا قادما من الصومال

ومعروف بكرهه للدين وعداوته لالسالم , م وهو رجل عريب كيين1998واحد يف مالحقة فيصل وقد استخدموه يف أحداث 
 وهو من كان وراء اعتقال كل الكينيني الشيخ عبود وشيخ, ووالئه لألمريكان فقد عمل رمسيا مع اإليف يب آي يف حماربتنا

وهو من , وهاهو اليوم يريد أن يعمل نفس الشيئ لفيصل وحسن, سغار وعائلة كوبوى وكل الشباب الذين ال عالقة هلم بنا
وتعجبنا , مل ميضى وقتا طويال حىت مسعنا أن احلكومة تعتقل شاب مسلم باسم سلمني,كان وراء اعتقال املرأة املسلمة املسنة
, كان اجلاسوس العريب نشط وهو من يعطيهم املعلومات الكاذبة, لشباب دون سببمن العشوائية يف كينيا فهم ميسكون ا

  .وقد علم من شباب احلي أن حسن موجود, وأراد أن يثبت والءه هلم ولو على حساب املسلمني والعرب
نصحته  مث, سلم علي حبرارة وأعطاين أخبار اإلخوة يف الصومال, أسرعت إىل مقابلته ألطلعه على تطورات األحداث

وهم طبعا , بأن ال يذهب إىل بيت زوجته أبدا وال إىل بيت والدته فاملخابرات الكينية قد اعتقلت أناس كثريون دون ذنب
فكل , وعرفنا أن هناك معلومات كثرية بدأت ترد للموساد, وطلبت منه أن يأيت ليعيش معنا ألننا يف وضع أكثر أمنا, يقصدونه

جيب أن ال نبقى يف بيت واحد ألكثر من "وأخربما , عض عالقات اإلخوة بأقارمحتركاتنا تدرس عن قرب بسبب ب
وسكنا " تشودا"وهكذا جهزت أوراقا جديدة لفيصل باسم أمحد حممد وحترك بسرعة واستأجرا بيتا جديدا يف حي , "شهرين

, شهريا$ 120وكان سعره , ارع العامومطبخ وبلكونة مطلة على الش, وفيه غرفتني نوم ومحام وصالة, يف ذلك املرتل اجلديد
وكان علي دراسة السبيل األفضل لالنسحاب إن , وطبعا أكرب مشكلة تواجهنا يف البيت اجلديد أننا نسكن يف الطابق العلوي

وأنا , وبدأ يتردد يف بيت عائلته, ويف الشهر السابع رجع حسن إىل زوجته احلامل, حصلت هناك اشتباكات مع قوات الكفار
ويشيعون أنه عضو , فقد وصلتنا معلومات مؤكدة بأن شباب احلي يتكلمون كثريا عنه, أكن مرتاحا ملثل هذه التحركاتمل 

وأمرم بأن حيملوا قنابل دفاعية أثناء , فسوف تضر به وبنا, ومثل هذه املعلومات لو وصلت للموساد, يف تنظيم القاعدة
وقلت لفيصل بأن ال نترك البيت فارغا دون , ه أن نفاجأ وحنن غري جاهزينوكل ما أخشا, حركتهم ألننا يف وضع أمين خطري

, وكنا صائمني وطلبنا منه أن يفطر معنا, م  ويف اليوم اخلميس بالذات جاءنا حسن يف البيت30/7/2003ويف تاريخ , أحد
أعطيناه أموال البيت ليذهب ليدفع وعندئذ , ألا كانت يف الشهر التاسع من احلمل, ولكنه أراد الفطور مع زوجته يف البيت

ومل نكن خنرج سوى , مث أخربناه بأننا سنغيب يوم اجلمعة فإن فيصل يريد أن يتعلم أمرا ما يف االنترنت, اإلجيار للشهر اجلديد
  .وقد تطور األمور يف اليوم الثاين بشكل خطري جدا, وودعناه وذهب لبيته, يوم اجلمعة للصالة
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  وسادفخ األيف يب آي وامل
  

فهو كان جديد يف اجلهاد , وطبعا إن األخ فيصل من أعجب الشباب الذين شاركتهم يف عملي, صلينا الفجر كالعادة
, ويف الفترة اليت سكن معي اجتهدت وعلمته الكثري مثل قراءة القرآن الكرمي بالترتيل والتجويد, ولكنه متحمس جدا

فقد أكمل دراسته من سنة واندمج يف اال , يعرف املعاصي منذ بلغوه فلم , وهو شاب نشأ يف عبادة ربه, والكومبيوتر
وكان يتأسف كثريا إلخوننا املسلمني يف كل مكان يف , الدعوي وكان يتردد عند طلبة العلم املوثوقون بدينهم لطلب العلم

, وقد ترىب يف عائلة مينية متدينة, اوهو صاحب أخالق عالية جد, وأما قيامه لليل فكان حاضرا طوال الليل ماشاء اهللا, العامل
وجلسنا نقرأ القرآن , وطبعا هذا ما متناه أفضل األنام حممد صلى اهللا عليه وسلم, وكل ما كان يتمناه هو الشهادة يف سبيل اهللا

  :مث قلت ألخي فيصل
  "اليوم لنا موعد يف االنترنت؟" - 
  يوم األحدأتعرف أنين أريد الذهاب إىل البيت , طبعا أنا مل أنسى - 
  "لقد اشتقت ألمك أليس كذلك؟ ال بأس ممكن ذلك ولكن بالليل وال يراك أحد" - 
  هل حسن أخذ األموال؟ - 
  "أظن ذلك ألنين أكدت بأن يدفع االجيار" - 
  طبعا هو مل يأخذ قنبلته معه - 
وسنا هنا وصالتنا كل تعرف يا فيصل إن نومنا وجل, دائما أقول لكم بأن تأخذوا باألسباب مث تتوكلوا على اهللا" - 

  "هذا يغيظ الكفار يف كل مكان يف العامل
  مث نرجع إىل البيت, سنفترق يف صالة اجلمعة إن شاء اهللا - 
  "نعم هذا أفضل أنت تعرف أنين أذهب إىل املسجد مبكرا" - 
  وهل أحضر الغداء معي؟ - 
  ".ء اهللاوبعد األكل سنتحرك لالنترنت إن شا, إذا رجعت من املسجد اشتر الغداء" - 

هكذا قام فيصل ودخل غرفته وأنا جلست على الكومبيوتر مث يف الساعة التاسعة تقريبا جهزت نفسى للذهاب إىل 
وحتركت للجمعة وبعد الصالة رجعت إىل البيت وهو رجع بالغداء وبعد أن أكلنا جهزنا أنفسنا للخروج , وودعته, املسجد

أما مفتاح البيت فكنا منلك , وأخربت فيصل بأن حيمل مفتاح الدواليب معه, وكانت الساعة الثالثة تقريبا, إىل االنترنت
مث بعد الصالة دخلنا يف بعض املتاجر , وهكذا وصلنا يف وسط ممباسا ودخلنا يف مسجد جنداين وصلينا العصر, نسختني

متر  20اليت تبعد , االنترنت وهكذا بعد التسويق اجتهنا إىل مقهى, واشترينا مالبس رياضية فقد قررنا أن نركض كل صباح
, "سنفتح بريدك أوال مث بريدي"دخلنا املقهى مث قلت لفيصل , ومل نالحظ أي شيئ غريب أو مراقبة, من شرطة وسط املدينة

وجدت , وهكذا عندما فتحت الربيد, ومن عاديت أن أقفل جهاز اجلوال عندما أحترك مع فيصل, وكانت الساعة الرابعة والربع
هناك شيء غريب "مث قلت لفيصل , وصاحب الربيد ال أعرفه" إنين أحتاج إىل باسبورت"بة تقول باللغة الصومالية رسالة غري
ومل ميضى سوى دقائق , !"اقفله بسرعة", "كان مفتوح"فأنعم النظر وقال يل , "هل أنت متأكد بأن اهلاتف مغلق؟, حيصل هنا

مث ذهبا , "هذا هو الرقم"ومسعت الرجل يقول هلا , مث توجها لطاولتنا, ةمن فتح بريدي حىت دخل رجل أسود صلييب ومعه إمرأ
, فقال يل كيف عرفت؟ قلت له بأن الرجل واملرأة, فقلت لفيصل إنين متأكد أننا مراقبني, وجلسا ومل يشتركا يف أي طاولة
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ال "ل وما العمل اآلن؟ قلت له فقا, هناك شيء ما حصل وحنن ال نعرف, من املخابرات الكينية, "الفالنغ سكواد"مها من 
ما يراقبان فقط ويريدان معلومات أكثر من الالزم ومل يتعرفوا عليوهذه هي فرصتنا بأن خنرج ونتبع إجراءات , تقلق إ

  ".القريبة, تضليل املراقبة يف زقازيق كيبوكوين
  "يا فيصل هل تفهم ما أقوله لك؟" - 
  حنن يف خطر, نعم يا صاحيب - 
  "وفورا وصال هؤالء الكفار عندنا, د تلقيت رسالة جمهولة يف بريديفق! متاما" - 
  طيب خنرج من املقهى - 
  "هذه رمبا فرصتنا األخرية للتفكري, حىت نعرف بالضبط ماذا سنفعل, انتظر يا فيصل" - 
  وأنت من طريق آخر متام؟, أنا سأرجع إىل البيت من طريق - 
هل , لكن كيف عرفوا برقمنا, وأنا متأكد هناك شيء ما حصل, جمرمونفهؤالء , ال أريد أن أفقدك, ال يا فيصل" - 

  "أعطيت رقمنا ألحد؟
  الرقم عند حسن فقط وال أحد يعرفه سواه - 
  )أقصد القنبلة الدفاعية القاتلة(طيب هل األناناس جاهز؟ " - 
  نعم يا صاحيب - 
  "طيب أظن تعرف كيف تستخدمها أثناء الطوارئ" - 
  طبعا أعرف إن شاء اهللا - 
  "يا فيصل خذ األكياس معك وأنا سأخرج فورا لصاحب املقهى للدفع جيب أن ال نفترق" - 

وهذا من , فقد تظاهرا أما كانا يستخدمان الكومبيوتر, مث حترك الكفار وراءنا, وهكذا خرجنا من الصالة الداخلية
  غبائهم وكلمت فيصل بالعربية

  "إدفع األموال ,وهؤالء وراءنا, عرفت اآلن بأننا نطارد؟" - 
  انظر للخارج يا صاحيب هناك سيارة األمن ومليئة - 
  "لنخرج من املقهى, أنا متأكد هناك شيء غريب حيصل لنا! فيصل" - 

  وناديت أخي فيصل , وخرجنا من املقهى وخرجا الكفار من وراءنا
  "يا فيصل ال تكون بعيدا عين أظنك ال تفهم ماذا حيصل؟" - 
  ال أمسعك جيد... ,نعم - 
أال ترى أن ذلك الكافر الصلييب يتكلم باهلاتف مع اموعات األخرى أقصد املراقبة وهو !... قلت لك أسرع" - 
  ".سندخل وخنتفي فيه إن شاء اهللا, نريد أن ندخل زقازيق كيبوكوين بسرعة وأنا أعرف مكانا, يتابعنا
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  استشهاد فيصل
  

أسرعت وعربت الشارع الصغري ودخلت يف حي , ءا عندما تركنا املقهىكانت الساعة تشري إىل اخلامسة إال الربع مسا
وقد جربتها عندما أفلت من عصابة , وأنا أحب تلك املنطقة ألن األفارقة الكفار من املخابرات ال يعرفوا جيدا, كيبوكوين

  وهكذا أسرع فيصل ووصل عندي قلت له, الفالينغ سكواد قبل سنة تقريبا
  "تك فنحن يف مأزق كبريفيصل تفقد قنبل" - 
  أنت جدي يا هارون؟ - 
  "وال تنسى ذكر اهللا, حنن يف مأزق كبري جدا, فيصل صدقىن أنا جمرب لعشرات السنني" - 

وطبعا قد ضللنا عصابة الكفار اليت اتبعتنا من املقهى ولكن كنا على يقني أن هناك حترك سريع لقوات الكفار للقبض 
والكافر الذي , ن عشرة من رجال االمن الصليبيني الذين يف السيارة ونزلوا إىل حي كيبوكوينوهكذا حتركت جمموعة م, علينا

ومل , فهم يتحركون وعندهم مواصفات بشابني يلبسان كذا وكذا, دخل املقهى كان قد أخذ كل ألوان مالبسنا وطواقينا
الكافرة وكانت كبرية ومكونة من عشرة أفارقة  ميضى أكثر من مخسة دقائق من اخلروج من املقهى حىت تصادمنا مع اموعة

  وبدأوا بالصراخ بأعلى أصوام, صليبيين من قسم مكافحة االرهاب
  .....!قفوا مكانكم !...األمن - 
  "فيصل ال تقف اتبعين وبسرعة وراءي هيا" - 

, لبقض علينا كالناوأقول بصدق وأمانة أننا قد ألقي ا, وجرينا ولكنهم كثر ومسلحون وهكذا ألقي القبض علينا
نعم تدخلت عناية اهللا بعد أن مسكين الرجل الكافر , إن اهللا قد لطف يب يف ذلك اليوم, ولكن حصلت املعجزة وعناية اهللا بنا

أفتح األمان األول وأفلت األمان الثاين , وأسحب القنبلة اليت معي, فلم أشعر إال بيدي وهي تدخل يف جيب السروال, الصلييب
, وقد قررت أن أقتل هذا الصلييب الكافر الذي ميسك يب وأنا ممكن أن أقتل طبعا, مح البصر والرجل ممسك بيديوكل هذا بل

وما يقال من قبل الصحفني العرب الضعفاء يف لندن بدأ باجلرائد والقنوات التابعة لسلطات آل سعود واإلعالم النفاقي 
هذا كله كالم ترويج للسي أي إيه فنحن نعلم أن تلك اجلرائد والقنوات بأن اإلخوة يقتلون أنفسهم رد االعتقال , املسيس

وملاذا مل أقتل نفسي عندما , كيف يقدم أخ على قتل نفسه؟, فهي عربية اللغة أمريكية الصنع, تروج للكفار قبل املسلمني
؟ وملاذا مل يقتل أبو الفرج اللييب اعتقلت ألول مرة؟ وملاذا مل يقتل خالد الشيخ نفسه؟ وملاذا مل يقتل رمزي بن شيبة نفسه

نفسه؟ وملاذا مل يقتل أبو ياسر اجلزائري نفسه؟ وملاذا مل يقتل أمحد جيالين نفسه؟ وهناك شباب كثريون قد اعتقلوا دون أن 
حنن نعرفكم جيدا فإنكم تصيدون يف املاء العكر , فكفى كذبا يا مروجني للخيانة والذل, نسمع أم حاولوا قتل أنفسهم

وكتبوا أن , وانظر إىل تقاريرهم الكاذبة حول قضية اعتقال رمزي بن شيبة فقد كتبوا األكاذيب حول األستاذ يسرى فودة
وكفى كذبا يا رجال , األخ الصعيدي الذي رمزه فودة بأيب بكر قد اعتقل وهذا من أكاذيبهم فالصعيدي موجود ويرزق

حنن عندما ندافع عن , نصرت بالرعب مسرية شهر, ه وسلم عندما قالواهللا صدق رسول اهللا صلى اهللا علي, السي أي إيه
, ال نقصد قتل أنفسنا ألن الدين اإلسالمي ال جييز ذلك, أنفسنا من الوقوع يف أيدي هؤالء اخلنازيز من املوساد واأليف يب آي

, ل دون نفسه فهو شهيدفمن قت, وهذا شرف لكل مسلم والدفاع عن النفس قد أجازها شرع الرمحن, إننا نقصد قتلهم
وليس هناك أخ يضع قنبلة على وجهه أو , وليفهم هؤالء الكفار األمريكان ومن تبعهم بأن اعتقال األبطال ليس بسهل أبدا
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مددت يدي املمسكة بالقنبلة يف وجهه , أنا عن نفسى عندما مسكين ذلك الكافر, صدره ويفجره قصدا يف قتل نفسه
كنت أعلم أن املوساد مل تكن تعلم بالشخصية اليت , سى اليوم سألقى األحبة وليحصل ما حيصلوتوكلت على اهللا وقلت يف نف

وإال ألتت بقوات خاصة من أمريكا وهذا حسب تقارير السي أي إيه فهناك قوة تدخل سريع يف جيبويت , تتعامل معها
فهؤالء الكفار ال أعرفهم وال يعرفونين  ,ولكن ال بأس بذلك فمن قتل دون دينه فهو شهيد, خمصصة لعملية خطفي أو قتلي

وأنا أنتظر أن تنفجر يف وجهه وميزق مججته حيث , وملاذا يريدون االمساك يب؟ وعندما شهد الرجل الكافر القنبلة على وجهه
لة قنب"فوجئت واهللا أن العدو طار من الرعب وهرب وبدأ جيري ميينا ومشاال ويصيح , مل أرمي القنبلة بل مسكتها يف يدي

فعندما فر ذلك الكافر , وأشكر اهللا على نعمه الكثري, وأنا طبعا حصل يل أكرب معجزة يف حيايت, وكأنه فأر خائف" قنبلة
ولو انفجرت لقتلتين , كنت وما زلت أمسك بالقنبلة وقد مرت عليها أكثر من أربع ثواين وهي املدة احملددة للتفجري, الصلييب

ولكن مل تنفجر وسبحان اهللا الذي تدخل برمحته من جديد ولطف يب يف هذا املوقف , وحدي ألن الصلييب قد هرب وتركين
وكدت , أتذلل هللا ألنه أكرمين كثريا يف ذلك اليوم العجيب الذي قد مسكت فعال, وأنا كلما أتذكر تلك اللحظات, الرهيب

ومل تنفجر ومل أر أحد يف املنطقة فقد هربوا , ولوهكذا رميت القنبلة بعيدا عين يف اجتاه جمه, أن أقتل ولكنه جنّاين بأعجوبة
, وهكذا جريت وقفزت يف البيوت السواحلية ووجدت نفسي يف داخل بيت لعائلة صومالية, كلهم بفضل الواحد األحد
  .مل أر إال امرأتني تشهدان التلفيزيون يف الصالة, وسلمت على أهل البيت

  "أستأذنكما للدخول للحمام فبطين تؤملين" - 
  ألتين احدامها س
  من أنت وماذا تريد؟ - 
  "أنا رجل عادي وغريب وأريد احلمام" - 

وبعد مخس دقائق , وهكذا دخلت احلمام وأنا أحبث عن أي شيء ميكن أن أدافع به عن نفسى لو قدم الكفار للبيت
وهنا سألت , هذه املنطقة؟يف , هل رأيتم شخصا غريبا, فقط وصل أحد رجال الكفار وأنا أراه من شباك احلمام ومعه مسدسا

هل أننت , فأجابتا بأما لوحدمها يف البيت وليس هناك أي شخص غريب دخل بيتهن, اهللا أن يثبتهما وأن يسهل هلما اجلواب
ومن عادة املسلمني أن يدخلوا , وأنا أعرف أما مل يعتربانين غريبا بسبب أنين مسلم, فنحن هنا يف الصالة, متأكدان؟ طبعا

وأنا خرجت وقلت هلما ال , وهكذا ذهب الضابط الكافر, فلم تنتبها أنين املقصود, ضهم للحاجة أو لشرب املاءبيوت بع
وقفزت يف جدار البيت اخلارجي ألنين ال أريد اقحام تلك , ولكن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال, أعرف كيف أجزيكما

وهكذا , فينبغي أن أجد مكان وأنتظر فيه, مبا أن املنطقة كلها حماصرةو, العائلة يف املشاكل فاملرأتني ال تفهمان ماذا جيري
, فتيممت بسرعة وصليت ركعتني استخارة بوضعية اجللوس, وجدت عشة صغرية للدجاج أكرمكم اهللا فدخلت فيها

,  يف كل أحوالناوانظر أننا دائما نرتبط باهللا, واستقر قليب بأن أبقى فيها, استخرت اهللا على البقاء يف العشة أو اخلروج
ألنين ال , وخرجت اجلوال وأتلفت اخلط }واستعينوا بالصرب والصالة{فالرسول إذا عظمه شيء فزع إىل الصالة واهللا يقول 

وأتلفت اجلهاز أل ال أطمع يف استخدامه من جديد ألم يستطيعون الوصل إيلّ عن , أدري كيف وصل هؤالء الكفار إلينا
إم قد قبضوا على واحد ", فقد مسعت أصوات الناس وهم يرددون, وجلأت إىل اهللا بالدعاء, لطريق تسلسل أرقام اجلوا

جلأت للدعاء وجلأت إىل اهللا أطلب منه أن يستر , يااهللا, يااهللا, فعرفت أن أخي فيصل قد ألقي القبض عليه, "واآلخر هرب
تأكدت أن , حىت مسعت صوت انفجار كبري, ومل ميضى سوى مخس دقائق من وجودي يف خمبأي, فيصل وأن يفك أسره

ومل أعرف , وملاذا تأخر إىل اآلن؟, وانفجرت قنبلة أخي فيصل, واستغربت كيف مل تنفجر قنبليت, فيصل قد رمى عليهم قنبلته
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ا هناك إثنني من رجال الكفار قد أصيبو"مث بدأت أمسع األهايل يتكلمون ويقولون , كانت الساعة اخلامسة, بالضبط ما حصل؟
يا رب ال تبتلينا ولكن آتنا يف الدنيا , ال إله إال اهللا, "ال أحد يعرف أهو ميت أم هو حي, وصاحب القنبلة نقل إىل املستشفى

كيف تشعر يا أخي وأنت تعلم أن صاحبك الذي كان معك قبل ثوان قد قتل أو , حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
وتوضأت وصليت , خرجت بسالم واجتهت إىل مسجد صغري, ع بدأ غروب الشمسبقيت يف مكاين وم, أصيب أو اعتقل؟

وآتاين اليقني عندما مسعت من املصلني , ومشتاق إىل أخبار فيصل, ركعتني شكر هللا على مناصريت أمام هؤالء الكفار الضالني
وقتل اثنني , واجههم رمحه اهللافعرفت أن فيصل قد , رمى قنبلة داخل سيارة الشرطة عندما اعتقلته, بأن هناك شاب عريب
وكنت أمتىن من اهللا , ومل تكن املعلومات واضحة خبصوصه أهو حي أو قتل يف احلادث, وهنا محدت اهللا, وجرح ثالث تقريبا

فقد صدقه اهللا سبحانه , أن يستشهد وأن ال ميسك وهذا ما حصل ففي صالة العشاء تأكدنا أن اهللا قد تقبله من الشهداء
ورغم أنه مل يذهب إىل أفغانستان ومل يشترك يف أي عمل ميداين , طلب فهو شاب صغري ولكن مل يرضى بالذل وتعاىل فيما

أخرج , استطاع أن يهدأ ويذهب مع رجال األمن إىل سيارم وعندما دخلوا كلهم يف السيارة, إال أن اهللا قد أعطاه قلبا كبريا
وبشهادة , بل نقل إىل املستشفى, يقتل فيصل يف الساعة اخلامسة عصراومل , القنبلة بكل هدوء ورماها حتت مقعد السائق

كانت هذه , "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"الطبيبة اهلندية اليت عاجلته فلم يزل لسانه رطبا من ذكر اهللا وترديد كلمة الشهادة 
اجلنة وقتل رفيق الدرب يف عملية الدفاع عن ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل , هي الكلمات األخرية له رمحه اهللا

فقد , قد قتل وهو يواجه أهل كتاب من اليهود والصليبيني, واألخ الشهيد فيصل, النفس وعدم اخلضوع للعدو والكفار
أن , وقد روى يل من حضر تلك الواقعة, واإليف يب آي قادت العملية بشهادم, حضرت سيارة خاصة للموساد يف املكان

وقد قبلت , يضربه مرارا وتكرارا تكربا وجتربا عليه" الغريياما"يصل شوهد داخل السيارة وكان هناك ضابط من قبيلة األخ ف
ومتكن باليد األخرى من إخراج سالحه وهي القنبلة اليدوية وفتحها وعندما شهدها ذلك , احدى يديه حبديد يف السيارة

ويقال يف رويات أخرى أن أحد , فقد قتل على الفور, لك آخر كالم لهالكافر املتجرب املعتدي صاح بأعلى صوته وكان ذ
إخوان فيصل حضر املكان بعد اإلنفجار وشاهد أخاه وهو على األرض يعذب من قبل بعض الشرطة السرية وقد عروه 

اون األلوف من فهم يس, وهذا شأن األسود, فقد ارتعبوا منه أشد ما يكون, وأطلقوا عليه الرصاص وكسروا رجليه خوفا منه
, وقتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار, وأراد التدخل وقد منعه الناس ألال يقتل من قبل الشرطة الغاضبة, هؤالء العجول الكفرة

والشهيد فصيل رمحه اهللا , وأنه سيدافع عن نفسه وعرضه وشرفه, وهكذا أثبت الشباب املسلم يف الساحل أنه ليس سهل املنال
أشهر لعملية االستشهادية ضد الصهاينة ولكن اهللا قد كتب له بأن ميوت شهيدا على أيديهم وقد  10ه قبل كان قد رشح نفس

كما أن املعلومات تؤكد أن جثته نقلت مباشرة إىل ناقلة حربية أمريكية يف عرض البحر , قتل واحد من جنود اباليس اللعني
فال يرضى , إم وامهون فكل املسلمون هم إستشهاديون, ينيليفحص جثته ولكي يدرسوا أكثر فأكثر عن جثث اإلستشهاد

لكي ميوهوا عن " مسامبوين"مث ذكروا أن جثته يف منطقة , املسلم احلقيقي بأن يذل من قبل من هو أجنس من القردة واخلنازير
لكافرة الصليبية احملاربة بصرها وفقدت املرأة ا, فهم من قادوا تلك العملية اجلبانة ودارت الدائرة عليهم, كوا لدى األمريكان
واجتهت إىل حمطة الباصات ومل " كيبوكوين"صليت العشاء يف املسجد الصغري مث حتركت يف زقازيق , من اإلنفجار واحلمدهللا

  .أقصد البيت ألنين ال أعلم ماذا أخربهم فيصل يف آخر حلظاته
شاء اهللا مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني  ولكن ارتاح بايل أنه لن يدخل السجن بل إىل الفردوس األعلى إن

إنه , هل تعلم يا أخي أن فيصل قتل يف مساء يوم اجلمعة يف ساعات االستجابة, وال نزكي على اهللا أحدا, وحسن أولئك رفيقا
كان يتصرف وكأنه و, صغري السن ولكنه رجل مبائات الرجال واحلمدهللا أنه أعزه وأكرمه بالشهادة يف سبيله سبحانه وتعاىل
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وقد تكلم , وهذا الشاب من أعز أصدقاءه يف الدراسة, أخربين عن صاحبه يف ترتانيا وكان له رغبة يف مكاملته, ضيف يف الدنيا
  .وقد مت ذلك عندما أرسل جثته إيل عائلته, مث طلب مىن أن يزور والدته يوم األحد, معه ليلة اجلمعة

لقد ضاقت يب األرض ماذا أفعل اآلن؟ , وأين أذهب دون األخ فيصل؟, حديبقيت وحيدا ألواجه عفاريت األرض لو
وخرج رجال , مث ذهبت أحبث عنه يف املكان الذي كنا نتقابل وطرقت الباب, مل يبقى إال أن أنذر حسن الكيين, ففكرت مليا

  فسألته, وهو ال يعرفين ومل أراه من قبل
  "هل حسن موجود؟" - 

  يل فتعجب كثريا من سؤايل وقال
  من تكون يا أخي؟ - 
  "أنا رفيقه" - 
  غري موجود - 
  ". إذا جاء قل له بأن صاحبه سأل عنه وسلّم عليه" - 

  .وهكذا صربت نفسى يف حق أخي فيصل ألنه قتل ومل أخرب عائلة حسن بعنواين اجلديد وانقطعت عنه
قبل السلطات وقبل صالة اجلمعة  تابعت األخبار ووصلتين معلومات بأن هناك شاب عريب امسه عمر سيد قد اعتقل من

وال أدري ملاذا اعتقل , وعندما حتريت جيدا عن هذا الشخص عرفت أنه يقرب لفيصل, يف مسجد بالوشي يف حي مكادارا
وعرفت أن كل ما حصل كان من وراء , طبعا فوجئت جدا, وأمه كانت قد اعتقلت من قبل, من قبل السلطات الكينية

ولكن ال أشك أن اجلاسوس , وأظن أنه قد أعطاه رقم تليفونه وال أعرف كيف مت ذلك, لفيصل اعتقال عمر سيد ألنه يقرب
ومل , صومايل األصل وزعم أنه من ألقى القبض على عمروهو  هر رجل من األمنوفيما بعد ظ, العريب هو من دهلم على مكانه

وقد مسك به أثناء هروبه منه , عبداهللا كانسل وإسم هذا الشخص, يكرم ومل يرفع منصبه لدى سلطات كيباكي اليت جتاهلته
مر يف اهلروب وهكذا متت وعندما وصال إىل املسجد اراد عمر أن يقفز فأخرج هذا اخلبيث سالحه وهدده بالقتل إن است

فهم ميتلكون سيارات جمهزة للتصنت وتعقب , قد وصلوا عندنا عن طريق رقم التليفون أو الربيد االليكتروينف, العملية
فقد فقدت , كان يوما عظيما يف تاريخ جهادي ضد الغطرسة األمريكية, وحزنت شديدا, التصاالت ومستخدمي االنترنتا

مل أتأخر كثريا فقد أرسلت رسالة إىل عائلة آمنة , ثبات اهللا يل ملا عرفت كيف أتصرفولو ال , فيصل وانقطعت عن حسن
, أكدت أن بعض من أفرادها يتعاونون مع األعداء من أجل تسليميفقد ت, واعتذرت منها وطلقتها من أجل سالمة عائلته

  .وهكذا انتهت مشوار الزواج واحلمدهللا أوال وأخريا
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  وتستمر املأساة
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  مابعد مقتل فيصل
  
  

ومبا أن حسن اختفى فسوف , ه لألبدأو ترك, كان علي اختاذ قرار صعبا وسريعا خبصوص البقاء يف البيت لوحدي
وكنت أتوقع أن جيد احملققني فواتري الكهرباء لدى فيصل فريشدهم ذلك إىل , أواجه مصاعب لو بقيت ألنه من استأجر البيت

وتوكلت على اهللا وذهبت إىل احلي وتأكدت أن األمن مل , فاستخرت رب العاملني بأن أذهب إىل البيت, البيت يف نفس الليلة
, وأخرجت القرص املرن, مث فتحت الكومبيوتر ومسحت كل امللفات اليت كانت بالداخل, وا بعد فدخلت بسرعةيصل

وهنا قلت لرب العاملني يا اهللا أنا اآلن قد أخذت باألسباب من جديد , وفتحت الدوالب الكبري وأخذت سالحي الشخصي
ومل أستطع فتح الدواليب األخرى وهي حتتوي على  ,أريد أن أستشهد كما يستشهد الرجال, وليقترب من يعرف احلرب

وماذا , ولكن كان املفتاح مع الشهيد فيصل رمحه اهللا, وعملة كينية وبعض الصور$ 200حمفظيت اخلاصة حيث ا أكثر من 
, ضفتحت املخبأ ومجعت األسلحة يف شوال بالستيكي أبي, أفعل باملضادات للدبابات والرشاشات والكالشنكوف اليت معي؟

ألن من أكرب األخطاء األمنية أن ترجع إىل املقر بعد أن يعتقل أو يقتل عضو اخللية ومل أكن قد , وكنت يف صراع مع الوقت
واهللا قد , ولكن جازفت ألنين أريد القتال ضد هؤالء, كانت اإلشاعات يف الشارع, أن فيصل قد قتل فعال% 100تأكدت 

ومبا أن املعدات كانت كثرية وأنا شخص وحيد فاكتفيت حبمل , إىل اهللا فهو حسبه والذي يلجأ! يا سالم, ثبتين أشد تثبيت
وبعض املخازن أما املضادات للدبابات والقنابل اليت كانت داخل الدوالب مل , الكالشنكوفات كلها معي والكالكوف طبعا

ل شيء خيص الشهيد  فيصل بدأ من وألقيت النظرة إىل ك, أمتكن من محلها لوحدي يف مثل هذه الظروف األمنية الصعبة
مث ودعت , نظارته إىل مالبسه وكانت هي آخر نظرة وأخدت فنيلة واحدة من مالبسه ومصحفه الذي كان يقرأه للذكريات

وطبعا كانت , ونزلت يف شوارع ممباسا وأنا أمحل شوال مليئ باألسلحة على كتفي, البيت يف الساعة العاشرة مساءا
فقد قتل , ركبت الباص ومعي بضاعيت وال أدري إىل أين أذهب, املوساد يتحركون بسرعة يف تلك الليلةاملخابرات الكينية و

فذهبت إىل البحر ودفنت السالح ومل أمن يف تلك , واألسلحة اليت معي خطرية, فيصل وحسن اختفى وليس يل أحد يف ممباسا
حيث أذاعت النبأ بأن هناك انفجار يف , بأ مقتل أخي فيصل فيهاوقرأت ن, فلجأت إىل مشاهدة األخبار يف قناة اجلزيرة, الليلة

  .ويف اليوم الثاين خرجت من ممباسا, مدينة ممباسا ويقتل ثالثة أشخاص
فقد وضعت نقاط التفتيش يف كل مكان ويف كل , ماذا أقول لك يا أخي إن اهللا وحده هو الذي سترين يف هذه احملنة

واختذت قرارا بأن , فقد مررت أمام كل تلك النقاط بدون أي ورقة اثبات, نت برفقتناولكن املالئكة كا, شرب من ممباسا
أخرج من كينيا فورا ألن األمريكان والصهاينة سيحشدون شياطينهم عندما يكشفون من جديد أن الذي فلت منهم هو 

مث تابعت قراءة , اخلطرية حتركت بسالحي الشخصي يف كل تلك النقاط, ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه" هارون فاضل"
وخرج الشباب , اجلرائد من االنترنت وعرفت أن جنازة فيصل كانت ضخمة جدا وقد دفن كالشهداء يف مقابر املسلمني

ظهر فيصل وهو , وغضب الناس جدا من وسائل االعالم اليت نشرت صور فيصل بعد إصابته باجلروح, مظاهرات تأيدا له
مث تظهر الصور رجال األمن اخلائفني وهم يعرونه , ى قنبلته وكان يف حالة غيبوبة فقد أصيبجيلس يف سيارة البيجو وقد رم
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وداسوا على , وبعد تعريته داسوا على رقبته حقدا وغضبا منه, متاما فقد جردوا هذا الشخص املصاب واجلريح من مالبسه
تذكّر أبو الشهداء احلسني ابن علي , منا ومنه فقد لعب بأجسام من هو أفضل, ولكن كل هذا ال يضر يا أخي, وجهه الطاهر

وهذا احلادث قد أثر على جمرى احملاكمة يف نريويب فقد كان يوم السبت هو اليوم املعلن , وعبداهللا ابن الزبري رضي اهللا عنهما
خربهم باحلقائق أن وأ, وقد وصل املوساد واإليف يب آي إىل والده الشيخ الكبري, حملكامة الشيخ عبود ومن معه من املسلمني

وظهرت إصابات يف ممباسا أنين , ومل تكن عائلته تعرف عن مكانه ابدا, فيصل كان مسافرا يف خالل األشهر الست السابقة
كما ذكر البعض أنين حضرت جلسات احملاكمة يف نريويب وكل هذه املعلومات غري صحيحة , حضرت جنازته بلباس هندي
وكشفوا الكومبيوتر واملضادات , يوم من احلادث تعرف رجال املوساد على البيت 11بعد و, ولكن تبني مدى حب الناس لنا

واهللا , وآتو بشخص يدعى أنه خبري أسلحة ومتفجرات, اليت تركتها هناك وقد عملوا ضجا إعالميا يف الكالم الفارغ) الو(
ويكفيهم عيبا , تلك املضادات فهي بدائية جداإن أبناءنا يعرفون كيف يستخدمون , أي خبري وأي بطيخ أمحر, إننا يف مهزلة

  .أن مير أسبوعني تقريبا بدون أن يتعرفوا على البيت رغم أن الفاتورة كانت حبوزم
وهكذا وصل العدد االمجايل , يف خالل عدة أيام بعد مقتل فيصل اعتقل شقيق يوسف من جديد وامسه حممد نبهان

فذنب الشيخ سعيد , من املسلمني الربئني وليس لديهم أي عالقة بنا وال بنشاطنام سبعة 2003للذين اعتقلوا يف أوساط سنة 
فهو أخ يوسف , وأما حممد نبهان, م وأما الشيخ عبود فهو عديل مصطفى1994يف , سغار أنه زوج األخ مصطفى رمحه اهللا

الشيخ "بنته وهو عم  ييو وتزوجتيف يوم من األيام يف قرية س بسبب أنين كنت ضيفا عنده" كوبوى"وأما الشيخ , الكيين
, ملني فهو مظلوم بشهادة اجلميع فال ناقة له وال مجل بنا وبأعمالنااوأما س, أما ابنه حممد فهو يطالب باالفراج عن أبيه, "عبود

شاب وأما ال, ؟ملاذا مل يعتقلوا رجال الصحافة الذين نشروا الصورة, واعتقل بسبب امتالك جريدة فيها صورة للشيخ أسامة
نفرا يف  15وكل هؤالء يواجهون مة قتل , األخري املعروف باسم عمر سيد فأظن بسبب أنه من أقرباء فيصل واهللا أعلم

وطبعا كل هؤالء ال يعرفون أصال أين تقع , وحماولة اسقاط الطائرة االسرائيلية وتفجري السفارتني يف كينيا وترتانيا, الربادايز
وأنا أقول دائما بأن الصهاينة واألمريكان ال يعرفون حقا معىن حقوق االنسان ودائما هم , الربادايزالسفارة األمريكية أو حىت 

عتقل شخصا بسبب أن أخاه مشتبه؟ أو كيف ي, ا مكتبا ممباسا لالعتقاالتوأسسو, يلجأون إىل الضعفاء للضغط على اآلخرين
هذا واهللا حقا من الظلم الذي جيعلنا نستمر يف مقاومة هؤالء , ه؟أنه عديل ملشبه؟ أو أنه زوج رجل مشبه؟ أو أنه عم ملشبه ب

  . وأسأل اهللا أن يصرب هؤالء ويتكفل بأوالدهم وزوجام ويلطف م يف السجون آمني, الكفار
, أو ما يسمى باستراحة حمارب مث نعاود ونواصل القتال إن شاء اهللا, وهكذا خرجت من كينيا ألخذ استراحة جماهد

قصة / احلرب على اإلسالم(وأثناء استراحيت قررت ووفقت يف كتابة هذا الكتاب الذي مسيته , ماض إىل يوم القيامةواجلهاد 
وأوضح يف , ألوضح للقراء يف مجيع أحناء العامل أننا لسنا قتلة جمرمني بل جماهدين لنا مبادئ منشي من خالهلا) فاضل هارون

ح املالبسات حول العمليات اليت حتصل بعد خلع أمري املؤمنني وبعد القيادة وتوضي, نفس الوقت املنهج احلقيقي للقاعدة
  .املركزية عن امليدان

والكتاب هو جتميع كل الذكريات السابقة وهي عبارة عن مفكريت الشخصية طبعا وبدأت بكتابته يف خمبئي السري يف 
وما جعلين أسرع يف كتابته هي , جمازر الفلوجة وأثناء, هـ1425ويف خالل شهر رمضان املبارك من سنة , بالد االسالم

وقد مرت سنة ونصف , وأنا أرجو من اهللا أنين قد بينت للجميع حقائق عقائدنا وانتماءنا, تطور األوضاع يف بالد احلرمني
ا وسوف أتكلم يف الصفحات اآلتية عن تطورات األحداث اليت من, "فندق برادايز"على مقتل فيصل وسنتني من أحداث 

  .وباجياز إن شاء اهللا
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  أحداث العامل
  

وأريد أن أؤكد هنا أنه ليست هناك أوامر مباشرة من قيادة , م بانفجارات مدريد يف الشهر الثالث2004بدأت سنة 
ندما مل ينتبهوا للخطر القادم إىل بلدام ع, إن أمريكا والغرب الكافر, القاعدة بالضرب العشوائي يف األهداف الغري عسكرية

فسوف يهامجون يوميا من قبل شباب غري منظمني , وها حنن نرى نتائج احلماقات, أعلنوا احلرب ضد  شباب األمة االسالمية
  .فليس هناك أحد سيحاسبه, وال يبالون بأحد

ا فكل العمليات اليت ستحصل يف أوروب, وقد وضعت نفسها يف مأزق كبري, قامت الدول الغربية بارسال اجلنود للعراق
وبعد فترة وجيزة قامت , ولن يهتم الشباب بالصواب وغري الصواب, ستكون ردة فعل لتلك احلمقات ومن باب الرد باملثل

القوات الصهيونية الكافرة بقتل الشيخ املقعد أمحد ياسني رمحه اهللا مث قتل بعده الشهيد البطل الرانتيسي ونسأل اهللا أن يتقبلهما 
اهللا إن أحياين ويسر يل األمور أن أعمل عملية ضد الصهاينة ردا على مقتل هؤالء األبطال  وقد عاهدت, من الشهداء آمني

تلبية لنداء اهللا لنصرة املسلمني ونداء الشيخ أسامة الذي عاهد اهللا أن املسلمني جيب أن يردوا على الصهاينة مقابل دماء مشايخ 
, أخرج الشيخ أسامة بن الدن شريطه يف منتصف السنة, ء اهللاوأسأل اهللا أن يوفقين لذلك إن شا, محاس ومشايخ فلسطني

والذي يقول بأننا ال نفاض , وأننا نريد األمن واالستقرار للجميع, وشهد اجلميع أننا لسنا مهجني" الصلح"ومسي بشريط 
العلماء تشكيل جلنة وقد طلب من , إننا نعلم حجمنا ولنا احلق أن نفاوض عندما تكون هناك فعال نقاط لذلك, فلرياجع نفسه

حوار ليذهبوا لتفهيم الغرب حقيقة اإلسالم القوي الذي ال يقبل أن خيطف من قبل حكام ال ميثلون إىل كراسيهم مث أعلن 
ولكن كفار الغرب برئاسة أمريكا تكربوا وتزمتوا , الصلح مقابلة مغادرة القوات العسكرية لديار املسلمني وتركنا وشأننا

ولكن اهللا سوف يثبت هلم كيف أن القليل , متاما كما قال فرعون ملوسى عليه السالم, ين شرذمة قليلونوقالوا إن ااهد
  .وال أحد يلومنا فنحن يف حرب مع هؤالء, يغلب الكثري بالعزمية إن شاء اهللا

 يف الشهر التاسع من هذه السنة كانت هناك عملية خطف الرهائن يف مدرسة باسالن وعندما حصل ماحصل يف
, وال يعين أننا نؤيد مبدأ قتل األطفال أو حجزهم كرهائن, بسبب تصرفات روسية اجلاهلة حلقوق الناس, باسالن يف أوسيتيا

وأذكر هنا قصة خبيب بن عدي قبل إعدامه من قبل قريش بطريقة وحشية , فهو حمرم من قبل الشريعة اإلسالمية بال خالف
ملا قرب موعد إعدامه طلب من السيدة ماوية اليت ختدمه وهو , عليه وسلموهو من أفضل صحابة رسول اهللا صلى اهللا 

املهم أن يف هذه األثناء دخل ابن ماوية وجلس يف حجر , طلب منها موس ليزين نفسه قبل لقاء ربه, مسجون يف بيتها
الصحايب اجلليل الذي ربي من ولكن انظر إىل جواب , مث خافت ماوية أن يؤخذ ولده كرهينة, ألنه قد أحبه, الصحايب اجلليل

يا إخواين ال جيب أن نقتل أبرياء حبجة , "ما كان يل أن أقتله وأنا من أصحاب حممد: "قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا
, وهذا الصحايب قد غُدر به, )وال جيرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا(, أن حكومام تعادينا
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ومن , إننا ال نقتل وال نأخذ أبرياء كراهائن, بإمكانه أن خيطف الولد ويساوم على تركه ولكنه ال يرد الغدر بالغدروكان 
  .خيطأ يف ذلك فليتب إىل اهللا قبل يوم احلساب

ل والذي جرى أن الروس مل يريدوا التفاوض فلما اقتحموا املدرسة تبادل اجلانبان النار وسقط الرهائن بني جريح وقتي
والدليل على أن الروس ال يهتمون مبصاحل الشعب الروسي هو حادث املسرحية , واألوالد تضرروا وأصيبوا بنريان كال الطرفني

وإذا كانت روسيا أو حىت أمريكا أو إسرائيل , حيث قتلت روسيا شعبها بنفسها 2002يف رمضان يف موسكو يف سنة 
فعندئذ نتعامل باملثل فعملية باسالن ليست من أعمال القاعدة ولكن , لنا بسالمواهلنود يريدون سالم ألطفاهلم فليتركوا أطفا
أما من الناحية اخلسائر , فالرجاء النظر للقاضايا من الناحية السياسية حتديدا, ملاذا روسيا ال تترك الشعب الشيشان يف حاله؟

ل أمريكا علّقت على مقتل البنت الصغرية رغدة يف ه, البشرية فأطفال الشيشان وفلسطني وأفغانستان والعراق ال بواكي هلم
م اليت قتلت برصاص قناصة إسرائيلة وهي داخل بيتها وكانت يف التاسعة من عمرها وكانت يف 2004من سبتمر  15

وهل نسيتم أن معدل األطفال الذين يقتلون بالقناصة اإلسرائيلية , ما ذنب رغدة؟ سوى أا بنت فلسطينية, الصف السادس
مل أفرح شخصيا مبقتل األوالد يف باسالن , أم أن أطفال املسلمني دماءهم رخيصة هلذه الدرجة, طفال شهريا 40ل إىل تص

ولكن لن أبكي هلم ألن لدي أطفال فلسطني والشيشان والعراق وأفغانستان , ألم أبرياء بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن نتعامل بعنف مثل عنف هؤالء ارمني يف الكرملني أو البيت األبيض او  واهللا لو كنا نريد, وكشمري ألبكي من أجلهم

وهل , الكنيست لكانت هناك دماء تسيل مثل األار يف العامل ولكننا نؤمن بسماحة الدين اإلسالمي وعدم رد الفعل املتعصب
تماشى مع قواعد االسالم ولكن هؤالء نسيتم أن اإلجنليز هلم مثل يقول كل شيء مباح يف احلب واحلرب؟ وهذا املثل ال ي

وهل نسيتم أن الرئيس األمريكي بوش االبن وإدارته يقتلون يوميا , الكفار يبيحون كل شيء هلم وحيرمونه على اآلخرين
أطفال العراق حبجة حماربة اإلرهاب؟ هل أطفال العراق هم قادة القاعدة؟ وأين السي أي إيه؟ واألقمار الصناعية املتقدمة؟ 

ل ماليني األطفال العراق من القاعدة؟ والذين يظنون أن احلرب فقط بالسالح أال يرون ما حصل ألطفال الشيشان والعراق وه
وكشمري بسبب ااعة واحلصار لعدة سنوات؟ إم ال يعرفون مكان األخ أبو مصعب الزرقاوي وهم ميتلكون كل 

هل تدمر قرى العراق بسبب شخص واحد؟ , ة أن أبو مصعب فيهامث يقومون حبرق وتدمري مدن بأكملها حبج! اإلمكانيات
هل يقبلون ذا امليزان؟ والعجيب أن الروس , واهللا جيب أن نرد باملثل تدمري املدن األمريكية والربيطانية حبجة أن رؤساءها فيها

ر وتشجع على ااهدين فأصبح من وقنوات الدول االسالمية تصو, ارمون واألمريكان واإلسرائليون ينظر إليهم كالضحايا
أما مروجو الرذيلة من أبناء امللوك وموزعو , وكلمة إرهايب أصبح مرادفا للمجاهد, حيفظ القرآن ويريب حليته يصنف أنه إرهايب

درات مث أصبحوا يرمون مة االجتار باملخ, وال خيفى أن هؤالء يقتلون يف أبناء األمة الكثري, املخدرات هم جمرمون عاديون
حنن الذين حنرم , نعم كذب يف كذب }كربت كلمة خترج من أفوامهم إن يقولون إال كذبا{يا ناس اتقوا اهللا , بااهدين
نصيحيت للشباب يف الشيشان أو العراق أو أفغانستان ! كيف حنلل املخدرات؟ أليس هذا من العجب, والقات, السيجارة

وا اختيار األهداف املشروعة اليت ال لبس فيها ألن ال خيتلط رصاص ااهدين بدماء وحىت فلسطني أن ال خيلّطوا األمور وحياول
ال تقتلوا مبجرد القتل بل لردع العدو وإرهابه ويا شباب الشيشان األوفياء إن الروس ال يبالون يف , األبرياء من أبناء أمتنا

  .تشويه مسعتكم ولو كان بدم كل أطفال روسيا
, جئون الصوماليني يف نريويب بانتخاب حكومة جديدة صومالية برئاسة عبد اهللا يوسف أبشريف هذا الشهر قام الال

وهو نفسه , وسوف يندم على ذلك فنحن نراقب الوضع عن قرب, ويريد هذا الرجل ارسال قوات احتالل أفريقية للصومال
قتال عندما سيتقدم ملقديشو بالقوات والصوماليون سوف يقاتلونه أشد , ال يقدر الرتول ملقديشو فكيف بقوات أجنبية
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حنن نعرف عبداهللا أبشر جيدا فقد أسر يف التسعينات وتشفع له اإلخوة من أبناء قبيلته ونعلم اجلرائم اليت ارتكبها يف , االثيوبية
وسنة  إننا ال نعارض أي حكومة شرعية تنتخب داخل الصومال وبإرادة الشعب املسلم وبشرط أن حيكم بكتاب اهللا, بوساسو

وليس كتابة دساتري مث توضع يف صناديق ميتة وتدفن مث حنكم بعدئذ بقوانني األمريكان واألمم , نبيه واستنباط العلماء اتهدين
مث , وطبعا ال ننسى مشكلة دارفور العجيبة وحماولة جتزئة السودان واتفاقية السالم بني اخلرطوم واملتمردين يف اجلنوب, املتحدة

وعرف اجلميع بأن الشباب يف غوانينامو يعانون أكثر من أبو غريب وبغرام , ظهرت فظائع سجن أبو غريب مل نلبث حىت
لقد ظهرت الثقافة األمريكية على العلن حيث اجلنس واستحقار الناس وحب , وسجون األردن واملغرب ومصر واجلزيرة طبعا

هذا حبق , صف لك الصور فقد كانت فظيعة وصدمت اجلميعال أستطيع يا أخي املسلم أن أ, التفوق والعلو وما إىل ذلك
  .الرجال وما فُعل بالنساء العراقيات أفظع ونسأل اهللا أن ميكننا من هؤالء الكفار إن شاء اهللا

مات شيخ زايد آل يان رمحه اهللا يف شهر رمضان املبارك أثناء كتابيت هلذه السطور وتابعه الرئيس الفلسطيين ياسر 
مث استجاب اهللا نداء الشيخ أسامة فقد قام أبطال أرض الكنانة بضرب الصهاينة الذين آتوا لينعموا يف أرض , اهللاعرفات رمحه 

نعم لقد , فهم قد قتلوا الشيخ املقعد وهاهم األبطال يردون عليهم بفضل اهللا, مصر وهم يسومون الفلسطينيني سوء العذاب
وأذكر وقتها أن اإلدارة . ردا متوازيا مع مقتل الشيخ أمحد ياسني طبعام وهذا 7/10/2004ضربوا ضربة موجعة يف تاريخ 

األمريكية صورت للعامل بأنين شخصيا موجود يف أمريكا وهذا كله لترعيب اتمع األمريكي وإثارة الرعب واجبار الناس 
ومات عن إخواننا يف الهور وكانوا وطبعا هناك األمور اخلفية لتلك اإلعالنات فهم قد تلقوا معل, على احلل العسكري األمين
فأوال أعلنوا خبطورة هؤالء مث بعد فترة قامت قوات برواز مشرف بقتال الشباب يف البنجاب , على وشك أن يهامجوهم

وقد فهمت الرسالة متاما فهؤالء يتعاونون مع سلطات مشرف لقتل أو اعتقال أكرب عدد , واعتقال أمحد جيالين فك اهللا أسره
إلخوة ألن هذا الرجل وضع مصلحة الصهاينة يف مقدمة أولوياته االستراتيجية وحياول أن يتقرب إىل الصهاينة ممكن من ا

  .واألمريكان يعرفون أن ما بعد مشرف ستكون الكارثة ضدهم إن شاء اهللا, الرضاءهم ولكن اهللا له باملرصاد
عندما أخرج شريطه املخصص لألمة األمريكية قبل  وقد فاجأ الشيخ أسامة كل العامل, انتخب بوش رئيسا للفترة ثانية

االنتخابات ليبني هلا بأن احلرب بيننا وبينهم ممكن أن يتوقف بشرط أن يفهم هؤالء خصوصيات املسلمني وبأن أمن أمة 
 حنن ال, وفعال كانت رؤية موفقة لكي تبني لألمريكان أساس هذا الصراع, أمريكا يف يدها وليس بيد بوش أو جون كريي

والشيخ , ألن هذه هي دعوة األنبياء والرسل, بل نريد هلم اخلري وحنب أن يدخلوا يف دين اهللا أفواجا, نعاديهم حقدا أم حسدا
أسامة من نادى بالعلماء واحلكماء والتجار وأهل الرأي من أمة حممد للذهاب حملاورة الغرب وبيان حقيقة االسالم أنه ليس 

ويف احلقيقة حنن املسلمون ضحية وضعفاء , م وينتهي بالسالم عندما يريد اخلصم ذلك السالمدين عداءي بل دين يبدأ بالسال
وندافع فقط عن أنفسنا وهذا حق شرعي إالهي ولكن بالعكس فقد أثبتت األمة األمريكية أا تريد مواصلة , يف هذا القرن

وقد , بل انتخبوه من جديد, امو وال اإلبادة يف الفلوجةفلم يبالو بفضائح سجن أبو غريب وال غوانتان, القتال ضدنا بانتخابه
شهدوا بأم أعنيهم ما فعلته إدارم يف رمضان حيث اإلبادة اجلماعية يف مدينة الفلوجة وقتل اجلرحى يف املساجد وعدم احترام 

مية يف الدول االسالمية وما يقال يف القنوات احلكو, واجلميع يشهد ذلك, فقد قتلت وخربت وأفسدت يف الفلوجة, بيوت اهللا
بل وصلت املأساة إىل أن , وحماولة تشويه صورم أكثر مما يقال عندما تسيل دماء أبناء االسالم يف العراق, ضد ااهدين

حبجة ازهاق األرواح ونسي هذا الشيخ بأن األرواح هللا وحنن بعناها له , بعض علماء املسلمني حاولوا تثبيط الناس ألال يقاتلوا
لقد ثبت أسود العراق من شباب الفلوجة واملهاجرين , انه وتعاىل وما جدوى العيش يف ظل الفنت واالحتالل وعدم احلريةسبح

  .وقاتلوا باستطاعتهم وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها
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اسل اجلزيرة رأينا من جديد كيف أن الصهيونية العاليمة حتب دائما أن تنفرد باالعالم فمنعوا املراسلني وحاولوا قتل مر
فتجربة أفغانستان كانت واضحة وجلية , ألم يعلمون بأن االعالم املنافس تفضحهم, يف املرة األوىل وهو األخ أمحد منصور

وحنن عندما خيطأ , فاجلزيرة متثل املالين من العرب واملسلمني, وثانية هم حيقدون على كل شيء ينتمي للعرب, جلميع العامل
ويصل الغلو إىل أن , وهو جتاوز احلد الالزم يف التعامل مع األحكام الشرعية, هلم الغلو يف الدين الشباب ننصحهم ونبني

وهنا أريد أن أدافع عن ااهدين الذين ليس هلم صلة مبا حيصل يف العراق من ذبح والتمثيل باجلثث ونشر , يسفك الدماء
 جيب أن نكون منصفني عندما نتكلم ال حنسب أنفسنا , ينا عنهالصور املشوهة يف القنوات واهللا إن مثل هذه األعمال قد

إذا "وليس عيبا أن نعترف بأخطاءنا والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول , بلى ميكننا أن خنطأ, جماهدين ومعصومون من اخلطأ
د بل يسيئ إىل ااهدين وإنين والتمثيل ونشر الصور املمثلة حبجة ارهاب العدو هذا كله ال خيدم اجلها, "قتلتم فاحسنو القتلى

مادام قد ثبت أنه , ومل أقل بأن قتل الرهائن ال جيوز مل يقل أحد بذلك, واهللا بريء من هذه األفعال ألن الرسول بريئ منها
وأيضا ال ننسى أنه جيوز العفو عنه خلدمة االسالم والرسول عفى , جاسوس ومعاون للمحتل فقتله جائز يف الشريعة اإلسالمية

وكما نعلم أن عهد الرسول مل , ميكن أن تذحبه لتوفري الرصاص, ولكن ما أقوله هو عرض مسرحية القتل, عن كثري من أعداءه
إننا ضد الغلو يف الدين وتكفري الناس , وهنا جيب أن نفرق بني اجلهاد وبني التجاوزات يف اجلهاد, يكن هناك رصاص طبعا

وكلنا نعلم أن اليهود قد غضب اهللا } أال ختسروا يف امليزان{, لتحاكم إىل كل شيئوجيب أن نرجع إىل امليزان والعدل يف ا
واألمة اليوم تنقسم , أما النصارى فقد ضلوا بسبب غلوهم يف الدين واختاذ عبادات غري مشروعة من اهللا, عليهم لتركهم احلق
, وأناس ذابوا مع الغرب وميعوا الدين وتركوه, وسلمأناس غالوا يف الدين وكفروا أمة حممد صلى اهللا عليه , إىل ثالثة أقسام

, وأناس حنسبهم على اخلري وهم أهل الدين الذين حيملون هم الدين بالنصيحة واملواجهة مع اجلميع سواء احلكام أو احملكومني
ولكنهم ال  إم جيتهدون, وأظن أن معظم علماءنا يدخلون يف الصنف الثالث وحنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحدا

ما معىن أن متنع املرأة املسلمة من , وهناك احلكام الذين ال يقبلون بنصيحة أحد, ينتقدون أداء احلكام أبدا وكأم معصومون
وجيب أن نتحاكم إىل شرع الرمحن وهناك آداب جيب أن يتعلمه , لبس حجاا أثناء البث التيلفيزيوين؟ إننا يف مأزق كبري جدا

من يستفيد من خطف النساء الاليت ليست هلن عالقة ال من قريب وال من بعيد , السالح على وجه العدوكل من يريد محل 
بالعدو؟ حنن نريد حترير نساء املسلمات ويقوم بعضنا باسم اجلهاد حبجزهن واهللا إن هناك جتاوزات يف العراق وحسبنا اهللا 

هدون حيترمون الشرع وال يتخبطون وجياهدون يف العراق ضد احملتل أقول هذا الكالم ليعلم اجلميع أن هناك جما, ونعم الوكيل
وال ينبغي أن نستخدم احلجج , إن قتل الناس باالشتباه حرام يف دين االسالم, ومن ساندهم وليس هلم أي عالقة بقتل أي بريئ

, عن أراض املسلمني مهما كان ويف نفس الوقت نتربأ من كل عامل يريد حترمي اجلهاد الشرعي وهو الدفاع, فيما خيص الدماء
فهناك لألسف الشديد علماء يستغلون هذه التجاوزات اليت حتصل يف العراق لتفهيم الناس ولتعميم الفتوى بأن ال جهاد يف 

إن التواجد األمريكي , وهذا أيضا من أكرب االخطاء فنحن ندين اهللا بأن حنمي دينه وال نقبل اخلنوع والركوع للكفار, العراق
كيف يأيت شيخ مسلم , وشهد شاهد من أهلها وهو كويف عنان بأنه احتالل وغري شرعي, يطاين يف العراق احتالل واضحالرب

وكل من , يا شيخ حنن ال نقتل أبرياء يف العراق, وعريب ومن بالد احلرمني ليحرم الذهاب للعراق والدفاع عن أعراض األمة؟
اللهم إنين أبرأ إليك مما فعل "الرسول قال خلالد بن الوليد , ية وال خناف من أحدخيطأ يف اجلهاد نقول له بأن فعلتك غري شرع

ولكن جيب أن يعلم اجلميع أننا يف حرب شرس ضد عدو ميتلك اإلعالم والترسنات النووية وعدد أكرب من اجليوش , "خالد
ية يف كل أحناء العراق فيجب على اجلميع اتباع وهناك اجلواسيس واملرتزقة اندين مبالبس املدن, املنظمة ويصعب الوصول إليه

وقد نبه ااهدون إىل عدم , تعليمات ااهدين خصوصا فيما خيص األمن العام واملشاركة يف احلكومة املدعومة من قبل احملتل
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ا بقتاهلم يف وهؤالء العلماء أفتون, االشتراك يف خدمة الشرطة املدعومة من قبل األمريكان الكفار وهذا أمر واضح جدا
هل بدأنا نلعب بدين اهللا كما نريد؟ وكذلك االشتراك يف احلرس , أفغانستان سابقا وكيف اليوم يتراجعون عن كالمهم؟

فنحن لن نعطي , لقد بني الشباب عدم فعل ذلك ومن يفعل ذلك فال يلومن إال نفسه, الوطين املدعوم من قبل االحتالل
ال يا أخي الذي يقرر هم األمريكان , وأفغانستان قرر, وحبجة أن العراق قرر,  أي مكانلألمريكان فرصة لتنفيذ خمططام يف
كل كالم األمريكان ذا اخلصوص كالم فارغ حنن الذين نقرر عندما سنهزمهم وخنرجهم , الكفار ولن نترك هلم الفرصة أبدا

  .وكما جناهدهم يف أفغانسان كذلك سنجاهدهم يف العراق, من بالد االسالم
وهذا , وقد أجاز العلماء أمثال الشيخ ادد يوسف القرضاوي يف خطف كل من يشتبه به أنه يتعاون مع األعداء

وال يهان وخيلى سبيله إن ثبت أنه جمرد , ويف نفس الوقت حنن حنترم األسري, حنن يف حرب يا شيخنا, طبيعي يف احلروب
ويعطى انذار بعدم الرجوع إىل , حنات إن ثبت أنه جمرد سائقوال أر أي مربر من قتل سائقي الشا, شخص يطلب رزقه

فهم ال يتحملون , وأما سفراء املسلمني فأنا أختلف ممن يقتلهم, العراق وإن رجع فسوف يتعرض للقتل ألننا يف ساحة معركة
ستتاب ويرجع إىل فلماذا ال ي, وإذا كان كذلك, ولكن املشكلة أن بعض إخواننا يصنفوهم أم مرتدين, ذنوب حكومام

وجيب أن نكون منصفني فنحن لسنا , هل قتل كل أسري خيدم اجلهاد؟, والسؤال املهم, دينه وخيلى سبيله وإذا عاد ملثله قتل
ختيل أن يرسل أحد إخواننا السلفيني سفريا للعراق وحنن نعلم أم يسعون لتعميم حكم اهللا , أحسن الناس على وجه األرض

هل سنقتله رد أنه أرسل من قبل الكويت؟ وهم إخواننا ويشاركوننا ! كيف, ء يف جملس الشورىيف الكويت وهم أعضا
هناك بعض الناس الذين ال يشاركوننا , جيب أن تتوقفوا عن قتل من هب ودب, نفس املتاعب ويريدون لألمة العزة والكرامة

ن إمام احلرم أو يف برنامج تليفيزيوين أحب إلينا من أي شيئ فاهللا لدعاء أحد العلماء سواء كا, يف الكفاح ولكنهم يدعون لنا
فمثال  لقد مررت مبراحل صعبة أثناء ابتعادي عن حبيبيت ووالدة , ليس كل من يعارضك يكون دمه حالل ال وألف ال, آخر

أذهب وأمسك  ولكن هل جيب أن, أوالدي وقد أُجربت على خلع نقاا من قبل سلطات جزر القمر بأوامر من األمريكان
وال ينبغى أن يكون , القاضي الذي أمرها بذلك وأذحبه أو أقتله انتقاما؟ هنا يكون األمر شخصي وحنن جناهد لغرينا ال ألنفسنا

هل اتقينا اهللا يف عملنا؟ وهل يستطيع هؤالء املشايخ الذين يثبطون شباب األمة من ترك , جهادنا هي ردة فعل يف غري حملها
ونسأل اهللا أن جيعلنا ممن ينصح لوجهه , نشغال يف اصالح احلكومات وحتسني عالقتها بشعوا فهذا أفضل هلماألمور لنا واال

  .فالدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم و نسأل اهللا التوفيق إنه على كل شيء قدير, اخلالص
طوفان لشرق آسيا ليذكر املسلمون بيوم القيامة م كان هناك حوادث كثرية منها إرسال اهللا ال2004يف أواخر سنة 

ومعظمهم , 200.000وقد قتل يف الطوفان أكثر من , وليتنبه املسلمون لدينه وعدم فتح أراضيهم للزنا والفجور والفسوق
ا كسبت ظهر الفساد يف الرب والبحر مب{, ونسأل اهللا أن يرحم موتانا وموتى املسلمني وأن يصرب من بقي منهم, من املسلمني

وكان ينبغي للدول االسالمية أن تساند الشعب الفلسطيين بتلك  }أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
  .املبالغ اليت اجتهت لكارثة تسونامي ألننا نواجه تسونامي أكرب وهم الصهاينة الكفرة

هاجم الشباب مراكز السي أي إيه يف جدة يف فقد , يف هذه السنة شهد بالد احلرمني تصعيدا يف العمليات الداخلية
أما ضرب مصاحل الشعب املسلم يف , عمليات بطولية قادها األخ العويف رمحه اهللا وهذا ما ندعو إليه ألننا يف حرب مع أمريكا

أما املقرن , وكما نعلم فإن القاعدة مل تكن وراء عملية احملي وهذا بإعالن من العويف, اجلزيرة العربية فهذا ليس من جنا
وال تز وازرة وزر , وهو رمحه اهللا سيسأل عما قدم من أعمال, فيبدوا أنه كان يتصرف من عنده وال أحد يأمره فيما يفعل

  .وغفر له وأسكنه يف جناته آمني يا رب العاملني) مقرن(رحم اهللا أبا هاجر . أخرى
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فقد أدى بوش اليمني الدوستوري , ن أكثرمرت السنة وقد تركت وراءها مشاكل وأما القادمة فمشاكلها ستكو
مث يف نفس اليوم جنى ارم احلريب جنرال دوستم من حماولة إغتيال , كإرهايب صهيوين وأكد أنه سيواصل جمازره ضد املسلمني

بدا فقد قتل هذا ارم احملمي من قبل اإلدارة األمريكية وقبلها الروسية قد ارتكب جمازر لن تنسى أ, يف عيد األضحى املبارك
ولكن مادام الرجل خيدم , معظمهم من البنجاب والعرب وهذه اازر مصورة يف قلعة هانكي يف الشمال 8000أكثر من 

واهللا إننا ال نتكلم مع جهال بل أناس , ومل نسمع بتحقيقات دولية, مصلحة األمريكان فال أحد سيتجرأ على مقابلته ومساءلته
وكل يوم نرى كويف عنان يرسل الوفود إىل الدول االسالمية الجراء حتقيقات يف , ق طوعيايفهمون ولكنهم خيفون احلقائ

فعال كنا نعيش يف قرن االزدواجية وكان ينبغي لنا أن ال نستسلم هلذا العدو الصهيوين الشرس الذي ال , شؤون ال مهم
  .مية بالسالم والعزة والكرامةبدأت سنة إسالمية جديدة  فنسأل اهللا أن ينعم األمة االسال, يرحم أبدا

والشيشان وأفغانستان وسائر بقاع , هـ واألمة تتأمل واجلراح يتوسع يف فلسطني والعراق وكشمري1426بدأت سنة 
لقد ظهرت جماعة خطرية يف النيجر واملايل ولكن كل ما كنا نراه أموال تنفق يف انشاء قنوات , أراضي املسلمني تتأمل بااعة

واستمرت , والسودان حتت الضغط الصهيوين خبصوص دارفور, نشاء العمارات اليت ال ختدم املسلم يف شيئوا, الرذيلة
وأما العبد الفقري فقد كنت مشغوال مبسألة تنظيم الدورات يف شرق , املالحقات يف حق الشباب ااهد يف كل مكان يف العامل

وكان , وأنا ممن حيب التريث وجتهيز اخلاليا للمستقبل, هاد بعدنافنحن سوف منوت وجيب أن جنهز من حيمل عبأ اجل, أفريقيا
كنا ندرم على , فالعدو يبحث عنا وحنن نبحث عنه ونواصل القتال والتدريب بالطرق املتاحة, هناك تقدما جيدا واحلمد اهللا

ية للدفاع عن النفس لقد غرينا معىن والدورات األمنية والقتال, السيارات املفخخة وتيكنولوجية اجلواالت, األساليب اجلديدة
  .احلروب بفضل اهللا حيث ميكن للشباب أن يواجه جيشا بسيارة مفخخة واحلمد اهللا

كافرهم ومسلمهم أقصد جيوش وخمابرات الدول , كيف تشعر يا أخي عندما تعلم أن العامل بأسره يبحثون عنك
حنن فقط ال , واهللا إننا مل نرتكب أي جرم حبق مسلم أو كافر, وأنت مل ترتكب أي ذنب إال أن تقول ريب اهللا, االسالمية

ال خيفى , فنحن ال منلك إال ركن اهللا الشديد لنلجأ إليه ونعم باهللا, إا ملعجزة, نريد أن نستعمر بأي وسيلة ونقول ربنا اهللا
اليت ركعت جلربوت فرعون  مث األنظمة العميلة, على أحد أن فرعون زمننا هو أمريكا وجنوده كانوا من الغرب الكافر

لقد كنا يف زمن قد استوىل الشيطان على كل شيء من اإلعالم إىل التجارة وكل منافذ العامل  },فاستخف قومه فأطاعوه{
, تطاردنا يف كل مكان, )الشرطة العاملية(كانت أمريكا واملوساد واإلنتربول , ولكن أرض اهللا واسعة, كانت حتت سيطرته
ألنين كنت آخذ باألسباب وأتوكل على اهللا الذي يراين , عم بفضل اهللا وأحترك كما جيب وال أبايل مواحلمدهللا كنت أن

فكل أجهزم االستخباراتية ال تساوي جناح بعوضة جلندي واحد من جنود , وحنن أقوى منهم للجوءنا لرب العاملني, ويراهم
فكنا نسمى الشرذمة , نا غرباء يف القرن اخلامس عشر اهلجريال خيفى عليك يا أخي القارئ أننا ك, اهللا سبحانه وتعاىل

واحلمد , وهذه األمساء ال منا فقد مسي من هو أفضل منا بالكذاب والساحر وانون وما إىل ذلك, واالرهابيني وما إىل ذلك
ار يكرهوننا ويعادوننا هناك ماليني فكما أن الكف, اهللا أننا ما زلنا على الطريق رغم كل ما ينفق من أموال ملطاردتنا ومالحقتنا

  .من املسلمني الذين يدعون لنا وحيموننا عند احلاجة والفضل واملن هللا
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  احلرب على اهللا ورسوله
  

ولكن بالنسبة لنا فقد , اخترت هذا العنوان خلطورة املوضوع فقد بدأت السنة اجلديدة امليالدية ببعض األحداث املهمة
ينة قد متادوا يف حماربة اهللا ورسوله وهناك أفعال شنيعة سوف نتطرق هلا خلطورة املوضوع أما يف كنا نرى أن أمريكا والصها

ومل يكن للمجاهدين أي دخل يف هذا العمل فليست من استراتيجينا قتل , الشهر الثاين مت اغتيال احلريري رمحه اهللا
وال خيفى , ومل نسمع بتلك اجلماعة من قبل, جلهادوقد تعجبت عندما رأيت شابا يدعي أنه من مجاعة النصر وا, األشخاص

واختفى ذلك الشاب إىل يومنا ورمبا استعملوه مث , أن املخابرات السورية كانت قد أوقفت هذا الشاب يف لبنان قبل العملية
وضد كل فهناك ارهاب منظم من قبل السلطات السورية ضدنا , اهللا أعلم ولكن ليست للمجاهدين أي دخل مبا حصل, قتلوه

  .من يعارضها
وأنا من باب األمانة جيب أن أتكلم عن منفذ العملية وبغض النظر عن , أما يف الشهر الثالث فقد وقعت عملية الدوحة

وقد , كل ما نعرفه أنه مل يؤمر مباشرة من قبلنا, هذا نتركه هللا, وهل أخطأ أو أصاب؟, دوافعه لذلك وشرعية العملية نفسها
س حياته يف ختريب عقول املسلمني واملسلمات حيث الناس يذهبون هناك ليتعلموا ثقافة التعري واحلب قتل رجل بريطاين كر

وأصل ثقافة , احلرام ومسيت باملسرحية الشكسبريية وال خيفى على أحد من هو شيكسبري فهو رجل ال يؤمن باألخالق أصال
إن الذين حيبون أن تشيع { لم املسلم األخالق والعفة من الكفار؟ومنذ مىت يتع احلب واملغامرات الغرامية والدعوة إىل الفاحشة

وأريد القول بأنه حترك من نفسه فبعد خلع أمري املؤمنني مل يكن هناك اتصاالت  }الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم
بدال من مسلمني جمتمعني يف , وكنا نرجوا من الشباب أن خيتاروا أهداف فيها جنود أمريكان أو بريطانيني, مباشرة بالقيادة

والعجيب أن نرى بعض العلماء الذين حزنوا لالنفجار ومل , ألننا ال نكفر املسلمني باملعاصي, صاالت عرض مسرحيات
نعم لقد قتل األخ  }والفتنة أشد من القتل{حيزنوا للفتنة اليت تنتشر يف بالد االسالمية بسبب هذه املسرحيات الكافرة اهلادفة 

فهو , أما خفاية العملية فال نعرفها, د الرجل املسؤول عن املسرحية ومل يقتل أي مسلم يف العميلة واحلمدهللا على ذلكعمر أمح
وهو من جهز السيارة وهو من نفذ العملية متاما كعملية تونس , من مجع املعلومات عن املسرحية ويعرف سبب اختيار ذلك

ية الدوحة من القاعدة؟ وهل له عالقة بدعوة العويف بأن تتحرك اخلاليا يف الدول إذًا هل منفذ عمل, ضد الصهاينة املغتصبني
أما عن املنفذ فهو األخ أمحد عمر من مصر , اخلليج؟ أقول وباهللا التوفيق إن العويف ليس لديه أي اتصال ذا الشاب أبدا

ورجل سري جدا وقد رشح يف , عسكرية للقاعدةوهو من كوادر اللجنة ال, وكنيته أبو مدين كان يف أفغانستان يف التسعينات
وبعد أفغانستان رحل لألقامة يف , عدة دورات مثل اجلاسوسية واملعلومات يف بيشاور وكذلك كان مرشحا لدورة الطريان

للمشاركة يف , م95/96مث طلب من إدارة القاعدة أن يأيت للخرطوم سنة , وعمل هناك يف جمال الكومبيوتر, دولة قطر
ت خاصة للكوادر وقد ذكرته عندما حتدثت عن موضوع ضربنا لألمريكان يف اخلرطوم وهذا األخ هو الذي كان معي دورا

وهو رجل حيب الدين كثريا والتعلم فقد كان يتخصص يف , وجلأت السلطات السودانية إىل التحقيق معنا, عندما ضربناهم
شهور مث عندما حان وقت الرحيل قمت بتجهيز أوراقه يف ذلك ومكث يف اخلرطوم لعدة , برنامج هندسي يسمى باألتو كاد

لئال يدخل يف سني وجيم يف مطار , فلم نرد أن يظهر اخلرطوم يف جوازه فقمت بتعديل كل اجلواز, الوقت ليتماشى مع الفراغ
إذاً منفذ ,  أمريكاولكن كان هناك اتصاالت بينه وبني الشباب يف, وقد انقطع االتصالت به, وغادر لقطر من جديد, الدوحة

ولكن كان مبثابة خلية نائمة يف قطر ولقد تعجبت عندما رأيت صورته على , العملية هو من كوادر القاعدة املهمني جدا
, أوال ألن قطر ال تعادينا رغم أن فيها قواعد للقوات األمريكية الكافرة, مل أصدق أنه سيقوم بذلك العمل, شاشة القنوات
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ويف نفس الوقت مل يكن بيننا وبينه أي اتصال بعد حرب احتالل القوات األمريكية , ع اهلادئ جداوثانيا هو من النو
ولكن هو حترك مبوجب اخلطة االستراتيجية للقاعدة لضرب , حيث انفصل القيادة عن القاعدة امليدانية, لألفغانستان والعراق
ونسأل اهللا أن يتقبله بنيته , ما مل أفهمه وهو أعلم مبا فعل ولكن ملاذا مل يهاجم مناطق عسكرية؟ هذا, الكفار يف كل مكان

لقد جهدت نفسي يف السؤال عن سبب اختياره للمسرحية؟ واهللا تلك الليلة رأيته يف املنام وهو , الصادقة إنه على ذلك قدير
أنك قد مت؟ فرد علي إنين  وسألته يا أبا مدين؟ أمل متت؟ إن القنوات أعلنت, يلبس الثوب العريب األبيض ووجهه منور جدا

  .وقد تعجبت واستيقظت وأنا منشرح الصدر أن اهللا أكرمه بينته, هنا كما تري فأنا حي معك
ولقد رأينا كيف عرض الكفار الروس جثته أمام العدسات , يف نفس األيام قتل البطل الشياشاين القائد مسخادوف

لقد قتل , أما لو فعل ذلك م فسوف تقوم الدنيا وال تقعد, التمثيل بناوهذه سياسة متبعة للكفرة أمجعني تشويه األجسام و
ويف الشهر الرابع مات ذلك . وال يعين ذلك أن اجلهاد سوف يتوقف يف القوفاز, مسخدوف شهيدا إن شاء اهللا ويف سبيل اهللا

ورأينا كيف حزن بعض , ملسلمنيالكافر العاملي الذي رفض نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم والذي كرس حياته يف تنصري ا
لقد {ولكن بدأ اجلميع بالترحم على من كفر باهللا , املسلمني وكأم فقدوا أبطال األمة مل نسمع أحدا يعزي مسخافدوف

أما عندما حصلت ازرة يف مناطق الريس يف بالد احلرمني , لن تنفعه عمله يف اآلخرة }كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالث
, وذنبهم الوحيد أم يعارضون وجود القوات احملتلة يف ديار املسلمني, شابا مسلما مؤمنا جماهدا 19كثر من وقتل أ

والكالم , مل نسمع إال الكالم الفارغ وبأم ارهابيون وال حيبون الوطن وخوارج والفرقة الضالة, ويعارضون العائلة املالكة
إذا , ففي هذه القنوات ال تذكر وال ملرة واحدة أي مساوئ للحكام أبدا أبدا, املألوف من القنوات اليت تركع وتسجد للملوك

إننا مل , وإمنا األعمال بالنيات, كان هؤالء الشباب قد أخطاءوا كما تزعمون فهم أرادوا اخلري لالمة وقد خرجوا للحق
مل يعطى هلم فرصة أصال لتعبري وجهة و, ولكننا ضد قتل الشباب حبجة حماربة اإلرهاب, نوافقهم يف مواجهام مع السلطة

أما الضالني احلقيقني هم الذين ركعوا للمحتل وفتحوا ديار املسلمني هلم وأسسوا القواعد العسكرية اليت , نظرهم لقضايا األمة
فتح  إنين ضد, تستخدم ضد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وهم أيضا قد أعطوا الكفار خريات بالد االسالم دون مقابل أبدا

والناس يقلقون من قلة قليلة من ااهدين وال , جبهات داخل البالد االسالمية ولكن من حق أي شاب أن يدافع عن نفسه
 6هناك , يقلقون من املالين من الشباب املسلم املنحرف عن دينه والذين يعبدون كرة القدم ويتعاطون املخدرات ليل ار

بل كل ما نراه حماربتنا وال حول وال , نرى أي جهود حملكافة ذلك االرهاب الفكري مليون مسلم عريب يتعاطى السموم وال
  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل, قوة إال باهللا

حصلت الطامة الكربى يف الشهر اخلامس فقد قامت سلطات االحتالل الصهيوين بتشجيع املستوطنني على مهامجة 
وسلم وقد كانت السلطات االسرائيلة تسعى ودوما إىل اخلطط اليت تستفز  املسجد األقصى ومسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه

أما احلكومات فقد عاهدناها فهي ال حترك ساكنا إال يف مطاردة ااهدين ومطالبة , واألقصى تنادينا يا مسلمون, املسلمني
من كان عدوا { ال ينصر عدوه وعدونا بانشاء مراكز عاملية ملكافحتهم ولن ينجحوا بإذن اهللا ألم حتت سلطان الكفار واهللا

ال أحد يشك أن اإلدارة األمريكة عدوا هللا ومن يريد أن , }هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين
االسالم هو يدعي , ألنه ينافق مع اهللا, يطلب العزة من عدو اهللا فسوف يهزم إن شاء اهللا حىت لو صام وصلّى وزعم أنه مسلم

ومل نسمع بقمة شرم الشيخ خبصوص حماولة تفجري األقصى ومقتل ااهدين وأسرى ااهدين , أما يف الكواليس يسعى لتدمريه
إن قمم شرم الشيخ تقام عندما يراد تشجيع التطبيع وحماربة ااهدين , وقتل املالين باملخدرات ألن األمر ال يعنيهم أبدا

  .وتثبيت احملتلني



                                        War against Islam                                               564 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             564 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

ركت كل اجلماعات الفلسطينية لنجدة املسجد األقصى من شر الصهاينة ومل يكن لعوام املسلمني إال املسريات لقد حت
فالرجل األسد الذي كان دائما يفضح االحتالل يف خططه لتنفيذ خمطط هيكل سليمان قد كان يف السجن وهو األخ , فقط

احتشدت اآلالف من جنوب أفريقيا إىل بقايا العامل للضغط على وقد , رائد صالح املسوؤل عن احلركة االسالمية يف فلسطني
ويف حقيقة األمر فإن املسجد يف خطر من اليوم الذي تركته اخلالفة العثمانية للربيطانني احلاقدين الذين آتوا ببين , الصهاينة

  .سوله جنبا على جنب مع األمريكاناليت حتارب اهللا ور, لدينا حسابات قدمية مع اململكة املتحدة, صهيون لفلسطني ليحتلوها
يف هذا الشهر نصب الكفار األمريكان حكومة عراقية جديدة تابعة هلم وقالوا للعامل بأا انتخبت بالطريقة 

فالتواجد الصهيوين يف مشال العراق , وكل ما نعرفه أن هناك حرب خفي حملو االسالم احلقيقي والعروبة يف العراق, الدميوقراطية
ألن الناس كما قلت , القرار مبا خيص مستقبل العراق ال خيفى على أحد لقد تدخلوا حىت فيما خيص العلم العراقيويف صنع 

وهناك من , كانوا يقدسون األعالم والنسور والسيوف والنخلة واختذ العرب شعارات كلها ال متت صلة لدين اهللا يف شيء
وأصبح الناس يفرحون النتماءهم لفرعون وللحضارة الفرعونية بدال , رأراد أن يرجعنا إىل زمن الفراعنة وتقديس فرعون مص

ولكن ما رأيناه أن معدل , قامت هذه الدولة يف ظروف االحتالل وفرضت على الناس بالقوة, من احلضارة االسالمية
الوضع أا وضعت  وقد عرفت أمريكا حقيقة, سيارة يف اليوم الواحد 11العمليات ارتفعت يف هذا الشهر إىل أن وصل إىل 

وبدأت األصوات تتعاىل يف الواليات , وأن أبواب نار جهنم فتحت على جنودها يف العراق, نفسها يف قطعة من اجلمر
ولقد شهدنا معارك كثرية يف هذا الشهر يف مناطق احلدود اليت هي املداخل الرئيسية , األمريكية بالنظر يف قرارات احلرب

وأرض اهللا واسعة والكفار أصروا على قطع االمدادات يف تلك , ني واألردن والشام على حد سواءحيث املنافذ من بالد احلرم
فقناة , قتل كثري من جنود األعداء ولكن مل يكن هناك اعالم حر لريصد األحداث, املناطق ولكن دائما يكبدون خسائر فادحة

ت املزيفة فنرى رجاال عزل خيرجون من البيوت بلباسهم الكفار الوحيدة املسمى بسي إن إن هي اليت كانت تنقل االنتصارا
ومل , املرتيل مث يعلق على الصورة بأم من املقاتلني وشردت العائالت إىل الصحراء وبدأنا مأساة جديدة متاما كمأساة الفلوجة

وطبعا مل تكن لقناة , ويعلق على الصورة أم ارهابيون أجانب, نشاهد على الشاشات االخبارية إال أطفال ونساء مشردين
العرب اليت هي قناة اجلزيرة املتواجدة يف قطر أي تغطية هلذه األحداث فقد عوقبت من قبل األمريكان وأقفلت مكاتبها بسبب 

رغم أن قناة , وكنا نسمع دائما انتقادات الذعة من اإلدارة األمريكية لقناة اجلزيرة, تغطية الفلوجة والشفافية يف نقل اخلرب
رة ال متثل ااهدين وبل يف بعض األحيان ال تنقل أخبارهم كما جيب إال أا كانت املصدر الوحيد ملعرفة أخبار اجلزي

فالشباب نظموا أنفسهم وأسسوا موقعا على الشبكة املعلوماتية وكانت رسائلهم تنقل على اهلواء مباشرة يف , ااهدين هناك
نسبة , شباب القاعدة يف بالد الرافدين األخ القائد أمحد فضيل املعروف بالزرقاويلقد أصيب قائد , قناة اجلزيرة على األخص

وهذه اجلماعة تتهم , وهذا األخ كان من مجاعة التوحيد واجلهاد, إىل بلده الزرقاء يف األردن ولكن استمر املعارك مث شفاه اهللا
سبب أن كثرة أعضاءها اجلدد من بالد احلرمني فقد حتولت وب, املسلمني العاملني يف أنظمة الدول االسالمية باخليانة والردة

و أختلف مع بعض الشباب متاما كما , وحصلت بعض التغريات مثل عدم نشر مسرحية قتل الناس, مجاعته إىل القاعدة
ميكن العمل  وال يعين أنين ال, اختلفت مع اجلماعات املصرية اليت تشددت يف حق تكفري املسلمني مبجرد االختالفات يف الرأي

خبصوص قتاهلم أهل السنة والشيعة يف العراق وغريها % 100إنين أخالفهم , ميكن ذلك ولكن يف حدود شرع اهللا, معهم
يا , هذا أمر خمتلف فيه يف ديننا فكيف ترجح رأيك وحتل دماء املسلمني, أو االنتخابات, بسبب أم سيصوتون على الدوستور

بفمه أو بيده ليس هناك أي "  ال"وض علينا هو منكر وميكن ألحدنا أن ينكره بكلمة أو احلرف أخي يف اهللا إن الدستور املفر
وتقوية املشروع , وحنن ضد األحزاب االسالمية اليت جتري وراء املشاريع الصهيونية لطمس اجلهاد, مانع شرعي يف ذلك
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ما أريد قوله أننا ال نكفر من دخل يف , روع الصهيوينفالذين سيصوتون بنعم فليعلموا أم وضعوا شهادم مع املش, الصهيوين
ألن دخوهلم يف السلطة , االنتخابات يف أي بلد إسالمي وغريها ولكننا ضدهم يف هذه االستراتيجية الفاشلة منذ عقود طويلة

لذين يكفرون من اتبع وكذلك أعارض أفكار ا, أما التواجد يف الربملان للنصيحة فال أحد يعارض ذلك, ال يعين أم ميتلكوا
استراتيجية االنتخابات متاما كما عارضت بعض الشباب يف أوروبا رغم أنين أحبهم يف اهللا ألم كرسوا حيام يف مواجهة 

وقد فرحت جدا , فأخطاءهم يبقى هلم واهللا هو حسيبهم, الطغيان األمريكي وقول احلقيقة خبصوص حكام الدول االسالمية
اوي حفظه اهللا قرر عدم مهامجة املسلمني أثناء االنتخابات ألن هذا يعين أنه يعي تبعات مهامجة املسلم عندما عرفت أن الزرق

واهللا إننا يف مأساة , وأسأل اهللا أن يبصرهم بدينهم آمني, والشيخ أسامة يسعد ملثل هذه املواقف, بسبب اخلالف يف الرأي
ة االسالمية يف اجلزائر وال خيفى أن الشيخ أسامة مل يرضى بتلك وأظن أن بعضهم يسري يف ج اجلماع, لعدم فهم الدين

كيف تقتل الناس , وال أظن أن الشيخ أسامة يرضى بقتل الناس مبجرد اختالفنا معهم يف الوسائل, اجلماعة كما قلت سابقا
فهؤالء الناس أبرياء , از ذلكوأيضا هناك فتوى من علماء العراق جبو, رد أم اتبعوا وسيلة االنتخابات للتعبري عن حقهم

وحنن ندعوا له بأن يثبته اهللا , وهو أدرى مبا يفعل فهو يف امليدان, املهم أم سيسألون أمام اهللا عما يفعلون طبعا, بكل املقايس
ويهديه للحق ويريه الصواب وجينبه الشبهات وأدعوه أن يركز على األمريكان والقوات اليت تسانده ومن عاون قوات 

وهناك , وكما قلت إن األمر ال يتوقف على جرح الزرقاوي أو مقتله فاألمر أكرب من ذلك, حتالل بدال من املدنيني العزلاال
وهي , أنصار االسالم وجيش ااهدون واجليش االسالمي ومجاعات كثرية عراقية خملصة اختذت نفس استراتيجية ااهدين

ووفقا آلخر التصرحيات لألخ الزرقاوي فإن جممل العمليات االستشهادية , االسالم القتال إىل آخر حلظة لطرد احملتل من بالد
, ألف عسكري 40.000وقدرت أرقام القتلى يف صفوف األمريكان بـ, عملية 800اليت نفذت ضد األمريكان جتاوزت 

  .دةوهذا ليس غريب فاألمريكان هم ال حيسبون املرتزقة واندين إذا مل يكونو أمريكان بالوال
أُذّكر الشباب أننا بايعنا أمري املؤمنني املال حممد عمر يف أفغانستان وهذا األمري العظيم قد أعلن حربا ضد األمريكان 

فنحن يا شيخ لبينا نداء املال حممد أمري , املغتصبني ألرضه وشعبه فتلبية نداء اإلمام واجب وهذا من كالم الشيخ الذي يعارضنا
حنن نقاتل , وجيب أن يعلم اجلميع أننا يف حرب مع األمريكان فجهادنا شرعي عنداهللا سبحانه وتعاىل, فغاناملؤمنني يف بالد األ

عدونا من أجل الدين وال ينبغي أن نعادي أو حنقد أحدا من بين البشر مادام هو ال يعادينا وال يتدخل يف ديننا وال يساند من 
الشديد متساهل ومسيس من قبل اللويب الصهيوين الذي ميتلك االعالم حياربنا فالشعب األمريكي شعب طيب ولكن لألسف 

فهذا الشعب دائما , الفتاك وهذا الشعب يؤمن مبا يراه فقط يف السي إن إن والسي يب إيس وسيفن كلب و فوكس وغريها
األمريكان الذين يعارضون وال يعين أين أحل كل دم أمريكي فهذا ليس من االنصاف هناك كثري من , يقبل مبا ميليه له حكومته

وهناك يهود ونصارى تطوعوا للدفاع عن إخواننا يف غوانتينامو ويشاركوننا يف ما نطرحه من , سياسات دولتهم اجتاه االسالم
  .أفكار

إن سكوت علماءنا األفاضل الذين حنترمهم سواء يف بالد احلرمني أو يف مصر أو يف الشام أو يف دول آسيا ويف بالد 
وجيعل العدو يطمع يف , ند والتركيز علينا حنن فقط وكأننا مشكلة األمة وليست هناك مشاكل أخرى أمر خطرياهلند وس

أين كانوا عندما جاءت أمريكا لغزو دولة إسالمية , واهللا إن بعض املشايخ يتكلمون بكالم غري واقعي, سوريا وإيران وغريها
, واجلماعة؟ وهي كانت النموذج األوىل يف العامل يف تطبيق الشريعة حتكم بشرع اهللا؟ وكان مذهبها من مذاهب أهل السنة

, وال نقول بأن طالبان مل خيطأوا هذا كالم سخيف هناك أخطاء ولكن بسيطة إال أن اإلعالم يكربها لتشويه االسالم ال غري
صر؟ و أسأل اهللا أن ال جيعلنا من سينت, وانتظروا النتائج, كل العلماء سكتوا ومل يتفوهوا بكلمة وتابعوا احلرب عن بعد
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الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من اهللا قالوا أمل نكن معكم وإن كان للكافرين {وعلماءنا من الذين قال اهللا فيهم  
 عليكم ومننعكم من املؤمنيني فااهللا حيكم بينكم يوم القيامة ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنيني نصيب قالوا أمل نستحوذ

أسأل العلماء , }حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم{ونسأل اهللا أن جيعلنا ممن قال فيهم   }سبيال
هل بعثية صدام حسني أوىل من نصرانية بوش؟ فهو الذي حيكم عمليا يف العراق وليست , رغم أين أحترمهم وأقبل برأيهم

احلرمني يف ذات مرة كفروا صدام حسني والقذايف وغريهم من الزعماء والسبب هو  إن مشاخينا يف بالد, احلكومة املنصوبة
وهذه السياسة من العلماء يف بالد احلرمني حبجة أن يبقوا مؤثرين يف داخل املؤسسة , مصلحة نظام آل سعود يف ذلك

ء العلماء على مبادئهم رغم نريد أن يثبت هؤال, وحيافظون على مجهورهم سوف يفقدهم املصداقية يف مرحلة من املراحل
والذي أفهمه من هذا الشيخ حفظه اهللا أنه يريد أن  يعطل اجلهاد متاما يف األمة حبجة أن الكافرين ميتلكون األسلحة , الظروف

أين أين اليقني باهللا؟ أين الثقة باهللا؟  }وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين{, ويتفوقون علينا
؟ ولألسف الشديد فإن هذا الشيخ مل مينع شباب بالد احلرمني فقط من ,التوكل على اهللا؟ أين التضحية من أجل ال إله إال اهللا

وملاذا شرع اجلهاد إذًا؟ وهل , للحفاظ على الدماء, بل يقول بأن على العراقيني أن يستسلموا لألمريكان, الذهاب للعراق
ويف هذا  }والفتنة أشد من القتل{ستعمار واالستعباد من قبل الكافرين وفرض قواننينهم علينا؟ الدماء أغلى من الفتنة واال

, وغريهم كثري, وعلى رأسهم سفر حوايل والقرين سلمان عودة وكبار العلماء يف اململكة 25خالف علماء بالده األكثر من 
إذا مل يكن هناك جهاد حىت يف الدفاع عن احلرمات , وقد أفتوا بأن املقاومة جهاد مشروع يف العراق وفلسطني وغريها

وحنترم , هم قد اتفقوا على أن املقاومة يف العراق واجب وجهاد وفرض عني, واألعراض فأين يكون اجلهاد إذًا؟ وقد خالفهم
ريبة من بالد وهل ميكن لشيخنا الفاضل أن يتراجع عن فتواه لنصرة األمة ال غري؟ إن وجود دولة مسلمة عربية حمتلة ق, ذلك

وأين , واهللا إن احتالل العراق أشد عند اهللا من تباطئ الدعوة يف اململكة, والفتنة أشد من القتل, احلرمني هي الفتنة حد ذاا
مصلحة الدعوة وهناك دولة مسلمة جماورة حمتلة؟ وأمثال هذا الشيخ خيافون من الصف العلماين املتصاعد ولكن إذا مل يساندوا 

االرهاب الفكري والعلمنة والرجعية الفكرية , ومن هذه املشاكل, العراق سوف تظهر املشاكل اليت خيافون منها إخوام يف
فيا أيها العلماء األفاضل , والقنوات الفاجرة وكلها حبجة احلرب على االرهاب ونشر احلرية وحماولة اخراج املسلمني من امللة

فحرمات املسلمات , لعراقيني حباجة ماسة إىل من يسانده من األمة اإلسالميةوال يغيب على أحد أن ا, اجوا ج سلفكم
ما يهمنا هو طاعة اهللا سبحانه وتعاىل , ومات األطفال باملاليني وما يهمنا تسميتنا باالرهابيني, تنتهك يف سجون أبو غريب

لكن ال , عامل وإن خالفونا الرأي فهم علماءناوال خنتلف مع علماءنا يف ال, واثبات ذات املؤمن هلؤالء الصهانية واألمريكان
أنا واهللا مل أقلل , أحد جيزم بأن هذا حكم اهللا وهذا شرع حممد صلى اهللا عليه وسلم يف مسألة هو يعلم أن هناك إمجاع لألمة

سعيد بن مسفر الشيخ البوطي والشيخ يوسف القرضاوي , من شأن الشيخ عائض القرين وسلمان العودة وسفر حوايل
فلهم احلق أن يعارضوا وأن ينصحوا وأن يوجهوا وأيضا حنن لنا احلق أن , وغريهم ممن عارضوا عملية احلادي عشر من اسبتمرب

وأمريكا , ويف إيطار الرد باملثل, نعمل ما نراه مؤثرا على العدو الذي يطمع يف كل أرض من أراض املسلمني ألننا يف امليدان
, إال رجال املقاومة اإلسالمية وهذا أمر واقع جيب أن يفهمه من جيهله, أن يقول هلا ال غزت كل العامل وال أحد يستطيع

هل نسي أخونا , فنحن واحلمد هللا مل خنرج عن امجاع األمة يف أي شيء, وليس من العيب أن يتراجع الواحد من مفاهيمه
ادق العادية بفضل اهللا سبحانه وتعايل؟ إن النصر ال أننا أخرجنا الروس من أفغانستان بالبن, الشيخ املعارض للجهاد يف العراق

والرسول صلى اهللا , وجيب أن نقدم أرواحنا ودماءنا رخيصة يف سبيل اهللا وأن تزهق دماءنا من أجل النصر, يأيت يف يوم واحد
ملؤتة مل يكن يتفوق  وعندما أرسل الصحابة, عليه وسلم عندما أمر باجلهاد مل يكن يتفوق على قريش يف العدة والعتاد والعدد
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أليس هذا من االنتحار يف حساباتنا الدنوية؟ واهللا عندما تسمع الشيخ يتكلم عن , 3000مقابل  250,000, على قيصر
 -هل يظن هؤالء: "وهذا بعض ما قاله, أمريكا تظن أنه أُيت به ليخوف املسلمني من املقاومة واجلهاد والشهادة يف سبيل اهللا

أن , هل نسيت يا شيخنا حفظك اهللا ورعاك, "م يستطيعون أن يهزموا دولة كبرية وهلا أسلحة دمار؟أ - يقصد ااهدين
العمليات النوعية اليت استدهدفت القوات احملتلة يف بالد احلرمني هي اليت أرغمتها من االنسحاب العلين واإلختباء يف صحراء 

ألست راضيا بأن األمريكان ال يستطيعون اعالن تواجدهم يف , عسكرية؟ربع اخلايل واملراكز السرية املسمى بقواعد سلمان ال
وهذا طبعا من أكاذيبهم فنحن نعلم أم موجودون يف أمكان , بالد احلرمني؟ وقد أعلنوا أم قد غادروا إىل قواعدهم يف قطر

, جمات اليت كانت تستهدفهموهل تعرف سبب هروم من جزيرة العرب؟ السبب هو تزايد اهل, أكثر أمنا ألال نصل إليهم
لقد أجربنا , فلرياجعوا حسابام, والذين يظنون أن القاعدة مل حتقق أي نصر, وفتوى العلماء الخراجهم من بالد احلرمني

  .لقد حققت كل ضرباتنا أهدافها واحلمدهللا, األمريكان وقوام من اإلختفاء من بالد احلرمني وهذا شرف كبري لنا
وبدال أن يفوق مشاخينا , ن استغلوا احلادية عشر من سبتمرب ليضربوا ويتهموا ويدينوا أي كانإن األمريكان اآل
أما "أصبحوا يف صف األعداء ضدنا وال حول وال قوة إال باهللا وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , ويكملوا املشوار معنا
يفعل الغرب الذي هو مصدر كل عنف وكربياء على وجه  دم اتمعات كما, حنن لسنا جزارين, "محزة فال بواكي له

وجوعوا الشعوب وأقهروا األنظمة , و متكنوا من جعل كل شيء حتت بند العوملة, بدًء من العوملة إىل العسكرية, األرض
ا جيرب الدول فإذا سكت العلماء اليوم عن اجلهاد يف العراق فماذا سيفعلون غدا عندم, وفرضوا قوانينهم الفاسدة على اجلميع

وها هم باسم حماربة االرهاب يطالبون بتغري املناهج الدراسية يف , على بناء الكنائس بالقوة وحبجة احترام األقليات الدينية؟
يا سبحان اهللا ولكنهم قد ولد لديهم , الدول االسالمية ألن املناهج تقر بأن أهل الكتاب أعداء للرسول صلى اهللا عليه وسلم

وإال كيف تفسر يا أخي كتاب جورج بوش اجلد اخلامس للرئيس احلايل عندما تكلم , وين اجلديد بوش اإلبنارم الصهي
ها هم أحفادهم جيربون أن يذلونا , وزعم أنه امرباطور يطمع يف استعباد الناس, وهاجم الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم

ن ال يستهدف الغري مقاتلني عرب املتاجر والبنوك يف أمريكا وغريها إذا أرادت امريكا أ, وحنن حنميهم دون النظر إىل الوراء
, األمر بسيط واحد يساوي واحد, وهذا رأيي يف ضرم يف ساحات غري قتالية! فلتكف عن استهداف األبرياء يف بالدنا
رب دليل على وحشية من مىت يعرف األمريكان حقوق االنسان؟ أمل تكن فييتنام أك, فلتكف أمريكا وحنن من جانبنا سنكف

واليوم يتهمون االسالميني أم اذا امتلكوا قنبلة , األمريكان؟ هم من امتلكوا القنبلة الذرية وهم من استختدموها ألول مرة
إن احلادية عشر من سبتمرب كانت عملية مدبرة وعابرة , وهذا واهللا غباء شديد وطمس للحقائق, ذرية سوف يستخدموا

, ألا لن تتكرر إذا هدأت أمريكا وتراجعت عن الغطرسة, وجنحت وال ينبغي ألحد أن يقيس عليهاوقد انتهت وأجنزت 
وااهدون قادرين , أما لو عاندت فسوف تكون هناك عمليات أكرب من احلادية عشرة من استمرب, ودعمها للكيان الصهيوين

ويكثر فيهم , رون التريليونات من األموال يف هذه احلروبوخيس, وأفغانستان, ويكفي أننا نلقنهم دروسا يف العراق, على ذلك
هل تصدق هذه األرقام واهللا هذا ال حيصل يف , نساء يوميا 4والعنف املرتيل وحتصد هذه ملشاكل , البطالة والطالق واالنتحار
إم يعيشون يف , الزوايا ال تنظروا فقط ما حيصل يف امليدان احلروب بل انظروا إىل احلرب من كل, بالد األفغان واحلمدهللا

  .كوابيس بسبب بعدهم عن منهج اهللا
أعجب ما نراه أن هؤالء الكفار جلأوا إىل استخدام بين شعبنا من الذين شربوا ثقافتهم وتسلحوا باالقتصاد واقناع 

صدق  وقد, الشعوب بأم لو تعاونوا فسوف تستقر البالد وسوف جند التيكنولوجيا وسوف جند احلرية وسوف وسوف
فنرى احلكومات تركض لتنفيذ أوامر الكفار بسبب املال فقط , رسول اهللا عندما أخربنا بأن فتنة أمته العظيمة ستكون يف املال
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مسعت رسول اهللا : وعن كعب بن عياض رضي اهللا عنه قال, فالتنمية والتجارة والرفاهية قد وضعت أمام الدين, ال شيئ آخر
إن شيطان األمة وفرعوا يستخدم املال . رواه الترميذي" وفتنة أمىت املال, نّ لكل أمة فتنةإ: "صلى اهللا عليه وسلم يقول
ولسوف {ونقول هلم بأن تسوفنا هو ما وعدنا اهللا حني قال , }وما يعدهم الشيطان إال غرورا{للدخول إىل عقول الناس 

ينتبه الدول بأن ااهدين هم سالحهم اخلفي الذي وإذا مل , رضينا يا رب العاملني مبا قسمت لنا, }يعطيك ربك فترضى
جيب أن يعلم اجلميع أن أمريكا هلا , فقد يقعون يف مشاكل غري حممودة يف املستقبل القريب, سيحتاجون إليه يف املرحلة القادمة

االسالمية املتمثلة يف ويف نفس الوقت هلا عدو دائم يتمثل باالسالم واحلركة , ولن تتنازل عن حبيبتها اسرائيل, صديق دائم
وجيب أن نكثف اجلهود يف مقاومة املخططات , قد خانوا شعوم وكما نرى فإن حكام دولنا, بية الشرعيةاملقاومة الشع
فيا علماءنا حنن لسنا ضدكم بل حنن ضد , اليت هي أكرب خطر من القيل والقال واالختالفات يف مسائل فقهية, الصهونية

حلول ملشاكل الشباب وإمنا تأتون فقط عندما يطلبون منكم ايئ وهذا خطأ جيب أن تتفاعلو مع  االزدواجية وعدم اجياد
هناك هجمة شرسة واضحة ضد الدين االسالمي يف تدمري . األحداث ال تنتظروا حاكما أو حمكوما وجزاكم اهللا خريا

اآلن ولألسف الشديد قد استغل جمهودنا يف  أخالقيتها وما زال العلماء يتهموننا باالرهاب وبالرجعية هل هذا معقول؟
وال خيفي على أحد أننا بعيدين كل البعد عن األمريكان , أفغانستان ونتهم بأننا من صناعة األمريكان وأننا من السي أي إيه
رض ولكن هذه االنظمة قد استخدمت القضية الفلسطينية لف, وحنن من يقف ضد الغطرسة األمريكية بعد أن نامت األنظمة

, واليوم عندما وجدوا أن السلطة الفلسطينية تتفاوض لوحدها دوم, ونشر الفساد, الطوارئ وتعذيب الناس وقمع احلريات
قرروا ان يصوروا أن ااهدين هم من صناعة األمريكان كي يستمروا يف فرض الطوارئ وتغييب حق الشعوب يف التعبيري عن 

  .ملصاحل الوطنية الزائفةوهكذا هم يلعبون بالناس باسم ا, احلق
أما من ميد يده " إن الدين االسالمي ميد يده بالسالم ملن ميد يده بالسالم"إن شيخ األزهر له كالم طيب حني قال 

وفعال إن القضية الفلسطينة , للعداوة كاألمريكان واالسرائيلني واالجنليز واالستراليني والفرنسني فنحن أيضا مند يد العداوة هلم
إننا ننصر , أيضا من قبل احلكومات وانشغل اجلميع بأفغانستان لكن ال يعين أن ااهدين اشتركوا يف هذه املؤامرات استغلت

ولألسف الشديد فإن العلماء يتجاهلون بأن عائلة آل سعود هي , سواء يف الشرق أو يف الغرب, إخواننا يف أي مكان كانوا
وختيل من $ 50صادي وأثناء كتابة هذه األوراق وصلت براميل النفط اخلام إىل املنقذ احلقيقي لألمريكان يف كل مأزق اقت

وهل نسيت سلطة آل سعود , وملاذا تفعل ذلك؟ اهللا أعلم, لينقذ املوقف هي سلطة آل سعود, تدخل بقلبه الطيب وبشجاعته
ن يرفهوا الشعب األمريكي الذي أن لديها مشاكل داخلية مع شعبها وهناك ازدياد يف الفقر وهناك ذوي حاجة أكثر من أ

ولكن ال على حساب ديننا , وبين صهيون, وال نقول بأننا ال نريد سالما مع اآلخر سواء أمريكا أو حىت األوروبني! حيتلنا
نة أما االتفاقيات اخلائ, إن املسلمني هم الذين يقررون مىت التعاون مع األعداء ومىت يكون السالم, وأرضنا ومقدساتنا وخرياتنا

كل هذه االتفاقيات حرب على ورق مادامت األمة مل جتتمع على , بدًء بكامب ديفيد ووسلو وشرم شيخ وما خفي كان أعظم
حنن نعيش يف زمن العجائب العدو الصهيوين ميتلك كل شيء وحنن نطالب ببناء مصاحل مشتركة معه وبالغصب يا , ذلك

ننتظر حىت منتلك سالح نووي لنواجه أمريكا؟ واهللا بأفكارك هذا يا  يا شيخي احلبيب الفاضل هل, للخاسرة ويا للخاسرة
, ال نووي وال غريه ألننا قد نكون قد أبدنا أصال  قبل أن نفكر ذا األمر, شيخنا فلن حتصل األمة اإلسالمية على سالح

يصبح مصريك مثل مصري ولو حاولت فسوف , واألمريكان يا شيخ ال يسمحون ألحد كان أن ينافسهم يف التفوق العسكري
أنا أحب كل علماء , رغم أا تريد فقط التيكنولوجية النووية, وانظر كيف خياطبون إيران اليوم, صدام حسني ومن كان قبله

فاحلمد هللا حنن مع إمجاع األمة فقد أفىت , بالد احلرمني بدون إستثناء حىت الذين يظنون أننا ضالني وخارجني عن اإلمجاع
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وأين أرمي فتواى األئمة األربعة الذين , دقني بأن املقاومة يف فلسطني جهاد ويف العراق جهاد ويف أفغانستان جهادالعلماء الصا
وشيخنا , أمجعوا بأنه إذا احتل بلد مسلم فاجلهاد فرض عني على أهلها وإذا عجزوا جيب على غريهم من املسلمني مناصرم

إذًا جيب على املسلمني معاونتهم نسأل اهللا أن يبصرنا , ال تستطيع مواجهة أمريكايعلم وقد قال بلسانه بأن املقاومة ضعيفة و
  .بديننا وأن يرنا احلق حقا ويرزقنا اتباعه

م وبعد صالة الظهر وكنت أعطي دورات أمنية لبعض اخلاليا اجلدد ففتحنا قناة اجلزيرة ألجد خرب 2/5/05يف تاريخ 
وهو كما قلت سابقا أول من دربين على السالح يف التسعينات وكان , قد اعتقل عاجل مفاده أن الشيخ أبو الفرج اللييب

م يف كابل عندما 1999مث التقينا من جديد يف , القائد الثاين للمعسركات يف أفغانستان بعد رحيلنا إىل السودان والصومال
, وقد توىل موقع خالد شيخ حممد, ولهوهو رجل صاحب أخالق عالية جدا وحيب اهللا ورس, دربنا سويا شباب الكوادر اجلدد

وقد فرح الرئيس األمريكي العتقاله وقال بأن , واملسؤول املباشر للعمليات اليت استهدفت العميل األمريكي برواز مشرف
مل نسمع أي , ويكفي شرفا أليب الفرج أنه أسر من قبل أكفر دولة على وجه األرض, اعتقاله نصر كبري للكفار ومن والهم

من علماء املسلمني يندد باعتقال الشباب هنا وهناك ولكن عندما ميسك جاسوسا ما يف العراق فتشتغل القنوات وحتضر  عاملا
وكأن همّ العلماء مع هم أعداء الدين وليس هم أبناء األمة من ااهدين املطاردين يف كل , العلماء ملناشدة اخلاطفني لفكه
كان موضوع اعتقال الشباب عادي جدا بالنسبة لألمة االسالمية فهم قد صنفوا بأم أعداء , بقاع األرض ألم قالوا ربنا اهللا

أمل تكن أمريكا هي اليت هامجت لبنان , للحريات وللدميوقراطية ولالستقرار يف العامل وال ندري من الذي جاءنا باحلروب
, وال تعرف األولويات, أمة االسالم يف غفلة من أمرها لقد كانت, والصومال وأفغانستان والعراق وفتحت أبواب جنهم عليها

ويف نفس الوقت , حنن خري أمة ومنلك أكرب احتياطات الغاز والنفط يف العامل ولكن من أفقر الناس وتنتشر البطالة يف عاملنا
دنا األخ أبو الفرج فك اهللا لقد اعتقل شيخنا وقائ, حنارب من قبل أعداءنا من الصهاينة والصليبيني ومن واالهم من أبناء أمتنا

وكانت عملية مدبرة وخداعية حيث متكنت املخابرات من اجبار أحد املعتقلني باالتصال به وعمل لقاء , أسره وثبته يف دينه
وكان يوما حزينا يف حيايت اجلهادية فدعوت اهللا أن ال تدوم فرحة , وهو مل يكن يعلم أن ذلك الشخص قد اعتقل, معه

ويف اليوم الثاين وأثناء اجراء االنتخابات الربيطانية انفجرت قنابل يف , كي وحنن نؤمن بسالح الدعاء واحلمد اهللالرئيس األمري
لقد قامت احلكومة العميلة يف الباكستان بتسليم أبو الفرج للسلطات , وطارت فرحة بوش بفضل اهللا, وسط نيويورك

ولكننا , كل الدنيا عرفت ما جيري هناك, يعية وخطرية يف سجون غوانتنامواألمريكية رغم أا تعلم أن هناك انتهاكات غري طب
وهناك السجون األمريكية السرية املنتشرة يف دول عربية , نعلم أن هناك دول عربية تعذب اإلخوة أشد من تعذيب غوانتامو

فاألخ أمحد خلفان , موا من قبلوكل قيادات القاعدة البارزين ال تسجن يف أمريكا رغم أم قد حك, وال أحد يعرف عنها
وآخرون , جيالين قد صدر عليه حكم باملؤبد يف الواليات األمريكية ويف حمكمة منهاتن ولكن ال أحد يعرف أين هو اليوم

ولكن كما قلت إا الدميوقراطية الكافرة , كاألخ عيسى الترتاين وخالد الشيخ ورمزي وأبو ياسر اجلزائري وكل القيادات
ومن العجائب أن يكافأ الباكستانيون بالرسوم الكرتونية اليت تسخر م فقد قامت احدى االت األمريكية , األمريكية

هم , أو ما يسمى باالرهابيني, بتصوير الباكستان على شكل كلب ميسك حببله جندي أمريكي والكلب ميسك بأيب الفرج
  .خيدمون األعداء ويف املقابل يستهزأ م

لقد وصل الكفر للشعب األمريكي وحرا لدين واهللا ورسوله إىل أن جترأوا على , أقولوذه املقالة لعنوان هوأعود 
فقد رميت املصاحف يف املراحيض ورسم الصلبان عليها ومتزيقها وركلها , القرآن الكرمي يف كل معتقالا بشهادة عيان

على الدين والرسول الكرمي وقبله كان هناك من اعتدى على وصلت األمة األمريكية إيل هذا احلد من احلقد , واالستهزاء ا
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مث االعتداء على مقام الربوبية عندما تأخر الثلج وكأم , مقام حممد صلى اهللا عليه وسلم يف القنوات األمريكية جهارا ظهارا
هم مبلسون فقطع دابر القوم حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا {, وال ريب يف ذلك, يتحدون اهللا سبحانه وتعاىل

نعم عندما ترى الناس , فعالمات ضعف أمريكا قد بدأت, أبشري يا أمة االسالم} الذين ظلموا واحلمد اهللا رب العاملني
وحنن نربأ مبا فعل هؤالء الكفار , يلجأون إىل ايذاء شعائر االسالم مثل املصحف فهم قد أعلنوا حربا علنيا مع رب العاملني

فيتسارعون إليهم ويظهرون ,  ونربأ من احلكام الذين يوالون هؤالء وجياملوم يف طغيام وحياولون طمس احلقيقةبكتاب اهللا
فأنا ال أكفر , وال يفهم من كالمي أنين أكفر حاكما معينا دون دليل, املودة هلم وميسكون بأيديهم وكأم إخوام يف الدين

يف احلكام هو مذهب علماءنا السلف الصاحل وقد رأينا أن حكام زمننا مل يكونوا  ومذهيب, إال من أمجع عليه أمة االسالم
وحدهم من واىل الكفار ذه الطريقة فقد قرأنا يف التاريخ عن ملوك الطوائف يف األندلس وكيف تعاونوا مع الصليبيني يف 

ف كفروا بذلك التعانون رغم أن ذلك درجة يف قتاهلم ضد إخوام ومل أقرأ من عامل من علماء اإلسالم أن حكام ملوك الطوائ
والذي يقرأ جيدا سورة املمتحنة وقصة , إنين أؤمن بأن الوالء املقصود هو يف العقيدة وليس يف التعامل وتبادل املصلحة, الوالء

والدليل أن ,  املعاملةالوالء والرباء لدى إبراهيم عليه السالم يفهم ما أقوله فقد ينا أن نتخذهم أولياء يف املعتقد وليس يف
ويف نفس السورة ستجد أن اهللا , وليس مواالم عقائديا, إبراهيم أحب أباه واستغفر له وهذا كله من باب الرب بالوالدين

 يأمرنا أن ال نعادي الكفار الذين مل يعادونا ومل يقاتلونا ومل خيرجونا من ديارنا بل حيث اهللا سبحانه وتعاىل على برهم والتعامل
ورغم أننا ضد , وهذا هو ردي فيمن يكفر كل مسلم يتعامل مع الكافرين, معهم بالقسط وهذا ال يعين أننا نواليهم عقائديا

لتنقضن :"ومسألة احلكم أكرب مما نتصوره وقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم, احلكام ولكن ال ينبغي أن يكفروا بذلك
رواه ابن " الصالة:احلكم وآخرهن : روة تشبث الناس باليت تليها فأوهلن نقضا عرى اإلسالم عروة عروة فكلما انتقضت ع

فال , يعين أنا الناس سيكونون مسليمن رغم عدم التحاكم بينهم باألحكام الشرعية إال أن يكفروا بترك الصالة متاما, حبان
وإخراج املسلم من , ال وختريب ديار املسلمنينتعجل يف إطالق الكفر يف مسائل غري الصالة ألال نفتح بابا آخر وهو باب القت

  .ونسأل اهللا أن يبصرنا بديننا, دائرة الدين أمر خطري جدا جدا
أشخاص دفاعا عن كرامة القرآن الكرمي أما يف بالد احلرمني كان ذلك  8لقد انتفض شعب أفغانستان وقتل أكثر من 

واهللا مث , يا أمة حممد لقد أصبحنا منوت وحنى من أجل الكرة, دماليوم يصادف كأس امللك عبداهللا ابن عبد العزيز لكرة الق
واهللا إننا لنموت حزنا عندما نرى اجلماهري وهي تضرب الطبول وتصيح يف سبيل كرة القدم واملسلمون ميوتون يف أفغانستان 

ليت ال تقدم لألمة االسالمية إال هناك سياسات صهيونية لتنومي الشعوب وحتبيبهم إىل األمور التافهة ا, دفاعا عن حرمة املصحف
ماذا ستقدم كرة القدم لنا؟ لكن انظر إىل ايديولوجية حتويل أنظار الشباب العريب واملسلم إىل ما ال , الضعف واهلوان والذل

هل تتخيل املشهد يا أخي املسلم؟ , إم خيططون جيدا ألم يعرفون أن الشباب هم أصل التغيري واإلصالح, فائدة له
وأخطر شيئ أن يستهزأ بكلمات , حف ترمى يف اخلالءات وشباب بالد احلرمني ومنبع الوحي حيتفلون بكأس كرة القدممصا

كنا نرى اجلماهري يلفون العلم األخضر يف أجسامهم ورؤسهم وجيلسون عليه وكأنه قطعة , ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
ترفع هذه الكلمات , عني تداس كلمات الشهادة املنتشرة يف كل زاويةويف بعض األحيان من شدة زحام املشج, قماش عادي

انظر التناقض شعب ميوت من أجل كلمات الشهادة , واهللا إننا قد نا يف املتاهات, ألن الفريق الفالين فاز يف املبارة الفالنية
ريكان أن حيترموا القرآن وحنن كيف تريد لألم, واملصحف وشعب آخر يلعب بكلمات الشهادة من أجل مبارات كرة القدم

نلعب بكلمات الشهادة وكأا كلمات عادية؟ وعندما افتضح أمر تدنيس املصحف أسرع فرعون األمة يف اإلدارة األمريكية 
فقالوا نفس الشيئ يف فضائح أبو غريب مث يف جمزرة , إىل القول بأن العملية فردية وهذه الردود قد اعتدنا على مساعها



                                        War against Islam                                               571 الحرب على اإلسالم
                                        

   

                                          War against Islam                                             571 الحرب على اإلسالم
                                          

   
  

هل بقي لنا شيئا ندافع عنه بعد أن استهزء بكتاب , واليوم يقولنها فيما خيص املصحف,  يف جمازر مشال أفغانستانمث, الفلوجة
وأنا أجزم أن اهللا , اهللا؟ ولكن املؤكد أن الروس ملا داسو املصاحف ودمرو املساجد يف أفغانستان عجل اهللا عليهم العذاب

سوف يهدم اهللا ديارهم بسبب استهزاءهم وتدنيسهم لكالمه سبحانه , ن شكسوف يرسل عذابا لألمريكان بفعلتهم ذلك دو
لقد ارتفعت معناويتنا أكثر فأكثر فقد علمنا أننا فعال على احلق ونقاتل  }إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{, وتعاىل

 }ملون ترجون من اهللا ما ال يرجونإن كنتم تأملون فإم يأملون كما تأ{لكن , فرعون هذه األمة رغم الفروقات الكبرية
  .}وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باذن اهللا واهللا مع الصابرين{

ومل , مسلم صابر حمتسب يف أوزباكستان 800وقد قتل أكثر من , كان الشهر اخلامس شهر حزين بالنسبة للمسلمني
يا والعراق والدول األخري يف طلب حتقيقات ولكنهم يسرعون إىل لبنان وسور, نسمع من أحد أن يطالب بتحقيق دويل

لقد قامت حكومة أوزباكستان , يا أخي لقد كانت االزدواجية الكفرية األمريكية واضحة ولكن ال حياة ملن تنادي, دولية
فى على أحد وال خي, ويريدون الرجوع إىل دين اهللا, العميلة بقتل األبرياء من النساء والرجال يف أندجيان ألم يريدون االسالم

أن سلطات أوزباكستان هي من أكثر السلطات قمعا يف العامل ولكن يف نظر أمريكا هي دميوقراطية بسبب أا فتحت هلم 
معتقل مسلم يف سجون أوزباكستان  50,000ومن املعلوم بأن هناك أكثر من , القواعد حملاربة ااهدين يف املنطقة بأكملها

ولكن مادمت أمريكا مل تعطي الضوء األخضر لطفلتها األمم املتحدة للتحرك فلن , تحريرومعظمهم من إخوننا من حزب ال
, وقد شوهت احلكومة احلقائق وقالت رمسيا أن املقتولني من حركة طالبان والقاعدة وقالت بأا قتلت ارهابيني, يتكلم أحد

متاما كما دمرت أمريكا , مث يقال بأم من القاعدةأطفال ونساء يقتلون , وهكذا لعبوا بعقول الناس يف كل مكان من العامل
مث تدمر البيوت يف وزير استان , البيوت يف تلعفر أثناء األعراس وقتلت العشرات مث واجهت العامل وقالت إا عرس لالرهابيني

الكالم وسوف نرى فوق رؤوس النساء واألطفال مث يقال بأن املستهدف شخصية مهمة من القاعدة وتبدأ اإلعالم بتردد ذلك 
  .يا اهللا إننا نشكوا إليك ضعف قوتنا, العجائب عنداهللا

من املعروف أن اإلخوة من حركة حزب التحرير هم الذين ينشطون يف أوزباكستان وحنن نعرف متاما ج هذه 
ا مع عدم إخنراطهم رغم أا تؤمن بشرعية جهاد الدفع بعدم وجوده, احلركة فهي ال ترى الدفاع عن النفس إال بوجود خليفة

هي معروفة أا مع احللول السلمية يف , فكيف تكون هي اليت محلت السالح ضد احلكومة؟, يف العمل اجلهادي يف زمننا
أما , واخلالف فيه خري طبعا, وأنا معها يف ذلك الطرح وأخالفها فيما خيص محل السالح على من حيتلنا, الدول االسالمية

وهناك حركة جهادية ازبكية هلا عالقة قريبة جدا بنا , ولسنا أشباح كما يتصورن, يدة عن املنطقةطالبان والقاعدة فهي بع
كل ما قيل من قبل السلطات الرمسية كانت أكاذيب لتربير قتل , ولكنها ال تنشط يف أندجيان بل تعمل يف العواصم وبالسرية

وأسأل اهللا أن يصربهم ويتكفل باليتامى , ة يف حق املسلمني هناككانت أحداث فظيع, هؤالء األبرياء من أبناء األمة اإلسالمية
  .واألرامل آمني يا رب العاملني

هل يفهمنا العدو الصهيوين واألمريكان املتطرفني بأننا نقبل أن يعيش كل واحد بسالم ويف حاله وهل يعلم هؤالء 
واهللا إن الدين االسالمي من , الناس يف اختيار معتقدام وأن االسالم ال جيرب, األعداء بأن االسالم يقول ال اكراه يف الدين

ولكن يا أخي العزيز ماذا يعين أن تجرب الدول , أشرف األديان فقد حرص على حق الفرد وحرص على احلرية الدينية
متلك مؤسسات االسالمية بأن تغري مناهجها الدينية واالجتماعية والثقافية وتتهم الدول بأا تأوي اإلرهاب بسبب أا 

أين احلرية الدينية وهم يتدخلون يف قرآننا وسنة نبينا أمل , وشباب حيفظون القرآن الكرمي وسنة حممد صلى اهللا عليه وسلم
ومل نرى أحدا يسكّت هذا القرد الصهيوين , يسب اليهود النىب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف الربنامج املشهور سيفن كالب
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أمل يرموا رؤوس اخلنازير , أطيب وأصفى وأطهر رجل عرفته الدنيا من يوم خلق آدم عليه السالموهو يتطاول على أشرف و
أمل تفتح بعض اجلهات الصليبية حمطات إذاعية يف , يف املساجد ومكتوب فيه اسم النيب الكرمي؟ قبحهم اهللا يف الدنيا واآلخرة

وال , مث نتهم حنن بأننا ال حنترم احلرية الدينية, ى اهلواء مباشرةلبنان ومهمتها الرئيسية هي سب حممد صلى اهللا عليه وسلم عل
هل نسيتم , }وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا{بسبب أننا نكرر ماقاله اهللا ! نريد حوار األديان

اآلن هناك جمازر يف فلسطني ومتنع و, جريي فارون عندما يقول بأن حممد صلى اهللا عليه وسلم ارهايب وأن املسلمني وحوش
واحتلت البالد وشرد املسلمني يف كشمري والشيشان وال أحد , املرأة املسلمة من ارتداء حجاا احلرة يف املدارس يف فرنسا

, يةما جيري يف فلسطني احملتلة تسمى عنصرية وليس منع اآلخر من احلرية الدين, يتكلم حبريات دينية ألن األمر خيص املسلمني
بل جاءوا ليهامجوا على فكر , واهللا إم جاءوا إىل الصومال والعراق وأفغانستان ليس للحريات الدينية والدميوقراطية املزعومة

مث اليوم اجتهوا إىل دارفور بنفس احلجج ولألسف , االنسان وميش احلق وضرب أهلها وحماولة تضعيف الدعوة االسالمية
وهناك بعض املعارضني يف اوروبا , العلماء وتشويه صورم يف بالد احلرمني بتقاريرهم الفاسدةالشديد حياولون بأن يدمروا 
إننا شباب أمة حممد صلى اهللا عليه , أما االصالحني احلقيقني فهم يتهمون أم من االرهابيني, يشجعون املخططات الصهيونية

, ية والدميوقراطية وسوف منوت دون بلوغ أمريكا هذه األهدافوسلم  نتربأ من الذين يريدون أن يبيعوا االسالم باسم احلر
ولكن من احلكمة يف هذه املرحلة بأن نتحد مع , ولو عارضنا يف ذلك األنظمة فنحن نعلم بأا ال تستطيع املواجهة احلقيقية

العراق حبجة اسلحة الدمار لقد احتلت أفغانستان حبجة حماربة االرهاب واحتلت . علماءنا يف كل العامل للدفاع عن االسالم
وهكذا تنتظر سوريا باسم قتل , وإيران حبجة امتالك اخلربة النووية, الشامل واليوم نرى ما حيصل يف دارفور حبجة تطهري عرقي

, احلريري مث دول اجلزيرة حبجة احلريات الدينية وسوف يلحق ا كل دول املنطقة نسأل اهللا أن يهدي كل املسلمني إىل احلق
هل نسيت الدنيا ما فعلت اإلمارة االسالمية بالصحافية ,  إننا نعطي احلريات أكثر من أمريكا وأكثر من الصهاينة احملتلنيواهللا

إيفون اليت أسلمت وبينت للعامل أا تشكر اهللا ألا وقعت يف أيدى الطالبان ومل تقع يف أيدي األمريكان الذين ال حيترمون 
وكل سجون طالبان , بل كلهم وجدوا بصحة جيدة, أثناء تركها للحكم 8مل تقتل األسرى الـوسلطات اإلمارة , حق الفرد

أما ما جرى يف بنشري ومزار شريف , فتحت وخرج املساجني املعارضني ساملني ألن طالبان ليست لديها حسابات فردية
غريب وسجون كثريا يف املنطقة العربية حتت وما جيري يف غونتنامو وأبو , وبغرام لألسرى ال يسطيع اإلنسان أن يتصور األمر

اشراف األمريكان سواء يف مصر أو يف األردن أو املغرب وجيبويت لدليل على أن املوضوع أكرب من جمرد ارهاب أو حرية 
فلم يتدخل أحدا يف , واهللا إن الطائفة السيخية يف أفغانستان يف عهد طالبان وجدت حريتها أكثر من أي وقت مضى, دينية

وقد حتركت سطلة أمري املؤمنني لنجدة , وأذكر أن هناك عصابة سرقت أموال لرجال أعمال سيخ يف كابل, شؤوا الدينية
ووقفوا مع السيخ متاما كما يقفون مع املسلمني وردوا حقهم واألفغان , مواطن الدولة االسالمية بعيدا عن الطائفية واملذهبية

إن املشكلة اليت نعانيها هي أننا ال نكرس اجلهود يف الفضائيات لتفهيم املشاهد ما , اإلسالميةاليوم يترمحون على عدالة اإلمارة 
جيري يف افغانستان وحقيقة طالبان بل اجنرت الفضائيات العربية وراء السى إن إن وسي يب إيس لتشويه مسعة الطالبان وهم يف 

ن قبل العائالت احلاكمة يف اخلليج إىل الفيديو كالب لتشويه وجلأت غريها واململوكة م, ذلك يطعنون االسالم من الوراء
, بل حنن فقط من يتهم باالرهاب, ويف كل هذا ال أحد يتهمها باالرهاب الفكري, صورة االسالم وختريب عقول املراهقني

يف حق الفلسطينيني لقد سكت املسلمون ومل يفعلوا شيئا , أين العدل وأين االنصاف يف دراسة الواقع اليت تعيشها األمة؟
وسكتوا يف حق األفغان واآلن يسكتون وبل حياولون مساندة احملتل يف تكريس معاين جديدة وهي االرهاب حملاولة احتالل 

هل نسيتم بأن , يا أمة االسالم إننا نعيش يف عامل امرباطورية أمريكا ويتزعم هذه االمرباطورية اللويب الصهيوين, املنطقة مجيعا
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فقد , وقال بأن كل مشاكل العامل وراءها االصهاينة, وقفوا العامل ومل يقعدوه عندما نطق الرئيس املاليزي مهاتري حممدالصهاينة أ
أي , جلأوا إىل الفضائيات واملنظمات الدولية التابعة هلم لعزل حممد مهاتري وحاولو أن يفهموا العامل بأن مهاتري ضد السامية

أما اليهود , الذين عادونا واحتلونا, أنا أتكلم عن الصهاينة, ؤالء الصهاينة هم أتعس من القرودسامية يتكلون عنها؟ واهللا إن ه
  .العاديني هم عاشوا مع املسلمني قرونا وقرونا وال نعاديهم وحنن نعلم ديننا ليس كما يتصوره البعض أننا مهج

التفرد بالسطلة وحتقري كل من يعارضك بدون هي , وهل يعرف أحدكم معىن االمرباطورية؟, إننا يف مرحلة أمرباطورية
, فهي اليت تقرر إن كانت الدولة الفالنية متحضرة, فإن امريكا نصبت نفسها شرطيا على العامل, وهذا ما نراه اآلن, استثناء
ولسنا ارهابيون واه معتصماه أين الفقهاء؟ وأين احلكماء؟ ليخربوا بين جلدتنا أننا جماهدون , عنصرية أم ال, متمردة, إرهابية

وال يعين كالمي أين أدعو , وبأن هناك مؤامرة عاملية على األمة, وبأننا نريد محاية الدين وليس هدمه وبأننا نريد أن نبين األمة
وجيب أن يفهم , ومشروع إن كان فاسدا, أما اخلروج على احلاكم فهذا أمر وارد يف كل زمان, إىل تكفري اتمع ومواجهته

أقصد إخواين ااهدين يف بالد , الشعوب تثق بنا فال ينبغي لعاقل أن ينشغل بأمور قد ثبت فشلها يف السابقالشباب بأن 
واكتفوا بقتال القوات األجنبية املتواجدة يف املنقطة سواء يف , احلرمني ال تتصادموا مع الشعب فإنه القاعدة املهمة لكل عمل

تيار األهداف اليت توجع العدو واملوالني له وال تلجأوا إىل عمليات اليت ختل بأمن واجتهدوا يف اخ, بالدكم أو العراق وغريها
ففي بالدنا املساجد الذي , ألن الرسول أمرنا بذلك, املواطن احتراما ملشارعهم ومساجدهم وألال يستغل من قبل احلكام

هللا إم كلهم يف صفنا ولكن اخلوف يعتريهم والشوارع مليئة بالصاحلني املخفيني إن شاء ا, يذكر فيه اسم اهللا ليل ار
يا شباب إن الشيخ , ولنكن رمحاء م فالرسول قد عفى عن الكفار الذين آذوه فكيف حنن ال نعفو عن املسلمني؟, فلنعذرهم

تنعم ومنها املصاحل اإلقتصادية والسياسية فال يعقل أن , األسري عمرعبد الرمحن قد أفىت بضرب مصاحل هؤالء يف كل مكان
سنضرب كل مصلحة أمريكية تصب , وهم يقتلون ويذحبون أهالينا يف األراضي املقدسة, دولة صهيون بنفطنا ونؤمن هلا النفط

حنن مع رفاهية األمة ولكن ليس , يف مصلحة الصهاينة وال خيفى على أحد أن هناك سفن تنهب بالين الرباميل من نفطنا يوميا
على أحد أن هناك أنابيب نفط وغاز من الدول العربية تصب مباشرة يف ما يسمى  ال خيفى, على حساب نفط املسلمني

بل ممكن أن , فليس من الضروري أن يكون اهلدف عسكري أو جيوش, وكل هذه األنابيب أهدافا مشروعا لنا, باسرائيل
ونصيحيت , لحة الكافرينحنن نقاوم كل ما هو يف مص, ال تكفري إذا وال غريها وال خوارج وال ضالني, يكون لوجيسيت

, لإلخوة يف كل دولة إسالمية عدم املساس بدماء املسلمني حبجة أم راضني باألنظمة فإن هذه األنظمة حتكم الشعوب بالقوة
لست راضيا مبا تفعله األنظمة باألمة ولكن ال يعين أن أمحل , وقد تكلم يف هذا املوضوع العلماء, وباب الوالء والرباء كبرية

فأسأل , فكل ما أمتناه أن أموت شهيدا برصاص أو بقذيفة صهيونية كفرية ألنال أجر الشهادة مرتني, ح ضد أخي املسلمالسال
أما األنظمة اليت , ال أبايل عندما يكون عدوي هو اللويب الصهيوين أو األمريكان املتطرفني, اهللا أن أكون صادقا معه يف ذلك
وكل ما نطلبه منكم  أن تتركوا السلطة , نكم ومن أفعالكم ونرفض سياساتكم الفاشلةتعادينا فنحن نقول هلا إننا برءاء م
  .وتفسحوا اال للرجال للمواجهة

دخل علينا الشهر السادس وكان شهر الفرح بالنسة يل وبالنسبة للمسلمني يف كينيا فقد قرأنا يف االنترنت وغريها بأنه 
ن اموا تانا وزورا بأم ارهابيني من قبل السلطات الكينية بعد سنتني من قد مت اإلفرج عن الشيخ عبود عمر وكل الذي

لقد شعر أنه قد فقد شعبيته لدى املسلمني وأيضا استلم , تركوا كلهم وال ندري ملاذا تأخر كيباكي يف فعل ذلك, االعتقال
والكل يعرف , الفضائحية وال ندري ألي سبب مبالغ كبرية من املال من أحد أمراء آل سعود األغنياء الذين ميلكون القنوات
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وكل , شكرنا اهللا وفرحنا بأن هؤالء املسلمني قد خرجوا, أن املسلمني يف الساحل حباجة إىل تلك األموال أكثر من كيباكي
  .}فإن مع العسر يسرا{, الشباب فرحوا واحلمد اهللا على ذلك

فقد متكن ااهدون يف كونر وبالذات , ستان بصورة ملحوظةويف هذا الشهر بالذات ارتفعت معدل العمليات يف أفغان
وظهر ااهدون بقوة وقد امتلكوا حمطات اعالمية , يف أسد آباد من اسقاط مروحية عسكرية وبداخلها أكثر من ثالثني نفرا
, تولوا على مناطق واسعةوقد نظموا أنفسهم واس, جيدة لتوعية الناس فيما خيص االحتالل والواجب الشرعي يف حماربة احملتلني

وحصلت عمليات بطولية , أننا سنرجع بقوة بعدما يشعر الناس أن أمريكا هي الظاملة, وهذا ما كنا نقوله قبل خلع اإلمارة
, الرجل الذي فقد رجله يف مرحلة قتال السوفيت, هذا األسد الذي عرفناه يف اجلهاد األول, جدا من قبل شباب املال داد اهللا

ع أربع أسود من اإلخوة العرب الفرار من السجن اجلهنمي يف باغرام واللجوء لإلخوة من حركة طالبان وكانت وقد استطا
ونقول سوف نسترتف هؤالء األعداء حىت حيترموننا ويتركوا بالدنا إن شاء اهللا , هذه ضربة قاضية وموجعة جدا لألمريكان

ونسأل اهللا أن ال ينعمه , يكي نفسه يف كابوس امسه العراق وأفغانستانوهكذا وجد الرئيس األمر, واحلمد اهللا على منه وفضله
قد ظهر الشيخ البطل الدكتور أمين الظواهري ليطمن املسلمني أم خبري وأم يتابعون , بالصحة ويأخذه كما أخذ فرعون آمني

  .أحداث العامل االسالمي وقد تكلم يف الشريط اجلديد عن مفهوم االصالح يف نظره
وعندما اجتمعت الدول الكافرة الثمانية الكربى لتنفيذ خمططام اجتاه , م7/7/2005الشهر السابع وبالذات يف 

وهي الضريبة اليت , كانت الرسالة موجهة إليهم يف حمطات قطار االنفاق, حماربة االرهاب كما يقولون وهم يستهدفوننا
وأقول هلذه احلكومات , واالستمرار يف ضرب ااهدين, وأفغانستان دفعتها بريطانيا بسبب رفضها اهلدنة واخلروج من العراق

ولكي أقول احلقيقة فإن , عندما يساند الصهيونية واألمربيالية املتغطرسة, بأن نفَس الصراع فينا طويل ال نسامح أحًد أبدا
غرب أن األمر خرجت من ولكن جيب أن يعرف ال, وليس من استراتيجييت فعل ذلك طبعا, العملية قصدت غري حماربني

وأقول هنا ليعرف اجلميع أن الشيخ أسامة , فلن ينعمو باألمن إال بالتراجع, ماداموا يساندون االحتالل يف كل مكان, السيطرة
وأظن أن اجلميع رأى شريط أخونا صديق , مادام الغرب مستمر يف عدوانه, لن يستطيع توقيف االندفاع اخلطري بني الشباب

وأظن أن هؤالء الشباب هلم صلة مباشرة , راته للعملية وكذلك ظهر الشيخ أمين الظواهري يف نفس الشريطوقد بين مرب
فأقول له ال , لقد تكلم توين بلري عن قيم بريطانيا, وإن كانت القاعدة هي اليت تظهر يف الصورة يف كل عملية, جبماعة اجلهاد

وقد عرفناها عندما سلمتم فلسطني , والبصرة والعمارة عندما قتلتم األطفالتذكرنا بقيمكم فقد رأيناها يف كونر وأفغانستان 
وإذا كان إرادم قوية فإرادة , فإما يفهموا الرسائل املوجهة إليهم ويتركوننا وشأننا أو تسيل الدماء إىل األبد, للجزارين

ن يهزم قيم حممد صلى اهللا عليه وسلم من قبل ل, فلننتظر لنرى ذلك يف املستقبل, وإذا كان قيمهم ستهزمنا, ااهدين أقوى
فهم بسبب السياسات اخلاطئة , فأبشر يا توين بلري فإن ااهدين لن ينتهوا أبدا إىل قيام الساعة, قيم الكفرة امللحدين املسفدين

نسيو أن ما جيري و, وأسرع بعض املسلمني إىل لندن وتربأوا من اجلهاد ومسوه باالرهاب, من الغرب قد أصبحوا كالعنكبوت
يا للخسارة وكم قتل يف الفلوجة والعمارة وخوست والشيشان , فقط 50كم قتل يف لندن؟ , هو جمرد رد فعل عادي

وكوسوفو وكشمري وجنني؟ ملاذا ال يسألون أنفسهم هذه األسئلة؟ فدماءنا ودماء أطفال فلسطني والعراق وأفغانستان أغلى 
رأينا من كرزاي كان أمر عجيب فهو كان العبد أمام توين بلري يقدم االعتذارات ويتربأ من وما , من دماء حكام الغرب الكافر

فكلنا , م وهذا أمر خطري جدا2001م إىل 1995من سنة , وحاصر تاريخ أفغانستان كلها يف فترة طالبان, شعب أفغانستان
ملاذا ال يقرأ , ألفغاين ومل حتاسب انكلترا يف ذلكنعرف أن االمرباطورية االجنليزية قد قامت مبجازرة خطرية يف حق الشعب ا

كرازي التاريخ؟ واحلقيقة أن األحزاب هي اليت قتلت واغتصبت وقطعت ومثلت وبت خريات أفغانستان قبل جميئ اإلمارة 
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غرب الكافر فهم يتكلمون باألكاذيب الرضاء ال, وأمحد مسعود كان من األحزاب, االسالمية وقبلها السوفيت وقبلها االجنليز
عندما كان , فالقاعدة موجودة فيها من فترة السوفيت, أما طالبان فهي مل تأيت بالقاعدة إىل أفغانستان, وملصلحة دنيوية حبتة

أما خبصوص محايته من الكفر العاملي فمجلس شورى علماء , الشيخ أسامة هو بطل لدى كل األحزاب بدون استثناء
وهم , ولكن كرازي ومن معه هم الذين جاءوا باحملتل لبالد املسلمني, وأفتوا بدخول احلربأفغانستان هم الذين أفتوا بذلك 

املسلم احلقيقي ال يبايل بالرفاهية الدنيوية بل يبايل بدينه , يربرون أفعاهلم بالرفاهية الدنيوية وحماربة ما يسمى باالرهاب
ألن , تطيعون مواجهة الغرب واخبارهم بأن الشريعة رمحة للعاملنيإن هؤالء احلكام ال يس, واالحتكام إىل كتاب اهللا وسنة نبيه

وال يستطيعون من أن , فهم يدافعون عن شريعة الغرب وهي الدميوقراطية املزيفة, الساسة الغربني يرون هذا األمر رجعية
يتكلمون , نوية لألمم املتحدةبل عندما يذهبون إىل مؤمترات الس, وال يدعون هؤالء لدين اهللا, يدافعوا عن دينهم ومعتقدام

لتأسيس  60أما شارون عندما ذهب هناك يف الدورة الـ, ويكررون مثل البغبغوات ما يريده الصهاينة, بكالم املهزومني
, والكل قد صفق له, آالف سنة 3000قال باحلرف الواحد بأن القدس عاصمة إسرائيل األبدية ومنذ , جملس األمم املتحدة
من أجل ذلك كتبنا على بين اسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس {فكل ما ذهبوا إىل مؤمتر يكررون اآلية  أما حكام دولنا

فهم , أما إن كانت بريئة فهي ال تقتل, هل يظن هؤالء أننا ال نفهم هذه اآلية؟ النفس تقتل حبق}, فكأمنا قتل الناس مجيعا
وقاتلوا املشركني كافة {إيل جوهر املوضوع ملاذا قتلت تلك النفوس؟  فيجب النظر, يقتلون األنفس الكثري فهل يتركون لذلك

, ويف املقابل يقال ملن حيرض املسلمني على حترير القدس بأنه جيند الشباب لالنتحار أو أنه ارهايب },كما يقاتلونكم كافة
الرهاب ومل تتحد يف تطبيق وأعجب ما رأيت يف زمين أن الدول االسالمية احتدت مجيعا يف موضوع حماربة ما يسمى با

, وال للحيولة دون احتالل العراق, القرآن الكرمي وال إقامة دولة حممد صلى اهللا عليه وسلم وال حماربة أعداء اهللا احملتلني لبالدنا
فوق  أليس هذا من العجب؟ أننا حنن الشباب من بسببه يتحد كل السالطني حملاربتنا وليس لتشجيعنا فيما نعتقد أنه احلق من

أليس حترير القدس حقا مشروعا لكل مسلم قادر؟ أليس إقامة شرع الرمحن حق مشروعا؟ أليس قول احلق أمام , سبع مسوات
السالطني مشروعا يف االسالم؟ إذًا ملاذا احتدوا علينا؟ اجلواب واضح للحفاظ على كراسيهم وسلطام ال شيئ آخر واهللا 

  .شاهد على ذلك
فاالرهابيون معروفون طبعا لدى , واحلمد اهللا حنن لسنا ارهابيني, يدين االرهاب هذا صحيحأما قوهلم أن اإلسالم 

الذين دمروا بلدا اسالمية , الذين آتوا بشعب آخر إىل فلسطني ليحتل شعبا مسلما, الذين أبادوا شعبا بالقنابل النووية, اجلميع
وا أننا ارهابيون فنحن أيضا نراهم جمرمون واهللا سوف حيكم فإذا قرر, 9/11وجوعوا الشعب العراقي قبل , بقرارات كاذبة
فدماءنا تسيل من , وإذا جيشوا العامل بسبب دماءهم }قل ال تسئلون عما أجرمنا وال نسئل عما تعملون{, بيننا يوم القيامة

فمن اعتدى عليكم {:  تعاىليقول اهللا, وحنن نعامل الناس باملثل, قرون بفعل بريطانيا وأخواا فهي اليوم تدفع الثمن غالية
أيقتل أبرياء وأطفال الشيشان بالكمياء وأطفال , نعاملهم باملثل حىت يذوقوا ما نذوقه, }فاعتدوا عليهم مبثل ما اعتدى عليكم

هذه لتذوق , مث عندما نرد عليهم بقتل رجاهلم, !فلسطني بالقناصات وأطفال العراق بااعة وأطفال أفغانستان بالقنابل احملرمة
, حنن يا أخي ال نتربأ منكم, يطلع علينا علماء من لندن وأمريكا ومن آخر الدنيا ليتربأوا منا؟, الشعوب الكافرة مبا ذاقه أبناءنا

فكما تربأمت من فعلة ااهدين فهم يتربأون من , بل ممكن أن يتربأ من فعلته, واملسلم ال يتربأ من أخيه املسلم, ألنكم مسلمون
ال أحد إىل يومنا عرفنا , واملسألة عادية جدا, ندتكم هذه احلكومات الديكتاتورية يف إبادة الشعوب االسالميةفعلتكم ملسا

فأنتم أيها املسلمون يف الغرب بفعلتكم هذا سوف تتربأون من ااهدين يف فلسطني ألم ارهابيون يف نظر , مصطلح اإلرهاب
وسوف تتربأون من ااهدين يف , اهدين يف أفغانستان ألم ارهابيون بنظر أمريكاوسوف تتربأون من ا, الصهاينة وتوين بلري
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ولوال وجود املسلمني يف هذا , أما الدماء فدماءنا أغلى من دماء الكافرين دون شك, العراق ألم ارهابيون بنظر بريطانيا
وعندما ميوت آخر مؤمن يف هذا , نيف من املسلمنيالعامل وتوحيد رب العاملني لدمر متاما كما أهلك قوم نوح بسبب مائة و

  .وحنن نؤمن بذلك دون شك, بسبب عدم وجود من يوحده, فسينهي اهللا األمر, بعد نزول املسيح عليه السالم, الكون
, والفتنة أشد من القتل, أن يعبد وال يشرك به شيئا, بدأ اجلميع يتكلم عن االنسانية أكثر مما يتكلمون عن حق اهللا

الستهدفت مؤسسات اقتصادية أو , كن يف املقابل واحلق يقال لو وجهت العملية مباشرة من قيادات القاعدة امليدانيةول
أقصد أننا لو وجهنا تلك , كنت أمتىن أن تفجر قصر امللكة الربيطانية بدال من القطارات, عسكرية أو سياسية بالدرجة األوىل
وهذه اخلالية ال تأخذ أوامر مباشرة , ولكن هذه ردود فعل ألفعالكم يف الشعوب, فاقالعمليات ملا وجهناها إىل ميطرو األن

وأريد أن يعيش " لقد شعرنا بالفزع عندما مسعنا األنباء", وقد سررت عندما مسعت الرئيس األمريكي يقول, من الشيخ أسامة
وفرحت جدا عندما رأيت كل أوروبا تقف , عراقييف فزع طوال حياته إن شاء اهللا كما يعيش الشعب األفغاين والفلسطيين وال

بل فرحت ألن احلزن دخل يف قلوب هؤالء , ومل أفرح بقتل العدد القليل من الناس ألنه رمبا فيهم مسلمني, حددا لعدة دقائق
  .ا إن شاء اهللافليحزنو, واألفارقة منذ قرون, الكفار كما أدخلوه يف الكشمريين والفلسطينني واألفغان والشيشانيني والعراقني

مل يصرب هؤالء , يف الوقت الذي حيزن بعض املسلمني على الكافرين ويدعوم لبالدهم لتطبيق القوانني الكفرية عليهم
فقد أعلن الكافر ارم  }وما ختفي صدورهم أكرب{وصدق اهللا , الكفار ومل يستطيعوا اخفاء األحقاد اليت يف صدورهم

بأنه جيب أن ترسم خطة لضرب الكعبة , دو وهو عضو يف جملس الشيوخ األمريكي الكافرالصهيوين امللعون طوماس تنكري
وهذا الكالم ردده زعيم احلرية رئيس الفرنسي شرياك يف احدى , بالسالح النووي إن تعرضت أمريكا هلجمات جديدة

ظر يا أمة اإلسالم إم يتكلمون عن ان, "بأن فرنسا جاهزة لضرب أي دولة بالسالح النووي إذا هومجت"مؤمتراته عندما قال 
إم ميتلكون هذه األسلحة لنوايا شريرة مث يتجرأون الام إيران بأن , السالح النووي وكأنه سالح عادي يعاقب به الشعوب

الغربيني إن هؤالء الساسة , نواياها غري طيبة واام احلراكات االسالمية أا لو امتلكت السالح الكيميائي فسوف تبيد العامل
يا سالم أنتم تقتلون أبناء أمتنا يف كل مكان وتريدوننا أن نسكت؟ أما الكعبة فأقول لكم أيها الكفار , هم األشرار بال شك

كما قال جد حممد صلى اهللا عليه وسلم ألبرهة احلبشي عندما جاء هلدمها أن للكعبة رب حيميها فال يغرنكم أسلحتكم 
وواهللا إن ايتكم قريبا إن شاء , وأجزم أنكم تصنعوا للفراغ, ضة يف ملكوت رب العاملنيالنووية هي ال تساوي جناح بعو

وال أدري هل أبناء أمتنا مستيقظون أو هم نائمون؟ إن الكونغرس األمريكي يعزم سن قانون حملاسبة كل من اشترك يف , اهللا
مساندة أمريكا للصهاينة , حنن ننسى فقط التاريخ القريبمث , سنة 25االستيالء على السفارة األمريكية يف طهران وهذا بعد 

حنن , تدمري أفغانستان, جتويع وقتل أكثر من مليون طفل عراقي, وتدمري دولة الصومال, الجتياح بريوت والعدوان على مصر
وحنن نعلم أنكم , افرةال ينبغي أن ننسى بل ينبغي أن نعلم أوالدنا أن أمريكا هي عدونا ومن كان معها من الدول الغربية الك

واهللا , ستستمرون يف تعقبنا واالدعاء مبحاربة االرهاب دون النظر إىل أصل هذه املسائل وحماولة التراجع عن معادة املسلمني
  .غالب على أمره

اليت هي املنتجع واحلصينة القوية للرئيس , مل مير سوى أيام من تفجريات لندن األوىل حىت ضربت منطقة شرم الشيخ
لقد قلت وما أزال أقول بأن األمور قد خرجت , وكل املؤامرات اليت تستهدف املسلمني تكون دائما يف تلك املنطقة, ملصريا

وال يهمهم كالم الرمسني سواء علماء أو رجال , عن السيطرة الكاملة وجيب على اجلميع أن يفهم أن الشباب يف غضب شديد
ويف نفس الوقت تفتح أبواب اجلنان االسالمية هلؤالء , وان لشعوب األمة مجيعاألن هؤالء الشباب يرون الذل واهل, سياسة
ونسأل اهللا أن خيتم , وهذه استراتيجييت وسأحاسب عليها أمام اهللا, إنين ضد استهداف السياح الغري عسكريني طبعا, الكفار
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هذه االنفجارات هي أكرب دليل على , م23/7/2005وكانت يف يوم  , إنه االنفجار الثاين يف أقل من سنة, لنا حبسن خامتة
وجيب أن يعترف اجلميع بأن غزو أفغانستان كان أكرب , بأم ليسوا مرحبني يف ديارنا, أن قوى الشر الغريب ال يفهمون أبدا

واعالن احلرب على كل مسلم يريد أن يقول رأيه خبصوص قضايا األمة , فاسقاط نظام اسالمي دون حق, خطأ على االطالق
وجيب أن تنظر بنظرة جدية إىل املشاكل احلقيقية هلذه , كل هذه األمور زادت الطينة بلة, وتسميته ارهايب, السالميةا

مادام فلسطني , ال أبدا, وهم خيطأون عندما يظنون أننا مثل األحزاب اإليرالندية أو الباسكية وغري ذلك, التصعيدات اجلديدة
فال أرى أي , راق وغريها ومادات اهلند حتتل كشمري ومادامت روسيا حتتل الشيشانحمتلة ومادامت أمريكا والغرب يف الع

فسوف يسجنون الكثري , إذا مل ينظروا إىل حقيقة الوضع وأصل املشكلة فليبقوا سجوم مفتوحة, اقتراب لنهاية احلرب
, ات طبعا لكن القاعدة كفكروليست للقاعدة األم أي دخل ذه التفجري, وسوف حتصل هناك انفجارات كثرية جدا جدا

فهم دائما يتسارعون إىل مساندة ما , وما أؤكده هو أن حزن كويف عنان والشمطاء رايس وتوين بلري وبوش أمر مرغوب فيه
وكل هذه الدول تسارعت بالقول بأا ستساعد مصر يف التحقيقات وهم يف , يسمى باسرائيل يف أعماهلا اخلبيثة ضد املسلمني

ولن حتل , ألن عوام املسلمني قد سئموا من هذه األنظمة اليت تعذب وتقتل أبناءها بوحي من أمريكا, األمور ذلك يزيدون
هذه املشاكل إال قبول قوى الشر بأن للمسلمني حقهم يف التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه دون تدخل خارجي وتركنا 

  .وشأننا
ونسأل اهللا , جار يف العامل منذ بدأ احلرب بيننا وبني الغرب الكافرأتأسف لكل بريئ مسلم أم كافر قد مات يف أي انف
وال جيب قتل , واحلقيقة أن املسلم ال يقصد قتل أخيه املسلم, أن يهدي الشباب ويرشدهم يف جتنب املسلمني يف أي عملية

فيجب , ن دائما يف املناطق العامةالناس عشوائيا مهما كان األمر ألن الرسول منعنا من قتل النساء واألطفال وهؤالء يتواجدو
وأعجب ما مسعته , فاألمور تزداد صعوبة يوما بعد يوم, ال أظن أن هذه  الرتاعات سوف تتوقف قريبا وإن متنا. أن ال ننفعل

بعد تلك العملية هي تعليقات من بعض الدعاة من بالد احلرمني الذين ادعوا السلفية وهم يطعنون الدعاة املعتدلني من 
, والشهداء أمثال سيد قطب, فهو يهاجم الصاحلني أمثال حسن البنا, هم بتأليف الكتب ضد إخوام املسلمنيظهور

يا أخي , ويدعى أنه يتقرب إىل اهللا بذلك, والدعاة واملشايخ أمثال سفر حوايل وسلمان عودة, وااهدين أمثال الشيخ أسامة
سوف حيكم اهللا بينك وبني هؤالء الذين تتهمهم وأنت مل ترهم ومل واعلم أن هناك آخرة و, الفاضل اتق اهللا يف نفسك

الكل خيطأ إال حممد صلى اهللا , ليس الشيخ أسامة أول من دعا إىل اخراج املشركني من جزيرة بل الرسول الكرمي, جتالسهم
بدين حممد صلى اهللا عليه وأريد هنا أن أهنأ ذلك البطل الذي دافع عن دين اهللا وعن رسوله ورفض أن يستهزأ , عليه وسلم

إنه البطل األسري حممد بيوري الذي حكم عليه باملؤبد ألنه وقف ضد من يريد أن يهني أو يشوه دين اهللا علنا ولقن , وسلم
ومل نسمع أحدا من , إن شخص حممد صلى اهللا عليه وسلم فداء لنا حيا أو ميتا, ذلك املتطرف اهلوالندي درسا لن ينساه أبدا

إن ذلك الرجل , ألن ال يصنفوا بأم ارهابيني, سلمني بأن يدينوا احملاكمة اجلائرة أو أن يشجعوه على موقفه ذلكعلماء امل
وأسأل اهللا أن يفك أسره إنه القادر على , سيشهد أمام اهللا أنه أحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقبِل أن يسجن لذلك

  .ذلك
م مات امللك 1/8/2005هـ واملوافق 1426مجادي الثاين  26ريخ يف أثناء كتابة هذه الصفحات وبالذات بتا
وهذه هي احلياة فال يغرنك امللك واجلاه والسلطة فكلنا سوف نعود إىل , الفهد بن عبدالعزيز رمحه اهللا وأفضى إىل ما قدم

ات يف حكمه على توسيع واجتهدت السلط, وهو معروف أنه  لقب نفسه خبادم احلرمني, واهللا حسيبه, التراب ونواجه أعمالنا
وأيضا عرف امللك فهد أنه من أسس , احلرمني بأموال وإدارة شركة حممد بن عوض بن الدن والد الشيخ أسامة بن الدن
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ووقفت السلطات يف عهده مع , املطبعة العجيبة اليت طبعت ماليني النسخ من املصحف الشريف ووزعت يف مجيع العامل
وقد عرف أيضا أنه من فتح أبواب جزيرة , مث ساندت علي عزت ديغوفيتش يف البوسنة واهلرسك ,ااهدين األفغان يف حمنتهم

وتلك القوات مازالت تعذب املسلمني يف العراق , العرب للكفار األمريكان ليأتو ليصولو وجيولو وينهبوا خريات أمة حممد
وبفعله , مليار 600ن من قبل الكفار الصهاينة بـ وتساند الصهاينة يف كل حتركام وبفعله ذلك ترك بالد احلرمني مديو
وأسأل اهللا أن يغفر للجميع ويهدي , فقد ظهر السالح, ذلك دخلت اجلزيرة العربية يف دوامة لن تطلع منها إال أن يشاء اهللا

فنحن نعلم أن امللك , وعدم املساس بااهدين املخلصني لقضاية األمة االسالمية, من خيلفه ليعيد النظر يف مقدسات املسلمني
وهذا الكالم ليس مين بل , اجلديد عبداهللا له عالقة جيدة بالعلماء والقبائل وأيضا يتبع سياسة جيدة خبصوص احلوار مع اإلخوة

مسعته من الشيخ أسامة ذات مرة فقد كان مييل إىل عبد اهللا أكثر من فهد وامللك اجلديد قد أصدر عدة مراسم للعفو ملن يلقي 
ونسأل اهللا أن يبصره باحلقائق اليت تدار من وراء الكواليس من أجل استئصال الدين من اجلزيرة ومعادة ااهدين  ,السالح

  .وحنن ليس بيننا وبني أحد عدواة شخصية ولكننا نرفض سياسة الذل واخلنوع والركوع إىل الغرب الكافر حتت أي مسمى
ساندة من الكفار األمريكان وأقصد هنا جون غرنغ مات موتة يف نفس اليوم مات ذلك املتمرد الذي ظهر قوته مب

وهكذا يريد اهللا أن يري الطغاة أن احلياة ال , شنيعة عندما اصطدمت طائرة الرئاسة األوغاندية باجلبال يف جنوب السودان
ما يف يوم واحد مع قد مات امللك فهد رمحه اهللا ومات ذلك الكافر املسمى جبون غرنغ وأعلن نبأ مو, تساوي جناح بعوضة

والثاين مات كافرا باهللا , ألن امللك مات مسلما يف أرض حممد صلى هللا عليه وسلم ونسأل اهللا أن يتجاوز عن سيآته, الفارق
  . يف جبال وطنه

فقد قام اجلنود بعمل انقالب على أكرب ديكتاتور الذي باع دينه , م فرج اهللا على أهل موريتانيا3/8/2005يف تاريخ 
وقد فرحنا ليس بقدوم العساكر ألم ينهجون نفس ج ولد الطايع , لصهاينة من أجل البقاء على السلطة ومل ينفعه ذلكل

ولكن ألن إخواننا الذين يف السجون مت االفراج عنهم مجيعا واحلمد اهللا وقد شرح اهللا صدورنا ألن هؤالء اإلخوة قد سجنوا 
من االرهابني وال حول وال قوة إال باهللا ولكن اهللا أراد أن يري كل من يسول نفسه ظلما وزورا ووصفوا أم من القاعدة و

لقد ذهب ولد الطايع لعزاء امللك فهد ومل يرجع بعد ذلك ملوريتانيا وهو يعيش الجئا يف , بأن السلطة كلها هللا يؤتيه من يشاء
  .انياوجيب أن حياسب هذا الرجل على جرائمه ضد املسلمني يف موريت, اخلارج

فقد تكلم مرارا وتكرارا ووجه النداءات ألهل , وأمحد اهللا أن أنعم علي برؤية دعوات الشيخ أسامة بن الدن تتحقق
وقد وفق , وأوصاهم بأن يوصلوا رسالة االسالم إىل الغرب, ويف هذا دليل أنه يعترف م, الرأي والعقد من علماء األمة

وهو رجل معروف أنه , ن االجتماع يف شرم الشيخ بدعوة من الشيخ الصاحلم م21/8/2005هؤالء العلماء يف تاريخ 
وقد اختلفوا كثريا خبصوص املصطلح وكنت , واجتمع هؤالء العلماء ليناقشوا قضية االرهاب, يسعى للخري يف جماالت كثرية

مثال الدكتور عصام البشري وزير أ, وقد رأيت كثريا من إخواننا الذين كنا نصلي وراءهم يف اخلرطوم, أتابع اجللسة مباشرة
وطبعا ال ننسى أن الشيخ يوسف القرضاوي والكبيس والقرين والعودة , األوقاف السوداين احلايل والشيخ عبداحلي يوسف

عندما نقاوم احملتل بكل الوسائل حىت , كلهم حضروا تلك اجللسات العلنية اليت أشفت صدرونا وأكدت أننا على احلق
نفس الوقت قالوا كلمة احلق وهنا جيب على الشباب بأن ينفذوا ما مسعوا من العلماء ألن الشيخ أسامة هو  ويف, االستشهادية

وهاهم قد اجتموا وأمجعوا بأن األعمال اليت حتصل يف ديار املسلمني من , طالبهم مرارا وتكرارا باالجتماع للمباحثة
وأزيد وأنصح إخواين بأن يبتعدوا من فتح أي جبهات يف الدول , انالتفجريات ال جتوز بسبب أن هؤالء السياح قد أعطوا األم

, أما خبصوص استهداف الكفار الذين حياربوننا يف العراق وفلسطني والعراق, االسالمية وعدم االعتداء على األنفس دون حق
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ولكن يكون , ديارهم حرام علينافليست ديارنا حالل عليهم و, فنحن لنا احلق أن نضرم يف ديارنا وديارهم وليعذرنا علماءنا
وحنن حنترمهم , وقد خالفنا علماءنا يف ذلك, اقتصادية سياسية وعسكرية واضحة لنؤثر مباشرة على الكفار, األهداف شرعية

أما الضرب العشوائي فهو حرام , وحنن من يقاتل هؤالء ونعلم كيف نوجعهم عندما نضرم, ونقول هلم بأننا يف امليدان
  . سواء كان يف مصر أو يف الشام أو بالد احلرمني أو غريها من بالد الكفار, لماءبامجاع الع

يف أواخر شهر أغسطس حصل هناك عمليات كثرية يف بالد احلرمني بني الشباب وقوات آل سعود فقد رأينا عهود 
ن خلية األخ العويف هي مل ولن تتقدم إ, فهو يتقرب إىل األمريكان يوميا ويتربأ من ااهدين ويقتلهم دون ذنب, امللك عبداهللا

وهو , الستهداف مسلمني بل ختطط دائما لضرب املصاحل األمريكية الصهيونية وهذه اخللية كانت قد تربأت من عملية احملي
ولكن رأينا أن , فشباب تلك اخللية يفهمون جيدا الدين وال يكفرون املسلمني, الذي خطط لعمليات ضد القنصلية األمريكية

فحصلت مواجهات قوية يف املدينة وقتل األخ البطل العويف رمحه اهللا وتقبله من الشهداء هو , من مل تكن لتتركهم وشأماأل
وقد تعجبنا عندما رأينا األكاذيب حول العملية من تلك احملطات الفاشلة التابعة للعلمانيني واليت أسست , وإخوانه مجيعا

لقد عرضوا صورة البطل العويف وهو قتيل مث علقوا على الصورة بأن العويف انتحر وقتل  ,لتنافس اجلزيرة فقط ولطمس احلقائق
هم ميلكون اإلعالم وقد قتلوا األخ مث يتجرأون ليخربوا العامل أن , واهللا إم جمرمون وكذبة واهللا قد تعهد على الكاذب, نفسه

نتحار؟ إن اجلسم الطاهر ألخينا العويف كان متكامل فكيف هل حنن ال نفهم معىن اال, يا حسرتى على العباد, األخ قتل نفسه
وعلقوا علي الصورة بأا , مث رأيناهم يسحبون اجلعبة اليت لبسها أثناء املعركة وهي خمصصة للمخازن, يقال بأنه فجر نفسه

سحبون ما تسمونه باحلزام وملاذا مل تنفجر تلك احلزام الناسف؟ إنكم تقولون بأنه فجر نفسه مث يف نفس الوقت ت, حزام ناسف
وقد عرف كل الناس أالعيب تلك احملطات املخابراتية اليت , الناسف من جسمه إذًا أنتم كاذبون جدا وساذجني جدا جدا

وهم يكذبون على , متاما كما فعلوا عندما أعرضو جثمان أحد الناس وعلقوا بأنه من اإلخوة, ختدم السلطات االستبدادية
وقد فُضحوا مجيعا عندما حصلت املواجهات يف الدمام يف شهر شعبان , اإلعالم ولكن اهللا باملرصاد الناس ألم ميكلون

وقد أعلنوا أن اإلخوة هم الذين يستهدفون األمن وحنن نعلم أن اإلخوة ليس هلم أي مصلحة يف مواجتهم ولكنهم , املبارك
ح تلك احملطات فقد يسر اهللا ألحد املارة أن صور شريط وألن اهللا يريد أن يفض, يدافعون عن أنفسهم وهذا حقهم الشرعي
وعندما تنعم النظر يف الشريط سترى أن رجال الشرطة هم من بدأوا بالصراخ على , مقتل األخ يف املتجر وأرسل إىل اجلزيرة

وشجاعة لقد رأينا  ومل يكن أمام األخ إال أن يهامجهم بكل ثقة واخالص, اإلخوة وحماولة ايقافهم وأشهروا السالح عليهم
كل الناس تعجبوا كيف فر , شجاعة شباب أمة حممد الذين ال يبالون باملوت مادام يف سبيل اهللا ويف سبيل الدفاع عن النفس

مل يعط اهللا احلق جلنود آل , ألننا ال نعرف إال الثبات والذكر والقدوم عند اللقاء, رجال األمن عندما طاردهم األخ البطل
ويف الصدر األول من اإلسالم كان على , ل سعود بأن يوقفوا ويضيقوا على الناس باسم مكافحة االرهابسعود وشرطة آ

أما اليوم عندما خصصنا السالح لرجال السلطان فقط نرى أن هؤالء يعتدون دون أن , اجلميع محل السالح دون العدوان
, ولقد قتل األخ شهيدا إن شاء اهللا, عن نفسي بال شك إنين ضد اإلقتتال الداخلي ولكن من يهامجين فسوف أدافع, يسألوا

وجنى واحد منهم وقتل األخ الثاين وهو كان , وقتل رجل األمن ونسأل اهللا أن يرمحهم ويغفرهلم ألم ينفذون أوامر أسيادهم
لى اجلزيرة ساعة من عرض الشريط ع 12ومرة أخرى ظهر إعالم النفاق بعد , أعزل كما يظهر يف الشريط فلم يكن مسلحا

ولكن مل , فقالوا بأن اإلخوة هم الذين بادأوا األمن باطالق النار, وبدأوا يعلقون على الشريط ليجدوا أي مربر ملا حصل
يستطيعوا أن يعلقوا على شجاعة اإلخوة وخوف رجال األمن الذين ينفخون من قبل اإلعالم املوجه والذين احتموا بالسيارة 

وقد رأينا املواجهات يف الدمام أم جيشوا كل الشرطة والقوات , ال يساون شيئا أمام ااهدينوهم , ومعهم أسلحة متطورة
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من اإلخوة واستخدمت أسلحة خطرية يف املواجهات وكأننا نقاتل بين صهيون احملتلني لديارنا ورأينا املروحيات  5ملواجهة 
؟ وقد جووا ببطوالت نادرة فقد استمر املعاركة أكثر من ملاذا ال تستخدم كلها ضد أعداء دين اهللا, واملدرعات والعجائب

ألم دافعو عن معتقدام وحقهم وقتلوا وهم , ساعة وقتل اإلخوة شهداء عند اهللا إن شاء اهللا وال نزكي على اهللا أحد 47
س هو مراد املسلم بل أما رجال األمن فنسأل اهللا أن يرمحهم وأن يبصرهم بأن خدمة آل فالن وآل عالن لي, يذكرون اهللا

  . وأسأل اهللا جل عاله أن ال أقتل من قبل من يشهد بأن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, خدمة اهللا سبحانه وتعاىل
وقد , كما قلت فإن اهللا سبحانه وتعاىل ال يغفل عما يعمل الظاملون لقد رأينا ما فعلته الواليات االمركية بالقرآن الكرمي

وهاحنن نرى جند من جنود اهللا وهو الريح , ف يعذب هذه اإلدارة بسبب جرأا على اهللا ورسوله وكتابهقلت بأن اهللا سو
حنن نسميها جند من جنود , ومسيت بكاترينا وريتا, الصرصر العاتية فقد أتت على اليابس واألخضر يف ثالث واليات أمريكية

لقد تعجب اجلميع يف تاريخ , لم فال يساوي عنداهللا جناح بعوضةاهللا أتى ليذكر االنسان أنه ضعيف وأنه مهما بلغ من الع
وهذه هي احلقيقة أمريكا هي ليست شيئ , م عندما رأو أكرب دولة يف عصرنا تز بفعل اعصار واحد فقط29/8/2005

طفال بالقنابل ففي نفس اليوم كانت هناك جمزرة يف القائم حيث ضربت املستشفيات وقتل النساء واأل, ولن تعجز اهللا يف شيئ
حبجة أن يف املدينة مسلحني ويف نفس األيام أعلنوا حربا شرسا من طرف واحد , املوجهة من قبل طائرات العدو األمريكي

فالشباب يف العراق يواجهون األمريكان بتكتيكات , على مدينة تلعفر املعزولة حبجة وجود مسلحني وهم كاذبون يف ذلك
ولكن هؤالء الكفار أرادوا , من نوع السيارات املفخخة اليت حتصد أعداء اهللا شر حصداضرب واهرب أقصد حرب عصابات 
لكي يعطوا مربرا بأن أهل تلك املناطق لن يستطيعوا املشاركة على اسقاط الدستور , أن جيتحوا املدينة كما فعلوا يف الفلوجة

وال نسمع أي كلمة من احلكومة املنصوبة فهي , اباتمتاما كما فعلوا بالفلوجة عندما هامجوها يف وقت االنتخ, األمريكي
ومل نسمع من العلماء أن , وحنن نقول هلم إنكم ال متثلون الشيعة بل متثلون أنفسكم, تفرح ألن الضحية هم من العرب السنة

ناقشة هل العراق وقد اجتمع وزراء الدول العربية يف القاهرة يف نفس الفترة مل, طلبوا أي اجتماع يف شرم الشيخ خبصوص ذلك
إن املسلمني ميوتون يف تلعفر وأنتم مل تتفهوا بأي كلمة خبصوص ذلك األمر مث , جزء من األمة العربية أم ال؟ يا للمهزلة

  .حنن نفتخر باالسالم قبل أن نكون عربا }إن أكرمكم عنداهللا أتقاكم{, تسألون عن عروبة العراق
لقد , فنسندعوا اهللا بأن يهلكهم كما أهلك قوم نوح وعاد ومثود إن شاء اهللاأما أمريكا والغرب الكافر الذين يعادوننا 

وقد رأينا ضعف اإلدارة األمريكية اليت كانت دائما تتكرب ) لوزيانا(بأكملها وقتل املئات يف والية ) نيو أورلندز(دمرت مدينة 
وكذلك أخذ ربك إذا { ,عا وإن العزة هللا مجيعاإن القوة هللا مجي, وترفض املساعدات من اآلخرين ولكنها رضخت ألمر الواقع

يا من تظلم الناس ويا من تتكرب على األرض وتتباهى بقوتك يف احمليطات ويف } أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أعليم شديد
ري من واهللا ما أصابكم جزء صغ, الفضاء ألن ترحم من يف األرض لريمحك من يف السماء؟ عودوا إىل رشدكم أيها األمريكان
حنن نؤمن بأن اهللا يعاقب الطغاة , دعاء أحد الصاحلني أو املظلومني أو الضعفاء من أبناء فلسطني والعراق وأفغانستان وهلم جر

وأريد أن أذكر القارئ أن شباب نيوأورلندز من السود هم كثر يف اجليش األمريكي ويشتركون يف تعذيب , واملتكربين
ونسأل اهللا أن يبصر املسلمني ,  أراد أن يذكرهم بأن لديكم نساء وأطفال كما هلؤالء العراقنيوكأن اهللا, املسلمني يف العراق

وانقلب , وانظر كيف انقلب السحر على الساحر, بدينهم ويستوعبوا درس اعصار كاترينا ليعلموا أن اهللا على كل شيء قدير
وكوبا رغم فقرها فقد استطاعت , وهذا من عجائب الزمان, لقد تقدم رئيس كوبا بطلبه الرسال مئات من األطباء, املوازين

أن تنظم نفسها وواجهت نفس االعصار بدون خسائر بشرية أما أمريكا فقد فشلت بشهادة مؤسساا الداخلية وقبلت هذه 
دما ذهب وعن, ألن أمريكا مازالت متكربة, اإلدارة ألول مرة مبساعدات من الدول العامل الثالث ولكن مل تقبل عرض كوبا
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وأنه سوف ينجز , ولكن بدأ يتفوه بالكالم الفارغ عن االرهاب, مل يستطع من أن يقفل فمهه, الرئيس األمريكي ملعاينة املكان
وقد أدىل ذه التصرحيات عندما سؤل حول جدوى بقاء القوات األمريكية يف العراق وأفغانستان رغم , عملني يف آن واحد

وإدارة بوش أرادت أن تقلل من شأن اإلعصار إلبقاء عمليات , سوف يرى املزيد من جند اهللافتكرب ولكن , كارثة كاترينا
, فهذه اإلدارة تستخدم تلك العمليات لتربر كل جرائمها يف العامل, هي املصدر الوحيد لترعيب الشعب األمريكي 9/11

) ميسيسيب(والدليل على ذلك أن والية , سود امللوننيوحنن نعلم أن إدارا قد تباطئت لنجدة املنكوبني ألم من األمريكان ال
وأكثرهم من الفقراء فقد , أما نيوأولندز فهي منطقة للسود, قد أخليت قبل االعصار بسبب التحذيرات وامكانيات البيض

  .ونسأل اهللا أن يهدي اجلميع إىل احلق, تركوا يف اخلالء أكثر من أسابيع دون أي حترك ملموس من قبل حكومتهم
سنة  560شهدنا كسوف يف أفريقيا وهكذا ننتظر مثل هذا املشهد بعد , هـ1426يف اليوم األول من رمضان سنة 

نسأل اهللا أن ينعم على أمة حممد برمضان كرمي وبركة ونصرة للمستضعفني يف فلسطني والعراق والشيشان , كما يقول العلماء
  . آمني يارب العاملني, وجزيرة مايوت احملتلة ومجيع بقاع األرض وأفغانستان وكشمري والفليبني وأرترييا واألوجادين

هذه الكلمات الطيبة هي اليت تصربنا عند الشدائد فقد شهدنا زلزاال مدمرا يف كشمري سواء , إنا هللا وإنا إليه راجعون
اهللا على املصيبة فهو سبحانه  وشكرنا, ألف وقد تابعنا ذلك عرب اجلزيرة 70.000اجلزء اهلندي أو الباكستاين وقتل أكثر من 

واهللا يعرف أننا , وتعاىل يعرف حبكمته ملاذا زلزل األرض يف أرض املسلمني يف الكشمريين الباكستاين واحملتل من قبل اهلندوس
 نصرب إن شاء اهللا وحنتسب يف قتلى وشهداء ذلك الزلزال فكلهم إن شاء اهللا شهداء بشهادة حممد صلى اهللا عليه وسلم ألم

, ولكن ما أدهشنا أن نرى حكومة العميل برواز مل حترك ساكنا يف بداية األمر وحاولت التقليل من شأن الزلزال, ماتوا فجأة
ويعرف أن هؤالء اجلنود ميكنهم أن , وهي يف نفس الوقت ترسل اجليوش إىل وزير استان وبلوشيستان ملقاتلة رجال القبائل

أما , لقد رأينا جنة اهللا يف األرض وهي مدمرة بفعل الزلزال, من أهايل كشمري املسلمة يقدموا الكثري للمفقودين واملشردين
مفقود واهلندوس املشركني ال يبالون باملسلمني ومل يكن هناك أي  10.000الشطر اهلندي فحدث وال حرج هناك أكثر من 

واهللا سبحانه وحده من يعلم ملاذا كشمري , تغطية إعالمية جدية للخسائر الفادحة سوى التصرحيات يف القنوات االعالمية
وندعو , بالذات؟ هناك رويات كثرية بأن بالكوت والقرى ااورة هي األكثر نكبة فقد حميت قرى بأكملها من اخلارطة

عرف أين وحنن نؤمن بالقضاء والقدر وال أحد ي, املسلمني إىل الصرب بعد البالء ألن مصيبة املسلم هي خري له يف الدنيا واآلخرة
حىت املصيبة تكون خريا عندما يصرب وحيتسب ويكفي أن كل املوتى هم شهداء اهللا يف األرض , اخلري فأمر املسلم كله خري

وسوف يشفعون أهاليهم يوم القيامة فهنيئا هلم الشهادة ونسأل اهللا أن يصرب من بقي ويلطف جبميع املسلمني يف مشارق 
نسأل اهللا , يل النفاقي فلم نرها تسرع مثل ما أسرعت عندما وقعت كارثة كاترينا يف أمريكاأما اتمع الدو, األرض ومغارا

  .أن يفضحهم يف الدنيا قبل اآلخرة
م وصدمنا عندما شهدنا قرى مسلمة 8/10/2005هـ املوافق 1426وقعت الكارثة يف اخلامس من رمضان سنة 

املسلمني الباكستانيني وإنا هللا وإنا إليه وراجعون وهللا ما أعطى وما ختتفي من على وجه األرض وختفي معها آالف من الطلبة 
إنين كنت أتابع األخبار عن قرب بسبب حيب لكشمري وأهلها ووجود آسيا ولقمان وأمهما يف , واحلمد اهللا أوال وأخريا, أخذ

خص يف زالزل باكستان ومعظم ألف ش 73لقد قتل أكثر من , رغم أنين ال أعلم يف أي والية يتواجدون فيها, الباكستان
ورأينا كلنا محالت التربعات , الضحاية من كشمري ونسأل اهللا أن يرمحهم مجيعا وقد اجتهد املسلمون يف مجع التربعات هلم

وأسأل اهللا أن , فقد مجعت املاليني من األموال يف بالد احلرمني لصاحل املنكوبني وغريها من البالد االسالمية, عرب القنوات
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وما ينبغي فعله هو التواجد يف امليدان واإلشراف على اإلعمار ألن , ع املسلمون يف األوضاع الطيبة بدال من الكوارث آمنيجيم
  . وسوف تنهب األموال دون شك, حكومة برواز مشرف معروفة بالفساد اإلداري

 من جديد وأكّد هلم أنه هـ فرحنا فرحا شديدا عندما خاطب الشيخ أسامة العامل1426يف أواخر شهر ذي  احلجة 
وإن متنا فيجب أن , "الصرب حىت النصر"وقد وضع استراتيجية جديدة وهي , حي يرزق ويواصل اجلهاد من جبال اهلنديكوتش

حيمل أوالدنا عبأ هذه املسرية الطيبة فقد استطعنا بفضل اهللا أن حنافظ على خطة جهاد الكفار املعتدين واحلمدهللا أن هذه 
بل , ومن حكمته أنه بين لألمريكان أننا فعال لسنا أمة حقد وال حسد وال نقاتلهم حبا يف القتال, مر إن شاء اهللالنعمة ستست

وعرض عليهم أن يتركونا وشأننا مقابل هدنة ولكن فرعون وجنده تكربوا , إننا ندافع عن أعراضنا ومقدساتنا وال غري ذلك
الذي جيهز على الشعوب , واهللا يعلم من هو اإلرهايب ارم, "ا ال نفاوض اإلرهابينيإنن"وجتربوا وظنوا مبلكهم وأمواهلم وقالوا 

فقد أسقطتم اإلمارة االسالمية منذ أربع , إننا ننتصر يوما بعد يوم, أم من يدافع عن أعراض أمته؟, وجيوعهم وحيتلهم بالقوة
الكل يعلم أنكم ستنسحبون بسبب ازدياد هجمات و, أما مشروعكم يف العراق فهباءا منثورا, سنوات ومازلنا نقاومكم

وإن شاء اهللا نصر اهللا , أما أفغانستان فقد خربتم كل شيئ وازداد الفقر واإلغتصاب واملخدرات واإلجرام, ااهدين عليكم
ت قوانني لقد تكربت اإلدارة األمريكية وسن, وحنن ال نتعب وال نكل وسنقاتلكم إىل قيام الساعة إن شاء اهللا, قريب جدا

ومن شدة خوفهم للمجاهدين عمدوا إىل عمل خطة شيطانية ومسوها , جائرة بشأن الفلسطينيني وأمجعوا أم كلهم إرهابيني
هل تظنون أن عددكم وأموالكم كافية الطفاء , يا سبحان اهللا, خطة مكافحة اإلرهاب ووضعوا هلا ألموال ملدة أربعني سنة

سوف منوت ولكن بفضل اهللا اجلهاد ماض إىل يوم القيامة وال أحد يقدر على إيقافه وستنفقون إننا بشر و, نور اهللا يف األرض
  .تلك األموال وستكون عليكم حسرة مث ستغلبون والذين كفروا إىل جنهم حيشرون

 وحنن يف نفس األيام فرج اهللا عن املؤمنني يف فلسطني عندما فازت حركة محاس بأغلب املقاعد يف الربملان الفلسطيين
, رغم خالفنا مع إخواننا يف منهج الوصول إىل احلكم ال يسعنا إىل الفرح فاملؤمن ليس حبقود وال حسود لقد فرحت جدا

وقد جن جنون , لعبة الدميوقراطية, ألنين عرفت أن اهللا أراد أن يري اإلدارة األمريكية بأا ستصفع وتضرب بلعبتها املختارة
لغربيني واستعدوا لتعذيب الشعب الفلسطيين حبجة أن محاس منظمة إرهابية ونسي هؤالء أن اجلالد الصهاينة وإخوام الكفار ا
واهللا ألن يدخل , وبدأوا يطالبون محاس بالتنازالت ونسأل اهللا أن يثبتهم على هؤالء األعداء, واجلزار هو شارون القاتل

ميدوا أيديهم هلؤاالء اجلزارين من األوروبيني الذين أعطونا الشعب الفلسطيين يف شعب القدس كشعب أيب طالب خري هلم أن 
وجيب على املسلمني أن , لن نرضى إال هللا وحترير أرضنا إن شاء اهللا, املاليني مقابل بناء اجلدار ومقابل القدس ومقابل كرامتنا

والشعب الفلسطيين انتخب , ربيكونوا يدا واحدا مع محاس والشعب الفلسطيين ألننا قد بدأنا معركة جديدة مع كفار الغ
والتشرد وعدم االعتراف وأوسلو هي اليت قتلت الشهيد , محاس لربناجمها وليس لربنامج أوسلو اإلزامي الذي جلب لنا العار

  .ونسأل اهللا أن ينعم علينا بنعمة اإلسالم, ياسر عرفات رمحه اهللا
  

  الصحف الدمناركية تعلن احلرب
  

م حيث السنة اجلديدة بدأت االنتفاضة االسالمية العاملية 2006هـ املوافق يناير 1427يف أوائل شهر حمرم سنة 
فقد جترأت اجلرائد األوروبية على نشر صور ملفقة , املباركة لنجدة الرسول واحلبيب حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

وقد اتبع , دين إرهاب ألن النيب الكرمي هو إرهايبوتوحي أن اإلسالم , وكتب فيها أا للنيب الكرمي وبعضها مشينة جدا جدا
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املسلمون اسلوب احلوار لعدة شهور ولكن هؤالء املتكربين أعادوا الكرة ونشروا تلك الصور اخلبيثة وما كان على أمة حممد 
وكذلك علماء  ,وقد أفىت الشيخ يوسف القرضاوي مبقاطعة تلك الدول, إال أن تنتفض وتثور واحلمدهللا أن أمتنا مل متت بعد

ونقول ملن يريد أن يسكتنا حبجة أن الرسول قد مات بأن حممد معنا بشريعة اهللا وهو يف قربه يرد السالم , بالد احلرمني وغريها
فهو قد مات فعندئذ جيب علينا أن ندافع عنه وليس النكوث على أعقابنا حبجة احلرية , وحنن سنموت من أجله, علينا كل مرة
فمابالك بالرسول الذي مل خياطبه , والذود عن املسلم جزاءه اجلنة}, ين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكمأفإ{, واإلصالح

, كل الكتب السماوية ذكرت النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم, "يا أيها النيب" "يا أيها الرسول"اهللا سبحانه وتعاىل إال باحترام 
ء السابقني فهؤالء القوم قد عمدوا إىل حتريف الكتب املقدسة وطمس احلقائق ولكن ولوال بقاء القرآن ملا تعرفنا على األنبيا

بفضل القرآن عرفنا أن هناك أهل كتاب وجيب احترامهم وعدم التعرض ملقدسام كما جيب احترامنا وعدم املساس 
حنن , فداءك يا حبييب يا رسول اهللا, واحلمدهللا أن الشعوب اإلسالمية تفطن هلذه اإلساءة, وهذه اإلساءة هي موجهة, مبقدساتنا

ندين كل من يتجرأ على املقدسات مبن فيهم الذين يسبون عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي واحلسن واحلسني وأبو هريرة 
ويقول , }لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يباعونك حتت الشجرة{, وصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال اهللا فيهم

أما العلمانيني املنافقني يف جمتمعاتنا فواهللا واهللا إن شرهم أكثر من , }واعلموا أن فيكم رسول اهللا{هللا تعاىل يف حق نبيه ا
فقد بدأوا يتكلمون يف منابرهم الصحفية واإلعالمية عن فوز محاس يف , إخوام الكفار األصليني يف الدمنارك وغريها

املرأة كاشفة الرأس؟ هل ستحرم كذا وكذا؟ لقد شغلوا أنفسهم ضد املسلمني بدال أن  هل ستقبل محاس خبروج, االنتخابات
وبدأوا ينشرون مسومهم لتهدأة املسلمني , يتفطنوا إىل موضوع الساعة وهو سب أفضل األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم

والكل يعلم أننا ندافع عن , ربر هلؤالء لسب نبيناوالقول للناس بأن األمر جمرد حرية تعبيري وبأن االنفجارات يف العامل هي امل
وبعض هؤالء العلمانيني ينشرون أكاذيبهم يف املواقع االلكترونية بأن كفار الغرب مل يقصدوا , أنفسنا ومل نبادأ أحدا حبرب

ومن , وغريهاوكأننا ال نعرف حقيقة هؤالء الغربيني الذين نالوا بعيسى وموسى من قبل وباملصحف يف غوانتنامو , ذلك
اليت أسست من قبل العلمانيني " العربية"أشرس القنوات العلمانية اليت تناصر هذه األفكار العلمانية هي قناة عربية متسى 

, وجترأوا يف موقعهم اإلليكتروين وطرحوا سؤاال ساذجا خطريا جدا جدا, السعوديني الذين يعادون الدين والوسطية يف اململكة
أنظر أخي القارئ إىل كيفية طرح السؤال وكيف حرفت احلقيقة " اإلساءة إىل الرسول من حرية التعبري؟هل ", ويسألون فيه

واهللا إا جلرمية كربى وجيب على املسلمني حماسبة هذه القناة اليت , لتطلب من الناس أن يصوتوا إن كان ذلك األمر من احلرية
الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم يسب , لقرآن قد ألقي يف املراحيضا, ماذا بقي لنا أن ندافع, تبث السموم من داخلنا
وقد سر اجلموع اإلسالمية يف كل , وال تعذبنا بسكوتنا, اللهم إننا نتربأ مبا فعل هؤالء الكفار بنبيك, ويهان باسم حرية التعبري

وكذلك , ك جملس األمة الكوتية قررت املقاطعةالعامل عندما رأينا إخواننا يف جزيرة العرب يقاطعون البضائع الدمناركية وكذل
وكذلك طالب , مصر وليبيا وموريتانيا وقد أفىت مفىت بالد احلرمني مبعاقبة الذين جترأوا على الرسول الكرمي إىل حني اإلعتذار

ه وجزاهم اهللا يوم غضب هللا ولرسول, هـ1427حمرم 4االحتاد العاملي لعلماء املسلمني الشعوب االسالمية بأن جيعلوا مجعة 
إننا نريد حلوال فوريا بعيدا عن الدبلوماسية والسياسة النفاقية وجيب لكل النواب املسلمني يف الربملان الدمناركي مقاطعة , خريا

الربملان استجابة هللا ولرسوله وكذلك سفراء الدول اإلسالمية جيب عليهم أن يقاطعوا كل هذه الدول الكافرة اليت ظهرت 
وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم ءايات اهللا {ويقول اهللا تعاىل , ولرسوله وبدا االستهزاء واضحا جداعداوا هللا 

ال جيب أن نقعد مع الذين يواصلون اإلساءة خلري البشر حىت يعتذروا عن ذلك  },يكفر ا ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم
ستهالك فسالح املقاطعة إن شاء اهللا ستردع هؤالء الظاملني الكافرين الذين وصحيح أننا لسنا أمة صناعة ولكننا أمة إ, ويكفوا
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وال جيب للمسلمني , فداك يا رسول اهللا, طغوا وجتربوا وظنوا أن اهللا تاركهم لينالوا بأفضل البشر حممد صلى اهللا عليه وسلم
م تفهيم الغرب من هو حممد صلى اهللا عليه يف الدول الغربية تشويه صورة حممد باللجوء إىل هتفات الكراهية بل جيب عليه

  .جيب أن يكون دفاعنا عن رسولنا دفاعا شرفيا وعصريا ألال ينحاز اإلعالم األعمي الغريب ضدنا بسبب بعض األخطاء, وسلم
عليـه  ولكن قبل ذلك امسحوا يل أيها القراء العظماء بأن أبدأ هذا الكتاب ببعض الكلمات اليت متدح حبيبنا حممد صـلى اهللا  

فقد ذُكر حممد صلى , لقد ظلم اإلعالم الغريب الكافر هذا النيب العظيم الذي أرسل للبشرية مجيعا وليس للمسلمني فقط, وسلم
ولكنهم رفضوه وتعـالوا  , اهللا عليه وسلم يف كل كتب السماوية القدمية وبالذات يف كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى

وكذلك , ضا من هؤالء حىت بدأوا بالتجرأ على أنبياءهم حيث صوروهم بأبشع املشاهد التمثيليةمث مل يلبث بع, وتكربوا عنادا
إن بعض هؤالء املالحدة هم من صـوروا  , ويف كل يوم خيرجون األفالم اليت تشك يف ذات اهللا العظيم, جترأوا على ذات اهللا

فهي عنصرية فاشية خبيثة لـيس  , ة واخلطرية يف نفس الوقتحممد صلى اهللا عليه وسلم بشىت الصور اخليالية البعيدة عن احلقيق
ولكـن  , أرادوا يف هذه الرسومات إيذاءه وإهانة أمتـه , هلا هدف سوى النيل من اإلسالم قبل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يك يـا علـم   صلى اهللا عل, أذكرهم لكي يطمئنوا أن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم أكرب مما يتصورونه, هيهات هيهات
  .اهلدى

  

  لن ينالوا منك مهما بلغوا
  
  إي ورب العرش الكرمي, أنا الصادق األمني..... .....................................أنا الرمحة للعاملني ال كما زعمتم  -
  القي هو القرآن الكرميفاقرأوا سرييت وأخ, كال واهللا......................................زعموا أين صورة عليها قنبلة  -
  فأنا من عفا عن عدو وأخ كرمي, كال واهللا........... ...........................زعموا أين أمري اإلرهاب يف كل زمن  -
  فهو دين عيسى ويعقوب وإبراهيم, كال واهللا....... .....................................زعموا أن ديين يشجع العنف  -
  لتحيات بلغ باامليت امل, أنا ابن املطلب......... ....................................رسول والنيب الكرمي ال كذب أنا ال - 
  وكلنا من تلك املشكات, وبشارة ابن مرمي........ .................................أنا وصية اخلليل واألنبياء من قبله  -
  يوم ال ينفع الندم فذاك يوم الويالت...... ..........................................لفزع أنا من يفتح له األبواب يوم ا-
  واهلادي إىل اجلنات" بشريا ونذيرا"لناس ............ .................................أنا حممد رسول اهللا العدل مرسل  -
  أنا الصادق األمني إي ورب العرش الكرمي ......... ..................................أنا الرمحة للعاملني ال كما زعمتم  -
  

نسي أن دول الغرب الكافرة هـي الـيت   , صورة وعليها قنابل على رأسه, إن من زعم أن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم
و قرأوا التاريخ لتعجبوا من هذه الشخصـية  ول, ألا تبيد اليابس واألخضر, متتلك القنابل احملرمة اليت ال جييز ديننا إستخدامها

فهذا اليتيم قد ساد وحكـم  , إنه يتيم األب واألم استطاع أن يستثمر ضعفه لصاحل األمة مجيعا, الفريدة من نوعها منذ القدم
ن ما كان العامل كله وأوحي إليه دون غريه وعلم البشرية أمورا مل تكن ظاهرة وترك هلم كتاب اهللا الذي يبني كل شؤون الكو

إنه نبينا الذي أمرنا باحلفاظ , إنه الرمحة للعاملني وسيد املرسلني واألولني واألخرين, وسيكون جهله من جهل وعلمه من علم
نسي أنه من عفا عن كثري مـن اليهـود   , إن من زعم أنه إرهايب باملعىن الغريب املشني, على النساء واألطفال والشيوخ والبيئة

وهو من عفى عن أهل مكة يف , بدال من قتلهم خليانتهم للدولة فقد كانوا مواطنون حسب دوستور املدينةوطردهم من املدينة 
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أما إن كان الدفاع عن اإلسالم وأهله والوقوف ندا على من عادنا ونصب العداوة علينا , الفتح املبني حيث انتصر على اجلميع
فديننا يأمرنا أن نعد العدة ونسـتعد  , إذن إرهابيون وال جمال للخوف فنحن, إذا كان هذا ما يقصدونه باإلرهاب, وعلى نبينا

وأي شخص خيوف اآلخر من باب الـدفاع عـن   , بكل قوة إلرهاب وختويف كل من يريد أن ينال منا أو من شرف ديننا
يقتل يكون ذلك وذا يكون الشرطي الذي خيوف السارق ألال يسرق أو القاتل ألال , النفس فهو إرهايب يف كل املططلحات

ولكي يعلم القارئ خبث سياسـة الغربيـة والصـهيونية    . ألن السارق خيافه ويرهب منه" إرهايب"الشرطي حسب املصطلح 
األمريكية بالذات أشري هنا إىل أن الزعيم األفريقي احملبوب لدى الكل والذي ترك بصامته يف النضال  من أجل احلقوق الزعيم 

فكل من يعارض , لذا فليعلم اجلميع معىن اإلرهاب لدى هؤالء, اإلرهابني لدى اإلدارة األمريكية نيلسون منديال هو يف قائمة
هذه هي حقيقة هذه الكلمة لـدى  , سياسام اإلستخرابية اإلستعمارية ويوجههم ولو بالكالم فهو إرهايب وجيب نفيه أو قتله

اهلند كانوا إرهابيون كما أن كـل مـن ناضـل ضـد      وحكام, لقد كان حكام تل أبيب إرهابيون قبل ستون سنة, الغرب
وأعجب ما كتب عن اإلرهاب هو أن أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية , اإلمرباطورية اإلجنليزية مسي باإلرهايب يف حينها

لربيطانيـة  فكلنا يعلم أن واشنطن كان إرهايب حسب السلطات ا, كان على قائمة اإلرهابيني لدى السلطات اململكة املتحدة
لذا ينبغي أن ال نلتفت كثريا هلذه املصطلحات ألا زائلة بـزوال الفراعنـة   , وأصبح أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية

وألن الدين اإلسـالمي ضـد   , ارمون الذين يتحكمون يف الشعوب ويسمونه كما شاءوا ألن اإلعالم تساعدهم على ذلك
ون الذين يرفضون ذلك هم يف نظر اإلدارة الفاشية الغربية اجلديدة برئاسة أمريكا هم مـن  اإلضطهاد واالستعباد فكل املسلم

  .إا مفارقات ولكن ماذا عسى أن نقول ملن ال يفهم حىت ماذا يريد يف هذه الدنيا, اإلرهابيون
تموه وزعموا أنه رمسوه لقد رأينا ما فعله بعض اإلعالميون الغربيون بالنىب حممد صلى اهللا عليه وسلم عندما سبوه وش

ومل أدهش إال عندما رأيت الدعاة الـذين  , وقد اختلف ردة فعل املسلمني يف كل العامل, وهيات أن يرمسوه بل أرادوا إهانته
ولكـن كـان   , وقالوا بأن خطوم تلك من أجل إفهام الكافر هذا الدين, حنسبهم على خري يسافرون إىل ديار الذين ظلموا

أمر , الديار اليت سبت الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل جفاف حرب اجلرائد اخلبيثة واستمرار بعضها يف السبذهام إىل تلك 
إال أم , )وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(حىت لو ذهبوا كما زعموا من أجل تقارب احلضارات وانطلقوا من منطلق , ال يعقل

إن حممدا ليس ويلّ ورمحة ملـن  ,  عليه وسلم ال نشمله يف رمحته بال شكغفلوا أن من نصب العداوة مباشرة حملمد صلى اهللا
ونبني هلم , بل نقول ملثل هؤالء امللعونيني الذين سبوا نبينا أن عقاب اهللا سيناهلم عما قريب, يؤذيه ويسبه وينصب العداوة عليه

أمـا الـذين   , )ورمحة للذين آمنوا منكم( تعاىل يقول اهللا, يف تلك االس أن رمحة حممد صلى اهللا عليه وسلم ليس ملن آذاه
والذين يؤذون رسول اهللا هلـم عـذاب   (يؤذونه ويسبونه فال نكرمهم وال جناملهم بل نقول هلم إن اهللا وعدكم عذاب أليم 

ملاذا , الت فقطال ينبغي أن يكون ديننا مبنية على اام, )إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة(, )أليم
ملاذا ال تتحملون أي تصرف من , استطعتم أن تتحملوا الكفار وسبام, ال جتاملون إخوانكم ااهدين وتعذروم إن أخطأوا؟

هذا ليس , ال نريد أن نصل إىل مرحلة خطرية حيث نضرب يف اخلد األمين فنقلب األيسر, إننا أمة ال نقبل باإلهانة, ااهدين؟
  .وأسأل اهللا أن جيعلنا ممن نصر دينه ونبيه بإخالص آمني ,ديننا أبدا
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  األحرار وم اإلرهاب
  
  وال اإلرهاب منهجم, فال هم اإلرهاب........................................ كفاك شائعات , كفاك شائعات يا هذا - 
  وبدار اهلجرة هلم مقامات, غرباء يف أوطام. .......................................وصفوهم بالشرذمات وهم الغرباء  - 
  لدفع العدو الغازي واحملتل للمقدسات........................................... عدوا العدة املستطاعة وتلك مشروعة  - 
  ود عن احلرماتفاإلعداد واجب للذ.......................................... فإن يكن ذلك إرهابا ففي القرآن مرجعة - 
  فال هم الغرب وال اتبعوا الغربيات............................................. ويف فعلهم اتباع للسنة وتلك منهجهم  - 
  أفسدوا األرض بالكماويات وتلك احملرمات........................................ صهيون وأخواا وعامة السلطات  - 
  وأين األمم واملنظمات؟, فذلك اإلرهاب.......................................... قتلوا املؤمنني مجلة قصفوا املساجد و - 
  فال هم اإلرهاب وال اإلرهاب منهجم......................................... كفاك شائعات , كفاك شائعات يا هذا - 
  وال تبالغ يف ذمهم فتقع يف املعادات................................... ..........ال يغرنك قلّتهم فتتبع تلك املعاهدات  - 
  كونداليسا وإيلفي وكارمل وهن الكافرات..................................... فال هم الشرذمة وال يهمهم املشجعات - 
  فال هم اإلرهاب وال اإلرهاب منهجم .........................................كفاك شائعات , كفاك شائعات يا هذا - 
  وهم الثابتون ووجوههم تنور اجلبهات ....................................  يطلبون سلعة , قدموا حنورهم رخيصة لرب - 
  وتلك مشروعة عند احملن واحلمالت........................................................يرهبون عدو اهللا وعدوهم - 
  حيا إىل الشهادة كالرياح املرسالت............................................... تراهم يف الصف كالبنيان مرصوصة  - 
  فهم احلامدون لرم والقانتون باآليات.................................................. وإذا جن عليهم الليل بظالمه  - 
  فاألرحام أوىل برضائهم فتلك من املرضيات................................. املني من عدوهم وإذا رجعوا إىل أهليهم س - 
  فذلك دينهم وتلك من الصاحلات.............................................. واجلار واملسكني وابن السبيل رفيقهم  - 
  تراهم على قمة الذروة كالنجوم الساطعات.................. ..................فتوىب ملن كان يف صحبتهم فهم الغرباء  - 
  حافظات للغيب يف كل حني وهن الزاكيات................................. زهور من العابدات , لديهم خري احملصنات - 
  ظ اهللا وهن من احملصناتحافظات للغيب مبا حف...................................... الصابرات يف احملن واالمتحانات  - 
  ال الساهرات يف املالهي وال الكاسيات......................................... الطيبات والذاكرات لرن , الطاهرات - 
  والبائعات لشرفهن ودينهن  يف الفضائيات .................................. ال هن الراقصات يف احلانات وال العاريات  - 
  أفنجعل ارمات كالقانتات اخلاشعات........................................... وأعطي املعطيات , واحسب, صفأن - 
  فال هم اإلرهاب وال اإلرهاب منهجم......................................... كفاك شائعات , كفاك شائعات يا هذا - 
  يتعوذونه من الشيطان وسوء اخلطوات.................................. ........ويف كل ذلك يرغبون ويرهبون لرم  - 
  فالعجب والرياء من املهلكات, ال مسعة.......................................... يرجونه يف سر والعلن تضرعا وخفية  - 
  فذاك املقصد وتلك هي الدندنات....... .............................................رضاك واجلنة ! يا رب, يسألونه - 
  .والسالمحممد األمني وصحبه وآله الطاهرين وتلك التمنيات  ......................... فتوىب ملن كان ولد عدنان جاره  - 
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 سنة يف طريق اجلهاد ورأيت العجائب وكلما نكرب كلما يتفتح أذهاننا ملعرفة احلقائق واحلمد هللا أنين 18لقد أمضيت 
ابتعدت عن أفكار التشدد والتعصب املذهيب من أول يوم من التزامي بالدين يف بلدي ومن أول يوم وطئت رجلي أرض 

وما عرفته أننا جيب أن نعامل الناس حبكمة ولطف متاما كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم بأعداءه من أقاربه , اجلهاد
وأسأل اهللا أن يتقبل كل طاعتنا من , مر واحد فليس هذا من احلكمة يف شيئونقبل من خالفنا الرأي أما التعصب أل, وغريهم

عبادة ودعاء ودعوة وجهاد ونصرة ملظلوم وصدقة وصيام وأمر باملعروف وي عن منكر ونصيحة وصرب ويرزقنا اإلخالص 
  .والشهادة يف سبيله إنه عفو كرمي واحلمدهللا رب العاملني

ونسأل اهللا أن جيعل كل أعمالنا يف ميزان , تاب بفهرسه سأبدأ إن شاء اهللا باجلزء الثاينوهنا ينتهي اجلزء األول من الك
وسأحاول يف الكتاب اجلديد التحدث عن القاعدة وأمنها ومستقبلها كما سنتحدث عن الوضع اجلديد يف الصومال , حسانتنا

  صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبهو, كما أشكر كل من ساهم يف نشره وطبعه.وجزاكم اهللا خريا, إن شاء اهللا
  أمني سر القاعدة/ أخوكم يف اهللا

  عبد اهللا حممد علي فاضل حسني مال آل فاضل القمري
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