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  :مقدمة

  }إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم{
  }و إِن استنصروكُم في الدين فَعلَيكُم النصر{
  }وترجونَ من اللَّه ما الَ يرجون, ونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَماَ تأْلَمونَإِن تكُونوا تأْلَم,والَ تهِنوا في ابتغاِء الْقَومِ{

, والصالة والسالم على أفضل املرسلني وقائد ااهدين وإمام املتقني وحمب اليتامى واملساكني, احلمدهللا رب العاملني
, أيها املؤمنون واملؤمنات, لتابعني هلم باحسان إىل يوم الدين أما بعدنبينا حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين وأصحابه املرضني وا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
لقد أنعم اهللا علي من جديد بأن أكون معكم عرب هذه الصفحات اليت تتحدث عـن أسـراري   , إىل القراء الكرام

ولـيس  , مكنوا من معرفة تاريخ ااهدين بوجهـة نظـرهم  لكي تت, اخلاصة وعن حتليل أوضاع ااهدين يف كل أحناء العامل
وحالوا تشويه مسعة شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وإبعـاد النـاس   , بوجهة نظر أعداءهم الذين ألّفوا املؤلفات الكثرية

كتاب هـو كجهـادهم   وجهاد الكفر العاملي بالقلم واإلعالم وعرب ال, إننا مطالبون أن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل, عنهم
فقد استخدم الشعراء واخلطباء يف مواجهة أعداء , لقد علمنا رسولنا صلى اهللا عليه وسلم ذلك, بالسيف حيث لكل مقام مقال

, وقصىت الشخصية كما تابعتم منـذ األول , مذكرايت ويوميايتعلى  هو متبع منذ البدأكما وسأركز يف هذا الكتاب , اإلسالم
كرب ألخبار املسلمني وااهدين يف العامل لكي حناول حفظ هذه التجارب يف الذاكرة احليـة لكـي   وكذلك سأتطرق بصفة أ

  .ها األجيال القادمة إن شاء اهللايستفيد من
وبعد أن وجد العدو النسـخ  , األوىل ونشرنا بعض من أجزاء الكتاب األول يف االنترنتالتجربة يف  بعد أن جنحنا

إىل ترمجة بعض أجزاء اجلـزء األول   وفقنا يف وقد, قررنا أن نبدأ باجلزء الثاين لكي ننشرها سويا, الغري حمققة من اجلزء األول
والسبب , وقد ذكرت أنين سأتابع القصة والكتابة بعد أن يوفقين اهللا بلقاء زوجيت احلبيبة بعد انقطاع دام فترة طويلة, االجنليزية

الفاضالت من نساء القاعدة اللوايت ضحني بأنفسهن جنبا على جنـب مـع    أنين أريد أن أمسع منها قصص النساء ااهدات
ولكن قد قدر اهللا لزوجيت أمرا آخر وابتالء من نوع آخر وإنـا هللا  , وكل ذلك يف سبيل اهللا ويف سبيل إعالء دين اهللا, الرجال

ها قبل أن نتمكن ونـأ بـاجللوس مـع    فقد أسرت هي وأوالد, اللهم أجرنا يف مصيبتنا واخلفنا خريا منه, وإنا إليه راجعون
فقـد  , وأحسبها من الصاحلات إن شاء اهللا وال نزكي على اهللا أحد, وهكذا درب األولياء فقد كتب هلن اإلبتالءات, بعضنا

وسوف أحتدث عـن  , أخبارهم هم وحىت يعلم الصابرين منهم ويبلوتعهد اهللا بأن ميتحن أحبابه ليتأكد من إخالصهم يف عمل
  .سرها هي وأوالدها الحقا إن شاء اهللاكيفية أ

سوف أركز كثريا يف هذه املرحلة على مشـاكل األمـة حيـث    , أيها القارئ العزيز, أيها املسلمون يف كل مكان
والسكوت العجيب لبعض علماءها , والغياب التام لقادا املتغطرسني والديكتاتورين, وسيطرة العدو عليها, واالقتتال, التفرق

  .هلاعما جيري 
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, كنا يف زمن السرعة والعجائب والتطور والتيكنولوجيا كما سبقت وقلت, إننا يا أبناء أمىت ويا أحفادي ويا إخواين
زمن اسـتغل  , زمن كنا نرى بعضنا مهما بعدت املسافات, زمن فكّر اإلنسان أن يصعد إىل القمر والفضاء عرب مصاعد تقنية

زمن انتـهك فيـه   , من تنافس فيه اإلنسان كي يبين مستوطنات على سطح القمرز, اإلنسان كل شيئ كي يثبت أنه ال يقهر
زمن بـدأ  , زمن انتشر فيه العيون اإلليكترونية يف كل شوارع العامل, فال وجود للخصوصية حىت يف البيوت العادية, األسرار

ن أن خيزن معظم املعلومات يف شرائح زمن استطاع اإلنسا, اإلنسان يفكر يف إستخدام الطائرات كواسائل بديلة عن السيارات
والعجيـب أن يقـوم   , ساعة دون أن يطلب إجازة وال أجر 24زمن الرجل اآليل الذي يعمل , صغرية حبجم حبة الفاصولية

 9وقد بدأت بتدوين هذه الصفحات يف التـاريخ  . كنا يف زمن العجائب والغرائب, الرجل اآليل بالعمليات اجلراحية اخلطرية
وسوف أخصص عناونا , بعد أن جناين اهللا من األسر والقتل واملطاردة الطويلة, م2007فرباير  26املوافق , ـه1428صفر 

ويف هذا اليوم والتاريخ بالذات كان األمريكيون حيتفلـون جبـوائز   , ألتكلم عن تعاملي مع هذه الظروف األمنية إن شاء اهللا
كـذلك كـان اإلنسـان    , فكما كنا متقدمني يف ااالت العلمية, مريكيةوهي أعلى جائزة متنح للفن واخلرابة األ, األوسكر

وكلما استهزأ املخرج بالدين وتكلم عن مشاكل اآلخرين وألّف , ينحاط يف الدركات حيث اخلالعة واالحنطاط وقلة األدب
يف سلم االرتفاع حسـب   الكذب وجازف يف سخرية العرب واملسلمني وابتعد عن انتقاد وفضح الصهيونية العاملية جيد نفسه

مثّـل  , وأذكر أن أفضل جائزة ملمثل قد أعطي لرجـل أسـود  , فهم يف دركات اهلاوية, أما يف ميزان اهللا, مزاعمهم الدنوية
وكالعادة ومن أجل إرضاء الغـرب  , "عيد أمني"شخصية أخونا وقائد أمته يف بالد شرق أفريقيا األخ املغفور له إن شاء اهللا 

ونسيوا أن , وكثّروا من األكاذيب حوله لتفهيم العامل أن األفارقة لن يتغريوا أبدا, ا سيئات هذا الرجل العظيمبرزو, والصهاينة
ونسيوا مـا  , هذا الرجل قبل أن يكون رئيسا ألوغندا هو بطل أفريقي مشهور يف املالقمة فهو من أوائل أبطال األمة اإلفريقية

وأما املتغطرسني من رؤساء أفريقيا الذين والوا الغـرب  , التجارب النووية يف ترامو, ارتكبوه يف حقهم من العبودية احلمقاء
الذي فعل األفاعيل يف الشعب املسـلم يف زاجنيبـار   , الترتاين" جولياس نرييري"فهذا الديكتاتور , فهم من املخلصني لبالدهم

, إم قد زيفوا التاريخ متاما لصـاحلهم , الغرب ويل ملن يصدق أكاذيب فيا, ولكن إىل يومنا هذا يعترب رجل شريف بزعمهم
عفوا حمكمة العـدل الـدويل   " حمكمة الظلم"مىت سنرى , فهم من جيهز التهم لغريهم, وسوف جيدون آذانا صاغيا ملزاعمهم

ليهمـا  ا بالد إسالمية حبجج كاذبة؟ وهذا احلكم قد صدر عبوش وصاحبه توين بلري الذين دمر حتاكم اإلرهايب وارم جورج
الذي يكرر يف كل خطاباته بأنه إن كـان جيـب   , "حسبت سوريش"ومنهم القاضي اهلندي املشهور , من قبل قضاة عامليني

إذن مىت سنرى قادة الكيان الصهيوين حياكمون بسبب جرائمهم اليـومي يف  , تسمية أحدا باإلرهايب فهو جورج بوش اإلبن
فكما ترون وتسمعون فإن ارم إريال شارون ينال عذابه يف الدنيا , الذين آمنواولكن اهللا يدافع عن , القدس وبالد فليسطني؟

وهاهم , هذا إن مات ومل يتب ويتبع حممد صلى اهللا عليه وسلم, وهذا جزاءه يف الدنيا وما ينتظره يف اآلخرة أكثر, قبل اآلخرة
إم يتبعون سياسة جتويـع  , يسهم ديكتاتور بزعمهماليوم وأثناء كتابة هذه الصفحات جيوعون الشعب الزمبابوي حبجة أن رئ

وغضوا الطرف عن جتويع شعب بأكمله يف فلسطني حبجة أن احلكومـة  , الشعوب كاملة من أجل مصاحلهم الدنوية الفردية
دواجيـة يف  هذه هي اإلز, املنتخبة من قبل شعبها هي إرهابية وغري قابلة للتفاوض وال التعاون معها وإنا هللا وإنا إليه راجعون

إنه قانون الغابة حيث القوي يأكل , قتالية فتاكة وترفيهية مفعمة باحليوية, حيث يكون للرقائق عدة وظائف, زمن التكنولوجيا
وحىت احليوانات أصبحت خري من هؤالء القادة الغربيني الذين حيمون الصهاينة ولو أدى , وظهرت وحشية اإلنسان, الضعيف

وجتويـع الشـعب   , وما جيري يف العراق خري دليل وديد إيران خري دليـل , هم وبني الشعوبذلك إىل نشوب احلروب بين
  .وتدخلهم يف الصومال خري دليل, الفلسطيين خري دليل
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فقد عرفوا املداخل اليت سـتؤدي إىل  , إن كفار الغرب يف زمننا نفذوا خمططام االستراتيجية حسب دراسات متقنة
واجتهدوا يف تقسيم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل معتدلني ومتشددين وعملـوا يف تغذيـة   , ينناالفنت والتفرقة والتناحر ب

وكل هذا يف سبيل جتهيـز خمططـات   , والقومية والقبيلة النتنة مثل أكراد وعرب وعجم وغريها, الطائفية مثل السنة والشيعة
غلت الدول يف اقتتال داخلي كلما تقدم الكيان الصـهيوين  تشوكلما ا,  أفراد الدولة الواحدةمستقبلية ستؤدي إىل حرب بني

, وانفرد يف بناء اجلدار العـازل , اإلرهايب يف براجمه النووية والتقدمية واجتهد يف عزل الشعب الفلسطيين عن حميطه اإلسالمي
  . إم يبنونه ليكون سجنا كبريا هلم إن شاء اهللا قبل أن يكون للفلسطينني

ب بعض الدعاة يف زمننا وحاولوا أن جيربوا الناس على إعتقاد وتنفيذ األحاديث اخلربيـة مثـل   إن اخللل الذي أصا
فرقة وجعلوا هذا احلديث ميزان ملعرفة من على احلق ومن على الباطل من عموم املسلمني ألمـر   73حديث إفتراق األمة إىل 

فاهللا يدعونا , لو كان تشريعيا لعارض صريح القرآن وليس تشريعي ألنه, وهم خاطئون يف فهمه فهو خربي يا إخواين, عجيب
هو مساكم املسلمني مـن قبـل ويف   (, )واعتصموا حببل اهللا مجيعا(, إىل التوحد واالعتصام حببل اهللا مجيعا وقد قال يف كتابه

 نؤمن إال بالوحدة وانا عن الفرقة والتنازع واالختالف املذموم وليس اخلالف الشرعي الذي ال يضر أهل السنة فنحن ال)هذا
ولكن ال ينبغي أن نبين عليه تشـريعات ألنـه حـديث خـربي     , فاحلديث نؤمن به كما هو, الشرعية من الكتاب والسنة

فال أدري كيف فهم بعض الدعاة هذا احلـديث وذهبـوا إىل إـام    , كاألحاديث اليت تتحدث عن الدجال والساعة وغريها
مجاعـة  (وقالوا يف حق من قال بأن األمة , "األمة لن تفترق"بسبب أم  يقولون بأن املذاهب األخرى وزعم أن الناس ضلوا 

مجاعـة  (أنظروا كيف فهموا احلديث وجعلوا عدم إفتـراق األمـة   , "كذّبوا الرسول"ال ينبغي هلا أن تفترق بأم ) اإلسالم
ألن اهللا أمرنا بعدم الفرقة فكيـف يلجـأ    ,ويف فهم معاين ومقاصد الشريعة, تكذيب للرسول وهذا قصر يف النظر) اإلسالم

ولـو نظـروا   , فهذا مثال بسيط على التخبط الذي يلجأ إليه من يوظّفون الدين ملصـاحلهم , الرسول إىل أن يأمر أمته بالفرقة
وا أن هذا لوجد, واستخدموا العقل كما فعل اإلمام الشافعي وغريه من األئمة وهم والة أمرنا الذين أمرنا أن نرجع أمرنا إليهم

هل عدم حصول ذلك تكذيب حلديث رسول اهللا؟ بلـى بـل إن   , فرقا 73األمر مل حيصل يف مجاعة املسلمني أن افترقوا لـ
لذا , احلديث واهللا أعلم ال يقصد املسلمني ومجاعتهم إمنا يقصد جيمع األمة وفرقها أمة اإلسالم وأمة الدعوة ومللها وعقائدها 

ومن يتبع غري اإلسالم دينا فلن يقبـل  (لل األخرى اليت مل تتبع الدين اإلسالمي وهو دين احلق نرى أن احلديث قد أدخل امل
أما من اتبع اإلسالم هو من الفرقة الناجيـة  , فرقة اليت تعيش بنينا يف هذه احلياة الدنيا 73فهذه امللل هي اليت تكمل الـ) منه

لذا فإن الفرق موجودة فعال ألن الرسول قد أخربنـا ـا   , ئرة الكفرمهما كان مذهبه فسيبقى يف دائرة اإلسالم بعيدا عن دا
وكما قلت فمن يشهد بأن ال إلـه إال اهللا حممـد   , هنا يقع اخلالف واهللا أعلم بالصواب, ولكن هل هي من داخل املسلمني

ا أمر آخر ال خيرج املسـلم  يكون قد اتبع سبيل الصحابة يف األصول ويبقى مسألة الفرعيات واخلالف املذهيب فهذ, رسول اهللا
والدليل الثاين الذي يعارض الذين يزعمون أن الفرقة هي أهل السنة فقـط دون  , من الفرقة الناجية وملة إبراهيم عليه السالم

فاحلديث كان واضحا عندما رد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على من , هو نفس حديث الفرق, املذاهب اإلسالمية األخرى
إن احلديث يبني لنا أن الفرقة , "ما أنا عليه وأصحايب"ويف روياة أخرى قال , "اإلسالم ومجاعته"رقة الناجية فقال سأله عن الف

ما هو األمر الذي كان عليه الرسـول  , فإذا سألت نفسك أيها األخ املسلم, الناجية هي أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم مجعاء
الناس لشهادة أن ال إله إال اهللا وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والصوم واحلج وكلها  وأصحابه؟ بالطبع سيكون اجلواب أنه دعوة

فكل من يمتثل هلذه اخلسمة فهو مـن مجاعـة   , تسمى أركان اإلسالم اخلمس ويتوحد املسلمون فيها وجتتمع صفوفهم فيها
وسلم مع مؤسس اخلواج واملنـافقون أو مـا   ولكي أكون واضحا يف هذه النقطة أضرب مثال لقصته صلى اهللا علية , اإلسالم

, "ألال يقول الناس بأن حممد يقتل أصحابه", فقد قال مقولته املشهورة يف هؤالء, أمسيه املعارضة الداخلية يف الدولة اإلسالمية
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اهللا عليه وسـلم   وقد قال النيب صلى, وهذا يف حق املنافقني الذين أبطنوا الكفر واعتربهم من أصحابه وفرقته ومجاعة املسلمني
وقد غضب خالد ملقولة , "اعدل"ويف رواية " اتق اهللا"خلالد بن الوليد يف حق ذو اخلويصرة التميمي الذي قال مقولته املشهورة 

هذا اخلارجي فطلب من النيب قتله فقال عليه الصالة والسالم مبينا أن اخلالف يف دائرة اإلسالم وارد دون شك فقـال عليـه   
بل يكفي , وذا بني لنا الرسول أننا مل نطالب بشق بطون وقلوب الناس ملعرفة نوايهم الباطنة, "فلعله يصلى"م الصالة والسال

أن نعلم أنه يشهد أن ال إله إال اهللا ويصلى هللا ويتجه للقبلة وال نقتله بسبب خرافاته وتشوشاته املذهبية بل نواجهـه بـالفكر   
فإن أجاب من يدعى أن االمة احملمديـة وهـم   , فرقة الناجية أم ال؟ هذا هو السؤالهل اخلوارج من ال, السليم ويبقى مسلما

املسلمون مجيعا سيفترقون إىل الفرق يكون قد كذب الرسول ألن الرسول أقر أن اخلواج ليس فرقا بل هم من املسلمون متاما 
, ن الفرق بل مذهب من مذاهب األمـة احملمديـة  أما إن قالوا بأن اخلوارج ليسوا م, كاملنافقون الذين أبطنوا الكفر يف عهده

ويكون , نقول هلم عمموا ذلك يف كل املذاهب مبن فيها عموم الشيعة واملعتزلة واألشعرية والصوفية ويا لكثرة الصوفية يف أمتنا
توجـه للقبلـة وال   قد أصبنا بأن الفرق املقصودة يف احلديث هي امللل األخرى اليت ال تدين باإلسالم وال تؤمن بالرسول وال ت

إذاً األمر واضح فالفرق املقصودة يف حديث الرسول تتكون منا أمة اإلسالم أمة التوحيـد  , تصلى وال تصوم وال حتج لكعبتنا
فينبغي أيها اإلخوة عدم السعي خللق األزمات يف حق , بشىت مذاهبنا وامللل الكفرية األخرى اليت ال تدين باإلسالم بشىت فرقها

ومن أراد أن خيرج مسـلما  , فهم كلهم مسلمون يشهدون بأن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا, ى اهللا عليه وسلمأمة حممد صل
ويكون التكفري من قبـل هيئـة قضـائية    , عن ملته فيجب أن يراعي التأويل واجلهل والتقيلد وما إىل ذلك من موانع التكفري

ومفهوم الرسول للوحدة يقودنا إىل معرفة أن الفرقة الناجيـة  , لة أم الإسالمية لتقرر إن كان الشخص الفالين قد خرج من امل
أما التحزب والتشيع هلذا ولذاك فهذا أمر ال حيبه اهللا وقد بـني لنـا كيـف أن اليهـود     , هم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات

وانا , )اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيئ وقالت النصارى ليست(والنصارى اما بعضهم بعضا 
وأخريا جيب أن نعلم بأن حديث الفرق ورد فيـه  . قد هلكوا) أمة التوحيد(الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن القول بأن الناس 

ماداموا يصلّون هللا ويصومون , ويعين أمة التوحيد حىت الذين مل يتبعوا سنته بالكامل هم أيضا مسلمون من أمته, "أميت"كلمة 
, جون له ويزكون له ويؤمنون باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتب والرسل والقدر خريه وشره ويستقبلون قبلة املسلمنيله وحي

أو الذين ادعوا أم فقـط  ) السلفية(أما بعض , كل من ينتسب هلذا فهو املسلم وعالقته باهللا ودرجة إميانه حيدد موقعه من اهللا
م ألن اإلسـال , ول هلم وسعوا صدوركم لألمة وال حتتكروا اإلسالم ألنفسكم دون غريكـم من اتبع الرسول دون غريهم فنق

, ويبقى السؤال  املطـروح , بل اإلسالم لكل من يتشهد بشاهدة احلق, أوسع من أن حيتكر ملن قصر ثوبه أو أطال حليته فقط
ت لنا السنة النبوية ؟ واجلواب واضح فقد أظهرهل مراتب من اتبع السنة وعض عليها بالنواذج ستكون مماثال ملن مل يفعل ذلك

كما أن هناك من , وهناك من سيدخل اجلنة بغري حساب, ن سيشرب من حوض النيب وهناك من سيحرم من ذلكأن هناك م
, وهل سيسري على الصراط كالريح املرسل أو سيزحف وهل سيدخل النار مث خيرج منـها , سيدخلها حبساب يسري أو عسري

وال ننسـى  , وال أحد يستطيع أن يتدخل يف هذا األمر, ة يرجع أمره إىل اهللا وهو خالقنا ويعلم ما يف الصدورئلسكل هذه األ
وال ننسـى  , أيضا شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أمته وشفاعة الشهداء من أمة حممد ألقارم الذين وجبت عليهم النار

وكلنا نعلم أن اإلميـان درجـات كمـا أن الكفـر     , ون النار بسبب ذنومأيضا أن هناك الكثري من املسلمني الذين سيدخل
وال ينبغي أن نعمم , وهذه األمور كلها تذكرنا بعدم إخراج املسلم من امللة إال بشروط مشددة ومن قبل أهل العلم, دركات

ولكن احذر عندما , وأفعاله كفرية يكفي أن تقول بأن فكرة فالن سيئة ونفاقية, األحكام ألن التكفري العيين من أخطر األمور
ودرجة , وال ينبغي أن حتكم على الناس حبسب ما تسمع من املعارضني هلم, تريد أن خترجه من امللة فهذا أمر خطري جدا جدا

بل جيب أن تدخل نفسك يف أعماق عقول هؤالء ومعرفة عقيدم عن قرب وبعد ذلك تقرر حسب معرفتـك  , عداوم لك



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
6  

 

 War against Islam                                    6الحرب على اإلسالم                                                    
 

مث توجه النصيحة الشرعية هلؤالء إن كانوا على خطأ كما فعل الرسول باملنافقني وأبو اخلوارج , ت وما مسعتالشخصي مبا رأي
  . مث حتيل األمر إىل القضاء الشرعي حلسم إنتماءهم الديين, وكما فعل األئمة األربعة مع املخالفني هلم عقديا وفقهيا

فال ينبغي أن حيكم على الناس حسب تفسري , رأين ليس كالتفسريإن الكثري من شبابنا والدعاة جيهلون بأن النص الق
وختيل كالم اهللا فهو ثقيل علينا كما كان على موسـى  , فالنص القرآين هو كالم رب العاملني جل جالله, الفالين أو العالين

, أراد اللعب باملتشااتومن الطبيعي أن يكون فهمه صعب ملن , )إن سنلقى عليك قوال ثقيال(, وحممد صلى اهللا عليه وسلم
وهؤالء العلماء هم اتهدون الذين أحبروا يف العلـم  , وسهل للراسخون يف العلم الذين أمنوا به دون اللجوء إىل تأويل املتشابه

وهنـاك  , فهذه النصوص حتمل عدة تفسريات وتأويالت وهناك آيات بينات وحمكمـات , ومجعوه يف صدورهم بشىت فروعه
وكذلك السلف الصاحل أمثال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عندما فسر األول كلمـة  , اختلف الصحابة يف هذاوقد , متشاات

لذا نرى بـأم  , وقد عارضه بشدة تلميذه ابن القيم وخطّأه يف هذا, وقد قال بأن الوجه هي القبلة )أينما تولوا فثم وجه اهللا(
إننا نؤمن بأن علينا , ل كانوا على وحدة من الكلمة ومن أخطأ منهم فقد أثابه اهللاقد اختلفوا يف األمور العقدية ومل يتنازعوا ب

ممكن , والعقل النري الذي ال خيالف النقل وبالروح وهو النفس املطمئن للتنفيذ) النقل(اتباع احلق بثالث طرق بالوحي الصريح 
فأقول لك كما قال حممد صـلى اهللا عليـه   , جية إذاً؟ما هي الفرقة النا, أن تسألين يا أخي القارئ بعد كل هذه التوضيحات

قالوا بأم , وأقول لك كما قال العلماء وأنا لست منهم بل أتتبع أثرهم, "اإلسالم ومجاعته"أو " ما أنا عليه وأصحايب"وسلم 
هم , وجاهدوا يف سيبل اهللا هم الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا, الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بشىت مذاهبهم اإلسالمية

, رياتهم مقتصد ومنهم ظامل لنفسه ومنهم سابق بـاخل فمن, وميكنهم أن يكونوا على درجات, الذين آمنوا باهللا وكانوا يتقون
وال ميكننا أن خنرج املسلم من امللة إال بعد ثبوت الشروط واملوانع لذلك وأن نتأكد إن كان قد أنكر معلومـة مـن الـدين    

مث جيب أن نوكل أمره للقضاء اإلسالمي ألن القاضي هو الذي سيقرر بأن فالن خرج من امللة أو مل خيرج ولـيس  , بالضرورة
وهكذا انتبه علماءنا األوائل إىل هذه املسائل عندما تعاملوا مع املذاهب العقدية الـيت  , نفسهلكل واحد منا أن يقرر ما يراه ل

بل سيسألنا ملاذا افترقتم وقـد أمـرتكم   , "ملاذا مل تفترقوا؟"انه وتعاىل لن يسألنا واملهم أن اهللا سبح, انتشرت بكثرة يف زمنهم
  .ونسأل اهللا العافية والسالمة آمني, وسيسألنا ملاذا كفرمت بعضكم بعضا وقد أيتكم عن هذا, بعدم ذلك

ذلك ولو بالقلـب لبقـاء   أمور نستنكره وجيب علينا , ال خيفى على أحد أمنا نراه يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
نرى قادة الدول اإلسالمية وخاصة املنهزمني منـهم بلبـاس اإلسـالمي    , وهذا ما أخرب به رسول اهللا يف حق أمراءنا, إمياننا

, يتلقون األوامر من مشطاء واشـنطن , التقليدي رغم أن اإلسالم ليس له مالبس معني فكل ما يستر العورة يلبس يف اإلسالم
وم ويضعون القوانني العرفية عليهم ويزجون املصلحني منهم يف السجون املظلمة بعلم من زعماء الغـرب  ويتحكمون يف شع
فمجرد اللحية ومبجرد حفظ القرآن ومبجرد لفـظ  , إنين مل أشهد زمنا يعاقب فيه الشباب املسلم مثل زمننا, املتواطئني معهم

ت احدى زنزانات وزارة الداخلية ويف سجون خمابرات تلك الـدول  سيجد الشاب نفسه يف غيابا, كلمة اجلهاد يف سبيل اهللا
كان الشباب املسلم يف زمين حياكم بسبب أنه سلفي أو دعوي أو جهادي أو تبليغي أو حركي وما إىل ذلـك  , الظاملة املظلمة

, خلريام فهم احلاكمون وأما اللصوص وارمني والكاذبني على شعوم واآلكلني, من املصطلحات الغريبة اليت فرضت علينا
أمـا بعـض   , غري أهلـها  وقد حذر بأن تعطى اإلمارة إىل, "الرويبضة"وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما مساهم 

وجييزون كل هذه التجاوزات حبجة أن الشباب متشددين وغـالة  , كانوا يفتون الفتاوى السياسية اليت ترضى احلكامعلماءنا ف
, أال يكون البيعـة بالرضـى؟  , عجبا ألمر هؤالء, !وال أدري من نصب هؤالء والة علينا, عون والة األمورومتنطعني وال يطي

وقد صدق رسول اهللا عندما حذر بأن , واهللا إن جتاوزات الشباب ألهون عند اهللا مما يفعله هؤالء احلكام باملسلمني واهللا أعلم
إننا ال نسمع مثـل هـذه   , وائد السالطني إلرضاءهم فقط ال شيئ آخرآخر الزمان سيكون هناك علماء يقرأون القرآن يف م
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وحنن هنا ال نكفر عاملا أو داعية بل نبني ما نراه صوابا واهللا , كل ما نسمعه أحاديث عن اخلوارج فقط, األحاديث يف القنوات
  .أعلم بنوايانا وهو أحكم احلاكمني

وعجز , "الناتو"حيشد جيوشه لغزو العراق وأفغانستان حتت مظلة لقد استطاع الغرب الكافر أن , أيها القارئ العظيم
العرب واملسلمني بأن يشكلوا جيشا حماربا من شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم لتحرير القدس الشريف مـن الصـهاينة   

واجليوش اجلرارة يف  ما جدوى وجود هذه األسلحة الفتاكة والطائرات والصفقات العسكرية,  إذن السؤال املطروح, احملتلني
فكلها حتت سيطرة الغرب الكـافر  , ملن جيهز يا ترى؟ ملن كل هذه التجهيزات العسكرية اهلائلة؟ واجلواب سهل جدا, بالدنا؟

وكلها حلماية الصهاينة وهناك إتفاق واضح يف الدول اليت تقع يف الطوق حيث حراسة دولة صهيون وهي الـدول احملاديـة   
سنة والشـعب   55لقد مرت , واألمر اآلخر هي  لقمع الشعوب من الداخل ال غري, هذا أمر, كل احملاورلفلسطني احملتلة من 
, مىت سنستيقظ من نومنا العميـق , وملوك األردن وبالد احلرمني وسوريا ومصر ينعمون ويتاجرون بقضيتهم, يف القدس يعاين

وأعجب ما رأيناه يف هذه الفتـرة مـا   ,  حيترمون حىت مشاعرنا؟وأن هؤالء القادة ال ينفعوننا وال, ونعلم أن املصيبة بداخلنا
فأثناء كتابة هذه الصفحات حصل لنا ما يقطع القلوب ويـدمع  , عن مكر هذه السلطات العربية, كشفته احملطات اإلعالمية

فردا  22من ينية مؤلفة فملوك آل سعود الذين يدعون أم تواجدوا ملصلحة الفلسطينني قرروا أن يعذبوا عائلة فلسط, العيون
فاملؤمن هو حر يف أي بلد , وهذا طبعا من البدع والضالل, ألغت هلا ما يسمى بالتبعية أو اإلقامة والكفالةو, من عائلة احلداد

فاألرض أرض اهللا وال ينبغي ألحد أن يتدخل يف وضع حدود ملنع املسلمني مـن  , إسالمي ميشى إليه حسب الكتاب والسنة
, وأتعجب من هذه الدول الىت ادعت الشريعة وتتخذ من القرآن دوسـتورا  )تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها أمل(, التنقل

وما يتجاهله هؤالء امللـوك أـم   , واهللا إن الظلم ظلمات يوم القيامة, هل كل هذه اإلدعاءات خلدمة مملكتهم فقط أم ماذا؟
واملسلم يستطيع أن يعيش يف أي بقعة من األرض دون أن يعذبـه  , واحدة إننا أمة, بفعلهم هذا يشجعون على تفرقة املسلمني

بني بالد احلرمني والسـودان واألردن والـيمن وكأـا قطيعـة     , وقد عاشت هذه العائلة مأساة بني الدول اإلسالمية, أحد
املسلمني قد فرضت سلطات والعجب أن رب العائلة مولود يف بالد احلرمني ولكن وبسبب الظلم والطمع يف أموال , حيوانات

أينك يا بالل , أينكم يا صحابة رسول اهللا, فهم من الدرجة الثانية أو الثالثة وليعاذ باهللا, آل سعود قوانني متنعهم من إنسانيتهم
ـ , يا سلمان الفارسي ويا صهيب الرومي لتخربوا هؤالء أن العبودية قد انتهت بال رجعة, احلبشي ة إننا نعيش مأساة غري طبيعي

مث تفتح هلا األبواب كلها ويصل األمـر إىل  , والغريب أن هناك عائالت مسلمة تتجه لتعيش يف دول غربية, يف حقوق البشر
وهناك علماء عرب ومسلمون ناجحون , متكنها من االندماج يف اتمع ويرشح بعض أفرادها ألعلى املناصب يف تلك الدول

أريد أن أشرح هنا أن هؤالء امللوك والرؤساء قد أسـاءوا إىل  . هلم وال يسمع هلم ال حق, يف الغرب أما يف دوهلم فهم شرذمة
أسس ديننا وهي احلرية يف التعايش وأنه ال فرق بني عرب وعجم وأسود وأبيض إال بتقوى اهللا وأن املواطنة ال تعـىن حتـرمي   

تعذيب املقدسيني وإكرام النجديني بسبب أـم  وال يقبل اإلسالم , راضي املسلمنييف حقه يف العيش يف أي بقعة من أ املسلم
هـؤالء   ويكفي أن, مي كلهم سواء عند اهللافالشامي واملقدسي والنجدي واملدين واملكي والعريب والعج, بالقرب من الكعبة

 وكلنا نعلم أن الناس شركاء يف ثالث حسب حـديث , احلكام قد تفردوا خبريات أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم دون غريهم
وقد قاس علماء زمننا أن النفط والذهب وكل املوادر الطبيعية هي ملك للجميع أقصد للشعب , الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وكل الكوارث اليت نراها اليوم من العصيان املدين والتفجريات وما إىل ذلك سببها الظلم وميش , وليس للمك فالن أو عالن

أريد أن أقول بأن هؤالء احلكام يف واد والشعوب اإلسـالمية يف  , املوارد وتوزيعها لألعداءاتمع وزرع اجلهل فيهم والتفرد ب
وهم من يساندون الغرب الكافر يف كل حتركام السياسية أو العسكرية واالقتصـادية  , هذه هي احلقيقة الواضحة, واد آخر
  .وغريها
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جيب أن نفهم ذلك فليس عقديا فقط كما كان , ديةأيها املسلمون إن مشكلتنا مع الغرب هي عقدية سياسية اقتصا
تـارة  , بل اليوم نواجه قادة عقديني وسياسيني يسعون إىل استغالل ثروات أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم , يف زمن الصليبية

وكثري مـن   ,اوتارة بوضع اخلطط الطائفية لتوهيم الناس أن هناك فئات مظلومة وجيب مساند, بالتهديد بالغزوات العسكرية
  . فى على من عنده بصريةاألالعيب اليت ال خت

فهذا احلرب املعلن على أمتنا باسم , "احلرب على اإلرهاب وحماربة الشريعة اإلسالمية"أما العقدية فهي حتت مسمى 
ـا   تريـد مث زاد بعض املنافقني واحلدثني من أمتنا بعض املصطلحات اليت أ, حماربة جمموعات صغرية وشرذمة كما يقولون

وكل هذه املصطلحات لتربير , ومت تسميتنا حنن ااهدين بالضالني واخلوارج واملفسدين, تضليل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
ويتسترون يف أفعـاهلم  , فساد وإجرام هؤالء الزعماء حيث القتل واخلطف والسجون والتعذيب والقهر والظلم واستعباد الناس

فليس كل ااهدين مغالني يف , وأقول غري مسؤولة, من قبل بعض اموعات املقاتلة الغري مسؤولة ببعض األخطاء اليت وقعت
وجد الغرب الكافر واملنهزمني من حكام بين جلدتنا حجج واهية وكاذبة وألصـقوها  , وبسبب بعض تلك التجاوزات, دينهم

مث حاولوا أن يبعدوا , بية ال تؤمن بدين وال بدولة كما زعمواوزعموا أم حياربون جمموعات إرها, بااهدين الغيورين لدينهم
, الناس من الشريعة السمحاء حبجة أن ااهدين فقط هم من ينادون بالشريعة وكل ما ينادون به فهو غري صاحل وجيب حماربته

شـريعة اهللا حبجـة حماربـة     إنين ال أمزح عندما أقول بأن هناك دولة إسالمية يف املغرب العريب تلتف وتلفق األكاذيب ضد
ماذا , اإلرهاب وقد قررت تلك الدولة أن متنع املسلمات املؤمنات العفيفات الطيبات من ارتداء احلجاب يف الدوائر احلكومية
ملـاذا  , يعين هذا القرار؟ يعين بأن حتت وراء كل حمجبة قنابل نووية سوف تنفجر عندما تذهب األخت إىل املدرسة أو العمل

من حجاب املرأة املسلمة؟ هذا سؤال عظيم واجلواب حيتاج إىل تأليف كتاب كامل ودراسـة واضـحة عـن هـذا     خيافون 
ـ   , لدول اإلسـالمية وهكذا وذه التصرفات من املنافقني واحلدثيني املتطرفني يف تلك ا, املوضوع ر أعطـت الضـوء األخض

إننا كنا نعيش مأساة من داخل أمتنا الـيت  , لى اهللا عليه وسلمللمجرمني الكفار يف الغرب بأن يستهزأوا بديننا وبنبينا حممد ص
مـن هـم   , سكتت وتركت هؤالء ليحكمونا ويتعالوا علينا وعلى شريعة اهللا حبجة حماربة اإلرهاب وإنا هللا وإنا إليه راجعون

يد النـاس وختلـق األزمـات    فهي تغزوا كما تشاء وتب, فهي أكرب دولة يف العامل, اإلرابيون احلقيقيون؟ كلنا نعرف اجلواب
, وتدعم كل حكام بالدنا وتساندهم يف حكمهم ألم األدوات املستخدمة يف مشاريع الغـرب الكـافر  , اإلنسانية يف ديارنا

لو هزمنـا  " "إننا حنارب اإلرهاب", يكرر يف املناسبات, وكنا نسمع دائما من رئيس أكرب دولة كافرة كانت حتكمها اجلبابرة
وكان سببا , !وفتح أبواب احلروب يف املنطقة, من كذب على الناس, والسؤال املطروح, "زوا بالدنارهاب سيغيف العراق فاال

, ومن كان سببا يف جري املاليني إىل الدول اجلوار دون مأوى هلم؟ هل عميت أبصـارنا؟ , يف مقتل ماليني من أطفال العراق
كفار أوروبا الذين أقسموا بأن ال يرو املنطقة يف هـدوء بـل يف حـروب     إا الواليات املتحدة وأدواا وأخواا من بعض

عندئذ تبدأ اإلشاعات حولنا , وعندما ندافع عن أنفسنا ونقاوم الغزاة ونلقنهم الدروس ونعزم على عدم االستسالم, وحروب
الغرب احلقيقيـة تكمـن يف   إن خماوف !. يا ليت قومي يعلمون, وتشرع التشريعات ضدنا ألننا ضد مشاريعهم االستعمارية

ألن معظمهم أصبحوا شهوانيني وال يؤمنون بدين وال يريدون أن , فهم خيافون من تشريعات الفطرية لرب العاملني, كتاب اهللا
وممكن أن تقول يل بأن ملوك بالد احلرمني يطبقون الشريعة ومل نرى أي معارضة من الواليـات  , يتحكم عليهم رب العاملني

وهـي  , واجلواب بأن أمريكا ليست راضية من املؤسسة الدينية يف بالد احلرمني, ريكية وهي مبسوطة من حكامهااملتحدة األم
والصـففات السـرية   , ولكن مادام السلطة التنفيذية مطيعة ألمريكا والنفط واخلريات تصلها, اجم العلماء وأهل اخلري يوميا

فال بأس بغض الطـرف  , لك الطائرات لن تستخدم ضد العدو الصهيوينالعسكرية اليت ال ختفى على أحد مستمرة رغم أن ت
هذا رأي إن اتفقنا أن الشريعة قائمة يف بالد , ألن مصلحة أمريكا هي النفظ وقد حصلت عليه, عن الشريعة يف بالد احلرمني
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ي املعترب ففيه خري إن شـاء  وإن اختلفت معي أيها القارئ فلكل واحد منا رأيه وال بأس باخلالف الشرع, احلرمني كما أؤمن
وسـوف  , ومسوا ذلك احلرية التامة, إن الغرب له هدف واضح خبصوص الشريعة فهم يريدون أن يشرعوا كما يشاؤون, اهللا

فمهـل  , وأكيد كيـدا (واهللا يقول , تظهر هلم املشاكل الكثرية الصحية واإلجتماعية والتشريعية وغريها ألم يكيدون كيدا
فمن حيارب شـريعة اهللا هـو   , هذه اآليات تبني لنا أن املعركة هي أكرب من احلرب على اإلرهاب, )م رويداالكافرين أمهله

أو حتلل كـل احملرمـات   , عندما تريد أن تشرع الزواج املثلي سواء من الذكور أو اإلناث, حيارب منهج حياة على األرض
فسـوف جتـد   , دخل عناية بعباده املتقني الذين يرفضون ذلـك فعندئذ تتدخل يف الفطرة واهللا سبحانه وتعاىل سيت, الواضحة

أقول للغرب الكافر ومن ساندهم من املنافقني واحلـدثيني  , وما يعلم جنود ربك إال هو, األمراض تارة والكوارث تارة أخرى
وال جمـال ألن   ليس كما يظنون أم أكرب دولـة وقويـة  , أقول هلم بأن املعركة هي أكرب من حجمهم, يف الدول اإلسالمية

هكذا جيب على أمريكا  )وال يسأل عن ذنوم ارمون(, )وأما عاد فاستكربوا يف األرض وقالوا من أشد منا قوة(, يهزموا
شاء سبحانه وتعاىل النتصر  ولو, ومن معها من الدول املتغطرسة أن تعلم أن عاد ومثود وفرعون وغريهم كانوا أشد منهم قوة

إننا واهللا ال  )والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم(,  زمننا لنكون من يقف أمام الطغاة ابتالء لناولكن اختارنا يف, لنا
كل العامل ترتعب من أمريكا وشرطتها يف املنطقة أقصد , خناف وال خنشى إال اهللا وهذا فضل كبري ال يعطى إال لقليل من الناس

احلقيقة أم ال يريدون القـرآن ألنـه   . ا يف اهللا وجهاد يف سبيلهدرون إىل املوت حبولكن ااهدون هم يبا, الكيان الصهيوين
وهم دائما يزيفـون  , يأمر باجلهاد وبالدفاع عن النفس وعدم قبول الذل وعدم الركوع ملطالب الظاملني والطغاة واملتغطرسني

تظلم املرأة وما إىل ذلـك مـن   الشريعة تظلم الناس وعتقاد بأن احلقائق حول الشريعة ومساحة اإلسالم ليجربوا الناس على اال
  .التراهات

وأريد هنا أن أسرد قصة صغرية تبني حقيقة حممد صلى اهللا عليه وسلم وإنسانيته وإثبات أن رسولنا كان رجال يهتم 
, إا قصة حادثة اإلفك, وليعلم اجلميع أن الشريعة تنفع يف كل زمان ومكان, مبصاحل الناس وسعادم ألنه أرسل رمحة للعاملني

ورغم أن الرسول هو الزعيم والرئيس واألمـري واملسـؤول   , فعندما كثر اللغط والطعن حول عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها
رغم ذلـك علمنـا أنـه    , أو االبتعاد عن زوجته احلبيبة, سكات من يتحدث عن ذلكويستطيع أن يأمر بإ, ول يف الدولةاأل

فبعد , لقد فعل أمرا ال يقدر الكثري منا يف أمتنا أن يفعله,  وليس بديكتاتوريا يأخذ األمور بالشدة والقهراإلنسان املأمور من اهللا
وكـذلك مل  , فلم يقاتل من يقولون بذلك املقولة, أن حذر الناس من النيل من عرضه فوق املنرب مل يتبع فعله أفعاال ديكتاتورية

وقد قال , "فاسغفري اهللا من ذلك", "إن كان كما يقولون", بل قال هلا, غضب منهايشتم عائشة ومل يضرا ومل يتهمها ومل ي
كما مل ينتقم مـن  , الرسول اإلنسان مل ينتقم من الذين أشاعوا اخلرب, اإلشاعات حول زوجته احلبيبة تهذا الكالم بعدما كثر

يتهجم على الناس مبجرد أم تكلموا عليه أو على الذين آذوه يف مكة عندما فتحها فهو النيب الكرمي السمح وليس ديكتاتوريا 
الرسـول  , وأريد أن أعلمهم كيف هي مساحة الشريعة وسعتها, أريد أن يعلم الغرب كيف كان نبينا يعامل أعداءه؟, عائلته

 ولكـن الرسـول  , ةئوهي طبعا مل تكن خمط, ةإستغفري إن كنت خمطئ, ته بكل هدوءحممد صلى اهللا عليه وسلم يقول لزوج
رغم أن القرآن جييز الضرب عندما يكـون  , علمنا كيف نتعامل مع نساءنا دون تشدد وال ضرب وغريها يف املواقف احلرجة

أي كمـا  , والضرب يكون يف املواضع العادية وليس الوجه وال ينبغي أن يترك أثـرا , هناك نشوز من املرأة وأقول نشوز فقط
إا الضربة اخلفيفة اليت تدخل , )وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث(, بالنذر ضرب نيب اهللا أيوب عليه السالم عندما وايف

أما الضرب املفتوح فهو ليس , ال اعتداء على الوجه وال تقبيح وال أثر لذلكف, ة وال جتعلها تغضب من زوجهاالسرور يف املرأ
وهو األب الـرحيم  , ى زوجاته فكيف بضرنورغم كل هذا نرى أن حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يرفع صوته عل, من ديننا
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فأجـاب  , "أأقتله؟! ت رجال على امرأيتدأرأيت إن وج"وفوق كل هذا هو الذي أجاب للسائل الذي سأله , والزوج الكرمي
مـع  إننا نتعامل , إا عصبية غري إسالمية, اجلواب الصريح املفيد الذي يبني للعامل أنه ليس يف اإلسالم شيء إمسه جرائم شرف

هذا هو , "البينة أو اجللد"فالرسول كان واضح عندما قال , الدين وليس مع العادات اجلاهلية الرجعية اليت قد بدلت بالشريعة
كيف سيكون رد طغاتنا , إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قد ام من قبل بعض اجلهال أنه ال يعدل. نبينا وشريعته أيها الغرب
, بالطبع نعرف اجلواب, أو أراد بعضنا أن يناقش موضوع امللكية يف بعض الدول, فراده أنه ال يعدلاليوم عندما يتهم من قبل أ

, لكن حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي علمنا أن ديننا ليس فيها ديكتاتوريـة , فإما السجن وإما القتل وإما النفي وإما التعذيب
صدق رسول اهللا أيها الغرب ومن " إن مل أعدل فمن يعدل؟! وحيك" قد عفا عن الرجل وتركه يف حاله وقال مقولته املشهورة

  . معك من املنافقني
اعلموا أن ديننـا  , أريد أن أفهمكم أن ديننا أصح دين وأوسع فيما خيص حبقوق الناس واحليوان والبيئة وكل شيئ

لكـل جعلنـا مـنكم شـرعة     (, وخراموال جنرب غري املسلمني يف اتباعنا ماداموا ال يعلنون فسقهم , وشريعتنا منهج حياة
وحسب شريعتنا فقد أعطي مطلق , إن ديننا مبين على الشورى كما نعلم فالرسول هو الرئيس وهو احلاكم للدولة, )ومنهاجا

, ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك, فبما رمحة من اهللا لنت هلم(, الصلحيات يف اختاذ القرارت املصريية للدولة
وليس هناك نص شرعي , )فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني, هم واستغفر هلم وشاورهم يف األمرفاعف عن

ولكن هناك إمجاع على عدم بروز املرأة , يفيدنا بأن الرجال فقط هم من يتفردون بالشورى دون النساء ليس هناك نص لذلك
, ولكنها ممكن أن تشارك رأيها وتشاور يف املسائل اهلامـة , القرون املفضلة يف االس الرجالية فلم تكن النساء يفعلن ذلك يف

أقصد أن مشاركتها يف القرار ميكن ذلك دون أن تربز , وميكن أن تشاور وهي يف بيتها أو مكان عملها, وال مينع الدين ذلك
وميكننـا  , آذى بأي شكل من األشكالوتزاحم ألا مستورة يف طبيعة حاهلا وهي جوهرتنا وعرضنا وال حنب أن يصيبها أي 

والقـرآن خياطـب الرجـال    , أن نشاور املرأة يف األمور املصريية وقد فعل حممد صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف عدة مناسبات
والنساء يف هذه اآليات البينات إال أن هذه اآليات بالذات جاءت بعد آيات املعارك واجلهاد وكلنا نعلـم أن الرجـال هـم    

وهذه اآليات علمتنا اخلطوات العملية لتعامل القائد مع شعبه ذكورا أو إناث إن , ون ولكن ال يعين أن اخلطاب هلم فقطاحملارب
هي للجميع فال فـرق يف  , فكل اآليات القرآنية اليت تبدأ بياآيها الذين أمنوا, اضطرت إىل ذلك إذا غاب الرجال عن دورهم

فاستجاب هلم (, )للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب(, بتقوى اهللا معتقدنا الديين بني الذكر واألنثى إال
فاملهاجر واملقاتل والذين أذوا يف سبيل اهللا من أجل , )رم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأنثى بعضكم من بعض

ت ليت تردع بعض املتشددين الـذين يريـدون أن   وهذه من أقوى اآليا, الدعوة كلهم سواء عند اهللا ال فرق بني اجلنسني أبدا
اهلجرة والقتال كما , فهي تساوي الرجل يف أشد املواقف, يلغوا املسلمة من احلياة اليومية وخدمة اتمع من مركزها املختارة

, للنساء أيضـا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مل حيدد للرجال فقط بل , فكيف باألمور الدنيوية األخرى؟, ذكرت اآلية
الذي ظلمهن هم الذين , إذن فلتعلم أيها الغرب بأن نساءنا يف امليدان احليايت منذ الزمن القدمي ليس كما تزعمون أننا نظلمهن

فهم مل , )ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء مذبذبني بني ذلك(والنتيجة , نصبتومهم أوصياء عليهن وأقصد احلكام يف بالد املسلمني
  . ومل يتبعوا سبيلكم بالكامل فوجدوا أنفسهم يف مأزق من أمرهم, عة حممد صلى اهللا عليه وسلم كما جيبحيكموا بشري

فالرسول قد أمر بـالعفو  , إن الرسول هو قدوتنا والشريعة هي مرجعتنا فكيف تريدوننا أن نلغي القرآن من حياتنا؟
وهذا , طي الصالحية عندما حيني العزم يف األمر بأن يتخذ القرارمث أع, وأن يغفر وأن يشاور أصحابه يف األمور اليت م الدولة

وإما أن يتخذ القرار املناسب وهـذا معـىن   , كله بعد ما يسمع من اآلخرين إما يأخذ مشورام ألن هذا هو سبب الشورى
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فهو الـذي علمنـا   , رسولناأريد أن أفهمكم أننا أمة متكاملة حسب تعلميات , األمري أو الرئيس فله القول الفاصل يف النهاية
وهم ديكتاتوريني ال , الشورى أما احلكام الذين يترددون عندكم يف البيت األبيض فهم ال يفهمون معىن اإلسالم كمنهج حياة

بـل  , إم ال يشاورون أحدا يف القرارات املصريية ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم , ميثلون اإلسالم يف أي حال من األحوال
أما حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد علمنا أن الشـورى  , ألنكم قد استعبدمتوهم فهم ال ميلكون قرارت أنفسهم أصاليأتونكم 

إال أننا ال جند يف سريته صلى اهللا , ورغم أنه قد أُعطي الصلحيات إذا عزم يف األمر, مبدأ احلكم وال جمال للديكتاتورية يف ديننا
بل العجيب , شورة أحد من أمته فقد كان يشاور أصحابه يف األمور الكبرية ويأخذ برأيهمعليه وسلم أنه انفرد بقرار وترك م

كلنـا  , أن الرسول مل يتخذ قرارات مصريية للدولة إال بعد مشاروة أصحابه رغم أن الصلحيات اإلالهية تعطيه احلق يف ذلك
, معىن التعامل مع أصحابه يف األمور املصريية كان الرسول رجال يفهم, أحد, بدر, مؤتة, اخلندق, نعرف ما جرى يف حديبة

إن شريعتنا الـيت  , )ماذا بعد احلق إال الضاللف(إذن أيها الغرب هذا رسولنا وهذا ديننا وهذه شريعتنا فماذا تقولون بعدئذ؟ 
جيـد الغفـران   ولو عمل االنسان أي خطأ فهـو  , ال يهدم احلياة البشرية بل يشجع إىل استمرارها, ختافون منها أيها الغرب
احبثوا إن شئتم واقرأوا عن قصة الرسول مع املرأة اليت زنت وجاءت إليه وأصرت أا تريد حكـم  , واملساحمة من قبل شريعتنا

, إن شريعتنا مهتمة بصحة اتمع, انظر أيها الغرب كيف أن اتمع اإلسالمي حيب أن يطهر نفسه من األوساخ, اهللا يف حقها
اهللا عنها أصرت على قرارها إال أن نيب الرمحة أراد أن يعطيها حقها يف محل اجلنني والـوالدة إن وجـد    ومع أن املرأة رضي

وأمر , فأمرها صلى اهللا عليه وسلم بأن تذهب وتتغذى, وال جمال السقاط اجلنني فهو بشر ُيحترم ولو كان يف رحم أمه, ذلك
ال يكون فقط يف حق الصاحلني بل يكون كذلك يف حق الذين ظلمـوا  فالعدل , أهلها أن حيسنوا إليها وهذا هو عدل اإلسالم

زل وال يسـب وال  وال ينبذ من اتمع وال يع, ميعحىت لو كان أحدهم مذنبا ذنبا عظيما فالعدل يشمل اجل, أنفسهم باملعصية
إننا ـتم  , تعود بعد أن تلد وقد أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه املرأة الفاضلة أن, يهان وال ميارس عليه الضغوطات

ولو سـكتت وسـترت   , إذن الرسول مل يرد هلا إال اخلري, باألوالد مبن فيها أوالد الشوارع كما يسمى يف املصطلح العصري
ومع ذلك صربت ومكثت لدى أهلها وولدت وجاءت باملولود إىل الرسول , نفسها واستفغرت لعفى اهللا عنها وال حد هلا أبدا

ألنـه  , إنين أعلم أنكم تعرفون جيدا اإلسالم وهذا هو سـبب حماربتـه  , ه وسلم مث تابت إىل اهللا بإقامة احلد هلاصلى اهللا علي
  . الفضيلة والتحشم والعفة واألخالق احلسن

سأقص لكم قصة أخرى من مواقف هذا الرسول الرحيم وهذا املوقف مل نسمع أن أحدا عمله بعد حممد صـلى اهللا  
وقبل أن ينفذ ما جاء من أجلـه  , ورفع سيفه ليقتل الرسول الكرمي, ه رجال إلغتياله وهو نائم حتت شجرةفقد أتا, عليه وسلم

فأجابه الرسول الكرمي بكل ثبات ويقـني أن اهللا سـيحميه   , "من حيميك مىن؟"أراد أن خيترب النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله 
ورمى سالحه مث أخذه , لى اهللا عليه وسلم وتدخل العناية الربانيةفقد ارتعب الرجل بسبب قوة شخصية حممد ص, وفعال, منه
أقول احلقيقـة بـأن   , والسؤال املطروح اآلن ماذا ميكن ألحدكم أن يفعل مبن أراد أن يقتله قبل عدة ثوان مث متكن منه؟, النيب

فأجاب بأن يعفو عنه ويكـون  , "من حيميك مىن؟"أما الرسول الكرمي فقد سأله , أحدنا سيقتله مباشرة ولن يسأله أي سؤال
  ).فماذا بعد احلق إالالضالل(هذا ديننا وشريعتنا أيها الغرب , وقد عفا حممد صلى اهللا عليه وسلم عنه, كرميا معه

هي تلك السرية اليت تقوم ا الكنيسـة العامليـة يف   , وأذكّر السادة القراء هنا بأن أوسخ حرب ضد شريعتنا وديننا
, 40/10فهناك املاليني من األموال املخصص لتضليل أطفال املسلمني يف الربنامج الكنسي املسـمى  , فقط املناطق اإلسالمية

وهي خطة شاملة تبدأ من املغرب العريب ومشال أفريقيا والقرن األفريقي والسودان واجلزيرة العربية بأكملها ووصوال إىل الدول 
, إذن هناك حرب شاملة على العقيدة من قبل الغـرب , ماليزيا وآسيا النموراإلسالمية يف آسيا الوسطى وانتهاء باندونوسيا و

فهناك إزدياد يف عدد املسلمني يف الدول الغربيـة وبالـذات   , ومع كل هذه األموال واهودات كانت نتائجهم خميبة لآلمال
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فمـن شـاء   (, نرشدهم إىل احلق فنحن ال نشترى ذمم وضمائر الناس باألموال بل, أمريكا دون بذل أي جمهودات أو أموال
  ).فماذا بعد احلق إالالضالل(هذا هو ديننا أيها الغرب , )فليؤمن ومن شاء فاليكفر

أما احلرب على ما يسمى باإلرهاب فأريد أن أعطيكم بعض نتائجها أيها الغرب الظامل فمنذ أن أعلنتموهـا بعـد   
خسرمت األخالق والفضيلة ومزاعمكم أنكم حقوقيون وحتبـون   فقد, غزوة منهاتن وواشنطن خسرمت الكثري قبل أن خنسر حنن

فقد رأى العامل مزاعمكم يف جمازر أفغانستان والعراق ومظامل أبو غريب وغوانتنامو وبغرام والسـجون السـرية يف   , العدالة
سـنوات   4من العمـر  وآخر الضحية هي بنيت الصغرية البالغة , وحىت األطفال مل يسلموا من حربكم, أوروبا وآسيا وأفريقيا

أعين أن نتائج حربكم سلبية عليكم فكل العامل ضدكم وأصبح الفرعون األول بوش , 11وأختها وأخوها ومها أيضا مل يبلغا 
وسوف حيـاكم  , فالرجل أصبح رمز للتعذيب واإلجرام, هو اإلرهايب األول يف نظر الكثري من الشعوب الغري إسالمية, اإلبن

ولكن التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب , لقد حاولتم أن جتمعوا العامل ضد اإلسالم باسم حماربة اإلرهاب, يوما ما إن شاء اهللا
كما زعمتم لن يؤيت أكلها يف يوم من األيام بسبب أن لديكم دولة إرهابية يف املنطقة وهي الكيان الصهيوين تقتـل النـاس   

م وتسجنهم دون أن حيرك اإننا نشكر اهللا أننا لسنا جزءا من هذه , تمع الدوىل اخلاسر أي ساكنوتعزهلم عن حميطهم وتعذ
ألننا حنمـل قراراتنـا   , إننا واحلمدهللا نعيش يف أحسن حال, املهزلة الدولية اليت تسلب حقوقنا وتطالبنا باالعتراف باملغتصب

أما , هته يف كل اجلبهات القتالية واحلمدهللابالعكس إننا نبادر يف مواج, بأيدينا وليس للغرب أن يتدخل يف أمور ااهدين أبدا
  : النتائج احملققة إىل اآلن منذ إعالنكم احلرب على ما يسمى باإلرهاب فهي

وال خيفى ذلك على أحد فأنتم تظنون أن كسب احلرب يكون بعدد األفراد أو قتـل  , يف أفغانستان" الناتو"فشل  -
أما , فما دام يف عروقنا دماء فسنبذهلا يف سبيل اهللا إن شاء اهللا, آخر رجل وولد عدد أكرب من ااهدين ونسيتم أننا سنقاتل إىل

فهذا من اإلبتالء وقد وضـح لنـا ربنـا    , أما املطاردات واملتاعب, قتالنا فنحن األحياء حنسدهم فهم أحياء عند اهللا يرزقون
إن فشـلكم يف  , )ون وترجون من اهللا ما ال يرجونإن كنتم تأملون فإهنم يأملون كما تأمل(سبحانه وتعاىل يف كتابه حني قال 

أفغانستان واضح للعيان فقد خسرمت الرجال وكذلك قد استرد األبطال كل األراضي احملتلة يف املناطق اجلنوبية والفضل يعـود  
نستان والـتحكم يف  فأنتم تقاتلون من أجل ثروات أفغا, إىل اهللا مث هلؤالء الشباب ااهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصة هللا

لقد ازداد عدد اهلجمـات  , وحنن نقاتل من أجل احلرية والدفاع عن حقوقنا وحبا للشهادة يف سبيل اهللا, شعبه وحبا يف احلياة
حيث اسـترجع   2007ضد قواتكم وآخر تطورات املعارك هي انتصار أسود ااهدين يف معارك قلعة موسى يف بداية سنة 

وحنن ال يهمنا حجم القطعة األرضية اليت نتحرك فيها قـدر مـا   , غريها من املناطق القريبة من قندهارااهدين كل املديرية و
إننا وبفضل اهللا يف اخلط األول اـة الصـهيونية   , يهمنا أننا يف صراع عقدي بيننا وبني الكفر العاملي وهذا هو سر جناحنا

إننا , قدوم إلينا وصدق رسول اهللا حني قال نصرت بالرعب مسرية شهرإن جيوشكم وقادتكم خيافون من ال, الصليبية اجلديدة
إال أننـا  , فبالرغم من الفارق الكبري بيننا وبينكم سـواء يف العـدة والعـدد   , أيها الغرب النموذج احلقيقي ألحفاد الصحابة

إن قوتنا هي إمياننـا  ) فال غالب لكم إن ينصركم اهللا(, نواجهكم بقلوبنا وبعقيدتنا ولن زم إن شاء اهللا إن كان اهللا ناصرنا
واحلمدهللا أننا منلك الشرعية وأنـتم متلكـون   , باهللا وبعدالة قضيتنا فقد أفىت جيمع فقهاءنا أن مقاومة اإلحتالل واجب شرعي

ـ  إنكم حتاولون أن تصدوا,  على ذلكاهلمجية فكل العامل ضدكم واحلمدهللا ية عن سبيل اهللا بشىت الوسائل ولكن النتائج عكس
فقد دخلتم يف اخلط اجلديد مع أبناء امللوك وحنن نعلم ما جيري وراء الكواليس بني بندر بن عبد العزيز والصهاينة حيث , دائما

ُجعل املنسق بني املغتصبني لفلسطني وكل دول املنطقة وهذا الرجل يريد أن يلعب باحلركات اإلسالمية اليت تناضل دون قتال 
فنحن نرى محاس اليوم ليس محاس األمس فقد اجنرت هذه األخـرية إىل خمططـات   , ية وقد جنحليضعها حتت سيطرة السعود

ما معىن قولكم بأنكم سـتحترمون  , وال أدري ما معىن اإلعتراف؟, الصهاينة رغم أن احلركة تقول بأا لن تعترف باسرائيل
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ونرى أن مجيع مطالب عبـاس هـي يف احلقيقـة    , كل القرارات اليت حتث على عدم اإلستمرار فيما كنتم تناضلون من أجله
وحنن ندعو محاس للنظر يف مسريته اجلديدة ففيها خماطر كـثرية وسـوف   , مطالب من عجز عن فعل أي شيئ للفلسطينيني

ولكـن نريـد أن   , وحنن مازلنا حنبكم وأنتم إخواننا يف الدين ولن نفرح أن يصيبكم أي مكروه, تفقدون الشعبية واهللا أعلم
ومـن أجـل مصـلحة    , بأن هناك دور عفرييت جديد يتوالها أمراء آل سعود لضرب مشروع املقاومة يف كل مكان خنربكم

وإسرائيل هي حقيقة واضحة وموجودة على األرض , وكل شيئ قد كتب عند اهللا, وحنن ال نبايل بذلك بل حنذر, األمريكان
, فهم مغتصبون وحمتلون مهما طال الزمن, يف أراضنا شرعياولكننا نرفض أن نقول بأن تواجدها , فلن نستطيع أن نرفض ذلك
تركت السالح فنحن نؤمن أن الصراع يف القدس هو أمـر إالهـي    حىت لو, حبماس أو بدون محاس والصراع ستستمر سواء

الدولـة  وأقصد إىل ظهور املهدي وعيسى ابن مرمي عليهما السالم وقيـام  , خمطط من قبل رب العاملني وسيستمر إىل النهاية
  . اإلسالمية اجلديدة إن شاء اهللا

أيان "هناك أمر آخر يف ختبت األمريكان يف حرم ضدنا فقد تشات البقرة عليهم وقد حولوا املرتدة املسمى بـ  -
ولكن نسيتم أن مثـل  , حولوها إىل رمز لديهم والسبب أا تسب الدين وتلعن اجلميع, وهي إمراة صومالية ملحدة" حرسى
والغريـب أن  , فهذه الشخصية الشاذة يف امتع لن تصمد طويال أمام مد اخلري والعفة, تصرفات نتائجها دائما عكسيةهذه ال

وهذه الغبية امللحدة ال تعلم حقيقة أنكم تستخدموا للتسـويق  , تسضيفوها يف أكرب جامعاتكم بعد أن فضحت يف هوالندا
م أن نتائج تقريب شخصية شاذة مثلها الستخدامها ضد اإلسالم ستكون ولكن أؤكد لك, اإلعالمي يف حربكم ضد اإلسالم

لذا أنتم أيها الغـرب  , فهذه املرأة أوال وأخريا قد فشلت يف جمتمعها فكيف ستنجح عندكم؟ وقد تربأت عائلتها منها, عكسية
  .تصيدون يف املاء العكر

كم وتذمر الشـعوب األوروبيـة مـن    سقوط احلكومات يف بالد, ومن نتائج حربكم ضد ما يسمى اإلرهاب -
, بأقل من سنة منذ انتخاـا " برودي"وخري دليل على ذلك هو سقوط حكومة رئيس الوزراء املنتخب , خمططاتكم الصهيونية

فكلهم يرفضون زيـادة  , وهذا دليل واضح أن مشاريعكم قد فشلت متاما ألن الشعوب ال تثق بكم يف أي حال من األحوال
فقد قرر الدميوقراطيني تقليم أظافره احلربية وحاولوا أن يقلصـوا  , "بوش"ق الساخنة وهذا قد حصل لفرعون اجليوش يف املناط

والكل يتبع , فالكونغرس ليس واثقا من القائد, من صالحيته احلربية وهذا يعين فشل ذريع يف استراتيجية احلرب على اإلرهاب
أما رئيس وزراء , لآلسف الشديد هو ليس مرحب به من قبل الشعوب, التظاهرات اليت تسري يف كل مكان يزور فيه رئيسكم
وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده إن شاء اهللا وسيكون , بريطانيا فهو من أول الفاشلني وننتظر سقوطه قريبا

إنفاق كل هذه املبالغ واألموال يا هلا من خسارة بعد , يف أستراليا" ديك"لقد رأيتم كيف استقبل رئيس وزراءكم , ذلك قريبا
" سـيدين "لقد استقبل الرجل يف , ال أحد يرغب يف رؤيتكم إال ارمني أمثالكم, الطائلة حملاربة اإلرهاب والنتيجة هي العزلة
ألـم  , لقدوم هذا الشرير العاملي إليهم وغضب الشعب اإلسترايل غضبا شديدا, باملظاهرات والشتائم والفوضى يف الشوارع

ومازال يكرر بعض فنونه لعـاله  , فهو مهندس كذبة أسلحة الدمار الشامل العراقي الومهي, يعرفون أنه ال جيلب إال املشاكل
وهذه الصفة لألسف الشديد للمسلمني ولكن , ولكن هذه الشعوب األوروبية ال ميكن ألحد أن خيدعه مرتني, جيد من يسمعه

إن , فهم ال يبالون بأوطام بل بكراسيهم فقط, والسبب أم مشتركون يف اجلرميةنرى أن زعماء املسلمون خيادعون كل مرة 
الرجل مل جيد ما يقوله بعد أن مسع أن صاحبه ارم احلريب الثاين توين بلري قد حدد جدوال زمين لطرد القوات الربيطانية مـن  

قد ضغط الشعب الربيطاين مبن فيهم قادة اجليش على كثريا هلذا القرار ولكن ماذا عساه أن يفعل و" ديك"فقد غضب , العراق
" نريد خروج مشرف من العراق"إال أن يقول " ديك"وعندما سئل عن ذلك مل يشأ , االسراع واخلروج من املستنقع العراقي

البلـد   ودمـروا , فهم الذين أسسوا للفوضى يف العراق وشجعوا االقتتال الطائفي املذهيب هناك, ويقصد هنا أم قد فضحوا
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العراق مبأساة ن عدة آالف من القتلى األمريكان يف وأعادوها إىل القرون الوسطى وينهبون خرياته من النفط فلن نقدر أن نقار
 ,املستفيد األكرب من هذه الفوضى هي الشركات العاملية اليت تسيس احلرب مرورا بالبيت األبـيض , الشعب وب كل خرياته

أتتخيل ذلـك  , ذي ميوت الشعب العراقي من اجلوع واألمراض وال جيدون ما يكفيهم من الوقودنهب اخلريات يف الوقت الفت
إن مل تفشل أمريكا يف العراق إذن فليس هناك ما يسمى بالفشـل يف أي  , أيها القارئ؟ بلد مليئ بالنفط ولكن فيه عجز كبري

أعلن بأن احلرب يف العراق أسوء بكثري مما كانت وقد شهد شاهد من أهلها وهو رئيس جملس الشيوخ األمريكي عندما , شيئ
وهناك املشاكل النفسية لـدى اجلنـود عنـد    , إذن خسائرهم املادية كثرية ولكنها ال تقارن بأرواح العراقيني طبعا, يف فيتنام

وهناك نقص , جلرحىوهناك التقارير الطبية اليت تتحدث عن عدم إهتمام إدراة بوش با, عودم إىل الواليات املتحدة األمريكية
حىت من النساء الاليت خيـدمن يف  , وال خيفى احلوادث واالنتحار, حاد يف املستلزمات لدى اجلرحى يف املستشفيات األمريكية

كيف ألم هلا أطفال أن تقرر االبتعاد عنهم إىل األبد عن طريق االنتحار مبجرد رجوعها من احلرب؟ واهللا إا لكارثـة  , اجليش
ولن تسمعوا أن هناك إمرأة من زوجات ااهدين حاولـت  , ساءنا فرغم املتاعب يف هذا السبيل فهن صابرات هللاأما ن, كبرية

إذن إنـه الفشـل   , ألن يعلمن أن األمر كله هللا, وحىت األخوات الالوايت مت إغتصان من قبلكم فهن صابرات هللا, االنتحار
الذين يتحدثون عن نتائج احلرب على اإلرهاب فلينظروا ما حيصـل للجنـود   أما , الكبري يف العراق ويف داخل أمريكا نفسها

أما اخلسائر املادية فـال أحـد يسـتطيع    , فهم اخلط األول يف حماربة ما يسمى باإلرهاب الدويل, األمريكان يف بالدهم أوال
ليسوا مـربجمني حتـت بنـد     مليون مواطن أمريكي أقصد من الواليات املتحدة ال جيدون أو 50يكفي أن هناك , إحصاءها

من العنف املرتيل يف أمريكـا  % 31والكل يعلم أن نسبة , الضمان اإلجتماعي حيث الرعاية الصحية والدراسة وما إىل ذلك
من اجلنود األمريكان يصابون  4/1والتقارير النهائية تتحدث عن نسبة , يقوم به العساكر الذين رجعوا من أفغانستان والعراق

جنديا يوميا عن طريق االنتحار وهذا  18لقد رحبنا هذه حلرب بكل املقايس فبسببنا خيسر أمريكا , قلية ونفسيةباضطرابات ع
فقد كفانا اهللا شرهم ويقتلون أنفسهم خشية أن يرسلوا من جديد ملواجهـة  , ويعترب هذا األمر نصر عظيم لنا, من تقاريرهم

دارة األمركية وأنصحها بأن حتل مشاكلها الداخلية فأقول لإل, ربية ملن جيهلهائق احلوهذه هي احلقا, أسود ااهدين واملقاومني
  .قبل النظر  مشاكل اآلخرين

أقصد ولآلسف الشديد أنكم تزعمون أن , أما احلرب السياسية على أمتنا فهي تبدأ بتوزيع الدميوقراطية علينا بالقوة
هم أفضل من الدميوقراطية وهي السياسة الشرعية حسـب  لمون بأن لديلكن عندما يقول املسالدميوقراطية هي خيار األغلبية و

تغضبون عندئذ وتبدأون بتوزيع التهم هنا وهناك وتعلنون يف االس أن الدول اإلسالمية هـي متـأخرة يف   , الكتاب والسنة
ا دينهم ورضوا بدينكم حقوق البشر وما إىل ذلك من األسلحة الفتاكة اليت تستخدموا ضد شعوبنا بسبب أن بعضهم تركو

وهذا واضح يف حق الشعوب فهذه , وجترم امللتزم بالفضيلة, اليت تكافئ املخطأ و تربأ املذنب, اجلديد وهي الدميوقراطية املزيفة
وقامت الـدنيا لـديكم   , نيجرييا قررت بأن الزواج املثلي عمل غري شرعي وسوف يعاقب من يفعل ذلك من كال اجلنسني

ال دين وال , واهللا إنكم تضحكون على أنفسكم وتعلمون جيدا أنكم تدورون يف حلقة مفرغة, النيجريي بسبب خيار الشعب
أقول بأن قوانني احليوانات أفضل من , ونسأل اهللا العافية فإن البهائم ال تستطيع أن تقر مبا تريدون, فضيلة وال أخالق مكم

إنكم لن تتركوا حماربتنا وحنن نعلم ذلك وهذا هـو  , ية إىل الشيطانيةبعض تشريعاتكم الغريبة اليت خرجت عن إيطار اإلنسان
لقد تدخلتم يف , )وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا(فقد قال اهللا , السبب أننا نعد العدة للمجاة

لكل جعلنا (وتغفلون عن آية , والدناليس لدينا يد يف ما ندرس وماال ندرس أل, كل شيئ يف حياتنا حىت يف مناهجنا الدراسية
, فمناهجكم هي انتهازية ماديـة حبتـة  , وهذا هو السبب أن الشعوب اإلسالمية ال ترغب بكم أبدا, )منكم شرعة ومنهاجا

وحنـن مل خنلـق   , )يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا(حيث االستغاللية فقط وتلعبون بعقول الناس حىت يصبحوا كما قال اهللا 
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فجمعتم كل شيئ يف كل شيء وأصبح الشباب يعبد الشهوات واملال والرتوات , ل خلقنا لآلخرة قبل أن نكون للدنيالذلك ب
وهـذه مـن   , إننا نعلم جيدا خططكم فكلها تتمحور يف احلروب املتتالية, الشيطانية ويسعى جلمع املال من أجل تلك األمور
أقصد مـن كالمـي   , ن على الشباب بوضع الصور يف غري مواضعهفتشوشو, عالمات الساعة ألنكم ستكونون أكثر الناس

اإلقليمي والوطين ليصبح رجل العامل املميز الذي ال حيترم الشباب ويبعده من حميطه الديين واإلعالم املضلل الذي يغسل عقول 
سرعة يف الشيطنة وليس يف إنه زمن ال, ود أحد وليس لديه وقت لرب والديه ولزيارة أقاربه بسبب كثرة األعمال كما تزعمون

إنكم بسالح , ونسيتم أن القرب أسرع إىل أحدنا من هذه التعاسة اليت تريدوننا أن نصدقها, الترقي إىل اهللا واللجوء إليه بسرعة
لقـد  , وهذا السحر قد عرفناه من زمـان واحلمـدهللا  , اإلعالم األعمى ختدمون سياساتكم املزيفة لتضليل الشعوب واحلقائق

تستطيعون أن , على كل الشبكات اإلخبارية واإلليكترونية ونسيتم أنكم لن تستطيعوا أن تسيطروا على أرواح الناسسيطرمت 
إنكم ال تشـعرون أصـال   , تزيفوا احلقائق واألحداث وجتعلوها أخبار صحيحة وموثوقة بسبب أنه ليس لديكم أخالق مهنية

كم من بلد إسالمي دمرمتوه , م بفعل املفاعل واملنشئات اليت تلوث بيئتنا وأرضناباملسؤولية اجتاه العامل وإال ملا دمرمتوها بأيديك
وتلـك  , يف أمريكـا اجلنوبيـة  , "إي سو"بسبب مسومكم؟ واليوم تزعمون أنكم حفاظ للبيئة وال أحد ينسى ما فعله شركة 

املشاهد العادي البسيط أا بعيدة عـن   ما زالت توزع اإلعالنات حول البيئة لتوهم" شيل"الشركة املدمرة للبيئة واملسمى بـ
إذن ال عجب أن تصدروا القرارا ضد القارة اإليفريقية بعد , املدمرون هم الربئيون, واهللا إننا يف مهزلة عجيبة, مشاكل التلوث

فقـد  ,  بيئتناوليعلم اجلميع أن سياسة الغرب اهلمجية هي اليت كانت وراء تدمري, مدة وتزعمون أا سبب تلوث البيئة العاملية
ورميتم النفايات النووية يف شـواطئ  , رأينا ما حصل للجزائر يف الستينات عندما حولتموها إىل ساحة جتارب ملزابلكم النووية

أنظروا إىل األمـراض يف  , واليوم تشكون من إيران وكوريا الشمالية ونسيمتم أنكم أول من دمر األوطان, وسواحل موريتانيا
من وزع لنـا  , من سيسأل عن ذلك برأيكم؟, التشوهات يف أجنة أطفال هريوشيما وكذلك العراق, عنها العامل من املسؤول

إنـه  , دقيقة لطبخ طاعم طازج وليعيش عيشـة هنيئـة   15الطعام السريع الغري صحي وجعل الناس يعتقدون أن ليس لديهم 
فخربتم كل شيء دون أن تنتبهوا لذلك وظننـتم  , د املالاإلعالم األعمى لديكم بسبب سياستكم العلمانية والرأمسالية اليت تعب

  .وكانت ظنونكم سوء, أن العامل يسري إىل خري
مليـون   40أما الكارثة الكربى فهي تلك الشركات االنتحارية اليت تؤسسوا وأقصد هنا شركات التبغ اليت تقتل 

ملاذا ال تريدون أن ترو احلقيقـة؟ هـل   , مدخن مدخن سنويا عندكم يف أمريكا وتقتل أيضا جبانب هؤالء نصف مليون غري
, إنكم ترفضون االتفاقات الدولية حول البيئة ألنكم ال تمون بالبشر أصـال , القاعدة تستطيع أن تقتل هذه األعداد بربكم؟

االكتفـاء الـذايت   ملاذا تعاقبون إيران وهي البلد اليت تسعى إىل , ونسيتم أن الفقر يزداد يوما بعد يوم يف بالكم قبل أي مكان
فإنكم بال شك سوف تستخدمون التقنية النووية يف املستقبل كسالح وعندما قامت إيران باحملاولة , واخلروج من عبوديتكم؟

وأنتم الذين بنيتم هلا املفاعل يف وقت العبودية عندما كان الشاه , للحصول على هذه التقنية الستخدامها كطاقة مل ترضوا أبدا
أيها الغرب ما زلتم تفكرون بعقلية الستينات حيث رعاة البقر وتشهري املسدسات على اجلميع وقد انتهت تلك إنكم , يعبدكم

فهناك شعوب غاضبة جدا من تصرفاتكم السابقة وتنتظر اللحظـة  , إن القادم أشد وأسود عليكم إن مل تنتبهوا, املرحلة وولت
جيب أن حناسبكم على أفعالكم الشنيعة يف حق الشـعوب  , م أنتماليت ستتمكن من إسقاط الطواغيت من الكراسي لتحاسبك

  . والبيئة واإلنسان
, إنين أريد أن أضع النقاط على احلروف وأملس اجلرح لتتمكنوا إن كان لديكم غرية إنسانية من التدارك يف أفعالكم

بية لنا هي تكـبري قضـية دارفـور    وآخر مأساة لسياستكم احلر, وتعلموا أا هي السبب يف عدم تقبل الشعوب لسياساتكم
إـا  , كل فلسطنيأ من القدس مرورا جبنني ونابلس ووجعلها مأساة العامل يف الوقت الذي يعرف اجلميع أن مأساة العامل تبد
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إذن تريدون عرب الوسائل اإلعالمية إبعاد الناس عن , ولكن وألنكم ال تستطيعون السيطرة على كلبكم هناك, املأساة احلقيقية
ونسيتم أننا نعلم بأن القوات الدولية هي ال تكون , تنادون كل يوم بإرسال قوات دولية لدارفور, حلقيقة ولكن أىن لكم ذلكا

ملاذا مل حترك تلك القوات أي شيئ , نشطة وفعالة إال عندما ترسل إىل الدول اإلسالمية يف أجندة صهيونية مبيتة إلذالل الناس
م؟ هل انتهيتم من مشاكل العامل كلها وبقيت دارفور؟ واهللا إا السياسـة النفاقيـة   2006يف يف لبنان أثناء العدوان يف ص

م هو إصدار حكم يف احملكمة اجلنائية الدولية كما تسمى وحنـن  2007وأعجب ما مسعناه يف بداية سنة , اإلزدواجية الغريبة
من أين إذن جاءت تلك , !واهللا إا السياسة العجيبة, وسنةتقرر بأن دولة صربيا مل تشارك يف جمازر الب, غري ملزمون ا طبعا

إنكم توقعون على الظلـم يوميـا   , هل هي جاءت من القمر؟, القوات اخلاصة الصربية؟ أليست من صربيا؟ من أرسلها إذن؟
لن نسـاحمكم إىل  تظلمون شعبا مسلما أبيد من أجل إرضاء جاركم الكافر الصريب وقد اختذمت هذا القرار اخلاطئ و, بأقالمكم

ولكن العجيـب أن  , الكل شهد بأن صربيا هي اليت قادت احلرب يف البوسنة وال خيفى على أحد ذلك, األبد بشأن هذا األمر
تربئتها جاءت بعد مثانية سنوات من اجلد واالجتهاد والنظر والتريث واالستطالع مث يف خالل سنتني فقط تقررون بأن فـالن  

يعين أن األمر عندما كان خيص شبابكم من الصرب أيها , يا سالم عليكم, نه ارتكب جرائم حربالسوادين مطلوب لديكم أل
يا هلا مـن سياسـة   , أما ما خيص املسلمني تسرعون يف اختاذ القرارات وإرسال القوات وجترمي الناس, الغرب حاولتم التأخر

اازر وساعدوا إخوام يف البوسنة تتهموم بشىت أنـواع  ويف املقابل تتهمون املهاجرون العرب الذين وقفوا ندا ضد , زائفة
ومل تلتفتـوا  , بل تسلموم إىل حكامهم الطغاة ليقتلوا أو يسجنوا, وتذلوم وال تقبلون هلم بأدىن احلقوق وهي اللجوء, التهم

وأتعجب ملن , !ت قومي يعلمونلقد ظهر الزيف واللعب باالنسان ويا لي, إىل أوالدهم ونساءهم وهم حيملون الدماء البوسنية
, إنكم تزيفون احلقائق والتاريخ ولذا أبشركم بأن هذه السياسة اإلزدواجية هي ذخريتنـا , يصدقكم فيما خيصنا حنن ااهدون

جيب أن تقبلوا أيهـا الغـرب أن   , فنحن نكسب الشعوب وااهدين كرد فعل ألفعالكم الشنيعة ضد تلك الشعوب املسكينة
فتحـاربون الشـعوب بكلتـا    , إستعمارية سياسية عسكرية ولكن اليوم غريمت األسلحة إىل اإلعالم واإلقتصادنزواتكم هي 
فإننا قادمون براية ال إله إال اهللا إليكم إن شاء اهللا لنقيم العدل كما أقامها , هل راجعتم أنفسكم قبل فوات األوان؟, السالحني

, وأقصد بكالمي هذا أجدادنا من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, رسيةمن حكم أراضي األمرباطوريتني الرومية والفا
فقد عاش املسلمون والنصارى واليهود وغريهم جنبا إىل جنب بسالم بسبب العدل احلقيقي وعدم النفاق واملكـر والكيـل   

أيـن العـدل يف   , وسع من احلريةإنكم خالطتم األوراق عندما ظننتم أن احلرية تساوي العدل وهذا كذب فالعدل أ, مبكيالني
لذا أنتم تفتقدون إىل العدل يف , وباحلرية تنتهك حقوق البشر, جتويع املاليني وإعطاء حق الوصاية لكلب حبجة حقوق احليوان

ونئكم كذلك أن سبب استمراركم هو وجود بعض العدل فيكم وسبب ذلنا حنن املسلمون هو فقداننا للعـدل  , أمور كثرية
وهذا هو سبب سعينا إلثبات اإلسالم الصحيح الـذي سـريجع العـدل إىل    , ا طغاة ال يؤمنون بالعدل يف شيءحيث حيكمن

فقد أحضر وايل مصر الصحايب اجلليـل  , إن أجدادنا الذين أقاموا العدل قد ضربوا لنا األمثال يف حق وحرية اإلنسان, اجلميع
وأخذ القبطي حقه من ولـد  , اب وحكم هذا الولد بسبب إهانته قبطيعمر ابن اخلط عمرو بن العاص وولده إىل أمري املؤمنني

بل كلنا سواء عند الرب , ال نؤمن بأبيض وأسود وغين وفقري وعريب وعجمي ورئيس ومرؤوس, وهذا هو العدل لدينا, الوايل
  ).إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان(, سبحانه وتعاىل ذكرا وأنثى

سنة مل تسـلم   11حىت بنتىي الكبرية اليت تبلغ من العمر , ا فال خيفى على أحدأما مشارعكم العسكرية على أمتن -
فقد اختطفتم أمهم واألوالد الثالثة وسجنتموهم , وال أختها الصغرية وال أخوها لقمان أيضا مل يسلم من حربكم ضد اإلسالم

أنتم تشجعون ولدي أن يكون جماهدا عنـدما  وذه التصرفات ف, وتعاملتم معها وكأا جمرمة أو حيوان, يف األماكن السرية
هذا هو املوضوع الذي جتهلونه إنكـم  , فلن أتعب نفسي يف إقناعه وهو قد رأى بأم عينيه إرهابكم ألمه وأختيه, سيفك أسره
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تصنعون ااهدين يوميا بتصرفاتكم اخلاطئة وعدم قدرتكم على تصنيف األحداث وتظنون أنكم بأفعالكم ستقضون على أمة 
  .مد صلى اهللا عليه وسلم وهذا غري وارد أبداحم

أم من الشيشان أرض احملاربني , أمن فلسطني أرض األجداد واملقدسني؟, أين أبدأ أيها الغرب الغاصب والقاتل ألمتنا
ا قل لشعبك مـاذ , ملاذا ال تكتب احلقيقة يف مناهجك, !ال تستح من كالمي أجيب, !أجيب أيها القاتل ألمتنا, والشركسني؟

فاختصر فيما فعلتم يف السـاميني  , وإذا خفت رد فعله ألن األفغان ليسوا ساميني بل من الشعب اآلري, عملتم يف أفغانستان؟
وال تكـذب فـإن   , !هل اليهود فقط هم الساميون؟ يا للعجب, أين قواننكم يف جترمي من يتطاول على السامية, يف الصومال

وال تنسـى أن  , وقل احلق قبل أن يتكلم أهل كوسوفو عـن احلقيقـة  , ديد آرييونالبوسنيون على أبوابكم وهم لألسف الش
أما كشمري فياهلا من مأساة هلـا  , وكذا أرترييا فكلها من أفعالك أيها الغرب, تذكره بشعيب وإخواين يف الفليبني واألوجادين

ك أيها الغرب كن رجال وأخرب أطفالك عن أرجو, أما املغرب العريب فال خيفى على أحد ماذا فعلتم هناك, سنة 50أكثر من 
, أما العراق والسودان فأنت أيها الغرب تسطر التاريخ الدموي هناك حاليا فال جمال الخفاء احلقيقة عـن أطفالـك  , احلقيقة

  .فأفعالك مكشوفة
قامة ما يسمى أخي القارئ إننا كأمة إسالمية فرطت يف دينها وواجباا الدينية تعرضنا لعدة مأسات عسكرية منذ إ

, صلييب-فكلكم تعرفون ما جيري يف فلسطني من قبل االحتالل الصهيو, عصبة األمم أو األمم املتحدة اليت احتدت على إبادتنا
سلطهم الغرب علـى أمتنـا يف   , إننا نؤمن بأم جاءوا من الغرب فبعد أن ظلموا هناك وقتلوا وشردوا من قبل األملان اآلريني

, يهود يعذبوننا ويصبون مجا غضبهم إلخوان هلم يف الدم فنحن وهم ساميون ويعذبوننا بفعل مل نفعله حنن القدس وهاهم أبناء
أما أفغانستان فال داعي للتكرار فمازالت املعركة قائمـة واليـوم   , وبقي اجلاين احلقيقي وهو الغرب الكافر يف مأمن من فعلته
أقصد هنا , دتكم للمجاهدين األفغان ضد الروس كان خطأ استراتيجييظهر وزير دفاعكم  ليفضحكم عندما أعلن بأن مسان

ولألسف الشديد أن كل مبادءكم اإلنسانية اليت تدعون أا حترككم للحرب ضد إمرباطورية الشر والشيوعية كلها كانـت  
اجلزيـرة العربيـة    وهذا واضح يف ما تفعلونـه يف , فأنتم تتحركون للحروب حسب املصلحة اإلقتصادية فقط ال غري, كاذبة

أما الشيشان فأنتم ساكتون ألن ما تفعلونه يف اجلوار يكفي إلدانتكم من قبل الروس فقد اتفقـتم علـى أن   , والعراق وغريها
, أما فلسطني فقد رأينا أكاذيبكم فأنتم ال تريدون للشعب الفلسطيين أي خري, يغطي بعضكم جرائم بعض والكفر ملة واحدة

أقصد بأن املسلمني قـد كشـفوا   , احملتلني وأصبح اجلاين والسجان واحملتل هو املظلوم والعكس صحيح بل تمون بالصهاينة
فقـد  , وحسبنا اهللا ونعم الوكيل, أما يف العراق فال حول وال قوة إال باهللا, حقائقكم منذ تويل محاس احلكم يف بالد املقدس

أما الصومال فياهلا من , يكي يف نفس الوقت ومازالت احلرب قائمةاتضح أنكم قد جلبتم أكرب كارثة للعراقيني وللشعب األمر
م مل جتدوا إال جمرمو احلـرب  2006فعندما نصرنا اهللا وأقمنا العدل واملساوة وحكمنا بكتاب اهللا يف منتصف , مهزلة سياسية

مل جتـدوا إال  , هذا الشعبسنة وتناوبوا يف ب كل خريات  15الذين أساءوا لإلنسانية يف الصومال ودمروا الشعب ومنذ 
أما وجدمت إال , وعقالء ونزهاء الصومال؟ ءأهؤالء هم وجهاء وحكما, أمثال عبداهللا يوسف وعيديد وراغي وقانريي وغريهم

لقد جازفتم عندما قررمت أن تعلنوا حربا جديدة ضدنا وال يعلم , هؤالء املطلوبني دوليا لتكرميهم وإرجاعهم إىل احلكم بالقوة؟
أما كشمري والفليبني وأرترييا وحقوق املسلمني يف كل مكان فال خيفى علـى  . ىت ستنتهي فهي قد بدأت يف جو كامتأحدا م

, أحد أن حصول العدل واحلرية لتلك اتمعات بيعدة املنال بسبب أنكم تسيطرون على السياسة الدولية اليت تكيل مبكيـالني 
ذه أمتنا تـدمر  وبقي لنا أن نعاجله بطريقتنا وليس بطريقة الغرب فه, ه وسلمإذن قد شخصت اجلرح يا أمة حممد صلى اهللا علي

مة الكفار بسبب سكوتنا عن حكامنا والظلم وعدم التحرك واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد قيل يوميا وتعيش حتت ظل
  .سلمةبأن الدولة العادلة تستمر ولو كانت كافرة وكذلك الدولة الظاملة تزول ولو كانت م
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فأنتم اليـوم متسـكون   , ومن جديد ال أدري من أين أبدأ, أما حربكم اإلقتصادية ضد أمتنا فال خيفى على أحد -
بزمام األمور فالبنك الدويل الرباوي قد استوىل عليه احملافظني اجلدد أو مايسمى بالصقور وهي جمموعة إرهابية ال تـؤمن إال  

ى العامل وتؤمن بأن أمريكا هي إمرباطورية كبرية وعليها أن تتصرف كأمرباطوريـة  بالقوة فقط كوسيلة للسيطرة والتحكم عل
وحنن نعلم بالضبط سبب قدومكم ألفغانستان فحبيـبكم  , حيث ال ينبغي هلا أن تستأذن الدول عندما يكون األمر ملصلحتها

لتمريرها من دول آسيا الوسطى إىل وتسعون , واآلن هناك مشروع خط األنابيب, كرازاي كان يعمل عندكم يف جمال الطاقة
وإال لتـدخلتم عنـدما تقاتـل    , وكل مبصر يعلم أن حقيقة وجودكم يف أفغانستان ليس للحرية, كراتشى مرورا بأفغانستان

 إنكم أيها الغرب مل تتـدخلوا , األحزاب وخربوا البلد وقتلوا املاليني قبل أن ييسر اهللا طالبان للمجيئ وإاء الفوضى يف البالد
هذه هي احلقيقة إنكم يف أفغانستان من أجل خرياا وليس بينكم وبيننا , يف مكان إال والدماء والفوضى تشيع بأسرع ما يتوقع

وملاذا , الكل يعلم أنكم جمموعة تعبدون الدوالر واملادة فقط, إنكم كاذبون يف ذلك, أو بينكم وبني أي مسلم مصلحة إنسانية
, وميكرون وميكر اهللا(,  األمريكان يف بالدكم قبل ايئ عندنا؟ اجلواب واضح ملن يريد احلقيقةال تقدمون إنسانيتكم ملاليني

أما احتاللكم للخليج العريب واملياه العربية وتواجدكم يف صحاري اجلزيرة العربية وإلتفافاتكم العسكرية ). واهللا خري املاكرين
وآخر كـوارثكم علـى   , كم احلربية تفسر ذلك بوضوحى أحد فبوارجاحلرمني ال خيفى عل حول القدس واملقدسات يف بالد

لقد قلتم بأنكم ذهبتم من أجل أسحلة الدمار الشامل وقد , اإلنسانية من أجل دفع إقتصادكم هي إحتالل العراق حبجة كاذبة
تفعلون هناك حبق اهللا وقد  إذن ماذا, مث قلتم بأنكم ذهبتم ألن صدام كان له عالقة بالقاعدة ومن جديد فشلتم, فشلتم يف ذلك
فماذا تفعلون هناك؟ اجلواب واضح فأنتم هناك من أجل , إنكم مل جتدوا األسلحة اخلطرية وصدام قد قتلتموه, انتهى األمرين؟

ولألسـف  , إا احلقيقة إنكم يف املنطقة من أجل الطاقة وإذالل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم, وأخواا" هليربتون"مصلحة 
كل حكام العرب يستقبلونكم ألم تواجدوا يف الكراسي , يد نرى الذين يف قلوم مرض يقولون خنشى أن تصيبنا دائرةالشد

  .دون أي شرعية وأنتم أيها الغرب تتسترون على أفعاهلم بسبب مصلحتكم الدنيوية فقط وإنا هللا وإنا إليه راجعون
الصراع بيننا وبني الكفر العاملي فهـي عقديـة سياسـية    أيها القارئ العزيز لقد وضحت يف هذه الصفحات أصل 

ليس الصراع يف فلسطني من أجل قطعة أرض , إقتصادية بالنسبة للغرب وبالنسبة لنا هي صراع عقدي واضح وضوح الشمس
ت والطرح اجلديد لدينا ال يراعي جمموعة الرباعية أو تلك اخلـزعبال , أو إعتراف كما تزعمون بل هو صراع عقدي ووجدان
ينـبغىي أن  , إننا سنسري كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم , من اإلتفاقات الرجعية اليت جترمنا وتربأ العدو الصيهوين

جتيش اجليوش اإلسالمية وتتوكل على اهللا وتنصر دينه وتنصر إخوام يف القدس هذا هو احلل وقد بشرنا رسول اهللا صلى اهللا 
يظهر ذلك الرجل الشريف من أهل بيته وهو املهدي املنتظـر عليـه    مايأيت يف يوم من األيام عندعليه وسلم بأن هذا احلل س

وليعلم الغرب أن الصراع ليس مربوط حبماس أو بغري محاس إنه صراع عقدي سيستمر إىل قيام الساعة مادم هنـاك  , السالم
قل , ويستنبئونك أحق هو. (ن يكون ذلك واضحاأ أرجو, قدسة حتت سيطرة األعداءشرب من أرض اإلسالم يف األراضي امل

  ).إنه حلق وما أنتم مبعجرين, إي وريب
إحتكار تام القتصاد , سياسات عنترية, حصار حبري وبري وجوي, أراضي حمتلة, تأمل أيها الغرب هذه املعطيات

غض الطرف فيما , ين وأفعالهغض الطرف عن الكيان الصهيو, مساندة الظلم والظاملني والديكتاتوريني يف حكمهم, العباد
, عدم إعترافكم مبجازركم يف أفغانستان, عدم اعترافكم أنكم قتلتم أكثر من مليون عراقي, يفعله القوات الصليبية يف الصومال

أذن للذين يقاتلون . (أترك اجلواب لكم, !فماذا تتنتظرون من شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ كن منصفا أيها الغرب
  )وإن اهللا على نصرهم لقدير  ظلموا بأهنم
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  /أمني سر القاعدة, أخوكم املطلوب عامليا
  

  القمري عبداهللا بن حممد علي بن فاضل بن حسني آل املال فاضل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  )احلادي عشرالفصل (
  

  أحوال املسلمني وااهدين
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 القاعدة يف القرن اإلفريقي
  

, فقد تركزت مشكلة العامل  فيما يسمى بإسالموفوبيا, ال املسلمني عامة وااهدين خاصةأبدأ هذا الفصل عن أحو
وأما القاعدة فقد , وجيرب اجلميع إجياد طرق مناسبة لفهم كيفية التعامل مع املسلمني سواء يف فلسطني أو إيران أو لبنان

املراكز وجهزت ذا خصصت األموال والربامج وأنشئت ل ,كانت الرائدة يف متردها على العامل الظامل ونظام القطب األوحد
وحرض العدو مجيع املؤسسات العاملية يف حماربتها سواء يف أفغانستان أو , الدرسات اليت تتحدث عن هذه اجلماعة وحقيقتها

 يبدو أن اجلميعو, واجلزيرة العربية, الباكستان, العراق أو يف شرق أفريقيا وحاولت تكميم أفواه من ينادون ا يف فلسطني
وتسليم املال حممد عمر السلطة للقبائل يف , فبعد مرور ست سنوات على غزوات منهاتن ووشنطن, أصيب حبمى القاعدة

واحتالل القوات األجنبية بقيادة الواليات لألراضي األفغانية يبدو أن جنم اإلسالم وااهدين يف تصاعد رغم املتاعب , قندهار
ل تفاصيل ما حيصل يف الكواليس ليعلم اجلميع بأن ااهدين هم يف أحسن حال رغم توقعات العدو سأحتدث عن ك. الكثرية

, لقد كانوا وامهني, بأننا سنفىن قريبا وكذلك توقع  املنافقني ومن سار يف فلك األعداء حيث ظنوا أننا سنباد وتنتهي املسألة
ولكن قبل التطرق للنشاط العاملي للحركات ). فإذا هو زاهق بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه(فاحلق ال يباد أبدا 

م ويف هذه السنة بالضبط كان 2006كنا يف الشهر الثاين فرباير من سنة . سأبدأ باحلديث عن نشاطاتنا يف املنطقة, اجلهادية
ىل الوراء قليال ليستطيع وقبل ذلك أيضا سأعود باألحداث إ, جنم اإلسالميني يصعد يف القرن اإلفريقي ويف الصومال بالذات

  . ودورها الفعال فيما جيري يف املنطقة سواء يف الصومال أو كينيا أو إثيوبيا, القارئ فهم مكانة خلية القاعدة يف شرق أفريقيا
لقد قلت وما زلت مصرا أن هذه املنطقة هي حيوية بالنسبة للصهيونية العاملية وسوف نستمر يف توجدنا لكي نوجد 

صلييب الذي يريد ميش املسلمني وضرب املد اإلسالمي -فظ على حق املسلمني يف البقاء ومقاومة املد الصهيوتوازنا وحنا
  .فيها

أوال إما استمرار استراتيجية القاعدة , م بترتيب أولويات املرحلة الراهنة2004بدأ اإلخوة يف مقديشو ويف منتصف 
عمل عمليات كبرية ضد التحالف الكفري العاملي بقيادة أمريكـا والـذي    األوىل, الكربى يف املنطقة وهي مبنية على نقطتني

, والثانية فتح املعسكرات الواسعة لتدريب ااهـدين , يواجهنا يف أفغانستان وإمكانية استهداف مراكز هؤالء يف شرق أفريقيا
أما األولوية الثانيـة هـي   , ها لذلكومل يكن ذلك ليحصل دون علمي وتوفري ميزانية كبرية من القيادة ومل نكن جاهزين وقت

كانـت لـدينا   . أمريكي الذي جيتاح مدينة مقديشو للبحث عنـا -عمليات صغرية واستفزازية ملواجهة املد اجلاسوسي اإلثيو
األوىل شكلت من قبل األخني يوسف الترتاين وعيسى الكيين ومها عضوان من القاعـدة  , خليتان ويقودها رجال من القاعدة

من شباب الشيخ حسن طاهر ) آدم عريو(ختلفا مع طلحة السودان وحتالفا مع مجاعة صومالية جماهدة يترأسها األخ وكانا قد ا
, )أمحد عبدي(وبالتنسيق مع األخ خمتار الصومايل , م1994أويس وشارك معنا يف طردنا للقوات األمريكية يف الصومال سنة 
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فغانستان حيث اشـتهر مـع   بالد أرض الصومال ومن قدمى ااهدين يف أوهو األمري املنفذ لتلك اجلماعة وهو إسحاقي من 
ويف , وقد رتبوا خطة ذكية جدا ملواجهة اجلواسيس يف املدينة, يف غرديز يف فترة اجلهاد األفغاين األولاخلوسييت معاذ مجاعة أبو

مث مجـد مركـز   , عمليات ضرب الصهاينةاخللية الثانية كانت حتت قيادة األخ طلحة السوداين الذي ترأس خلية القاعدة يف 
أؤمن مببـدأ   ألنين ال, قيادته للخلية من قبل القيادة العليا يف أفغانستان ألسباب لن أفصح عنها من أجل وحدة كلمة ااهدين

طاعة وكنت ممن شجع اإلخوة الكينني يف التعامل مع األخ طلحة وذكرم بالسمع وال, فهي حسرة وندامةالتنافس يف اإلمارة 
وكان ذلك بعد عمليات ضرب فنادق الصهاينة يف ممباسا وحماولـة إسـقاط   , عندما طلبت أن أتفرغ لبعض شؤوين اخلاصة

بعض هذه املشاكل البسيطة فهي  ومن أجل أن يفهم القارئ ما كان جيري وراء كواليس ااهدين سأضطر إىل ذكر. طائرم
كانت نتيجـة  . طقة ومل يعرف األعداء ذه األمور قبل أن أكتبها يف هذه الصفحاتتؤثر على اخللية وال إىل مسعتها يف املنلن 

فخلية يوسف وعيسى مع , يف عملياتهكل طرف بعد ذلك قرار جتميد إمارة طلحة السوداين خللية القاعدة سلبية حيث انفرد 
سـانده يف  جادينيني وهوية وإسحاقيني وأما طلحة السوداين فقد شكل خلية أخرى من بعض إخواننا الصوماليني من أو, خمتار

وحاول أن يوسع عملياته لتشمل جيبويت وإثيوبيا ولكن فشلت تلك العمليات وأسر بعض اإلخوة , ذلك األخ دجانة الصومايل
  . أثناء ذلك

واختصرت خلية خمتار الصومايل الطريق حيث بدأت تستتهدف كل اجلواسيس املرسلون من قبل الواليات املتحدة 
وهذا من باب الدفاع عن النفس فقد رأينـا يف  , جلواسيس اإلثيوبني ومن عمل معهمريكية لتفقد أثرنا وكذلك استهدفوا ااألم

اآلونة األخرية أن تلك اموعات اجلاسوسية نشطت وأدت عملياا امليدانية إىل خطف وأسر وقتل الكـثري مـن العلمـاء    
  .كوكان من واجب الشباب التصدي لذل, وااهدين

توسعت عمليات خلية خمتار لتشمل األوجادين فقد أرسل جمموعات قتالية إىل العمـق األوجـاديين يف غـرب     -
هـا اهللا  وقـد وفق , عمل اخلليةإستمرار  لكي جتمع بعض األموال الالزمة لضمانالصومال للقتال وملهامجة بعض بنوك الدولة 

دة القاعدة امليدانيني متكنت من قتل الكثري من اجلواسيس بفضـل اهللا  كانت تتحرك باشراف مباشرة من قافهذه اخللية , كثريا
فقـد حتـدث الـرئيس    , وما أدهش اجلميع أن تلك العمليات كانت تؤثر سلبا على حتركات السي أي إيه, سبحانه وتعاىل

يشو وهو املـدعو  عن بعض هذه العمليات وتأسف كثريا عندما قتل أكرب عميل لسي آي إيه يف مقد" بوش اإلبن" ياألمريك
كان املسؤول عن جهاز املخابرات يف تشكيلة السي أي إيه يف الصومال وعمل مع قبيلته وحتت قيادة جمرم , )عبدالقادر حيي(

فبعد االستطالع وومجع املعلومات الالزمة , ونفذت العملية من قبل خليتني, وهذا األخري من قبيلة املرسادي) قانريي(احلرب 
ة مقره وأماكن جتمعه ومعرف تفاصيل حياته اإلجتماعية وكيفية عمل حراسته الشخصية املكونـة مـن   عن الشخصية ومعرف

وبعد دراسة التفاصيل الدقيقة للمرتل وقد استخدم اإلخوة أحد حراسـه  , مخس أشخاص ومعرفة أماكن تواجدها حول بيته
كل هذه الدراسات قرر اإلخوة بأن يكون وقـت   وبعد, وأخربهم عن األوقات املناسبة القتحام املرتل, الشخصيني يف ذلك

يف منتصف ليل بارد وجو كامت وظالم دامس حيث ال رؤيـة وال أنـوار يف   . حراسة هذا الشخص املنشق هي ساعة الصفر
جمموعة أوىل خمصصة القتحام املرتل وقتـل اجلاسـوس   , تقدمت سيارينت ببطئ ونزل منها الشباب وتفرقا إىل خليتني, املنطقة
وفور , حيث قامت اموعة املقتحمة بالقفز والدخول إىل املرتل من اخللف, وبدأت العملية كما خططت, خرى حلمايتهاواأل

وقد أمسكوا به وضربوه ضربة خفيفة للتمويه وربطوه مـع  , وصول الشباب يف باحة املرتل وجدوا احلارس الذي اتفق معهم
هذا احلارس املتعاون من مشاكل قبيلية مستقبلية فقد قـامو  ومن أجل محاية , لنوماحلراس اآلخرين الذين كانوا قد غرقوا يف ا

وهنا يظهر عبقرية خلية القاعدة , فاإلخوة هم ال يريدون قتل احلراس, بربطهم مجيعا لكي ال يلفتوا أنظار احلراس عن حقيقته
وال نسعى إىل العشوئيات حيث يقتل كل  ,فهدفنا واضح وهو اجلاسوس فقط, يف شرق أفريقيا فنحن ال نريد توسيع العداوات
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ة اخللية املقتحمة ياالكبري لكي حيرسوا من اخلارج حلموثالثة آخرون فتحوا الباب , وبقي ثالثة إخوة مع احلراس, من يف البيت
ـ  , ولتجهيز عملية االنساحب فلن تطول العملية أبدا ث وفورا توجهت جمموعة مكونة من أربع إخوة إيل الطابق العلـوي حي

ولكي ال يفزعوا املرأة ألننـا  , وفاجأوه يف غرفته وكان  على فراشه مستغرقا يف النوم وجبانبه أهله, غرف هذا اجلاسوس ارم
وألا جمموعة تتحرك حسب الشريعة فكل هذه العمليات كانت تدرس , يف جهاد وليس يف عمليات قطاع طرق أو سرقات

فقد بدأوا , ومل يكن هناك جمال للهمجية أو التعصب يف اجلهاد وعملياته, ل تنفيذهامن قبل جلنة شرعية من علماء الصومال قب
فسألوه عن , بالكالم معه بدال من إطالق الرصاص عليه حبضرة زوجته اليت ال ذنب هلا يف احلرب الذي يقودها زوجها ضدنا

وبعد ذلـك  , فأرشدهم إليه, ية القاعدة يف مقديشوجهاز الكومبيوتر احملمول ألن فيه املعلومات اجلاسوسية املهمة اليت م خل
وقد نفـذ  , وطلبوا من اجلاسوس أن يرافقهم إىل اخلارج, طلب الشباب من زوجته أن تبقى على الفراش وأن ال تتحرك أبدا

سي آي إيه أن يفكروا ألف مرة قبل تعاوم مع ال سوينبغي على كل هؤالء اجلواسي, األوامر كما جيب فال جمال للمناورة أبدا
فال املال وال اإلدانة من قبـل  , فماذا استفاد من املال إذن؟, يف حماربة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم من أجل حفنة من املال

وبعـد أن  , إنه كان جمرما جاسوسا حماربا للشباب يف مقديشـو , لقد حان وقت مواجهة احلقيقة, بوش وال البكاء ينفع اآلن
وقـد  . باشروا بإطالق النار عليه وأردوه قتـيال , غرفة نومه ويف بالكون البيت حيث خارج الغرفأبعدوه بضعة أمتار عن 

حرص اإلخوة على أن ال يؤذو النساء وهذا دليل واضح أننا نستهدف هؤالء اجلواسيس ملا بيننا وبينهم من حـرب مسوهـا   
م وال نعتقلهم وال ندخل أوالدهـم يف هـذه   فنحن ال نقتل نساءه, وال نستهدفهم ألسباب شخصية" احلرب على اإلرهاب"

وهذا ما جيهله بعـض اخلاليـا   , وال نفجر البيوت من أجل جاسوس واحد بل جنازف لنقتحمه من أجله فقط, اللعبة الكبرية
ومراعتنا لألهايل أثناء عملياتنا هو عكس ما تعملـه الواليـات املتحـدة    , اجلهادية يف العامل حيث يفجرون البيوت مبن فيها

األمريكية وحكام العرب الذين ال يبالون بنساءنا وال بأطفالنا وتراهم يقتحمون الغرف مجية ويفزعون األوالد وال يكتفون 
باإلخوة فقط بل جيرحون مشاعرهم بتذليل نساءهم وأطفاهلم وهذا ما نراه يف كل مكان بدًء من أوروبـا حيـث بريطانيـا    

وسنة مث يستمر ذلك يف دولنا حيث العراق واجلزيرة العربية ومصـر واألردن واملغـرب   وفرنسا واسبانيا وبلجيكا وأملانيا والب
  .وبعد مقتل هذا اجلاسوس انسحب اإلخوة ساملني غامنني, كل هؤالء ال حيترمون مشارع أحد, وتونس وغريها

. ن شباب الشيخلقد نفذت عمليات أخرى استهدفت جواسيس كانوا يعملون مع اإلنتر بول الدولية ملطاردتنا حن -
وعمل هذا اجلاسوس حتـت  , وظهر رجل إمسه جنرال يوسف سريينلي وهو قائد سابق للشرطة الصومالية يف عهد سياد بري

وهناك قائمة طويلة من هؤالء اجلواسيس الذين نذروا أنفسـهم ملطاردتنـا   , إمرة اجلنرال غالل املشهور وهو من قبيلة العاير
الوا جزاءهم يف الدنيا وحنن لسنا صيدا خفيفا يستطيع كل مـن هـب ودب أن يشـارك يف    وقد ن, وكأننا أجرمنا يف حقهم

وكذلك الكولونيل عون وكـان  , ظهر أيضا الكولونيل حممد سعيد وكان من مكافحة اإلرهاب من نفس اموعة. مطاردتنا
 ن يتقمص شخصية الصم الـبكم اوك, وقد تدرب يف أثيوبيا لعدة سنوات على لغة اإلشارة, حريفا متخصصا يف اجلاسوسية

أقصد أن هذا الشخص كان , أثناء حتركاته كغطاء لكي ال يستطيع أحد أن خيرج منه أي معلومة وحىت سائقه كان صم بكم
رصاصة يف جسمه  90حمترفا والوصول إليه كان يف غاية اازفة ولكن مع ذلك مكن اهللا أسود احلق من الوصول إليه وزرع 

وقد تعجب االثيوبيون وأحسوا بالفشل بعد مقتل هذا العميل الكبري الذي كان يعمـل  , ا اجلاسوس ارمللتأكد من موت هذ
مع بشري راغي الذي لعب دورا أساسيا يف إعتقال أخونا عيسى الترتاين وتسليمه لألمريكان وهو يقبع يف سجن باغرام منـذ  

لقد ارتبك بشري راغي بعد مقتـل  . هللا أن يفك أسره آمنيم وقد ذكرت القصة بالكامل يف كتاب األول وأسأل ا2003سنة 
هذا العميل الكبري ومل يكن خيرج كثريا يف شوارع مقديشو وكان يشك يف مجيع حراسه وخيفي عنهم حتركاته املفاجـأة ألال  

  .أما يف اآلخرة فاهللا أعلم مبصريهم, خيرجوا املعلومات عنها وهذا جزاء اخلائنني يف الدنيا
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ص جلواسيس امليدانني وهم أقل رتبة فقد قتل معظمهم تقريبا حىت وصل األمر لإلثيوبني بأن شـكوا يف  أما خبصو -
كان هناك نشاط كبري لألمريكان يف العاصمة وكانت السي آي إيه توزع صـورنا  , مصادرهم اليت تزودهم ؤالء اجلواسيس

ظنـا  , )راسـتا (لكثيف على رأسي وكأنين رجل وطبعا هي صور مفربكة حيث يضعون شعر ا, يف كل مكان عرب عمالءهم
فقد كنا نعلـم  , منهم أن كل هذه التحركات تؤدي إىل أبسط معلومة عن أماكن تواجدنا ولكن بدت كل حماوالم بالفشل

لذا مل يكن اإلخوة خيرجون أو خيتلطون , األمور كلها مكشوفة, "السر يف الصومال"أخبارهم قبل حتركام ألنه بكل بساطة 
وعدم تعرض املساكني من الصـوماليني  , غم أنه ال سطلة مركزية يف مقديشو إال أم حاولوا احلفاظ على أمنهم وسالمتهمر

, وغريها يف حراسة إخواننا" سلمان" "سعد" "دودبلي" "العاير"وقد تطوع الكثري من أبناء قبائل مقديشو , للقصف األمريكي
وكاهناك , ة منذ أول يوم جلأوا إىل الصومال بعد عمليات ضرب الصهاينة يف ممباساذا استمر اإلخوة يف هذه االستراتيجيكوه

لقد كثرت عمليات اإلغتياالت ضد اجلواسيس واقتنع اإلثيوبيني ومن معهم بأن األمر ال جدوى منـه  , غطاء ممتاز للعمل سرا
  . مة عبداهللا يوسفوكما نعلم فإن آخر هذه السنة ولدت حكو, فكلما أرسلوا جاسوسا قتل على الفور

ومبا أنين يف صدد ذكر ناشطنا يف شرق أفريقيا فسوف أتطرق إىل جناح استراتيجيتنا اخلاصة بفتح املعسكرات فبعـد  
متكنا بفضل اهللا بعمل عالقة مـع بعـض التجـار    , فتور طويل وانتظار دام ألكثر من سنتني تقريبا وجتميد النشاط التدرييب

مل جنتهد يف معرفة مصادر أمواهلم ألن كبرية ال يستطيع أحد معرفتهم وويتكون هؤالء من شبكة  ,املسلمني من أبناء الصومال
, كل ما كان يعنينا أن يصل إلينا املال لكي نستخدمه يف التدريبات لذا ال أعرف مصادرها وهذه هي احلقيقـة , ذلك ال يعنينا

اك محلة كبرية جلميع التجار الذين يزكـون أمـواهلم   حصلت هن 9-11ألن بعد , وطبعا عملت ذلك حلماية هؤالء التجار
للمجاهدين وكذلك هناك استراتيجية جديدة يف احلرب على ما يسمى باإلرهاب وهي جتفيف منابع التمويل والتركيز علـى  

لتطلب لقد تعاملت مع شخصية واحدة هي اليت كانت تتصل بتلك الشبكة , عدم وصول األموال لعائالت الشهداء واألسرى
لذا كانت هذه فرصيت جلمع مشل اإلخوة حيـث يوسـف   , كانوا واثقني أن أمواهلم تذهب إىل املكان املناسبو, منها املال

الترتاين وعيسى الكيين وطلحة السوداين وربط مشلهم يف عمل واحد وهو العمل الذي أتينا إىل الصومال من أجله وهو تدريب 
فقد , إن هؤالء التجار الغيورين لدينهم اتصلوا بنا بعد أن تعبوا يف حماولة البحث عنا, املسلمني ومساندة إخواننا يف اإلوجادين

ومل أتعجل إىل التعرف م ألسباب أمنيـة  , عرفت أخبارهم وأهدافهم وتعرفت عليهم من بعيد دون أن يعرفوا عين أي شيئ
ال وإستعاددهم الكامل لتـوفري كـل املـال    حيياء املعسكرات يف جنوب الصومدما درسنا مقتراحام حول إعادة إولكن عن

" دوبلـي "متكن اإلخوة من إرساهلم إىل منطقـة  , وبعد أن تأكدنا من حسن نواياهم, والسالح واألموال الالزمة للتدريبات
, ولـة يف جوألننا مل نرد أن نعطيهم وعودا ألنين بالذات كنت بعيدا عن الصومال , احلدودية مع كينيا ليقابلوا املسؤولني هناك

وقد فرح جدا , وعندما وافقوا على مقترحاتنا سافروا إىل دوبلي ملقابلة الشيخ حسن تركي حفظه اهللا وأخربوه بسبب جميئهم
وهناك أرسـلهم يف  , كيلومتر 200لذلك األمر وأخذهم يف جولة ميدانية إىل منطقة الكتا وقرية كيامبوين اليت تبعد أكثر من 

وهـي  , )الكتـا (, احملاذي للحدود الكيين" معسكر الغابة"و" أودو"يث عسكرات السابقة حجولة ميدانية أخرى ملشاهدة امل
مث وعدوا الشـيخ بـأم   , وتفقدوا املدارس واملساجد واملستشفيات يف مدينة كيامبوين نفسها, قريبة من قرية كولبيومنطقة 

ومل خيرب هؤالء التجار أن لديهم , من النشاطوهكذا بفضل اهللا بدأت منطقة كيامبوين عهد جديد , سيساندوهم يف كل شيئ
د أن خيرج أي سر حول هذا املوضوع لذا مل أرافقهم يف جولتهم أو عملهم مل نر, ن ذلك ليس يف صاحلهمعالقة مباشرة يب أل

ابتعدت بل اكتفيت مبراقبة كل حتركات الطرفني حبذر شديد و, ومل أخرب اخللية يف الصومال بأنين على عالقة بتلك الشخيصة
ألن األمريكان لو عرفوا أنين أتواجد يف املنطقة سوف يقصفوا ويقتلون املدنيني مث يقولون للعـامل  , من املنطقة ألسباب أمنية

وهذه هي املوضة اجلديدة املتبعة يف جرائمهم فـنحن قـد   , ولإلعالم الكيين الصهيوين األعمى بأن اهلدف كان فاضل عبداهللا
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لوا إىل كيامبوين وكان على التجار التنسيق مع إخواننا يف مقديشو لكي يرت, نا هللا وإنا إليه راجعونوإ, أصبحنا قميص عثمان
  .اتلقيادة املعسكر

م تطورت عمليات القاعدة واموعات الصومالية اليت تعمل معهـا إىل اسـتهداف عمـالء    2005يف بداية سنة 
وقد انسحب بعضهم مـن  , فلم يتعاون أمراء احلرب معها, جدوىاحلكومة اجلديدة اليت حاولت أن تستقر يف مقديشو دون 

كل أمراء احلرب وارمون الدوليون يف مقديشو باسم  ارئ بأن أمريكا هي اليت مولتوانظر أيها الق. احلكومة ألسباب مادية
اتمع الدويل وأرادت لقد وقفت أمريكا وإثيوبيا ضد حكومة عبدقاسم صالد املنتخبة يف جيبويت وحبضور , مكافحة اإلرهاب

وقد تكفلت كينيا جبمع الصومالني يف نـريويب وكانـت   , فرض وضع جديد يف الصومال وأنشأت حكومة تابعة هلا مباشرة
وبعد تشكيل هذه احلكومة أحس الشباب , ومهمشة من قبل اتمع الدويل, النتيجة حكومة من املنفى مدعومة من قبل إثيوبيا

ضدنا وحنن إذا دنـدنت  وهكذا أعلنوا حربا علنية , ئيس الوزراء واضحة فيما خيصنانت تصرحيات رفقد كا, أا تستهدفهم
وبدأ األمر واضحا هلذه السلطة اجلديدة فقد كثف اإلخوة عمليات تصفية جواسيس وعمالء السـي آي  , طبول احلرب دندنا

وكانت العملية تستهدف رئيس , لتصعيد فيما بعدوكذلك هناك عملية اختذت بعدا سياسية وحركّت األطراف املعادية ل, إيه
وقد جنى بأعجوبة يف العملية األوىل يف امللعب الكبري , "علي غيدي"واملعروف باسم , وزراء سلطة عبداهللا يوسف الذي حياربنا

لناس وكـان  يف حشد من ا" غيدي"وقد رمى املنفذ قنبلة كامت للصوت أمريكية الصنع أثناء وجود ) ملعب باكستاين(املسمى 
ومبا أنه , خياطب اجلماهري وكأنه منقذهم اجلديد ومل يكن قد ظهر نواياهم السرية يف دعوة اجليش اإلثيويب الحتالل الصومال

, أن يغتالهأما ما كان جيهله أن هناك شاب يريد , من قبيلة اهلوية فلم يكن هناك صعبوبات يف حشد الناس فهو يف وسط قبيلته
أما من نصب العداوة علينا مباشرة فهذا بال شك , باإلغتياالت السياسية يف أشخاص ال حياربوننا مباشرة أكرر أنين ال أؤمنو

وليس هناك تكفري وغريهـا   ةلذا حنن يف حرب واضح, كما أنه لن يتركنا إن وجد هو الفرصة, لن نتركه إن وجدنا الفرصة
ومل ينتهي األمر . وقد قتل معظم حراسه, وانفجرت ولكنه مل يقتل كان األخ فوقه متاما ورمى القنبلة اجتاهه, كما يظن البعض

وهي عبارة عن عبوة ناسفة , هنا بل كثف اإلخوة حماولة إغتياله ألنه الرأس املدبر حملاولة تصفيتنا وكانت العملية الثانية جاهزة
اخل سيارته وقد استمرت السيارة برميوت كونترول وقد دمرت السيارات كلها مبا فيها سيارته وقتل حارسني شخصني يف د

وكانت العلمية موجهة من قبل خلية خمتـار  , يف السري دون إطارات وكانت العملية يف منطقة فندق رمضان يف مناطق قبيلته
  .وخطط هلا األخ يوسف الترتاين

ومل , حبريـة بعد العملية هرب علي غيدي فورا إىل بيداوا وأصبحت مقديشو ال تطيقهم فهم ال يستطيعون التحرك 
يكن هؤالء يعلمون بالضبط من وراء هذه العمليات إال أم كانوا يشكون يف احملاكم اإلسالمية اليت كانت تتـوزع بشـكل   
عشوائي يف املدن الصومالية ومل يكن هناك أي تنسيق بينها كما سبقت وذكرت ذلك عندما تكلمت عن احملاكم اإلسـالمية  

وكما نعلم فإن احملاكم قد ساعدت يف والدة حكومة عبدقاسم صالد ولكن ولألسـف   ,وظهورها بعد سقوط النظام السابق
, الشديد مل تتعاون احلكومة معها وفشلت االتفاقيات اليت أبرمت لكال الطرفني وزاولت احملاكم عملها يف الشارع الصـومايل 

ويف نفس الوقـت كـان   , حيب اإلسالم والشريعةوكما نعلم فإن احملاكم هلا شعبية واسعة بطبيعة احلال ألن اتمع الصومايل 
, هناك توافق بني القبائل خبصوص هذا األمر وقد استطاع اإلسالم مجع مشل كل هؤالء حتت سقف الشريعة واحملاكم اإلسالمية

  . وسوف نرى التطورات اليت ستشهدها احملاكم بعد فترة وجيزة حيث أن  اهللا سوف يفتح هلا فتحا مبينا الختبارها
  

  رك اخللية إىل كيامبوينحت
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لقد توافق الشباب مع شبكة التجار الصوماليني ووافقـوا  , ما زلت أحتدث عن القاعدة يف القرن األفريقي وعملها
وطبعا هذه ليسـت  , م2006وكنا يف بداية سنة , سق بينهمنعلى الرتول إىل كيامبوين وكان األخ عبدالقادر دوجانة هو امل

باب كانوا خمتلفني وقد تصاحلوا وفرحت لذلك األمر رغم أم ال يعرفـون أنـين أتـابع هـذه     حيث أن الش, عملية سهلة
كانت االتفاقية واضحة أن اخللية تم بالتـدريبات  , التحركات وجتهزت اخللية اخلاصة بالشيخ أسامة وحتركت إىل كيامبوين
التجارة يف كيامبوين وفتح املدارس وختصيص رواتـب   واألمور العسكرية وأما التجار فيمولون كل العلمية مبا يف ذلك تنشيط

مل أخبل على إخواين رغم أم مل يكونوا يعرفون أنين أدعم كل نشاطام فقد كانت تقارير عملـهم  , للمدرسني وما إىل ذلك
ضعة انيات املتواتصل إيل والتجار كانوا يشاورونين يف سري العمل وكنت أشجعهم على التواصل وقد ُرتب األمر بأن تسلم امليز

ثة أشـهر  فإن فترة تدريبية واحدة ملدة ثال, أعرف جيدا كيف أن التدريبات تكلف الكثري من املالو, الشهرية لألخوة مباشرة
وهذه طبعا , حيث املعدات والطعام واألدوية, ألف دوالر 100فردا تكلف ذلك أكثر من  150و 100وبعدد يترواح بني 

على املضمون حيث جيـب علـى    ناركز, ى لفترة يوم واحد فقطيوش النظامية فهذا ال يكفي سوميزانية متواضعة أما يف اجل
وهكذا . مع مراعاة صحتهم طبعا, الشباب التكيف مع اجلو التدرييب وترك الكمليات واإلهتمام برفع مستوى الفرد أثناء القتال

وحترك هؤالء بزوجام إىل منطقة كيامبوين , ألسباب أمنية وصل مجيع اإلخوة إال األخ عبداجلبار الكيين فقد امتنع من الرتول
وقـد مت  , ومتكن هؤالء اإلخوة الثالثة من إدارة التـدريبات , الساحلية وابتعدوا عن مقديشو وهكذا هدأت اإلغتياالت قليلة

ـ , وتكفل عيسى الكيين بقيادة اجليش, تسليم املسؤولية العسكرية للمنطقة لألخ طلحة السوداين ى يوسـف الـترتاين   واكتف
بتدريب القوات ورفع مستوى ااهدين يف جمال التدريبات اخلاصة فهو ميلك الكثري من التدريبات اخلاصـة حيـث تطـوير    

وطبعا مل يكن هذا اإلختيار عن رضى اجلميع فقد تفرد الشيخ حسن تركي يف تعني هؤالء وأصـبح األمـر   , العبوات الناسفة
, ولكن كان هناك مدرب آخر صومايل وعـاملي , ا حممد الترتاين قد ترك الصومال هو وزوجتهوطبعا ال ننسى أن أخان, واقع

تدرب يف معسكرات خلدان وقد درس يف روسيا وكان هذا األخ املتواضع يساعدهم وهو من قدمى ااهدين يف أفغانسـتان  
وأرسل إىل , على ما يرامكانت األمور تسري إذن , وامسه املعلم قاسم وهو خبري يف تصنيع املتفجرات فقد عاش مع أبو خباب

وكان اهلدف امللعلن واملتفق عليه مع التجار هـو  , أشهر 6مور على هذا النحو حلوايل وسار األ, املنطقة خمترب كامل للتصنيع
ـ   أن , هإرسال الشباب املسلم ااهد الذي جاء من كل أحناء العامل ليتدرب على السالح يف كيامبوين وهذا فرض عـني علي

وهكذا اتفقنا بأن يتم إرساهلم إىل منطقة األودجادين ملساندة اإلخوة ااهدين , يرسل إىل ساحة تكون اجلهاد فيها فرض عني
ومل يكن مضمون التدريبات زعزعة االستقرار يف كينيا كما يظن الكـثريون ممـن ال   , يف اجلبهة املفتوحة يف غرب الصومال

مل تكن كينيا تضايقنا كما أا السبيل والطريق األسهل للشباب املهـاجر للوصـول إىل   , يايعلمون حقيقة خلية شرق أفريق
من أجـل  , العمليات يف داخلها وقد منعنا, ن كينيا من أجل مصاحل علياوحنن نغض الطرف ع, الصومال من أجل التدريبات

وكانت احلكومة الكينيـة تعلـم   , عامل لكيامبوينفأي عملية يف كينيا ستحرك ال, إعطاء فرصة الستقرار التدريب يف كيامبوين
وال ننسى أن اجلواسيس من الباجون الساكينني يف اجلانب الكيين كانوا يترقبون كـل  , جيدا أن هناك نشاط كبري يف احلدود

مع األمر حتركاتنا وهناك أجهزة مزروعة يف داخل القرية إلعطاء معلومات دقيقة للسي أي إيه وكنا نعلم ذلك أيضا ونتعامل 
ألن هؤالء اجلواسيس مل يكونوا ليبقوا عندنا حلظة بعد كشفهم فهم كانوا يستخدمون الصيادين لنقـل أي  , وكأننا ال يهمنا
ومع ذلك مل نعلن احلرب ضد احلكومة الكينية ألا مل تتدخل مباشرة يف حربنا ضد الكفر العـاملي املتمثـل يف   , جديد إليهم

فهي , رغم أا تشارك بشكل فعال فيما يسمى احلرب على اإلرهاب وهذا بضغط أمريكي عليها ,الصهاينة اجلدد يف واشنطن
وقد فعلنـا ذلـك عنـدما    , وعلى كل حال كان من واجبنا تقدير األولويات هلذه املرحلة, ال تريد ألا لن تقوى على ذلك
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من األفارقة من القبائل الكينية مثل الكيكويـو  ومعظم الشباب الذين كانوا يف معسكرات كيامبوين هم , حددناه بالتدريبات
وغندا وإثيوبيا وكذلك آتى إىل املنطقة الكثري من إخواننا األوروبيني وهناك بعض العـرب  اجلالوا وهناك شباب من ترتانيا وأو

  . والصوماليني الكينيني
ولكـن  , اتلة القوات اإلثيوتية هناكلقد اتففنا مع املمولني على أن اهلدف الرئيسي إرسال الشباب إىل األوجادين ملق

بسبب بعض الظروف الداخلية مل تستطع هذه اموعات املهاجرة أن تتحرك إىل األوجادين وقد انزعج الكثري منـهم ألـم   
أصبحوا بال عمل بعد التخرج من التدريبات وقرر بعضهم العودة إىل أوطام وهذا ما كنا خنشاه ألم سوف حياولون تطبيق 

فلم نرد أن نكون جزءا من عملية ختريبية , علموه يف الناس يف أوطام بسبب أن بعض هؤالء كانوا حديثو عهد باإلسالمما ت
وبعـد  , كان خيارهم الثاين الذهاب إىل األوجادين, لقد منعناهم بكل قوة من التصرف دون أوامر, ستشهدها الدول ااورة

وعملوا جلسة معهم لتهدئتهم وأوصـوهم  , يامبوين أقصد الشيخ حسن وطلحةأن جلس هؤالء دون أي علم انتبهت إدارة ك
األوجـادين كمـا     أسترح لألسباب اليت أدت إىل عدم إرسال هذه اموعات إىلومل, قليال حىت يفتح اهللا عليهمعلى الصرب 

حترك يف الصومال أو األوجـادين   فالقبلية تلعب دورا كبريا يف أي, تحدث عن هذه األمور اخلالفية فيما بعداتفقنا ولكن سن
  . فيجب أن نتعامل مع الواقع, ومعرفة هذا األمر يريح من يتعامل مع الصومالني

أثناء وجود الشباب يف كيامبوين ازدادت نشاط اجلواسيس يف مقديشو حيث بدأت املوساد بارسال أفضل ما لديهم 
وجنسيته فرنسية وكانت مهمته هو إختراق ااهـدين فقـد   ه العقل فقد أرسل شاب فلسطيين إىل الصومال ليال يتخ بطرق

تعلمت املوساد من التجربة الفرنسية اليت جنحت عندما زرعت املخابرات الفرنسية شابا من السلفية اجلديدة يف خلية جهاديـة  
فقد عرف كل حتركات  ومبا أنه القائد, واستطاع هذا املزروع أن يصل إىل القيادة, من مشال أفريقيا وكانت تنشط يف فرنسا

أفراد اخللية وأدى ذلك إىل تفكيكها فالسلفية اجلديدة هي ال ترى اجلهاد بأي طريقة من الطرق مهما صنفت عملها بأا من 
فال يوجد مصلحة يف أن تكون واشيا خبيثا جمرما وجاسوسا ضد إخوان لك يف الدين وتؤدي م إىل , أجل مصحلة املسلمني
وحنن طبعا ال يربطنا معهم عمل تنظيمـي  , وكانت ضربة قوية هلؤالء الشباب, يق عمليات كاذبة عليهمغيابات السجون بتلف

أما خبصوص رفع السالح وضرب اتمعات األوروبية من قبل شباب تعاهدوا وتعاقدو مع , بل حنزن لسجنهم ألم مسلمون
وذكرت رأي الشيخ , وقد ذكرت ذلك بالتفصيل سابقا, تلك اتمعات إنين شخصيا ال أري ذلك األمر من الناحية الشرعية

إن اجلهاد عبادة يشترط فيها االستطاعة واملال وال سبيل خللق املشاكل لبقيـة  , أسامة واللجنة الشرعية للقاعدة يف ذلك األمر
للتجسـس   على كل حال أرسل هذا الشاب الفلسطيين الفرنسي, املسلمني بسب بعض التصرفات اخلاطئة يف بعض األحيان

أما طريقة إرساله وزرعـه  , وحملاولة خرق الصفوف والوصول مركز القرار لكي يتمكن من معرفة نشاط القاعدة يف الصومال
فقد كانت هناك مسرحية طويلة بدأت بالسـجن يف  , بني ااهدين وبالذات يف وسط خلية خمتار اليت كانت مقربة منا جدا

ي الفلسطيين يف احدى سجون اإلثيوبية وكان معه شباب الصومالني وأخ بريطاين إثيـويب  إثيوبيا فقد ظهر هذا العميل املوساد
ثناء االفراج عنهم وضعو اجلاسوس الفلسطيين ساد أن يفرجوا عن هؤالء الشباب وأوتعمد اإلثيوبني بأوامر من املو, إمسه شاكر

عض الشباب الصـومالني يف  عمل عالقات ممتازة مع بالذي تظاهر يف السجن أنه جماهد فلسطيين يريد أن جياهد يف الصومال و
وأصبح هذا اجلاسوس زميال لإلخوة لفترة طويلة وأحبوه جدا وكاد أن , رحلوا مجيعا إىل احلدود الصومالية اإلثيوبيةو, السجن

, الشـاب  وشكت يف تصرفات هذاسابقا يف السجون اإلثيوبية ين لو ال شكوك بعض القيادات  اليت تواجد يصل إىل كيامبو
التربعات ومجع ن اإلخوة الرحيل إىل فرنسا جلمع وبعد فترة طلب م, ومع ذلك بقي مع قيادات الشباب الصومايل لفترة طويلة

ومل , والواضح أنه ذهب ليعطي آخر التقارير عن اجلهادين يف الصـومال , الشباب األوروبينن للجهاد وقد تركوه حبسن ظن
, صل باإلخوة ودون إخبار أحدفقد شجعته املوساد وأرسلوه من جديد إىل مقديشو دون أن يت, يعلم أن اهللا كان له باملرصاد



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
27  

 

 War against Islam                                    27الحرب على اإلسالم                                                    
 

وهذا كان أكرب خطأ ارتكبه فنحن نعلم من , )صحايف هوتيل(صل متخفيا متاما يف مهمة جديدة وقد نزل يف الفندق الكبري فو
على كـل  , وتتم الصفقات املشبوهة يف ذلك املكان إم السراق واحلرمية وكبار ارمني واجلواسيس, يسكن يف ذلك الفندق

ال "ويبدوا أنه كان جيهل القاعدة الصومالية األساسية اليت أكررهـا دائمـا   , حال بقي متخفيا ظنا أن الشباب لن يصلوا إليه
تـرف أنـه   وراقبوه جيدا مث اعتقلوه واسـتجوبوه واع , فقد تسرب خربه عرب عمال الفندق إىل اإلخوة, "أسرار يف الصومال

وهكـذا  , جاسوس للموساد وقد أرسل للبحث عن شباب الشيخ أسامة وذكر يف التحقيقات إسم األخ أبو طلحة السوداين
  .ذبح هذا العميل املوسادي جزاء خليانته ألمته

 فقد كنا نتعامل مع احلكومة الصومالية على, م مل يكن هناك جديد بالنسبة لنا2006لقد دخلنا يف شهر فرباير سنة 
أساس اخلصم اللدود فإننا نعلم من وراءها وكذلك اجتهد اإلخوة يف فترة سنة كاملة يف تدريب الكوادر وااهدين للمرحلة 

وقـد  , بالتحالف ضد اإلرهابشو شكل أمراء احلرب حتالفا مسوه وعندما نشط الشباب يف قتل اجلواسيس يف مقدي, القادمة
فأمريكا عن طريق مبعوثهـا يف  , وهنا فهمنا بأن احلرب قد اختذت منحى آخر, بوركوا من قبل فرعون واشنطن أقصد بوش

سنة وقتلوا وذحبـوا   16قررت أن تساند هؤالء األمراء الذين أبادوا الشعب الصومايل لفترة " جاندي فريزىي"القرن اإلفريقي 
ن البد لإلخوة يف احملاكم اإلسالمية أن وهنا كا, إال أن أمريكا ال مها كما سبقت وقلت إال مصلحتها فقط, وأرعبوا الناس

يشكلوا حتالفا إسالمية مجعت مجيع أطياف الشعب الصومايل مبا فيها القبليني ملواجهة هؤالء األمراء ارمني املطلوبني لـدى  
فاقية بقيـادة  حمكمة يف املنقطة الوسطى وكذا دخل إخواننا ااهدون يف االت 11وقد جنحت اخلطة وحتالفت , احملافل العاملية

أمحـد  (وكذلك األخ خمتـار  , األخ آدم عريو وهو أخ قدمي شارك معنا يف احلرب ضد األمريكان يف التسعينات يف مقديشو
وهذه اخلالية تعترف مبجهودنا السابقة , وكلهم من شباب الشيخ حسن طاهر أويس) أبو منصور الراحاويين(واألخ , )عبدي

ولذا كانت حتاسب , الكوادر يف التسعينات ءفنحن قد دربنا معظم هؤال, وجادينواأل يف الصومال ومقديشو وبوساسو ولوق
وهكذا تشكلت جبهة إسالمية جديـدة  , كذلك بل هي متعاونة ومتحالفة معها تهذه اخللية أا من القاعدة وهي طبعا ليس

  .ملواجهة التطورات اجلديدة

  التحالف الشيطاين ضد ما يسمى باإلرهاب
  

كما تشكلت اجلبهة , هة الشيطانية حملاربة اإلسالم وأبناء األمة باسم ما يسمى بالتحالف ضد اإلرهابتشكلت اجلب
اإلسالمية ضد كل من يتحرك يف الفلك األمريكي يف الصومال وعرفت باحملاكم اإلسالمية وهي تشكيلة إسـالمية عجيبـة   

لفي الدعوي وهناك الفكر اإلخواين و الفكر اإلسالمي فهناك من حيمل الفكر السلفي اجلهادي والس, ومكونة من عدة أطرف
وقد اتفقت هذه األفكار كلها يف أمر واحـد وهـو حماربـة    , وجيمعهم عقيدة واحدة وسليمة وخالية من اخلرافات, القبلي

يالء علـى  ومل جترأ احملاكم على االست, كانت املعارك تدور ببطئ وحبذر شديد لدى اجلانبني, التحالف الشيطاين ومن سانده
وهذا يعين بأن األمور مل تكن , وتراعي امللف احلساس القبلي, مواقع اخلصوم بل كانت تدافع عن نفسها بالرد على اهلجمات

وتسارعت األحداث عندما أرسل برقية إىل الشيخ حسن تركي يف كيامبوين من قبل الشيخ أبو بكر عداين وهو , واضحة بعد
شر الكثري من الشـباب  وقد استب, "أن تعالوا وانصرونا"ومفادها , لساكنني يف مشال مقديشوتاجر صومايل من قبيلة األبقال ا

النداء فهم كانوا قد انتهوا من التدريبات وتأخر ملف إرساهلم إىل غرب الصومال بسبب اخلالفات القبلية وعـدم   املهاجر ذا
منها ضيق املعيشة وشدة الطبيعة وقلة الـزاد يف تلـك   جدية بعض األطراف يف نقل الصراع إىل الداخل هناك ألسباب كثرية 

الشباب من الذهاب إىل األوجادين ولكن إدارة كيامبوين اليت كانت متكونة مـن أوجـادينني   ميانع وطبعا مل يكن , اجلبهات
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عن مناطقهـا   صوماليني وكينيني مل يتحمسوا من إرسال هذه الدفاعات إىل أثيوبيا بل كانت تريد أن تستفيد منها يف الدفاع
شدة الوضع هناك فهذا يبقى  وهذا األمر أفهمه جيدا ومهما أرادت األطرف تربير عدم إرسال الشباب إىل األوجادين مبوضوع

الشباب بتلك األنباء ألم قد انتظروا طويلـة دون أي  لقد فرح , كل األطراف األوجادنيةفاألمر لدى واضح خلربيت ب, ثانوي
هناك منهج متكامل حبيث يشرح للشباب أنه إذا مل يوجد اجلهاد فيمكنهم أن يعودوا إىل ديارهم  عمل جهادي وطبعا مل يكن

كل هذه املفاهيم كانـت وال  , ودعوة الناس إىل الدين أو بر الوالدين أو العمل من أجل املباحات الدنيا لكسب الرزق لألهل
وهـذا طبعـا لـيس    , هاد هو كل شيئ وغريه ليس بشيئالذي يصور له أن اجل ينكثري من الشباب ااهدلدى  زالت تغيب

على اإلخوة يف لبنان ما جيري يف فلسطني واحلرب الشرسة  وكان بعضهم يسمع, صحيحا وسوف أشرح هذا املوضوع الحقا
  .ابينيحىت فتح اهللا عليهم بأن أعلن احللف الشيطاين احلرب رمسيا على ااهدين ووصفوهم باالره, وال يدرون ما ينبغي فعله

  

  سطع جنم اإلسالميني
  

م حترك الشيخ حسن ومع األخ طلحة السوداين ويوسف الترتاين وعيسى الكيين وأكثر 2006يف الشهر الرابع أبريل 
فكـان  , وكان هذا األمر ملفت جدا, من ثالثون من الشباب املتدرب من املهاجرين واألنصار وحتركوا بثالث سيارات فقط

وهنا تغـريت  , رية يتواجد فيها قطاع الطرق ولكن ومع ذلك وصلوا إىل مقديشو يف مطلع شهر مايوعليهم املرور مبناطق خط
وهو كان من أمراء احلرب سابقا وتاب إىل اهللا ووضع يده مع ااهدين " يوسف عيدعادي"األمور بسرعة فقد انضم الشيخ 

وبقدوم اإلخوة من كيامبوين وانضـمام القبائـل يف   , ولهوأيد احملاكم اإلسالمية وانضم إىل احللف اإلسالمي لنصرة اهللا ورس
وهنا بدا األمر واضحا فقد صـورت املعـارك   , يل لصاحل ااهدينبدأ ميزان احلرب مي, و بسالحها لإلخوة ااهدينمقديش

غولني بنهائيات وأظهرت قناة اجلزيرة جلميع العامل ما جيري فعال يف الصومال وكانت القضية واضحة رغم أن الناس كانوا مش
إال أن اجلزيرة مل تستسلم يف موضوع تغطية ما جيري يف , كأس العامل لكرة القدم يف أملانيا وكذلك احلرب يف لبنان وفلسطني

فقد فتحـا اهللا  مل يتأخر اجلواب , فعندما دعا الشباب املوىل عز وجل لنصرم, "النصر فرحة لالختبار"وكما يقال , مقديشو
كانت احملاكم واإلخوة قد حتركوا من باب الدفاع عـن  , أكرب حجما مما تصوره عقول الشبابه ح ولكنالفتعليهم بالنصر وب

أما أمراء احلـرب  , وهذا كان أكرب أمنيتهم أن يدافعوا عن شرفهم بكل فخر ومل يتوقعوا ما سيحصل بعد ذلك, النفس فقط
فأوال مـن  , على قتال هؤالء بغض النظر عن تصنفيهم الشرعيوقد أمجع علماء الصومال , فكانوا مغرورين بأمريكا وأمواهلا

, باب الدفاع عن النفس وثانية إن بعضهم حيارب حتكيم الشريعة يف الشعب الصومايل املسلم وكـانوا واضـحني يف ذلـك   
وهـذا  , ةوبعضهم وبشهادة العلماء يف الصومال قد ارتدوا و تركوا اإلسالم سرا وثبت أن لديهم نشاطات غري إسالمية سري

ون الشـيطان وبعضـهم اعتنـق    دأن هناك مرتدون يف السعودية يعب ملفنحن نع,  من املناطق اإلسالميةاألمر حيصل يف الكثري
إىل  وأعـود .  هذا االإن هناك نشاطات سرية كثري يف, النصرانية ولكنهم خيفون ذلك عن السلطات ألال تقام هلم حد الردة

, مل أتعب نفسي يف تصنيف هؤالء فال جمال لتضييع الوقت يف القيـل والقـال  , فهم الشرعيأمراء التحالف الشيطاين وتصني
فقتاهلم واجب شرعا رد كوم قطاع طرق ينهبون أموال الناس ويضعون العراقيل واحلبال أمام أمة حممد صـلى اهللا عليـه   

انبا ليتركوا الفرصة للشعب الصـومايل ليـنعم   سنة وقد حان الوقت لتطبيق حد احلرابة عليهم أو ليتنحوا ج 16وسلم ملدة 
  .بالسالم واالستقرار
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يف مقديشو أثناء هذه التطورات السريعة فقد كنت مشغوال يف هذه الفترة بالذات يف ترتيـب عمليـات    مل أتواجد
كن أصبتنا مصـيبة  ول, ميدانية ضد عبد اهللا يوسف وكانت العملية ستنفذ يف احدى الدول اإلفريقية الوسطى أثناء زيارته هلا

أكثر مـن   فقد ألقت, اهللا يف عملية وصفت باجلبانةمقتل أخونا البطل وأسد اهللا يف العراق األخ أبو مصعب الزرقاوي رمحه 
وما أدهش اجلميـع هـو أن القـوات    , فإن اإلنسان ميوت بطلقة, نصف طن من املتفجرات عليه وهذا أمر عجيب وغريب

وجوده ومل نفهم سبب عدم إقتحامها للمكان ليتجنبوا قتل األطفال والنساء ولكن مـن   األمريكية كانت تعرف مسبقا مكان
وال أدري ما املانع إذن بأن يكون نساءهم , يعرف حقيقة هذه القوات يعلم بأن دماء أطفالنا ونساءنا وضعفاءنا حالل عليهم

أمثال الشيخ املغفور له حممد بن عثيمني عندما سئل  وهذا ما أفىت به علماءنا, وأطفاهلم ودماءهم حالل علينا مادمنا يف حرب؟
وهـذا  , )عتدى عليكما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما(عن قتل نساء الكفار احملاربني وأوالدهم فاستشهد باآلية 

, ديث صـرحية فنحن قد منعنا من قتل النساء واألطفال بأحا, )وجزاء سيئة سيئة مثلها(بل من باب , ليس من باب االنتقام
ولكن الشيخ بن عثيمني أوضح جليا أنه إذا كان الكفار لن يتوقفوا من قتل نساءنا وأطفالنا إال إذا استهدفنا نساءهم وأطفاهلم 

وما دون ذلك ال  ,هم إىل عدم استهداف نساءنا وأطفالنا أقصد من باب التعامل باملثل فقط فهذا جائز كما أفىتعمن باب دف
فلم يستهدفهم مباشرة بل استهدفهم غري , إىل عدم استدهدافهم التباع السنة الرسول صلى اهللا عليه وسلمأميل و, جيوز طبعا

أصلح فأجره على وفمن عفى (وطبعا إذا أكملنا اآلية سنجد أن اهللا يقول , قاصدا عندما حاصر الطائف وقصفهم باملنجانيق
كان يتمىن الشـهادة  رب دولة يف العامل ليبقى هو على قيد احلياة بل وعلى كل حال فإن األخ الزرقاوي مل يكن يقاتل أك, )اهللا

والشهيد يغفر له كل ذنوبه مـن أول  , على يد أكرب دولة كافرة يف زمننا ويكفي هذا شرفا ألخينا الزرقاوي وقد ناهلا بشرف
الرجل أن جسمه قد وجد كامال ومن كرامات هذا , ونسأل اهللا أن يتجاوز عنه ويتقبله من الشهداء آمني, قطر دم خيرج منه

بل وجد حيا وكان يتلفظ بكلمة التوحيد الإله إال اهللا حممـد رسـول اهللا قبـل    , بعد إلقاء تلك األطنان من املتفجرات عليه
وطبعا مل يتـأخر  , لقد أتعبت من بعدك يا زرقاوي, وهذه الرواية بشهادة اجلنود الذين أدركوه قبل خروج الروح, استشهاده
وهذا األخ تعاملت معـه  , ثري بل باشروا يف تنصيب األخ أبو محزة املصري ليكون أمريا للقاعدة يف أرض الرافدينالشباب ك

 نكن مقربني رغم أننا تواجدنا يف فترة واحدة يف اجلهاد األول يف أفغانستان إال أنه كـان  فالزرقاوي ومل, ثر من الزرقاويأك
انستان يف الفترة الثانيـة  معه يف أفغ املصري فهو مقرب جدا منا فقد عشنا ا محزةأم, ينتمي لفكر وكنت أنتمي للقاعدة وقتها

, حفظه اهللاأمين الظواهري الشيخ الدكتور يف مجاعة اجلهاد املصرية بزعامة وهو عضو ثابت , يمت اإلمارة اإلسالميةقعندما أ
أقصد أنين تعاملت ,  وزاهد يف نفس الوقتوهو أخ صبور وعابد هللا, 9-11وهذا قبل أن تنتدمج اجلماعة معنا بعد أحداث 

ـ يأختري لإلمـارة ونسـأل اهللا أن يع   مع هذه الشخصية  عن قرب وهو رجل ال حيب اإلمارة أصال وقد تعجبت عندما ه يف ن
لقد فهمت من أول حلظة إختيار األخ محزة كأمري يف العراق , جدا مواصلة ما بدأه األخ الزرقاوي وطبعا ستكون مهمته صعبة

ألن محزة ينتمـي إىل الفكـر   , ن هناك تغريات يف االستراتيجيات وسوف يظهر بعض التشدد يف التعامل مع بعض امللفاتأ
ونعلم  ,عدم القبول باآلراء األخرىوأقصد هنا اإليديولوجية املصرية املتمثلة يف , أكثر ادي املصري الذي مييل إىل التشدداجله

لقد توقعت أن تتزايد العمليات الـيت  , توسيع ومتسك برأيها فقط هائل اخلالفية اليت فيجيدا أن اجلماعة تتشدد يف بعض املسا
وسوف تتراجع املواجهات مـع قـوات   , ستسهدف كل من يقف ضد برنامج األخ محزة ولن يستثىن بعض املدنيني يف ذلك

 ألمر كثريا فالبغدادي ومحزة املصري مهاوطبعا مل يتأخر ا, اإلحتالل من أجل تصفية احلسابات مع املخالفني ملنهج األخ محزة
أو  سواء كانت من بعض ااهدين, سواق كثرتمليات اليت تستهدف الشيعة كهوية ويف األمن مشكاة واحد لذا رأينا أن الع

لقد قلقت كثري من هذه السياسات اليت ستؤدي إىل تنفري الشعب العراقي وبدال أن يكون يـدا  , اجلماعات الطائفية األخرى
واألخ محزة , مساندا للقاعدة كما يف عهد الزرقاوي فيمكن أن ينقلب على القاعدة إن مل تتدارك إدارا يف العراق هلذه األمور
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فالدماء أمره عند , املصري أو أبو عمر البغدادي وكل قيادي جهادي يف العامل أدرى مبا يفعل وسوف يسأله اهللا عما استرعاه
كل من شهد بال إله إال , فهناك أحاديث واضحة يف ذلك, تل املسلمني مهما كان اختالفنا معهمإىل عدم ق وأدعو,  عظيماهللا

فنحن نقاتله ليس ألنه كفر , إال من شارك احملتل يف حربه ضدنا سوءا كان سنيا أم شيعيا, اهللا واستقبل قبلتنا فدماءه حرام علينا
  .بل ألنه يف صف العدو وهذا أمر واضح, أو مل يكفر

أجلنا العملية اليت جهزناها لعبداهللا يوسف ألسباب أمنية كانت دد اخللية اليت أرسـلناها للعمليـة وكـذلك    لقد 
وقررنا بعد ذلك أن نتحرك إىل مقديشو بسرعة ألن الوقائع كلها تنبئ أن التحالف , التطورات السريعة اليت حتصل يف مقديشو

وفعال كانت املعارك شرسـة وكانـت األحـداث    , شيطانية ستهزم قريبالقد ظهرت للعيان أن اجلبهة ال, األمريكي يتهاوى
  -:كالتايل

بدأت اإلشتباكات يف مقديشو حيث قام اإلخوة بصد هجوم شنه قائد ميداين من قبيلة العاير ويسمى عبـد وايل   -
  .عا عن النفسوهذه كانت الشرارة األوىل لبدأ املعارك الطويلة واملستمرة يف العاصمة وكانت القضية كلها دفا

وقد شجعهم على , قررت احملاكم أن تبادر وتترك استراتيجية الدفاع واتباع منهج خري وسيلة للدفاع هو اهلجوم -
ذلك الشيخ أبو بكر عداين وسلحهم تسليحا جيدا وأسندهم مبقاتليه وكان اهلدف الرئيسي من العلميية االستيالء على املينـاء  

و الشريان الرئيسي للمجرم بشري راغي وبعض قطاع الطرق من قبيلة الدودوبلي املسـيطرون  وه, )عيل معان(الصغري املسمى 
وهكذا ركـب الشـباب   , وقد خططت العملية ومل يكن هناك سبيل آخر غري مفاجأة األعداء, على منطقة سوس وما حوهلا

 فاجأوا العدو ونفذوا العمليـة وجنحـوا   الشاحنات اليت حتمل املؤن واملواشي وعربوا احلواجز دون أن يفهم أحد مبا جيري مث
  .وكانت هذه املناطق األوىل احملررة يف مقديشو

وتشجعت احملاكم بعد هذه العملية وبدأت تفكر يف توسيع عملياا يف مقديشو حملاولة السيطرة عليها وقد قررت  -
العسكرية يف هذه املعركة وبدأت شوكة  حيث مقر عبدوايل وقد غنموا الكثري من السيارة, )7-7(بعد ذلك أن اجم منطقة

  .احملاكم تكرب بسرعة
وأريد أن أفهم القـارئ  , كانت هذه العملية من أصعب العمليات اليت واجهت شباب احملاكم: ملحمة سي سي -

ويف بـادئ  , وينتمى الشيخ شريف أمحد إىل أبناء تلك القبائل, طبيعة هذه املنطقة فهي تقع يف مشال املدينة حيث قبيلة األبغال
ولكن دون أن حتقق أي نصر عسكري لذا طلبوا النجدة مـن  , األمر اكتفت جمموعات من نفس القبيلة مبحاربة ارمني هناك

فيها الكثري من املهاجرين ويقود تلك القبائل قادة مـن القاعـدة دون أن   يت كانت مشهورة حبسم املعارك كتائب كيامبوين ال
, الشيخ حسن يف الواجهة حيث يتعامل مع قادة احملاكم بصفته املسؤول عن تلـك الكتيبـة  فقد كان , يعرف أحد حقيقتهم

واجته هؤالء ملساندة احملاكم وقد قتل الكثري منهم يف هذه املعـارك  , ومعظم شباا من الكينني واألوروبني وشباب األوجادين
والشباب من جهتهم , ن يتم هناك هدنة ووقف الطالق النارفقد اتفقت القبيلة اليت تقاتل الشباب مع احملاكم بأ, بسبب اخليانة

ن رجال القبائل املعادية كانوا أثناء اهلدنة يتجولـون يف منـاطق   جهله الشباب أوما  ,كانوا ينفذون أوامر احملاكم اإلسالمية
لـذا  , يةلقات النارالشباب ورميهم بأقوى الطالشباب ويدرسون أماكنهم جيدا مث إذا حل الليل نقضت العهد وبدأت بقصف 

مل يفهموا أـم  , قتل الكثري من إخواننا ومع ذلك صمدوا بشكل عجيب وقد تعجب كل القبائل من صمود هؤالء الشباب
فهم يقاتلون بتفويض من احملاكم اإلسالمية وطلبا لرضى اهللا يف حتكيم شريعته وحماربة من يريد , يريدون الشهادة يف سبيل اهللا

وقـد حصـل   , قد كان معظم رجال القبائل من اجلنود السابقني يف عهد سياد بري فهم جييدون الرمايةل, الفساد يف األرض
فطلع على سطح مبىن الشهداء حيث قنصه أحـد رجـال   , حادث عجيب عندما تقدم األخ أبو مرمي وهو صومايل بريطاين

لذا تصلب أعضاء هذا األخ الشهيد , مكنا جداألن القناص كان مت ومل يتمكن أحد من الطلوعالقبائل وبقي هناك لعدة أيام 
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عندما انتهت املعارك وانتصر الشباب أخذوه بـنفس الوضـعية   ولكن ظهر كرامة عجيبة له ف, يةوبقي كما قتل بنفس الوضع
, وسحب منه السالح وهو بنفس الوضعية وأثناء دفنه وعندما أنزلوه مثواه األخري متددت مجيع أعضاءه وهذا فضـل مـن اهللا  

لذا جند أن يف نفس املعركة , وهذا ما أغضب الشباب كثريا, انت القناصة ال تعطي فرصة لإلخوة من االقتراب من اجلثثوك
وقد غضب اإلخوة كثريا عنـدما مل  , جثة أخ آخر هو عبد العزيز الصومايل يف مكان استشهاده إىل آخر أيام املعارك تترك

ولكن ومع هذه الشدة فقد نصر اهللا اإلخوة وكانـت  , طاء لسحب جثة األختقدر احملاكم من توفري مدرعة الستخدامها كغ
وامللفت يف هذه املعركة هو ظهور الطائرات التجسيية , خسائر القبائل فادحة وأدى هذه النتيجة إىل تسليم أسلحتها للمحاكم

واستمرت هـذه  , يات مناطق الشبابلتحاول إنقاذ األعداء وإعطاءهم إحداث, األمريكية اليت كانت تطري على أجواء املنطقة
والذي يعرف الصومال سيفهم معىن اخلالفات القبلية , أت القبائل تضعف وتتحدث عن الصلحوبد, املعارك تقريبا لفترة شهر

  . فهي ال ختتفي حىت ما بني اإلخوة ااهدين أنفسهم
, طقة سي سي ومنطقة سـوس كانت هناك عدة جبهات حيث اخلطوط األمامية يف منطقة مستشفى كيسين ومن –

لذا كثرت خطوط اإلخوة وانشغلوا لعدة جبهات يف آن واحد , )7-7(وكذلك أنشأ خط يف الكيلومتر أربع وكذلك منطقة 
أوضح هلم بـأن  فويف هذه األثناء عمل املدعو عبدقيديد اجتماع مهم وشرح لبقية ارمني استراتيجيته , انتظارا حلسم املعارك
وهذا , وينبغي تشغيلهم يف كل جبهام مث عمل هجوم شامل على كل اخلطوط بكل أنواع األسلحة, قليل عدد شباب احملاكم

, م1996ارم مشهور أنه مل يهزم يف أي معارك يف مقديشو وهو من فخذ قبيلة سعد اليت قتلت اجلنرال فرح عيديد يف سنة 
د شباب احملاكم ذلك اهلجوم والنتيجة كانت سـقط فنـدق   حيث ص, وقد نفذوا ما خططوا له ولكن اهللا كان هلم باملرصاد

لذا أصبحت منطقة كيلومتر أربع احليوي حيث مفترق طرقات اليت جتمع الشمال , صحفي يف وسط البلد وهو معقل ارمني
  .باجلنوب والبحر بالرب واملطار باملدينة وأصبحت هذه املنقطة حتت تصرف احملاكم

وهكذا نفذت العملية بعد صالة الفجـر وبعـد   , )سوق حوال(وم على منطقة امسها بدأ اإلخوة بالتخطيط للهج -
  ).جوهر(سعتني من املناوشات استوىل احملاكم على سوق حوال وفر ارمون إىل اجتاه أسيادهم حيث منطقة 

لعد بقيت اخلطوط يف مقديشو كما هي ولكن توقف القتال بداخلها وحتركت اجلموع إىل جهة الشمال حيث ب -
  .ووجدوا غنائم ال حتصى وال تعد لكثرا, وبعد يومني استوىل ااهدون على بلعد, )حممد ديري(اليت كانت حتت إمرة 

سلم املدعو قانريي من قبيلة املرسدي أسلحته إىل احملاكم ولكنه شرط أن يكون األخ أبو قتيبة , بعد سقوط بلعد -
وهذه القبيلة كانت األقـوى يف مقديشـو   , أمر مألوف لدينا وال مانع من ذلكهو من يستلم األسلحة ألنه من قبيلته وهذا 

االستراتيجية ) دانيلي(وكذلك منطقة , حيث مداخل سوق بكارا وكذلك مداخل امليناء) بارمودا(وكانت تسيطر على منطقة 
  .باالنتصارات السريعة وبدأ الشعب يفرح, وقد تقوت احملاكم لكثرة الغنائم, واليت حتتوي على املخازن املدفونة

بعد فترة وجيزة قررت احملاكم بأن اجم مدينة جوهر قبل احلسم يف مقديشو وهذه املدينة املهمة كانت حتـت   -
ومل تستمر طويال حيث وصـلوا إىل مشـارف   , وبدأت اهلجوم من مدينة بلعد اليت فر منها حممد ديري, )حممد ديري(إمرة 

نوب حيث كتيبة كيامبوين بقيادة القاعدة هـي الـيت   ذه املعارك احلامسة كانت أسود اجلساعات تقريبا وكل ه 6جوهر بعد 
وكذلك استسلم , واستولت احملاكم على جوهر وكانت الغنائم ال تطاق لكثرا وقد فتح اهللا على ااهدين, حتسم كل شيئ

). غلكيعـو (يبقى إال معاقل قبيلة سـعد يف  وانتهت اجلهة الشمالية ومل , بلدوين للمحاكم وسلموا للشيخ حسن طاهر أويس
دخلت قوات احملاكم بقيادة اإلخوة واجتهت ملباين األمم املتحدة مث تبني هلم بأن الشيخ شريف أمحد قد أعطى لكـل عمـال   

ـ , األمم املتحدة األمان وطلب من قوات احملاكم عدم املساس بأي شيئ يف تلك املكاتب وا واإلخوة طبعا نفذوا األوامر واكتف
عطـي  وأ, د معلومات يف احلواسب بال شكفسوف جن, باحلواسيب لكي يتأكدوا إن كانت املنظمة متورطة يف احلرب علينا
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, وبعد ذلك بدأ زعماء احلرب بتسليم السالح للقبائل اليت تنتمي إليها, للعمال األمان وتركوا بأجهزم ومل يلمسوا بسوء أبدا
 حـوال سؤول عـن سـوق   امل) حرن قنح(و, قانريي وعبدوايل(أثيوبيا ومن الطرائف أن  وهزم ارمون شر هزمية وهربوا إىل

ولكن من يعرف الصومال والطابع القبلي يفهم جيـدا  , كل هؤالء اعتقلوا وبال عبدوايل على سرواله خوفا من املوت, سابقا
وكذلك فر موسى صويب وبشري راغـي  , ليةأن هؤالء زعماء قبليني لذا وبدون أي مربرات مسبقة تركوا حلاهلم العتبارات قب

وقد اتصل املسؤول العسكري اخلاص ببشري رغي باحملاكم اإلسالمية ليسلم هلم األسلحة ألن احملاكم هددته , عن طريق البحر
  .باهلجوم عليه إن تأخر

قبائـل  واصل اإلخوة عمليام حيث استولو على شرق مقديشو وبلعد وجوهر وبلدوين مبساعدة واضحة من ال -
لقـد  , وكانت جمموعة كيامبوين ومن معها من اموعات املقاتلة التابعة للشيخ خمتار وآدم عريو هي اليت تتواجد يف املقدمـة 

مل , اخلرية الكافية لكيفية إدارة ملعـارك ية للمحاكم قيادات امليدان فلم متتلك ظهرت بعض التردد يف الكثري من املعارك احلامسة 
فقد اجتهـت قـوات   , ولكن بتشجيع من اإلخوة املهاجرين بدأت األمور تسري بسرعة, ها يف بداية األمرواثقة من نفس تكن

ومل جيـدوا أي مقاومـة   , الشباب كما كانوا يسموم يف املرحلة األوىل إىل مدينة  مقديشو حملاولة إخضاعها للمحاكم كليا
اين ويوسف الترتاين وعيسى الكيين ومجيع شباب املهـاجرين  وكان يف مقدمة كل هذه املعارك األخ طلحة السود, تذكر هناك
  . وشباب الشيخ كانوا يديرون املعارك بصفتهم خرباء وجنرالت احلروب رغم كوم مهاجرون, الفضالء

  

  معركة احلسم
  

وجهـز  , كان العامل يتابع التطورات عرب قناة اجلزيرة اليت استطاعت أن تنقل معظم مشاهد القصة مـن الصـومال  
وما حوهلا حتت قبيلة سعد وهي قبيلة واسـعة يف  ) بنادر(فلم يبقى سوى منطقة , لشباب أنفسهم ملعركة احلسم يف مقديشوا

عدم االستسالم على وقد عزمت , وال ننسى أيضا أا قبيلة الزعيم القبلي عيديد رمحه اهللا, مقديشو وينتشر الصوفية فيها كثريا
إذن , القبليـة وراء ظهـورهم   الشباب حتت لواء احملاكم قد تركوا ونسيت أن كل هؤالءظنا منها أن ما يدور هو أمر قبلي 

رجال شريرا يعبد السحر واألصنام ومشهور " عبد قيديد"وكان قائدهم , بتقدير غري موفق قررت قبيلة سعد أن تواجه احملاكم
ة يف الصراعات القبلية يف مقديشو وحـىت قـوات   وقد أخذه الغرور ألن قبيلته مشهورة بالشجاعة وهلا مواقفة تارخيي, بالسكر

) قيديـد (ومل يكـن  , م لكثرة حتصيناا1990سياد بري مل تستطع السيطرة على هذه املنطقة عندما بدأت الفوضى يف سنة 
ـ , يعرف أن أسود اهللا من ااهدين سيتمكنون منه وقبيلته عد وهكذا استعد اإلخوة وبدأ اهلجوم الشامل وقد قاومت قبيلة س

واستمرت املعركة ألربعة أيام متتالية وجرح , وجهة بنادر) 7-7(من جهة , بدأت املعركة باهلجوم من جهتني. مقاومة شرسة
وعندما رأى عزمية ااهدين انسحب إىل جامعة مقديشو حيث حصنه املنيـع ونصـب   , الكثري من اإلخوة واستشهد البعض

ومع كثرة الرماية وكثافة النريان انتظر الشباب مدة طويلة , ليت تسيطر عليها احملاكمأسلحته الفتاكة كلها ووجهها إىل املناطق ا
قائد ميـداين  " نور ديري"وقد استطاع اإلخوة من فعل ذلك عندما قرر األخ , وف جنودهفيف التفكري على كيفية إختراق ص

استطاع بفضل اهللا مث , تائب ااهدين املقاتلةأصبح قائد لك و, م1993معسكراتنا سنة  يف وقد تدربمن شبابنا األوجادينني 
وعندما , بشجاعته الفذة أن يقفز هو وجمموعة صغرية من الشباب إىل لداخل املباين بدأوا باالشتباك مع قوات قيديد من قريب

ي بوعده وترك ومل يف يف النهاية هرب عبد قيديد كالنسوانو, عرفت احملاكم بتلك اخلطوة باشرت مبساندة الشباب من اخلارج
وكان قد ظهر يف شاشة اجلزيرة وزعم أنه مل ولن يسلم سالحه إال لسطلة عبداهللا يوسف , شباب قبيلته دون أن خيربهم روبه
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لقد , وهذه كانت منوارة منه فهو مل يقبل بتلك السطلة عندما كان بعافيته فكيف جيرأ اآلن بالتكلم عن عالقته بعداهللا يوسف
وهرب معظم شباا إىل منازهلم وهكذا طهرت مقديشو بالكامل واحلمدهللا , وسلمت القبيلة مجيع أسلحتها, فشل واحلمد اهللا
, لقد ظهرت كرامات كثرية يف معـارك مقديشـو  , وقد غنم الشباب الكثري من األسلحة واألجهزة القيمة, على منته وفضله

ركناه أشكما أننا , وعمل معنا يف التسعينات يف كيامبوين, وأذكر هناك قصة األخ أبو دجانة الصومايل وهو قيادي من اجلنوب
إنه أخ شجاع وقد أصيب بطلقة بيكا إمي وهي طويلة وقاتلة ودخلت يف معدته واستقرت , يف عملية ضرب الصهاينة يف ممباسا

عبه كثريا وتـردد  تتوقد تعجب الكثريون فقد كانت الطلقة يف املعدة و, وعرف اجلميع أنه سيستشهد ولكنه بقي حيا, هناك
 ختدير خميفة فقد بترت الكثري من األطراف دون ألن الوضع يف املستشفيات كانت , الشباب خبصوص إجراء عملية جراحية له

مث ,  يكن لدى اإلخوة أي سبيل وكان يصرخ كثريا مـن األمل لذا تعب األخ دجانة ومل, وضع مأساوي إنه, وباملناشر العادية
وقـد  , الطلقة كاملة مع البول أكـرمكم اهللا اء ذهابه للخالء أكرمكم اهللا فخرجت أثنه عندما أكرمه هللا عنه كربه وأملفرج ا

  .تعجب اجلميع من هذه احلادثة وهناك الكثري من قصص الكرامات يف معارك مقديشو
  

  محاكم اإلسالميةللنصر اهللا 
  

كـان  فقد فالنصر كان مفاجئ هلا , لهابعد أن حسمت احملاكم املعارك يف مقديشو بقيت بال خطة واضحة ملستقب
ال أحد يستطيع أن يعرف كيف مجع اهللا قولوب الشباب بالقبائل وألقى يف قلوب قطـاع الطـرق   , األمر يسري بيسر من اهللا

وكان عليها أن تسرع يف وضع برامج , وأمراء احلرب الرعب وبكل سهولة سيطرت احملاكم مجيع مناطق مقديشو دون استثناء
لذا اجتهد بعضهم يف التعامل مع , تيطع من خالهلا إيضاح حسن النوايا للشعب الذي كان معها يف كل هذه املسريةمفيدة تس

برز الشيخ شريف بصفته وقد نشط ملف السياسة و, لسياسةفهناك األمن واجلبهات اجلديدة وكذلك ا, امللفات بشىت أصنافها
ولكي تقدر احملاكم على إحتواء جيمع امللفات حصلت , ر اإلخواينمثقف وناشط إسالمي من حزب التجمع الذي حيمل الفك

هناك اجتماع سريع بني شباب اجلنوب أقصد كيامبوين وشباب مقديشو مع بقية قادة احملاكم ووزعت امللفات بسرعة وسلم 
حيث الشيخ يوسـف   وسلمت األمن للقبائل, وآدم عريو, قيادة اجليش بالكامل للشباب وتوىل هذه احلقيبة األخ أبو منصور

إن الشباب هـم فنـانون يف   , عيد عادي وطبعا كانت األمور متشابكة فلم جيرب معظم هؤالء الشباب فن السياسة من قبل
لذا كان إختيـار  , القتال والدفاع عن احلرمات ولكنهم ضعفاء يف تقدير السياسات الالزمة والضرورية هلذه املرحلة احلساسة

كما أن التجـار مـن   , لذا ُتركت السياسة للمحاكم بكل حقائبها, رجل لطيف وصاحب رفق الشيخ شريف أمر موفق ألنه
فقـد  , وكانت األمور تسري على بركة اهللا دون ختطيط يذكر, الشباب والقبائل تفردوا بسبب خربم التجارية مللف االقتصاد

  ).إن ينصركم اهللا فال غالب لكم(ولكن ال عجب , فوجئ اجلميع بالنصر
فالعامل بدأ يسمع ألول مرة عن اهلدوء واألمن يف مقديشو , صر اهللا للصومالني هو نصر عظيم جلميع املسلمنيكان ن

سنة وهذا بفضل اهللا وبفضـل   16وأول خطوة جريئة اختذت من قبل احملاكم هي فتح مطار مقديشو الدويل ألول مرة منذ 
ش يف بيداوا ال تقدر أن جترب أمراء احلرب على فتح املطـار وال  لقد كانت سلطة عبداهللا يوسف اهل, هؤالء الشباب ااهدين

ألن هذه السلطة بشهادة اموعة الدولية لألزمات أتت بناء على توصية إثيوبية وكانت إثيوبيا هي اليت ـيمن علـى   , امليناء
د أي معارض هلا من هذه التكشـكيالت  وكل املراقبني الحظوا أن إثيوبيا كانت تبع, األجندة اليومية ملؤمتر إنشاء هذه السلطة

ومهما قالوا فإن هذه القـوات  , إن هذه السلطة متثل نفسها وإثيوبيا فقط, فهي ليست كما تدعى أا متثل الشعب الصومايل
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لقد أكد أثناء , تواجدت يف بيداوا وهي تنوي أن تستوىل على الصومال كلها حسب ما أكده الرئيس اإلثيويب ميالس زيناوي
الصومال وال نستبعد أن تتقدم لذلك بعد  بيا تريد تأمني نفسها بالدخول يفم بأن إثيو2004ء هذه السطلة اهلزلية يف سنة إنشا

وهـذا  , إن هذه احملاكم قدمت الكثري هلذا الشعب فقد فتحت كل شيئ واحلمد هللا أوال وأخريا, إستيالء احملاكم على السطلة
, واألجر إن شاء اهللا يعود جلميع شباب احملاكم االسـالمية إن شـاء اهللا  , عب الصومايلاخلري والعمل نعتربه صدقة جارية للش

وألول مرة استطع الشعب الصومايل بكل قبائلها أن يتجولوا يف العاصمة دون خوف ودون أن يشهد أي دورية عسكرية يف 
إنين واهللا أعجز عـن وصـف   , كاب املنكراتإن هيبة الشريعة اإلسالمية هي اليت دفعت الناس إىل عدم إرت, الطرقات العامة

لتفـتح السـجون   , فياليت الدول اإلسالمية كلها تلجأ للشريعة, األمور واهلدوء واألمن والتطورات اليت حصلت يف مقديشو
إن الشريعة هي اليت تضمن عدم زج الناس ظلمـا وتانـا يف   , وخترج مجيع الناس حبيث حياكموم بشرع اهللا وخيلو سبيلهم

إن , حد يف الشرع وينفذ فورا دون تردد وتستمر عجلة احليـاة فكل ذنب له حكم و, حماكمات تذكر ابات السجون دونغي
اجلميع يف مقديشو كانوا يتحترمون هيبة الشريعة فقد أقيمت احلدود وقُتل من قَتل وحكم من ظلـم حسـب شـريعة اهللا    

وقد ساندهم , شرعية كانت حتت سيطرة أناس يفهمون دينهم بالضبطويف احلقيقة سلطة احملاكم ال, وباملذهب الشافعي السين
وهم أناس يفهمون معىن , وغريهم من كبار العلماء, كبار العلماء أمثال الشيخ سويل والشيخ عبدنور شريف املوجود يف مكة

ملفاسد يف امليزان ومل يكـن  الثوابت واملتغريات يف شريعتنا ويفهمون املقاصد الشرعية وحيملون فكر واسع ويضعون املصاحل وا
بل كان هؤالء العلماء على منهج السلف الصاحل بـدًء  , الذي يؤمن برأي واحد فقط, حيملون  الفكر الضيق املتشدد املرتوي

, فقد أخذوا برخص ابن عباس وشدة ابن عمر وحذار ابـن مسـعود  , بالرسول الكرام والصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني
  .أم مسلمون بغض النظر عن العاصي أو الصاحل أو الطاحل وتعاملوا مع الشعب
وقد وفـق اهللا شـباب احملـاكم إىل    , يتم التراجع إليه حلسم القراراتشيء بعد النصر هو تشكيل شورى لإن أول 

حـد  فقد مجعت مجيع األفكار واآلراء يف مكان وا, تشكيل شورى منفردة من نوعها وكانت مثاال لألخوة والتراحم والتآلف
مل يكـن  , )وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمـه إىل اهللا (وانطلقوا من منطلق شرعي حيث يقول اهللا هلم , وهذا أمر ممتاز جدا

ولكن ال ننسى أن يف كل جمتمع هناك دائمـا  , ال جمال لآلراء الفاسدة أو التفرد بالرأي دون الرجوع إىل اهللا, هناك أمر يقلق
قني يف أما يف عهدنا فلـم يكـن للمنـاف   , النيب صلى اهللا عليه وسلم ومتثل هؤالء باملنافقني فقد رأينا ذلك يف عهد, الشاذين

أما ما ظهر لدينا هـو الفكـر   , يف اخلفاء على حساب الواليات املتحدة األمريكية واإلثيوبني مقديشو أي صوت ففد عملوا
وهـذا  , يفرض نفسه ألم شاركوا احملاكم يف النصرومل يكن ذلك األمر سري فقد أراد من ينتسب هلذا الفكر أن , التكفريي

وكانت أفكـارهم  تظهـر   , الفكر انتشر لدى بعض إخواننا ااهدين املتشديني الذين مل يفهموا مقاصد الشريعة فهما كامال
نـهم  إم شـباب خملصـون لدي  , وتترجم على أرض الواقع بعدة عمليات طائشة ال فائدة منها أحيانا أخرى, بعض األحيان

لذا مل يكونوا يفهمون سعة هذا الدين , ولكنهم تشددوا يف الدين ومل يسمعوا نصيحة الرسول عندما منعنا من التنطع والتشدد
وهذا احلـديث يشـمل كـل    , ومل يعلموا معىن الوسطية وال معىن يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا, بسبب قلة العلم

رغم أنه يف أصله كره ولكنه يسري ملن يسره اهللا له بسبب أن باجلهاد تقام األمم وينشر الطاعات حىت يف اجلهاد جيب أن نيسر 
ولكـن  , لذا من اليسر التدرج يف أمور الدين كله وعلى منهاج صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, شرع اهللا وسنة نبيه

ن استنباطهم لألحكام غري مـبني علـى فهـم    كان عددهم يف الشورى التنفيذي قليل جدا وصوم يسمع وال ينفذ بسبب أ
فهم إخوام وقد , وليس باالقصاء أو احلرب, واجتهد الشباب الشرعيني يف مواجهة فكرهم بالفكر السليم الصحيح, صحيح

  . شاركوا مجيعا يف املعارك األخرية
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ورد البيـوت  , الشـوارع  لقد بدأ الشعب الصومايل حيس باألمن فكل األماكن اليت فتحت مت إلغاء احلبال وتنظيف
  . ألصحاا واللجوء إىل احملاكم والشرطة أثناء أي نزاع

مل نكد نفرح بنصر اهللا لنا يف مقديشو حىت بدأت املصيبة األخرى واملأساة يف لبنان ومل نـنعم بقـدوم محـاس إىل    
, الصهيوين املأسور هنـاك  فقد شنت القوات الصهيونية هجمات شرسة على الشعب يف غزة حبجة استرجاع اجلندي, السلطة

كن يف احلسبان ومن جديد ثبت اهللا ااهدون وهكذا بدأت حرب جديدة مل ت, لبنانوقد استخدم نفس احلجة للهجوم على 
وإن كان التوقعات السياسة كانت توحي أن حزب اهللا ستستسلم بسبب أن احلرب قد أخذت منحى غـري أخالقـي   , هناك

غـري أن   فماذا نعمل إذن. شفيات وال مدنينيو ال يراعي نساءنا وال أطفالنا وال شيوخنا وال مستوهذا ما نقوله دائما أن العد
لقد رأينا اازرة البشعة يف جنوب لبنان وقتل املئات ظلما وتانا من قبل , ينسحب ااهدون يف املعارك حىت ال يباد املدنيني؟

ملاذا ال خيطأ اجلاين وهـم الصـهاينة؟   , لدتنا يلقون اللوم على حزب اهللاويف نفس الوقت كان املنافقون من بين ج, الصهاينة
فليس , اجلميعاحلقيقة الواضحة أن حزب اهللا مل يقدر حجم اخلسائر اليت ستنجم عن احلرب وقد فاقت التوقعات فعال وصدم 

لقد أنفق العدو الصهيوين , !كملهابأ لبنانومدن نقبل أن عملية اخلطف سبب ذلك الدمار اليت طالت بالد اهللا من املعقول أن 
لقد وجدوا مربرا لغزو بلد مسلم , هل أنفقت هذه املبالغة الطائلة من أجل جنديني؟, بيليون دوالرا يف احلرب 9.5أكثر من 
وهنا تيقنت بأن هناك كارثـة قادمـة   , وقد شبه الكيان الصهيوين خطف اجلنديني بعمليات احلادية عشر من سبتمرب, مسامل
فقـد دمـرت القـرى واملـدن واملسـاجد      , فنحن قد رأينا ما حصل لنا يف أفغانستان بعد احلادية عشرة من سبتمر, بنانلل

وقد وقف مجيع الشعوب االسالمية مع ااهدين يف لبنان مهما احتلف مذاهبهم وهذا ما نريده يف أي , واملستشفيات بأكملها
وال أدري ملاذا ال يفهم , لمني ونستقبل نفس القبلة فينبغي أن ننصر بعضنا بعضاإذا كنا مس, معركة فنحن اليوم ينقصنا الوحدة

فإن كنتم مع احلـق  , إننا مع احلق يا إخواننا يف حزب اهللا, حزب اهللا هذه عنا ولألسف الشديد هي تتهمنا دائما أننا ضدهم
هية ممكن أن حتل بيننا وال ينبغـي أن يفـرح   أقصد هنا بأن األمور الفق, فنحن معكم وإن كنتم مع الباطل فنحن ال نوافقكم

لقد رأينا بعض الشيعة اجلنوبيني يفرحـون مبقتـل   و, ولسنا معكم يف املسائل العقدية احملرفة لديكم, مسلما مبقتل أخاه املسلم
فـنحن ال  ديون أما الشيعة العا, وحنن ضد هؤالء الرافضة, الزرقاوي أثناء احلرب الصيهوين على اجلنوب وهذا قد أحزننا كثريا

ولنتفق علـى  , فلننسى اخلالفات الفكرية اليت ال صلة هلا بالدين, أو غريه من أبناء اجلنوبألي جماهد نفرح إن حصل مكروه 
إن مصـيبتنا  , وال ينبغي أن يكون اخلالف شخصي فهذا عمل صبياين, اإلختالف الشرعي املعترب فقد اختلف العلماء من قبلنا

  .اهللا أن ينصر من نصر دينه حبق آمني وندعو, سياسية ال دخل للدين ا تلف بسبب مواقفيف أمتنا أكرب من أن خن
  

  التوجه إىل مقديشو
  

وها أنا قـد  , قررت بعد مشاورات كثرية أن أجته إىل الصومال بسرعة لكي أكون قريبا من آخر التطورات امليدانية
, وأجتهز للذهاب إىل مقديشو لترتيب األمـور هنـاك  , لشهر الثامنوصلت يف احلدود الكينية الصومالية يف منطقة دوبلي يف ا

ألول فقد قصدت أن أعنون الفصـل ا , وقبل اخلوض يف تفاصيل رحلىت إىل هناك أريد أن أوضح أمور ختص احلركة اإلسالمية
للمسلمني والقـراء   فاملقصود هنا إيضاح, فكما نعرف فإن كل عنوان له معىن, وااهدين من هذا الكتاب بأحوال املسلمني

الكرام هلذا الكتاب سواء كانوا نصارى أو يهود أو غري ذلك بأن كل مزاعم اإلدارة الفاشية األمريكية ومن معها من حـزب  
الناتو واحللفاء حول اإلسالم فهو باطل وقد رأينا مؤخرا أم يتحدثون بأم على وشك القضاء على ما يسمى باإلرهـابيني  
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فهم ال يسمون غري , وهذا أمر واضح جدا, شباب املسلم الذي رفع السالح للدفاع عن عرضه وأرضهوهم يقصدون ذلك ال
فنحن نفهم جيدا , فهذا جيش الرب الذي يقتل األوالد وجيندهم يف أوغندا وال يسمى باجليش اإلرهايب, املسلمني باالرهابيني

كانوا يهـدفون إىل  , "بل كل اإلرهابيني مسلمني, ني إرهابينيليس كل املسلم"بأم أرادوا عندما أطلقوا مقولتهم املشهورة 
فهناك متطرفني ومتشددين وجمرمني وإرهابيني يف , إبعاد الناس من احلقيقة بأن اإلجرام واإلرهاب مبفهومهم ليس له إنتماء ديين

 يوسف رغم أنه مـن أكـرم   حنن ال تم مبا يسموننا فقد نسبة السرقة إىل نيب اهللاو, كل دين ويف كل حزب ويف كل سياسة
فهـؤالء يسـعون بكـل    , )وال حيزنك قوهلم إنا نعلم مايسرون وما يعلنون(حنن ال يهمنا ما يقولنه كثريا , اهللاوأطهر أنبياء 

وإذا كان الدفاع عن العـرض واألرض وعـدم قبـول    , طاقتهم يف تشويه مسعة اإلسالم مرورا بااهدين مهما أنكروا ذلك
وإذا كان رفض العبودية اجلديدة ودميوقراطية االسـتعمار  , ية اليت ضد مبادئ شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلمالقوانيني الدول

فأساس جتهيزنا وإعدادنا هو إلرهاب األطرف املعادية ألمتنا أو اليت تتجهز ملعاداا , فهذا شرف كبري لنا, إذا كان ذلك إرهابا
وقد انتقل إسم اإلرهايب إىل رؤساء أمريكا وبريطانيا فال يكادون يطئون موطئا إال , الوهذا معىن اآلية الكرمية يف سورة األنف

يا بوش "وتنتظرهم الشعوب بصورهم الشنيعة وباالفتات اليت تسبهم وتلعنهم وال يكاد خيلوا صرخات املتظاهرين من كلمات 
بل هم فضحوا أنفسهم , بذل جهدا يف فضح سياسات الغربواحلمدهللا أننا يف القاعدة ال ن, "يا إرهايب يا توين يا قاتل األطفال

كل ما حتقق هـو  , سنوات من إعالن الغرب احلرب علينا وسعيهم لقمعنا 6وأعلن هنا أن كل ما حتقق بعد , بأفعاهلم الشنيعة
وحىت لو , وال يريدون أن يفهموا أن هذا الصراع ليس عادي فهو عقدي مستمر, عجزهم عن فهمنا وهزمنا ولألسف الشديد

, مسوها بشىت األمساء لتضليل الناس فقد ضللوا شعوم والنتائج األولية كانت الفشل الذريع على إيقاف املد اجلهادي يف العامل
وزدنا شوكة يف كل مكان وهذه املـرة  , 11-9وقد زاد عدد ااهدين يف القارة األوروبية خاصة الغربية منها بعد غزاوات 

ت مجيع احلكومات عن مساندتنا بسبب خوفها من اإلداة األمريكية اليت تتحكم بسياسـات اخلارجيـة   مبدد من اهللا فقد ختل
فقد استطعنا أن جند املال من املسلمني , فبفضل اهللا ومنته استطعنا أن نتأقلم مع الوضع اجلديد ماديا وعسكريا وفكريا, لألمم

فنحن اليوم نواجه اجلماعة العسكرية بسيارة واحـدة  , ة التقنيةدون أي مشاكل تذكر مث ازداد خربتنا العسكرية خاصة اخلرب
لقد نظم ااهدون أنفسهم أكثر فأكثر ليتماشوا مع األوضاع األمنيـة  , أو جبهاز هاتف أو جبهاز السلكي, وبشخص واحد

سيا الوسـطى بـدءا مـن    واملراقب املنصف سريى أن احلركات اجلهادية واملعادية للغطرسة الغربية قد ازدادت يف آ, اجلديدة
أما كشمري فقد تفرد املخلصون للمواجهة بعيدا عن التزامات سلطة إسالم آباد اليت كانت تتـاجر  , وغريها, الفليبني, تايالند

مث ختلت عنهم عندما رفضـوا  , بقضيتهم فال خيفى على أحد أن اإلستخبارات الباكستانية هي اليت تولت تدريب معظم هؤالء
أما أفغانستان فال خيفي على أحد فالعدو نفسه خياف من التطورات يف منـاطق  , يف اهلجوم على طالبانمشاركت السلطات 

الفشل يف , ومن النتائج املباشرة ملا يسمى باحلرب ضد اإلرهاب, القبائل ويف العمق األفغاين حيث انتظم ااهدون أكثر فأكثر
فأبشركم بأن شيخنا بألف خري , ن وهو القضاء على قيادات القاعدة وطالبانحتقيق األهداف املباشرة يئهم إلينا يف أفغانستا

عاما وحنمد اهللا الذي حفظه لنا رغم كل ما متلكونه من إمكانيات مادية وتيكنولوجيـة   50ويف هذه السنة سيبلغ من العمر 
ل حول توقعاته للرد بعد غزوات وقد صدق عندما أجابنا عن سؤا, وهذه من كرامات هذا الرجل الصاحل الذي وهب وقته هللا

, إذن هو كان يعلم حجم العمل الذي يقدم إليـه , "إن بقاءنا أحياء هو نصر لنا"فأجاب باحلرف الواحد , نيويورك وواشطن
فقد أحبه الكثري من , وأما فكر القاعدة فاحلمدهللا فقد انتشر يف كل مكان وستتعجون عندما سأبد بالكالم عن اخلاليا يف العامل

لناس دون رؤيته وهذا ما كنا نريده أن تتحرك الشعوب لتحرير أنفسهم من هذا الظلم والطغيان الغـريب والـديكتاتوري يف   ا
ولكن ظهر , لقد حاولتم أن تضللوا العامل بأن طالبان كان يضطهد النساء يف عهدهم حيث ألبسوهن احلجاب بالقوة, مناطقنا

, املرأة األفغانية هي تلبس احلجاب والُبركة قبل جميئ طالبـان بـألف سـنة   إن , للعيان أن مزاعمكم كلها كذب يف كذب
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أما ما شهده العامل بعد دخولكم إىل , فاحلجاب من أساس الدين اإلسالمي وهذا الدين موجود يف أفغانستان قبل جميئ طالبان
وقتل النساء دون حق , عاطي الرشاويوت, والظلم اإلداري, أفغانستان هو الدمار واإلغتصاب وكثرت جلرائم والغالء الفاحش

والرجوع إىل اتمع البقلي املرتوي وكل هذه األمور كانت قد ألغيت يف عهد طالبان الذين رسخوا مفاهيم الدين يف اتمع 
ـ , و أنكروا على بعض من يستخدم اجلمال واحليوان يف التناطح والقتال فيما بينها وهذا مفهوم آخر للدين احلنيف وا لقد أعط

إنكم تعلمون جيدا أن ملف املخدرات يف عهد طالبنا كان قد طوي متاما وشكر معظم الدول , حق احليوان فكيف باالنسان
إنكـم تضـللون   , إنه الدمار الكامل وال حول وال قوة إال باهللا, أما اليوم ماذا يقول العامل عن هذا امللف, جهود أمري املؤمنني

, و يفهم نواياكم لقد حاولتم أن تفهموا العامل بأن إيران تدعم منظمة إرهابية إمسها حزب اهللالناس ولكن اتمع اإلسالمي ه
ونسيتم أن حزب اهللا هو حزب شرعي وله نواب يف الربملان اللبناين فيكف يكون حزبا إرهابيا أليس هذا من سوء فهمكـم  

وأريـد أن  , ذا هو مفهوم الدميوقراطية لديكم؟أه, هل كل من يعارض سياساتكم  يصبح إرهايب؟, ؟للمسلمني وخصوصيتهم
أنتهز الفرصة من جديد وأؤكد لبعض علماءنا الذين يصنفون عملياتنا اليت استهدفت مؤسسات سياسية وعسكرية وإقتصادية 

احلرب ومل أنتهز الفرصة وأقول هلم إنين أعذركم ألنكم لستم يف ميدان , يف داخل أمريكا أا إرهابية أو أا استهدفت أبرياء
لذا فأنتم ال تدركون ما ندركه حنن ااهدون الذين نواجه هـذا العـدو   , حتملوا السالح ضد العدو املتسلط على املسلمني

, فهـي سياسـية   11-9أما أهـداف  , وحنن مل نتمىن لقاءه ولكن احلرب فرض علينا بالواقع وقبل أحداث سبتمرب, الشرس
بل استهدفنا مؤسسـات فعالـة يف القـرار    , هجومنا شخصي على فالن أو عالنومل يكن , عسكرية كما قلت, إقتصادية
فقد قررت اللجنة الشرعية للقاعدة باملضي قدما على , وبناء على أننا يف حرب معلن مع األمريكان وال خنفي ذلك, األمريكي

بقاء اإلمارة اإلسالمية أو بني أختار و, من جديدرغم أنين قلت سابقا بأنه لو أتيح الفرصة أن أعيد األحداث , تلك العمليات
بلـى فهـي   , الشخصي وال يعين ذلك أن العمليات غري شرعية يوهذا رأي, الخترت بقاء اإلمارة, العمليات يف داخل أمريكا

, أما إختاري فبسبب أن مصلحة بقاء الدولة هي فوق مصلحة أي عملية, املقايس رغم معارضة بعض علماءنا هلشرعية بكل ا
عض علماءنا أن ويل أمرنا الذي نتبعه وبياعناه هو املال حممد عمر حفظه اهللا والذي أعلن حربا جهاديا ضد كل مـن  ونسي ب

أمـا أي هجـوم مسـتقبلي    , م98إذن كان هجمات سبتمرب ردا على اهلجوم الظامل ألفغانستان يف , ساند الغزو على بالده
نا الشرعي وهو أمري املؤمنني املال حممد عمر وهكذا يكـون جهادنـا   ملؤسسات األمركية والناتو فهو مبوجب أوامر من قائد

واحلمدهللا فنحن نربح احلرب وأهم شيء يف احلرب كسـب العقـول   , وأعذركم ألنكم لستم يف امليدان كما قلت, شرعي
يبهم دون التدخل يف واليوم نرى أن فكر القاعدة القائمة على استراتيجة مناصرة كل املسلمني املظلومني وتدر, وإصالح البال

آذانا صاغيا يف كل مكـان دون   تالشؤون السياسية هلم ومواصلة العمليات ضد مؤسسات القوى العاملية املتغطرسة قد وجد
حيث حيارب , ومن نتائح حربكم على ما يسمى باالرهاب هي إنشاء دول أمنية يف كل مكان. استثناء واحلمدهللا أوال وأخريا

وهكذا فقد وقع الغرب يف فخنا فال وجود اليوم يف الغـرب ملفهـوم   , سجنون ويعذبون باسم األمنعامة الناس وميسكون وي
ويرأسها قوات األمن الداخلية اليت أعطيـت الصـلحيات   , دولة احلرية كما كانوا يرددون بل هناك اليوم مفهوم دولة اخلوف
وهكذا قد رجع الدول إيل مفهوم العبودية ولكـن باسـم   , الواسعة يف إعتقال وسجن الناس باسم احملافظة على األمن املفقود

فال أحد ميلك قراره أمام األمن فكل متطلبات احلياة اليومية من فتح ملتجر أو االلتحاق جبامعة أو شراء سيارة أو بيـع  , األمن
مكاتب األمن وأخـذ  املواطن أوال املرور أمام ب جوأو السفر للسياحة أو دراسة الشريعة أو عمل أي عمل دنيوي ي, شئ ما

, لذا نرى أن شريعتنا أوفر حظا ألننا ال منانع أحد أن يعمل ما يريد مادام ال خيالف الفطرة والشريعة اإلالهيـة , املوافقة لذلك
لسـت علـيهم   (, فنحن ال حنكم على الناس بالنويا بل نتركهم يعلمون ما يشاءون مث بعد ذلك حياكمون حسب أفعـاهلم 

أما أنتم ومن اتبعكم يف خمططاتكم اجلهنمية اليت أدت إىل إنشاء هذه الـدول األمنيـة الـيت    , )وكذب إال من توىل, مبصيطر
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إذن لنكن واضحني أيها , فقد فشلتم فشال ذريعا ال يعلمه إال اهللا سبحانه, تتدخل يف خصوصيات الناس حىت يف غرف نومهم
نزداد قوة بعد قوة وها هو الصومال حتركت من جديد بفضل  إننا بفضل اهللا, الغرب والناتو ومن كان معكم يف احلرب ضدنا

  .اهللا وستبقى هذه احلركة واملقاومة مستمرة إىل أن يفتح اهللا بيننا وبينكم باحلق وهو خري الفاحتني
واتفقنا مع األخ عبد اهللا إيلجي وهو مسؤول اإلخوة هناك , بدأت بتجهيز نفسى يف دوبلي لكي أحترك إىل العاصمة

ا يف كنت واضـح تصال بدوبلي ملعرفة حتركايت ووقد بدأ اإلخوة باال, خيرب أحدا أنين سأنزل إىل العاصمة ألسباب أمنيةبأن ال 
فالسي آي إيه وأجهزا كانت تراقب , إال للضرورة القصوى يف اهلواتف يف الدول اليت حتت املراقبة الكاملةأمنيايت فال أحتدث 

أي قوة على األرض فقد ذهب أمراء احلرب وليس لواشطن سوى اجلواسيس السريني  كل االتصاالت يف الصومال ولكن دون
فمنذ أن وضع األعداء صـوري يف كـل   , ويف نفس الوقت أعترف أنين أحترك بعناية اهللا, وهؤالء كانوا خيافون من احلركة

خيلون كيف نعيش حنن؟ فرمبا تظنون أننـا  ال تت, فهو نعم املوىل ونعم النصري, اقتنعت ورضيت بعناية اهللا يل ونعم باهللا, مكان
وسـالحنا القـوى يف حتركاتنـا    , وهذا واهللا ال حيصل والسبب أننا توكلنا على اهللا, نعيش حتت كهوف وال نرى النور أبدا

نا فقد حتركنا وسـافر , فإذا كانت أمريكا متلك اإلستخبارات فنحن منلك اإلستخاراة واحلمدهللا, امليدانية هو صالة اإلستخارة
وعملنا يف مدن , ودون أوراق أحيانا ومع ذلك ال يفرقنا أسلحتنا الرشاشة فهي بطاقة هويتنا, يف دول ويف أوضاع حمرجة جدا

إننا نسافر بني الدول وال نبايل بالصور املوزعـة  , عامليا دون أن يعرف العدو أي شيئ عنا وهذا بفضل عناية اهللا بنا واحلمدهللا
وال أقول هنا بأننـا  , ذا أمر عجيب جدا حيث أن املراقب لتحركاتنا سيتعجب وسيظن أننا جمانينيواملنشورة يف كل مكان وه

نأخذ أقصى األسباب حيث خنرج بطاقات شخصية ورخص للقيادة وجوازات سفر كثرية  بل, نتوكل على اهللا بشكل عمياء
هود يف نقاط الضعف سواء يف املطارات أو املعـابر  نكثف اجلالناحية اجلوغرافية واألمنية ولكل واحد منا مث ندرس الطريق من 

وأنصح كل أخ مطلوب عامليا بأن الفرج دائما يأيت من اهللا بعد األخذ باألسباب وقطع احلبـال واالتصـاالت   , الربية وغريها
لصـالت يف  مهما كان هؤالء لناس مقربون منه جيب عليه قطع ا, بكل األطراف الىت بامكاا البوح مبكان وجوده أو حركته

   .من أجل احلق وليس من أجل الفساد املهم أننا خبري وسنبقى خبري مادام نسعى يف األرض, احملطات اجلديدة
, ب ومل يكن لديهم أدىن فكرة عن اجلهاد وحقيقتـه يلقد واجهت بعض ااهدين الذين دخلوا دائرة العمل عن قر

فالقاعدون والتجار والعلمـاء السـاكتون   ,  امللتزمني بالدين مثلهمحيث كانوا متشددين مع خمالفيهم ولو كانوا من املسلمني
كنت دائما أوضح هلـؤالء الشـباب أن   و, والدعاة الذين ال يذكرون اجلهاد كل هؤالء ينظرون بنظرة الدونية لدى الشباب

ندة بعضنا بعضا وال جيـوز  بل كل منا يف ثغرة من ثغرات املسلمني وجيب مسا, اختيارنا للجهاد ال يعين أننا أفضل من غرينا
بأي حال من األحوال االستهزاء باملسلمني الذين يعملون يف ااالت األخرى غري اجلهاد ألن هذا يؤدي إىل الغرور ويفقـدنا  

بغـي يل أن  كان ين, لقد ظهر أفكار غريبة جدا لدى هؤالء الشباب ومبا أنين يف نظرهم قيادي واهللا أعلم مبن تزكى, الشعبية
لقد أخطأوا يف هذا األمر وزعـم بعضـهم أن   , تنبيههم بأسس اجلهاد وخاصة قضية قتل كل الكفارإىل الصواب و أوجههم

ومبا أم إخواين كان علي سرد األدلـة  , )ليسوا سواء من أهل الكتاب(, الكفار مادامو من ملة واحدة فيجب قتلهم مجيعا
أما من مل يرفـع  , نا يف الدين وخيرجنا من ديارنا فقطالذي يقاتلنا ويعادفر الذي ُيقتل هؤ ذلك الشرعية الواضحة هلم بأن الكا

بل وجدت بعضـهم  , بل نعيش معهم ونقسط إليهم كما أمرنا, السالح ومل يساعد العدو على قتالنا فنحن ال نستهدفه أبدا
حبجة أن هؤالء هدفهم " ة اجلديدةبالسلفي"يرفضون الصالة واجللوس وراء بعض التيارات الدعوية اإلسالمية اجلديدة واملسمى 

وشرحت هلم بأن الفكر يقابل بالفكر وليس بالتكفري والتنافر لقد اختلف الصحابة ولكنهم مل يعـادوا  , حماربة الفكر اجلهادي
قع واخلالف يف اآلراء واالستنبطات واإلجتهادات سنة ربانية فقد و, بعضهم بعضا بل كانوا كالبنيان رغم إختالفام املذهبية

ويف النهاية إننا كلنا إخوة وكلنا ندعى احلق , خلالف بني عمر وأبو بكر يف قضية أهل الردة وقد أصاب أبو بكر رضي اهللا عنه
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ومشـكلتنا أن بعضـنا حيلـل    , وال ينبغي أن نشغل أوقاتنا يف التنازع بيننا بيما العدو يغتصب أراضينا ويعادينا يف كل مكان
سلفية اليت سبقتنا حيث حيلل األحداث وكأنه يف عهد الصحابة الكرام وينسى أنه يف عهد غـري  السياسات العصرية بالفكر ال

جيب أن حنتوي كل اجلوانب عندما نناقش أي قضية سياسية وال نترجم , ذلك العهد وعهدنا قد وصف أنه عهد الفنت والغثائية
فعندما يطرح مسألة قتل عموم الكفار ترى , فقطكل األحداث حسب رؤيتنا وتوجهنا الفكرية ألن بعضنا يتعصب جلماعته 

العجائب فالشاب اجلهادي أمثالنا ال يتريث يف ذلك بل يصدر فتواه بقوله أم كفار وجيب قتاهلم مجلة وتفصيال ألنه يـؤمن  
نتظار حىت يظهر والثاين يقول ينبغي أن نصرب وال حنرك ساكنا حىت يظهر اخلليفة ألنه مع الفكر الذي يدع لال, بالفكر اجلهادي

, أو كما قال عليه الصالة والسـالم , "اخلالفة ثالثون سنة مث يؤيت امللك ملن يشاء"ولقد جتاهل هؤالء حديث الرسول , اخلليفة
أما اخلالفـة  , لذا أمر اخلالفة ليست جمرد دولة إسالمية فقد تواجدت هذه الدول واملماليك وآخرها الدولة اإلسالمية العثمانية

وسيظهر خليفة اهللا يف األرض كما بشرنا ذلك رسـول  , كبرية من العدل متاما كما فعل اخللفاء الراشدين من قبلفهي درجة 
وبعضهم يستسلم للتراث أقصد اجلداالت الفكرية السابقة وجيعلها مسـألة أساسـية يف   , اهللا وسيكون بإدراة اهللا إن شاء اهللا

اهم يعيشون يف عصر ابن تيمية وزمن العباسني هؤالء بال شك ليس لـديهم  وتر, عصرنا وينفقون أمواال طائال دون أي فائدة
كيف نفسر نشاط مـن جيمـع   , هكذا قال املفكرون اإلسالميون, "جيب أن حنتوي الواقع ال اتباعه", أدىن فكرة بفقه الواقع

يف الوقـت  , ني أو العباسينيموياألالف من الناس إللقاء احملاضرات حول خلق القرآن واخلالف بني السنة والشيعة يف زمن األ
فبـدال أن يلقـي   , فمثل هؤالء يعيشون يف الـوهم , ستباح دماء الشيعة والسنة والنصارى يف زمننا من قبل الصهاينة؟الذي ت

تراه يهرب من واقعه , حماضرة عن مناصرة املسلمني واملستضعفني والوقوف مع القضاية املعاصرة يف الدفاع عن حق املظلومني
واألحداث التارخيية هي للعرب وليست للتحاكم فيمـا  , كلنا نفتخر مبجد األجداد, بعيدا ويفتخر فقط مبجد األجداد ويذهب

وينبغي لكل من يدرس التاريخ أن يعمل كما عمل أولئك األجداد الكرام والتأسي م يف أعماهلم الصاحلة , بيننا والتعصب هلا
, لك األزمان مث نرجع إىل زوجاتنا وأوالدنا ونقنع أنفسنا أننا قد أدينا واجبنا لألمـة و ليس فقط إلقاء احملاضرات الرنانة عن ت

كيف ندخل إذن اجلنة؟ إن الذين يهربون مـن الواقـع   " ال صدقة وال جهاد", هل نسينا مقولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
, ندما يتحدثون عن السرية والتاريخ كل يـوم ويركزون على األحداث التارخية هم خيافون من احلكام وجيدون مالذا آمنا ع

  .فالتاريخ دائما يعيد نفسه, وبدال من ذلك كان عليهم أن يترمجوا تلك الوقائع التارخيية إىل واقعنا
كنت حامسا يف موضوع إبعاد الشباب من الفكر التكفريي والنتيجة الواضحة هلذه املناقشـات وااليضـاحات أن   

وأكدت هلـم أن  , وهذا ألم ال يعرفون ج هذا الرجل, نين بعيد جدا عن ج الشيخ أسامةبعضهم يتعجبون مىن ويظنون أ
فكري نابع عن فكر الشيخ عبداهللا عزام وكذلك الشيخ أسامة ابن الدن حسب إستطاعيت وفهمي له منذ أن أصبحت عضوا 

ويبتعدون عن التشدد والكرب والظنون اخلاطئة عن واحلمدهللا أن كل من قابلته من ااهدين اجلدد كانوا يتفهمون , يف القاعدة
إنين ال أخشى أن أوضح أفكاري الذي أؤمن به متاما وال أناقش األمـور حبماسـة   , اجلهاد وهذا فضل من اهللا سبحانه وتعاىل

  .وفوق كل ذي علم عليم, فقط بل بالتروي والنظر يف املسائل ألن النتائج اجليدة مهمة
وبلي هادئة حيث اإلخوة مل يكونو مسيطرين على املدينة بل هناك تعـاون بـني القبائـل    كانت األمور يف مدينة د

ولكن الذين يفهمـون  , وأراد بعض الشباب االستعجال يف إظهار قوتنا يف املدينة بسبب ظهور اإلخوة يف العاصمة, والشباب
حدودية وفيها هيئات خريية كثرية إسـالمية   فمدينة دوبلي, ظروا ويدرسوا األحداث بعدة زوايةتالصومال أكدوا هلم بأن ين

وعلى كل حـال أخـربت   , وغري إسالمية وينبغي أن يكون هناك تعاون وإمجاع كامل النتقال السلطة التنفيذية إىل اإلخوة
, الشباب بأن هذا األمر سيحصل عما قريب عندما تتمكن احملاكم اإلسالمية من عاصمة جوبا السفلى وهي مدينة كيسـمايو 

والتريث أفضل وعلى كل حال , ه وزعيم إسالمي وقبلي مقبول يف املنطقةيمر الثاين أن الشيخ حسن تركي غائب وهو وجواأل
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اجم من قبـل  وكانوا يناصرون القوافل عندما , ح من املدينة إال شبابناكنا كالسلطة التنفيذية حيث ال يتحرك أحدا بالسال
تشاورنا مع األخ عبد اهللا إيلجـي ودرسـنا   , لذي جعلنا حنمي احلق واملمتلكاتبعض قطاع الطرق يف املنطقة واحلمد اهللا ا

  .كيسمايوفاتفقنا على أن نتجنب املرور ب ,أحسن الطرق للتحرك إىل مقديشو وهو اخلبري بالطرق
كانـت  حتركنا بعدد قليل من اإلخوة وأخفينا احلركة ومل خنرب أحدا بوجهتنا وظن اجلميع أننا نتوجه إىل كيامبوين و

واجتهنا مباشرة إىل مدينة ) دابل كابني(حتركنا قبل املغرب من دوبلي بسيارة تيوتا محراء , فارغة إال من بعض الشباب املتدربني
وقد دخلناها ليال ومننا هناك إىل الفجر حيث جاء بعض اإلخوة القدماء الذين يعرفونين وقد اختبأت ألننا اتفقنا مع عبد أفمدو 

ألن اإلخوة يف مقديشو كانوا يتصلون بكل القرى ليتأكدوا إن كـان عبـداهللا مـر    , ف أحد أنين مسافر معهاهللا بأن ال يعر
واجتهنا يف سفرية طويلة جدا وكانت املخاطر تطاردنا فقطاع الطرق كانوا يف كل  وبعد أن فطرنا حتركنا من أفمدو, معنده

والرباء الكيين من أصل , واألخ عيسى الصومايل, من أصل ميين فكان معي األخ عمر خمتار كيين, 7مكان وعددنا ال يتجاوز 
واألخ عبد الناصر الصومايل واألخ السائق والدالل عبداهللا , وحممد الطويل كيين من أصل صومايلوأبو أمين الصومايل صومايل 
ظهور احملاكم وهيبة النـاس  وهم حيتلون مناطق بأكملها ورغم ذلك استغلينا قوة , ومل يكن لدينا سوى أسلحة خفيفة, إيلجي

مل نقف أمام أحد رغم أن بعضهم كانوا يكمنون لنا ولكن مل جيرأوا على فتح النار بسبب أننا أظهرنا , هلا يف اإلسراع بسفرنا
ا املنطقة كانوأهل فكل , طقة كيامبوينمجاعة من منهم يعرفون أن عواقب اهلجوم علينا ستكون وخيمة ألننا و, أسلحتنا وقوتنا

كنا نعلم أن هذه اموعات تطمع يف سيارتنا ولكن اهللا سترنا وواصلنا سفرنا إىل أن وصـلنا  و, درون قوة جيش كيامبوينيق
وقابلنا اإلخوة وكانوا متحمسني جدا لفكرة االسـتيالء  , مدينة جلب يف اليوم الثاين ونزلنا لدى بعض إخواننا وشربنا الشاي

ولكن مع ذلك اتفق اجلميع على التريث ألن القبيلة , معروفة جدا بزراعتها والنهر مير فيها على املدينة االستراتيجية فهي مدينة
حتركنا بعـد السـاعة   , وال نريد أن نفسد التحالفات من بداية األمر, املسيطرة على املدينة كانت تساند احملاكم يف مقديشو

لقد ابتعدنا عن أراضي األوجادين واحلمـدهللا أن   ,الراحاوينقبائل  بدأنا نسري يف املناطق اخلطرة وتسكنهاالعاشرة من جلب و
, ومل جند صعوبات تذكر إال يف بعض املناطق حيث نزل املطر وقد تعبنا أثناء السـري لـيال يف الوحـل   , األرض كانت جافة

وإال سنقع مجيعـا يف  واضطرننا إىل الرتول والعمل يف ترتيب الطريق للسيارة , وخاصة عندما اقتربنا من بضع اجلسور القدمية
وهكذا استمرينا وقد جاوزنا أراضي احلاران وهي خطرية جدا وقد جاوزناها بسالم وكان , نزل اجلميع دون استثناء, الوادي

الصـغرية  " بـراوا "ليال دخلنا يف مدينة  12ويف الساعة , األخ عبداهللا هو الفنان يف اختيار الطريق فهو خبري باملنطقة اجلنوبية
وطبعا كان الناس حذرين منا ألننا مسلحني ولكن قد , وشربنا بعض الشاي وأكلنا املتوفر من الطعام,  الطريق العامالواقعة يف

تأخرنا قليال يف املكان ألن السيارة كانـت  , فهموا أننا إسالميني فلم نلفت أنظارنا أو التصرف بكربياء اجتاه املواطنون العزل
حتركنا من جديد ولكن هذه املرة كان املطر شديد وكنا يف الطريق العام املؤدي مباشرة إىل خربانة وبعد أن تأكدنا أا جيدة 

, مقديشو وكما نعلم فمعظم الطريق خربان بسب اإلمهال وعدم وجود السلطة والبلدية للترميم ناهيك عن احلروب املستمرة
  .فأنا أغري كنييت يف كل مرحلة وبلد, باالسم اجلديددقائق مث توقف األخ السائق مث ناداين  10استمرينا يف السفر حلوايل 

  يا يعقوب السيارة لن تستمر فهناك جزء مفقود -
  هل نرجع إىل براوا؟, طيب يا عبداهللا ماذا نعمل إذن" -
  نعم هذا أفضل ألن بقاءنا هنا خطر وحنن يف مناطق يسيطر عليها املليشيات -
  "طيب هل السيارة ستتحمل العودة للوراء؟" -
  نعم سوف نضغط عليها قليال مث يف الصباح سنصلحها قبل احلركة -
  "على بركة اهللا فنحن متعبون جدا" -
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وهـم  " الـرباوا "حتركنا راجعني إىل براوا الكبرية وهي املدينة العربية القدمية املختلطة ويسكنها قبيلة مشهوة تسمى 
وميكنهم انتحال أي شخصية للقبائل يف شـرق أفريقيـا   , خاصةلغة  واحلني والزجنيني والصومالني وهلاخليط من العرب والس

على كل حال قطعنا املسافة من بـروا الصـغرية إىل   , بسبب معرفعتهم للغات ونشاطهم يف جمال اهلجرة واألوراق والتجارة
تقريبـا ألـا   ونزلنا للمدينة نزوال فهي تالزم مستوى البحـر  , كيلو فقط 6الكبرية بسرعة فهي ليست بعيدة وتبعد حوايل 

ومل نواجه يف تلك الليلة أي قوات حملية أقصد قوات األمن اليت حترس املدينة وهم من , وبدأنا نفتش عن فندق للنوم, ساحلية
اليت تناصر احملاكم يف املدينة وحتت سيطرة الشيخ يوسف عيد عادي وهذا قبل توزيع املناصب لـدى  " العاير"مليشيات قبيلة 

دخلنا الفندق وقد دهش من كان فيه فنحن مسلحون ومالبسنا , مل تكن هذه املناطق موحدة حتت احملاكم فإىل اآلن, احملاكم
ومل ننم تلك الليلـة  , السفر فلم نرتاح منذ خروجنا من دوبلي حذيتنا مليئة بالطني ووجوهنا توضح نوعيةموسخة بالتراب وأ

واألخ حممد طويل كان مع الرباء مث األخ عمر خمتـار  , ها يل ولهإختار عبداهللا غرفة وخصص, قبل أن ننظيف أنفسنا ومالبسنا
وكل هؤالء الشباب تطوعوا لتوصيلي إىل مقديشـو لضـمان   , الصومايل وعبدالناصر الصومايلأبو أمين كان مع األخ عيسى 

ن احلقائـب كلـها   مننا بسالم وبعد صالة الفجر قمنا ونشرنا مالبسنا على السطوح أل, سالميت وجزاهم اهللا خريا على ذلك
فهذه املدينة كانت تستمتع باألمن رغم أن أبناءها , كانت مبللة واستمتعنا بالنظر إىل البحر ومجال الطبيعة وهدوء مدينة براوا

كنا جائعني جدا وأخربنا األخ عبداهللا بأن يشتري لنـا فطـورا   , ويشعر الزائر بأنه يف أمان, قد هاجروها إال أا هادئة جدا
فقد تعبت من أكل اللحم والكبدة يف الصباح ومبا أننا يف مدينة هلا عادات خمتلفة عـن الصـوماليني وقريبـة مـن     سواحلية 

وشربنا , بدال من الكبدة واألجنرية الصومالية" املهامربي"و" السامبوسا"السواحلني استغلينا الفرصة وطلبنا الطعمية واملعمول و
وقد رجع إيلّ وأخربين أن عليه شراء قطعة جديـدة وقـد   , لورشة لتصليح السيارةمث نزل عبداهللا ليذهب إىل ا, بعض الشاي

وكأن هناك شيئ غـري طبيعـي   , وبينما حنن نستريح يف الفندق فإذا بعبداهللا يأيت إلينا ووجهه متغري قليال, وافقت على الفور
فسهم رمبا هناك بعض املسلحني الذين هرعت إىل الغرفة وأخذت رشاشيت الكالكوف الصغري وأخربت اإلخوة بأن جيهزوا أن

  , وسألته عن األمر, طمعوا يف معداتنا أو سيارتنا ألننا غرباء يف هذه املدينة
  ماذا أصابك؟, ماذا هناك" -
  املليشيات تريد أن متنعنا من السفر إىل مقديشو -
  "وما السبب؟" -
  ويطمعون فينا, فقط ألننا غرباء, ليس هناك أي سبب -
  "أن نتصرف حبكمةإذن جيب " -
  وحتريوا كيف وصلنا إىل هنا دون معرفتهم, إم قد عرفوا خبربنا عن طريق الفندق -
  "أينهم اآلن؟, ال تفزع سوف نتعامل معهم دوء" -
  جيب أن نتصل مبقديشو فورا....هم يف الورشة ويكثرون -
  "راال بأس أخربهم أنك تتصل من طريف واطلب األخ آدم عريو أن يتدخل فو" -
  جيد سأذهب وأناقشهم يف هذا األمر -
  "أخربهم أننا من احملاكم ومن طرف الشيخ حسن طاهر أويس" -
  شكرا سأفعل -

وفورا حترك عبداهللا للورشة وحنن كنا مستعدين ألسوء الظروف مع أنين قد أخربت الشباب بـأن ال نـتحمس وال   
لذا هم ليسوا تابعني لسـطلة  , من بعيد طرف من أطراف احملاكمنظهر العداوة فهؤالء ال حيترمون الدين وكذلك هم يتبعون 
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وهذه املليشيات أرادت أن متنعنا من السفر إىل مقديشـو وحاولـت أن تعمـل    , عبداهللا يوسف فهي ال تتواجد إال يف بيداوا
نا مهمة وهي الوصول وفهمت اإلخوة بأننا جيب أن نتجنب املواجهة ألننا لسنا هنا للحرب بل حنن يف سفر ولدي, مشكلة معنا

, ولكن يف نفس الوقت أخربته ومجيع اإلخوة أنه جيب القتال يف حال حاول هؤالء نزع أسلحتنا بـالقوة , بسالم إىل مقديشو
بدأ مفاوضات طويلة معهم وأساس وهكذا رجع عبد اهللا إليهم و, "سنقاتلهم بشدة دفاعا عن حقنا ولكننا لن نبدأهم باحلرب"

نا رمسيا بالليل ومل نرى أي لهلم أننا دخ فأوضحنا, باألسلحةولمدينة نهم من معرفة وقت وكيفية دخولنا لاملشكلة هو عدم متك
لقد أخربهم بأننا من جـيش احملـاكم   , أما اآلن فال ينبغي إعطائكم أسلحتنا ألا للحماية, نقطة تفتيش لتخربنا مبا جيب فعله

, أشد اموعات اليت تواجه السراق وقطاع الطرق يف نواحي مقديشـو  ومن جمموعة كيامبوين وهذا اإلسم يرعب طبعا فهي
فأخربهم عبداهللا بأن يتصلوا باألخ , ورفضوا ذلك يف البداية وهنا عرفنا أم يريدون دليل قوي أننا صاحلني وتابعني للمحاكم

ا ويتأكدوا من هويتنا وبعد عـدة  وأخربهم بأن يتصلوا م, والشيخ حسن طاهر أويس بعد أن أعطاهم أرقمامها" آدم عريو"
فقد انتشر خربي يف مقديشو , ولكن فات األوان بالنسبة خلططنا كلها فقد فشلت, إتصاالت تأكدوا أننا حمقني واعتذروا لنا
  . ولكن ال بأس إن كان ذلك من أجل أمننا وعلى كل حال فقد اقتربنا, "براوا"وعرف اجلميع أن يعقوب ومن معه يف 

صلينا وأمجعنا مجـع تقـدمي وحتركنـا    , بداهللا عمله يف الورشة وأصبحت السيارة جاهزة بعد الظهرواصل أخونا ع
مث توقفنا يف احدي القرى الـيت  , مسرعني باجتاه مقديشو ومل نتوقف بعدها إال يف العاشرة حيث صلينا املغرب والعشاء تأخريا

سيته علـى  كان األخ عبداهللا قد أعطاين مشروب البيبسي وطبعا نو, لقد أكلنا األرز واللحم واللنب, يف الطريق وتعشينا جيدا
وكان اجلو بارد جدا يف خـارج  , بعد الطعام حتركنا واستمرينا يف السفر, صدقةطاولة ذلك املطعم وأرجو من اهللا أن يتقبله 

وهكذا صربنا حىت وصلنا , اآلخر ح اال ألخيهيف األمام للكابينة اخللفية ليفسفبعد كل فترة يرجع من , السيارة وكنا نتناوب
ـ , ومل يكن هناك حواجز عسكرية بعد, كيولومترا عن العاصمة 30اليت تبعد " آفغوي"إىل مدينة   15ولكن قبل مقديشو بـ

وقد سلمنا عليهم وعرفوا أننا من احملـاكم  , كيلومترا وجدنا النقطة العسكرية الوحيدة وهي حتت تصرف إخواننا من الشباب
مث , وغريهـا  7-7مقديشو وأول ما يراه الداخل هي تلك املناطق اليت كانت حتت سيطرة ارمني مثل منطقة  ودخلنا حميط
وهي املدخل اجلنويب الشرقي ملقديشو وكل من يأيت من اجلنوب أو بيداوا جيب املرور بتلـك  " إيكس كونترول"جاوزنا نقطة 

الثاين يف مشـال   " أيكس كونترول"واجتهنا مباشرة إىل , ن ذلكالنقطة ومل يكن هناك أي تواجد عسكري لإلخوة وتعجبت م
-إيس أو إيـس (وفيها حي , غرب املدينة وهي منطقة مشهورة أا حمايدة وليست حتت سيطرة أحد وهذا قبل قدوم احملاكم

ك أخـربت األخ  وعندما وصلت هنا, وطبعا كانت التقسيمات القبيلة قد انتهت فاحملاكم يسيطرون على املدينة كلها, )سوس
وقـد  , حممد طويل بأن يتصل باألخ عبداجلبار الكيين وهو من شباب القاعدة ومن منفذي عمليات ضرب الصهاينة يف ممباسا

اخترته من بني اجلميـع  ويهتم بأمنياته أكثر من غريه لذا , تزوج من مقديشو ومل يرتل إىل كيامبوين مع البعثة كما قلت سابقا
وكانت , أخربته بأن ينتظر وصويل اإلذن باخلروج من الصومال ورسل يل رسالة يف اخلارج يطلب مينقد أوكان , ألنزل عنده

وجاءين وتعجب عندما رآين وسلمت عليه واستأذنته ألكون ضيفه يف بيتـه  , الساعة تشري إىل الثانية صباحا بعد منتصف الليل
ت سيطرتنا لكن حتركات اإلخوة كلـهم سـواء املهـاجرين أو    فاملدينة كانت حت, وهذا بناء على التقارير األمنية اليت عندي

مل أرد أن أظهر أبدا ألال أعطي حجة لألمريكان بالتدخل يف املشـروع اجلديـد   كانت مفضوحة وواضحة للجميع و األنصار
ـ , ورمبا ضرب مصاحل معينة يف مقديشو حبجة وجودنا ة فيبجب أن نضع ذلك يف احلسبان فمصلحتنا ليست فوق مصلحة أم

  .لقوي فكيف سأظهر يف نظام حتت اإلنشاءمل أظهر يف عهد طالبان ا, حممد صلى اهللا عليه وسلم
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  التكيف مع الوضع اجلديد
  

لكامل ومـن يسـيطر علـى    وكان من واجيب معرفة ما جيري با, 2006وصلت يف مقديشو يف شهر سبتمر سنة 
كانت هناك أسئلة كـثرية  , وهل اإلدارة هي مجاعية أو فردية وأين مركز قوة احملاكم وما مدى تعاون شبابنا باحملاكم, املوقف
وبدأت جبولة ميدانية , إىل مقديشو أن أكون صرحيا مع جيمع األطرافوقد قررت من أول يوم وصلي , إجياد أجوبة هلا ينبغي

وهكذا ويف الصباح اليـوم الثـاين   , وطبعا بدأت باإلخوة الذين هم منا وحنن منهم كجماعة ألمسع منهم, ألخبارملعرفة آخر ا
جاءين األخ عبداهللا بالسيارة وأخذين إىل مركز يف مشال مقديشو يف منطقة رمضان وهذا املركز قريـب جـدا مـن اإلدارة    

ندما وصلت هناك قابلت شباب الشيخ أسامة أوال وهم األخ طلحة وع, ومسي بالبيت األبيض بسبب لونه, التنفيذية للمحاكم
ومل أجد األخ حممد الترتاين وقد قيل يل أنه قد ترك العمـل بسـبب بعـض    , السوداين واألخ عيسى الكيين ويوسف الترتاين

فـذهبت  , وعلى كل حال تصرفت كما يتصرف الضـيوف , منه ذلك ولكنه كان مستعد أن يعمل معنا إذا طلبنا, فاتاخلال
وبعد ذلك أخـذين  , وقابلت الشيخ حسن تركي واألخ أمحد مدويب ومجيع قيادات منطقة كيامبوين وقد فرحوا لرؤييت كثريا

لرييين الغنائم ومل تكن بعيدا عن املكان وذهبنا هناك وقد سـررت  , األخ طلحة وكان هو املسؤول عن معسكرات كيامبوين
فقد رأيت املدافع الثقيلة والسيارات اليت حتمل الصواريخ واملضادات للطريان وقد نصحتهم , كثريا ملا رأيت فقد فتح اهللا عليهم

يف ذلك الوقت بأن يشكروا اهللا ألم جاءوا إىل مقديشو ومل يكن معهم سوى عدد قليل من األربيجيات والرشاشـات أمـا   
وكنت أتعامل معه على أساس أنـه  , ة السوداينوبعد اجلولة رجعت مع األخ طلح, اآلن فهم ميلكون أسلحة ثقيلة واحلمدهللا

مث طلب مىن أن أزوره يف البيـت  , وحتدثنا كثريا عن العمليات اخلارجية وقد أخربته باملهمات اليت قمت ا يف اخلارج, أمريي
لسـوداين  ا جيري وال أدري من يسري األمور ولكن من الواضح أن طلحة امب مل أكن على علم تام. لنضع النقاط على احلروف

ي تسـمع  أما اإلدارة الكبرية املكونة من جملس شوى وغريه فه, هو من يسطر على جيش كيامبوين ماديا وعسكريا وتنفيذيا
دائما أن يكون القرار املصريي بيـد  وقد طالبت وهذا األمر أقلقين  ,وتطيع فقط مادام هناك مصلحة ما يف مكان أو مرحلة ما

ي نقطـة  وهذه ه, ومل نقم دولة املدينة بعد ليكون املهاجرون هم املسيطرون النهاية ضيوف الصوماليني وليس بيدنا فنحن يف
دائما أن يتوىل الشيخ حسن تركي اختاذ القرارات املصـريية فيمـا    فقد طالبت, اخلالف الكبري بيين وبني أخي وحبييب طلحة

أعرفه معرفـة  سياسي يستغل املواقف لصاحله ووهو كان هناك أمحد مدويب , خيص اجلبهة اجلنوبية ولكن األمر كان غري ذلك
وهناك األخ طلحة السوداين الذي اقتنع كثريا مبوضوع بنـاء إدارة  , فهو جييد لعبة السياسة لداخلية جيدة منذ بداية التسعينات
  . هذا ما فهمته من التحركات امليدانية وللقاءات التمهيدية, خاصة به وبإدارة كيامبوين
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, عالقة القاعـدة باحملـاكم اإلسـالمية   ,  ذهبت إىل األخ طلحة السوداين لنتكلم بوضوح عما جيرييف اليوم التايل
فتحركت مع األخ عبداهللا إىل بيت األخ طلحة وما رأيته كانت إشارة إىل حقيقة الوضع فقد رأيت األعـداد الكـبرية مـن    

وتعجبت من , واملبايعيني له مباشرة كما قيل يل من بعضهمالشباب يف بيته وهو كاملركز فهناك الشباب الصوماليني التابعني له 
ولكي ال أحكـم  , فنحن مجاعة وأمرينا الشيخ أسامة وبيعتنا ألمري املؤمنني وينبغي أن نتبع اخلط الكبري املرسوم لنا, فكرة البيعة

 وكان األخ أبو جماهد, رفة معزولةغ ولكنا يفعندما التقينا لوحدنا . يف هذا املوضوع بالذاتعلى هذا الوضع قررت أن أفاحته 
أخربين مبا حصل يف السنوات اليت كنت و, بدأنا النقاش الطويل مع طلحةو, اليمين مرتاحا يف احدى زواياها ومشغوال بأموره

ة جديـدة مشـكلة مـن    غائبا عنهم وشكى يل سوء تصرف الشباب معه حيث تركوه وانشقوا عنه وجلأ هو إىل بناء مجاع
وكذلك حماولة السي آي إيه تنفيذ , يف االعتقالره إىل هارغيسا وكان على وشك الوقوع يل موضوع سف كىوح, الصومالني

وأسر األخ خالد األوجاديين ونقل إىل جيبويت وهرب من السـجن  , وقد جنحوا يف ذلك ومل يكن موجودا فيه, عملية يف بيته
كان واضحا أن كل حتركات اخللية اخلارجية كانت فاشـلة  و, وحتدث معي ببعض العمليات اليت نفذها يف الصومال, الحقا
  . أما خبصوص اخلالف مع اإلخوة فقد أكد يل أن األمور خبري اآلن واحلمدهللا, ومراقبة

أمسع من الطرف الثاين  عندما أكمل كالمه سألين عن برناجمي ومل أتطرق إىل موضوع اخلالف مع الشباب ألنين مل
ودار , وكنت واضحا معه خبصوص تواجدي يف مقديشـو , مشلهم اومل الذين تجار الصومالنيفتح معه موضوع الوكذلك مل أ

  احلوار الطويل التايل
  "إنين هنا من أجل إعادة اإلتصاالت باإلخوة يف أفغانستان فأنا حباجة إىل معرفة أخبار زوجيت" -
  سنساعدك يف هذا فلدينا إخوة صوماليني يف إسالم آباد -
  "ريد العمل مع اإلوجادينيني هذا برناجمي العملي إن لزم األمروكذلك أ, شكرا" -
  إم متعبون وقيادم غري واضحة وال تريد العمل -
  "ألنين أعرف تلك القيادة أكثر من غريي, ال أظن ذلك" -
  وهم مل يشاركوا بصراحة يف نصر احملاكم, لقد تغريت األمور -
  "ب جعل ذلك من أولوياتنابل جي, هذا ال يعين أننا ال نتعامل معهم" -
  إنك تتعب نفسك يف الفاضي -
  "فمازلت يف جولة تفقدية, ال بأس فبعد لقاءهم سنرى حقيقة الوضع" -
  وكان تابع يل, هناك شاب إمسه خالد وهو املسؤول األمين هلم -
  "إنين أعرفه جيدا فقد كان معنا يف األوجادين ووالده هو الشهيد أبو عمر" -
  تتعامل معه خبصوص الترتيبات جيد ممكن أن -
  "إنين سأذهب وألتقي القيادة مباشرة, ال" -
  هل اتصلت م؟ -
  "نعم سوف ألتقي الشيخ عبداهللا رايب وهو ينتظري بفارغ الصرب" -
  األمور قد تغريت كما قلت لك!...احذر -
  "ال بأس سنسمع ونرى ماذا سنفعل بعدها" -
  !وهؤالء شباب غري منظمني, ملاذا تصر -
  "جيب أن نتعامل مع الناس حسب قدرم, يا أخي طلحة" -
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  وماذا ستعمل هلم؟ -
  "مل أعدهم بشيئ ولكنين جاهز لتدريبهم يف اخلاليا واملعلومات وكذالك كيفية التعامل مع اهلواتف" -
  مادام أنت مصر فعلى بركة اهللا -
  "امللفات مجيعا لتوضيح مجيعألخذ موعدا آخر حيث جنلس , سألتقي القيادة" -
الكثري من قيادات الشباب سـواء املهـاجرين أو األنصـار    (, أنه مضيعة للوقت علميرغم , ال بأس أنا جاهز -

  )هذا ما ملسناه منهم, يتخوفون كثريا من ملفات األوجادين
  "ال بأس فليكن تلك الساعات يف سبيل اهللا ومن أجل إخواننا" -
  إلنشاء إدارة واحدة إننا على وشك أن نتفق مع مجاعة مقديشو -
  "معينةهل اتفقتم على مبادء " -
  وتوزيع املناصب, ليس بعد ولكننا خمتلفني يف تسمية اجلماعة, ال -
  "فأنا ال أريده, أن ال تضعين يف هذا الربنامج س وأرجوال بأ" -
  إم يريدون اإلمارة والوزارة وحنن طبعا شرطنا أن ينصفونا -
  "ع على كلمة التوحيدأسأل اهللا أن جيمع اجلمي" -
  لقد كلفت عيسى الكيين ودجانة يف هذه اجلوالت األخرية  -
  "فذلك مربر لألمريكان لضرب الصومالني, أفضل أن ال ختتاروا إسم القاعدة" -
  سوف نتفق على إسم جيد إن شاء اهللا -
  "إنين أنوي السفر إىل أفغانستان إن شاء اهللا" -
  وحنن حنتاجك هنا بال شك, خطري ألنه أمر, يا أخي ال تفعل ذلك -
  "يف مكان واحدأن جتتمع قيادات العمل ال أحب , يا طلحة إنك تعرفين جيدا" -
  ولكن سفرك فيه خماطر أمنية -
  "عندي أوراق جديدة وإذا مل تتغري خطيت فسوف أتوكل على اهللا" -
  سأستدعي األخ الصومايل لكي يطلعك على أخبار الباكستان, جيب أن تتريث -
  "إنين جاهز ملقابلته وسوف أنتظر قليال من أجل ذلك" -

وطبعا مل , كان اللقاء ودي جدا وتكلمنا بصراحة شديدة ومل أخفي له أي شيئ من نشاطايت فقد أخربته بكل شيئ
آذان  واستمر اللقاء من بعد املغرب إىل, وكان يتحرك بالعكاكيز, أرد أن أثقل عليه فهو كان مصاب بطلقة زوكياك يف كعبه

فلديه جتربة مريـرة مـع الصـومالني يف    , ومبا أنه أكرب مين ومعملي سابقا يف أفغانستان وهو قيادي يف القاعدة قبلي, العشاء
الشمال حيث بوساسو وبورعو والس عنود وال كوري وهارغيسا وكان ذلك يف التسعينات وقد فشلت مهمتـهم بسـبب   

رته يف بداية األمر يف كل شيء عسى أن يساعدين ويكون اوش, حة مع الصومالينيالقبلية وترك ذلك األمر تأثريا يف تعامل طل
جلماعات لقد دار نقاش طويل حول ا, فأنا يف سفر ومل أوضح موقفي من العمل مع احملاكم ألنين مل ألتقي برجاهلا بعد, جبانيب

مث باإلخوة يف مقديشو وكان هنا , كن ناجحة طبعاأخربين بأمور كثرية عن عالقاته باألوجادينيني ومل تاليت تنتشر يف الساحة و
وشـاورين يف  , سعي حثيث لبناء مجاعة جديدة باسم الشباب ويتاقسم الطرفان أقصد كيامبوين ومقديشو املناصـب حوهلـا  

 يسـعدين و ت له أنين يف املنطقة الفارغةفقد أوضح, املوضوع وأخربته بأنين ال أريد أن أشترك يف ذلك األمر من طرف واحد
كان األخ طلحة يسعى جاهدا الحتوائي يف برناجمه وكنت من جهىت أريد أن أوضح , أن أساعد أي مسلم يريد مىن املساعدة
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جيدا أنين سأنفذ مـا أراه  وقد فهم ,  الصومال إن مل أسافر طبعاله أنين مستقل يف القرارات اليت سأختذها خبصوص العمل يف
الدقائق األوىل من اجللسة أن األخ طلحة قد ذهب بعيدا بسبب النصر الذي حصـل   لقد اقتنعت وفهمت منذ, مناسبا للجميع

لإلخوة يف الصومال وهو يفكر يف بناء إدارة مستقلة عن إدارة احملاكم ويسعى إىل توحيد شباب مقديشو بشاب كيـامبوين مث  
مل أفرح بتلك و, في طلحة ذلك األمر عين خيمل, مستقلة" إمارة إسالمية"التحرك لالستيالء على جوبا السفلى ومن مث إعالن 

لقد فهمت عقلية األخ متاما ومل أشجعه فيمـا  , ألا تدع إىل التفرق وليس إىل التوحد, اإلستراتيجية فهي ستفشل دون شك
معي ملقابلة إدارة اإلخوة ااهدين من شـباب  وسعيت جاهدا يف إقناعه ودعوته ليذهب , تذهب من رأي بل ألزمت الصم

فهم قد رحبوا يب عندما وصلت وبسبب معرفيت العميق هلم فقد عرفت أين يكمن مشاكلهم وكيـف  , ة غرب الصومالجبه
ـ , وقد تردد كثري قبل أن يوافق على ايئ, نستطيع أن ندير العمل ونستفيد من انتصارات احملاكم ملساندم  ىولكنه وافق عل

  .ذلك
وهو أخ قـدمي جـدا يف اجلهـاد    , يخ عبد اهللا رايب أمري مجاعة األوجادينيف اليوم التايل حتركنا مجيعا إىل بيت الش

ت اجللسة تكلم بإجياز عن جتربتـه  وعندما بدأ, املخابرات اإلثيوبية من قبلد تعرض لعدة عمليات إغتيال فاشلة األوجاديين وق
مث حتـدث عـن   , ومنها القبلية مع خلية القاعدة يف الشمال وكان طلحة من ضمنها يف التسعينات وقد فشلت لعدة أسباب

أم مستعدون لتسليم اإلدارة العسكرية للقاعدة وتعود األمور كما بوخلص كالمه , جتربتنا معه يف األوجادين وكانت ناجحة
وهذا ما كان يريده طلحة منذ البداية وقد أخربين أن هؤالء قبليون وال يريدون أحدا يف مناطقهم وكنت قـد  , كانت من قبل

واليوم وبفضل اهللا قد مسع بنفسه من اإلدارة العليا وهي تؤكد لنا أا ستسلم امللـف العسـكري حيـث    , يف ذلكعارضته 
خ الشـي وأن , اهللا حيب التعاون على الرب والتقـوى أن بمن طريف أكدت لألخ عبداهللا رايب و, يبات وإدارة اجلبهات إليناالتدر

واعتمدت أسلوب ذكر إسم الشيخ يف االس الكبرية اخلاصـة  , يف كل العاملاستراتيجية القاعدة أسامة سيفرح باألمر ألا 
فيجب أن ال يتصرف بعضنا , لكي أذكر اجلميع مبن فيهم إخواننا يف اجلماعة بأن ذلك الرجل ما زال هو أمرينا ومل خنلع العهد

هـي مسـاعدة املسـلمني    ية العامـة  كما أوضحت للجميع بأن اإلستراتيج, وكأنه غري مبال بتلك املسألة احلساسة شرعية
ومواصلة العمليات اخلارجية ضـد القـوة   , املستضعفني الذين حياربون من أجل حريتهم ودون تدخل يف سياسام الداخلية

وطبعا لقد أوضح , وقد وافق األخ طلحة على الفور بأن يساعدهم ولكن عندما سيفتح اهللا لنا يف كيسمايو, العاملية اليت حتاربنا
ويعود األمر لبعض اخلالفات القبيلة وكذلك أكد يل , خ رايب سبب عدم تدخل اجلبهة الغربية وإعالن مناصرا للمحاكمالشي

وأكدت , وشكرته كثريا إلعطاءه الوقت لنا, أن كل قيادات األوجادين قد شاركوا بصفة فردية يف النصر وهذا فعال ما حصل
رة صغرية للمصابني من أبناء األوجادين كي نعلمهم مهنة عن كيفية تصـليح  له أنين سأكون على اتصال م وسوف أبدأ دو
وكان األخ شريف , ألن ملف املصابني واملهاجرين هي اليت تشغل القيادة العامة, اهلواتف اجلولة لكي يستطيعون كسب الرزق

قتها ووالده الشيخ عمر رجـل  يف جبال كاريشيغوت يف التيسعينات وكان صغريا و وقد تواجد هذا الشاب, احاضر) خالد(
سجني سابق لدى األمريكان يف جيبويت ويتوىل مسؤولية األمـن  وخالد الشريف هو , ين وقد استشهد يف سبيل اهللامن ااهد
تقنية للمصابني مث سـنتبع   بعمل دورةعمر خمتار بأن يبدأ املهندس وحتدثت معه على جنب خبصوص الدورة ورتبنا , للجماعة

لقد حضر اجللسة األخ املسؤول عن العالقات اخلارجيـة وهـو األخ عبـدالقادر    , ت خاصة للخاليا يف املدنبعد ذلك دورا
وتكلمت معه خبصوص مجع التربعات للجبهة والسبل اليت ستجعل من العامل اإلسالمي يسمع ويفهم عما جيـري يف  , مكتب

لشباب األوروبني إلعطاءهم بعض الدورات يف ذلـك  األوجادين حيث تطرقنا إىل موضوع اإلعالم واتفقنا أن خنصص بعض ا
فالشيخ رايب يوشك أن يتخلى عن القيادة وهناك جمهود النتخاب , كما اتفقنا على وضع برنامج للقاءات, إن وجدنا الفرصة

ة يـؤدي  وكان األخ يف مكة املكر, قيادي جديد من اجليل الصغري وهو األخ إبراهيم الذي كان أسريا يف أمريكا لعدة سنوات
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وأكد يل بأن هناك لقاءات وفعاليات مهمة ستجري يف األسابيع القادمة وسوف يأيت مجيع الشباب ااهدين من كينيا , العمرة
فاألوجادينيني ينتخبون , وهذا األمر مهم جدا, وإثيوبيا والصومال الغريب وجيبويت ليلتقوا يف مقديشو لكي ينتخبوا قائد جديد

لقد أكدت لألخ طلحة أن الكـرة  , ومن مث شكرناهم وحتركنا على أمل أن ننفذ ما اتفقنا سابقا, يهمقيادام وال يفرض عل
  .مبلعبنا اآلن وال جيب أن خنيب آمال هؤالء الشاب

وهم يعدون بأصـابع  ) القاعدة(لقد اجتهدت ملعرفة ما جيري داخل اجلماعات اجلهادية سواء كانوا شباب الشيخ 
إنين ال أعتربهم من , وهم باأللوف ويتبعون جنا مباشرة وهم حتت قيادتنا) الشباب(أو أهل مقديشو أو أهل كيامبوين , اليد

ن من الدرجة األوىل حيث ال يستطيع أحد أن يفرق بيننـا  ولكنهم متعاونو, ة مركزية منفصلةألم ميتلكون قياداألم القاعدة 
حاولت معرفة مدى شرعية . غزو القوات األجنبية هلاألفغنستان قبل  وبعض قيادم قد تعهدوا مع الشيخ عندما ذهبوا, وبينهم

جبهة األوجادين ألن هؤالء يدافعون قيادة خايل من الشبهات لذا اجتهت إىل وما جيري يف املنطقة ألنين ممن يريد جهاد صايف 
ـ فال غبار يف جه, عن أرضهم وعرضهم ويواجهون صلبيون ينتهكون حرمام وجهادهم واضح جدا ولكـي  . اديناد األوج

ولكـن  , وكنت قد خططت بأن ألتقيه لوحده فقط, لت جلسة أخرى مع الشيخ حسن تركيعم, يتضح الصورة كاملة لدي
وهكذا استدعى الشـيخ حسـن األخ طلحـة    , يبدو أن سلطات طلحة كانت تسيطر على أي قرار داخل اجلبهة الكامبونية

لقد تعجبت ألنين مل أنسـق مـع   , ي على الرتول حتت خمططات األخ طلحةحلضور اجللسة وكأا جلسة مل الشمل وإجبار
جيدا وحان الوقت لكي أمسع من  اهاك أمور جتري وراء الكواليس وال أعرفوعلى الفور فهمت أن هن, الشيخ بأن حيضر طلحة

الشيخ حسن تركي اجللسـة  عا مل تدم اجللسة طويلة فقد بدأ وطب, اجلميع حىت إىل آراء اجلنود لكي أعرف ما جيري بالضبط
وكان واضـحا   ,ملالش بالنصيحة وذكر فضل طلحة على العمل اجلهادي وذكر فضلي على مناصرة اإلخوة مث تطرق إىل ملّ

ليقابله وينـاقش معـه    سابقا بأن الشيخ حسن عندما أرسلنا أخ عندما حتدث عن اإلمارة وكنت قد وجدت بعض املعلومات
مل أهتم بذلك األمر مـن   وطبعا, "وطلحة يبقى األمري, فهو النائب, إذا جاء هارون"واضح  بكالمأخربه موضوع كيامبوين 

وبالعكس كنت قد رتبت على الذهاب , الدخول إىل الصومال ألال يكون هناك تنافسا بيين وبينهوألغيت حينها موضوع , قبل
, حيصل عندما يتواجد قائدان يف سفينة واحدة وهذا ما, ألكون بعيدا عن مشاكل الصومال, إىل أفغانستان مع بعض الشباب

لكي أبعد عـن مشـاكل   , ولذا مل أكن أرغب يف الركوب يف تلك السفينة بل خططت ألن أقود سفينة أخرى يف حميط آخر
, عكس ما ترجيـت حصل ولكن , وعملت هذه اجللسة مع الشيخ بالذات لكي أوضح موقفي مما جيري, اإلمارةالتنافس يف 

جيب أن تعملوا مع بعض فـأنتم شـباب   "حيث أكد الشيخ حسن تركي نفس املفهوم , من جديد املسألة فقد ظهرت هذه
وقد حزنت كثريا ألنين لست , لألمساء ولكنين فهمت مراده مباشرةيف هذه اجللسة ومل يتطرق , "وهناك األمري والنائب, الشيخ

ومل , ملساعديت إخواين يف التقدم والرقي يف العمل اجلهادي الصايفقدر ما أهتم , هنا من أجل قيادة أو إمارة فأنا ال أهتم بذلك
وهو قد مـال  , وقد أخربته أنين مهتم جببهة غرب الصومال, كما علمت أنه موجه من طرف معني, أظهر للشيخ أي رد فعل

ا لذلك املركز ثريومل أتردد كواستأذنت من اإلثنني وغادرت , نكمل موضوع الصومال واجلنوب أوالفيجب أن , لرأي طلحة
قـررت أن أتـابع   , وذلك البيت كان مكشوفا جـدا , وسالميت وضعتها يف األمام قبل أي حترك ألي مكانأمنيايت ف, بعدها

  . وأكثف من سلسلة اللقاءات التعرفية لكي يتضح يل الصورة كاملة
وماليني أو كينيني لكي أعرف فعمدت إىل جمالسة الشباب الذين يتبعون األخ طلحة السوداين مباشرة سواء كانوا ص

مدى معرفتهم احلقيقية مبنهج القاعدة املتمثلة يف ج الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا وليست اجلماعات اليت حتمل ج اإلقصـاء  
مـع هـؤالء   جلسـت   ,ستان وكذلك يف أفغانستان يف املرحلة السابقةلباكاك والتكفري وكانت كثرية وانتشرت يف والشكو
وال أجامل ااهدين كثريا عندما , وجهم الشرعي ومعرفتهم لفقه اجلهاداملواضيع النقاشية كي أعرف مدى نض بعض توفتح
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 يلقد كشفت عقلية جديدة خطرية جدا على العمل اجلهاد, خيطئون وال أشاركهم بعض األفكار اليت ال أساس هلا من الدين
س ومعظمهم كانوا يفتقدون إىل العلم الشرعي وال يقدر بعضهم على وهي عقلية الشباب ااهدين الذين محلوا السالح حبما

لقد كثر الشباب دون العشرون سنة وهـذا يعـين أن   ,  و والية أو دولة بأكملهاأ, اعة فكيف يا ترى سيدير وزاراةإدارة مج
وهذا يدع إىل القلـق  لقرآن معظمهم مل حيفظوا او, فتقد كثريا إىل املدارسمستواهم الدراسي هو دون الثانوي ألن الصومال ي

وحنن مع صغار السن الذين يفهمون دينهم فهذا , بل بعضهم قد تركوا دراسام الشرعية, فالشباب الصومايل مشهور باحلفظ
أما الذين تركوا دراسة الشريعة مث يلجأون إىل السالح كوسيلة لتصفية احلسابات , سنة النيب عندما وىل أسامة بن زيد القيادة

وكان الرأي السائد لدى هؤالء , فهؤالء جيب أن يكونوا حتت املراقبة الدائمة, لسنا معهم وال نشجهم فيما ذهبوا إليه فهؤالء
طبعا سيظهر , ماذا تظن ؤالء إن استقرت األمور ومل جيدوا قتاال, وليس هناك سوى القتال فقط, القتال, القتال الشباب هو
وحىت , قي لالستفادة من هؤالء الشباب الصغار غري أم جماهدون يريدون الشهادة فقطمل يكن هناك أي برنامج حقي, الكارثة

دون مراعـة  , "تقدم العـدو يف األمـام  "الكبار املتمرسني يف اجلهاد مل يكن هلم أي دور سوى أن يوضع يف صف ويقال له 
لست ممن يرى هذا الرأي خاصة و, جرلتخصصه فرمبا يكون طيارا أو مهندس إليكتروين أو قناص أو مدرب أو طبيب وهلم 

بل أعين أن جياهد يف املكـان الصـحيح   , ال!... وال أعين الكفاية عدم املشاركة. عندما يكون اجلهاد فرض كفاية لبعضهم
اختلفت مـع  , لقد اختلفت بعد عدة أيام من جمالسة هؤالء الشباب ومعرفة جهم, وهكذا يعطي األولوية للعبادة الصحيحة

وعمم ذلك لدى الشباب وهذا قبـل  وكان رأيه واضح أم مرتدون خ طلحة السوداين خبصوص قتال قطاع الطرق إدارة األ
متاما كما يفعل شباب اجلزائر باجليش عنـدما يصـفوم مجلـة    , جميئي حيث كانت الشرائط اإلعالمية تتكلم عن املرتدين

وهذه نظرة غري شرعية حسب العلماء فهؤالء القطاع , آخر وهذا تكفري شعب بأمكله ولكن مبعىن, جيش وثين أنه  وتفصيال
وقد اجتهدت لالستفسار من علمـاء  , ينقسمون إىل عدة أقسام وال جيوز يف حال من األحوال إنزال حكم واحد على اجلميع

غري متشـاة مـن   وكان رأيهم يوافق رأي بأن من أنكر البيانات الواضحة ال, الصومال لكي ال أعطي أحدا اال ليربر أفعاله
فهو يكفر بعد أن يبني له ونتأكد من سالمة عقله وعدم جهلـه ودون أي تأويـل   , القرآن وهو ما علم من الدين بالضرورة

أمـا  , يف هـؤالء بعض قيادة قطاع الطرق ويدخل , دين الواسع العظيمفهناك شروط إلخراج املسلم من دائرة هذا ال, يذكر
وإال لو كفرنا كل قطـاع الطـرق فكيـف    , وبعضهم اتبعوا هؤالء بسبب ضيق املعيشة, عوامهم وأتباعهم فكانوا مغررين

ويف احلقيقة أن احلرب اليت دارت بني احملاكم وزعماء احلرب والتحالف الشيطاين كان حـرب  , ؟سنصنف أهاليهم وأوالدهم
ومل تكن حرب ردة كما ,  الصومالنيمن أجل احلق وقهر الظلم والدفاع عن احلرمات وإثبات الشريعة وإظهار هوية املسلمني

, وكما قلت هناك مشكلة يف بعض ااهدين الذين يربطون القتل بالتكفري أوال مث يتبعون ذلك بإحالل الـدم , أرادها البعض
, فاهللا قد أمرنا أن نقاتل قطاع الطرق وهم على دين اإلسـالم , فقط الكفربوهذا غري صحيح يف شريعتنا فالقتال ليس مرتبط 

واإلمام احلسني عليه السالم خـرج  , والرسول أمرنا وأشار إلينا أن نقاتل اخلوارج وهم مسلمون, نقاتلهم إمتثاال حلد احلرابةو
فليس هناك , وأبو بكر رضي اهللا عنه قاتل من تلفظ بال إله إال اهللا وجحد حق الزكاة, ليقاتل احلكام الظاملني له وهم مسلمون

اجليـل  ليت جيهلها كثري من ااهـدين مـن   وثانيا ليس كل كافر يقتل وهذه هي النقطة الرئيسية ا, داعي لربط القتال بالكفر
م إال وكنت أجد صعوبات كثرية يف توضيح هذه النقطة مع الشباب الذين مل يسمعوا من أمراءهم يف يوم مـن األيـا  , اجلديد

حيث جيمع كل تاريخ الرسـول يف  , ح فقط وهلم جروجئتكم بالذب, ى بالسيف فقطالرسول أت وأن, القتال والكفر والردة
ونسي , وكأن األمور هي أبيض وأسود فقط ,القتال فقط ويعزل املواقف اإلنسانية والسياسية واإلجتماعية هلذا الرسول الكرمي
مام واخلليفة ولـيس  ويقوم مقامه يف التنفيذ اإل, هؤالء أنه الرسول هو املأمور وحده بقتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا
أما يف حالة الدفع فيمكن ألحدنا أن جياهـد  , آحادي من الناس تنفيذ مثل هذا احلديث فهو خاص جبهاد الطلب وليس الدفع
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فال ينبغي ملن جيهل حقيقة السنة النبوية وكيف فسـر  , )فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك(لوحده دو مجاعة املسلمني 
والسبب يف هذا التشدد هو أن الشـباب  , بأفعاله هذه املسائل أن خيوض يف تكفري وقتل من هب ودب صلى اهللا عليه وسلم

فهم كفار مجلة وتفصـيال ويف حانـة   , وضعوا الكفر العاملي يف سلة واحدة من ناحية التعامل مع املسلمني وهذا غري صحيح
نـا أن  والفكرية وحىت االجتماعية فقد أحـل ل ات السياسية واحدة عقديا ولكنهم ليسوا يف حانة واحدة يف التعامل مع امللف

وهناك فضاء واسـع يف دول غربيـة لنشـر    , فكيف نتزوج من عدوتنا؟, نتزوج من أهل الكتاب وبوش وأنصاره من هؤالء
لكفار كلـهم  وليسوا ا, لذا ال جيب أن نربط أمر الكفر بالقتل فاألمرين خمتلفني, اإلسالم والناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا

لقد كنت مصمما إىل حد النهاية وجازما يف إظهـار الوجـه احلقيقـي    , )ليسوا سواء من أهل الكتاب(اهللا يقول و, سواء
, مث بعد عشرون سنة يندمون ألم سيكشفون أم سفكوا دماء األبرياء, للقاعدة هلؤالء الشباب اجلدد ألال يرتلقوا يف املتاهات

وهـؤالء  , ت واضحا فيمن أقاتل ومن ال أقاتل وال أج ج الذين يكفرون رد اخلالف يف الرأيومنذ إنضمامي للقاعدة كن
إن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم كان يسمع أللد أعداءه من , مل يفهموا فقه احلوار واالستماع إىل اآلخر ولو كان عدونا

كان واضحا أنه سيمع ملقالته ولن يتكرب , "قل يا أبا الوليد"دما قال له عن, وهناك مقولته املشهورة للوليد ابن املغرية, املشركني
إن كثري من الشباب املتحمس لدماء املسلمني جيهلون كيف  يتعاملون مع الكفار على خمتلـف  , ولو كان الذي أمامه كافرا

للشباب  تشرح,  اإلدارة األمريكيةنا وبنيفهناك احلريب والسلمي واملنافق والذمي ومن ليس له دخل مبا جيري بين, أصنافهم 
 فلنخسرهم ويبقى املبادئ احملمدية الفاضلة كمـا , أننا بشر ولنا مبادئ وال ينبغي أن نتحمس مع اجليل الشبايب خمافة أن خنسره

قاتـل  بل الصحيح أننا ن, أن القتال يف الصومال هو قتال ردة بأا فكرة زائفةاجتهدت كثريا يف توضيح الفكر السائد ب, هي
, قطاع طرق وبعض من املرتدين وهم قليلون يف مراكز قيادية وهؤالء مل خيرجوا من امللة من قبلنا بل من قبل علماء الصومال

وهذا , ومل أضيع أي فرصة يف أي إجتماع يف توضيح فكرة أنه ال جيوز يف أي حال من األحوال قتل أي كافر بسبب أنه كافر
كيف فهم هؤالء , رآن بأن نؤمن أي كافر استجارنا وهذا أثناء احلرب فكيف به أثناء السلم؟هو عدل اإلسالم فقد أوصانا الق

ولو كان قتل أي كافر جيوز ملا عاش حممد صلى اهللا عليه وسلم مع اليهود يف املدينة وملا , الشباب العالقة بني املسلم والكافر؟
ىن السلم ومعىن العدو ومعىن الصديق ومعىن الوالء ومعىن املعـادة  هناك قصر يف فهم معىن احلرب ومع, !اختذ يهوديا خاما له

هناك تدخالت كثرية يف هذه املعاين ألا خط رفيع جيب التعمق فيه لكي نبعد شبابنا من التشـدد  , ومعىن الرباء ومعىن املودة
فهنـاك  , التوازن يف اجلوانب األخرى كلنا نعلم أن الغلو يؤدي إىل إخالل, والغلو يف الدين ولكي ال ينسبوا ذلك إىل اجلهاد

وهـذا هـو   , فإذا انفردنا بواحد منها وتركنا البقية فسنصبح بال شك مغالني يف ذلك األمر, حقوق كثرية ينبغي أن تم ا
بالوسـطية وال أعـين أن   سمى اليـوم  بأن أمرنا الرسول إتباع أيسر األمور كما فعل صلى اهللا عليه وسلم وهو ما يالسبب 
ال طبعا إن الوسطية هي تلك الصراط املستقيم وهي التيسيري يف العـدل واحلكـم   , طية هنا هي نقطة وسط بني طرفنيالوس

   .واألمة املسلمة مجلة هي وسط, بتعاد عن التشدد والتنطع والغلووسائر األمور اإلجتماعية والدين لنتمكن من اإل
المية املعاصرة فهناك التيار الومهي الذي يعيش يف متجيد لقد تكلمت كثريا عن التشتت اجلديد حول احلركات اإلس

وهناك التيار اخلاليف الذي ختصـص فقـط يف   , املاضي فقط وال يسعه أن يفعل شيئا حاليا ويكتفي بالوهم وهم كثريون طبعا
وكـذلك  , ودهاتفتيش خالفات املسلمني ووضعها على الطاولة والكالم حوهلا وتفعيل املشاكل بني املسلمني حبجة عدم وج

هناك مشكلة الشيعة والسنة ولسنا ممن أسس ذلك ومل نشترك فيما جرى يف تلك احلقبة ولكن هناك أناس يؤصـلون تلـك   
وحنن ضـد هـؤالء   , املسائل واملشاكل وكأا الدين اخلالص ويتاجرون بدماء األحرار من أحفاء حممد صلى اهللا عليه وسلم

فهـؤالء  , ناك طبعا التيار التجديدي املتحرر املنحرف واحلدثي وهذا أخطر تيار يف نظريوه, الرافضة متاما وال جناملهم أصال
وقد قال اهللا لنا أن هؤالء لن يرضوا عنا مهما فعلنا هلـم ألن هلـم   , يريدون إسالما يوافق أهواءهم ويوافق األعداء يف الغرب
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ل السالح بدافع االنتقام الشخصي وليس مـدافعا عـن   وأقصد كل من مح, وهناك التيار التشددي اجلهادي, دينهم ولنا ديننا
وهؤالء جيهلون أن أساس جهادنا هو لنصر املظلوم حىت لو كان كافرا وليس حلمل السالح ضد كل من هب , احلق واحلرمات

الء الشـباب  وأؤكد هنا أنه إذا مل يسعى القيادات اجلهادية لتفهيم هـؤ , ودب ألنه يعارض أرءانا وكأننا مالئكة ال خنطأ أبدا
قوافـل   ن األحزمة الناسفة ال ملهامجةسوف نرى شباب يف مكتمل العمر يلبسو, حقيقة اجلهاد فسوف تظهر لنا نتائج مرعبة

جنود الكفار احملاربني لنا واحملتلني ألراضينا والصهاينة بل لقتل سين أو شيعىي أو صويف أو سـلفي أو دعـوي أو تبليغـي أو    
  . وهذه هي الطامة األخرى وال حول وال قوة إال باهللا, هم يف الرأيجهادي أو أي شخص خيتلف مع

وضح ألبناءي وأحفادي أن يف زمننا كان هناك إنين أجتهد يف الكالم بوضوح وبالتفصيل عن احلركات اجلهادية أل
ال نـتمىن   أصل ديننا أن لقد أمرنا يف, الالكثريون من ااهدين املخلصني يف عملهم ولكنهم مل يفقهوا فقه اجلهاد وأسس القت

عرفنا قصة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عنـدما  , وحثنا اهللا يف القرآن على العفو والصفح يف اجلهاد وأثناء القتال, لقاء العدو
ملاذا ال يدرس ااهدون هذه املعاين يف , عفا عن الرجل املشرك احملارب له وهذا الرجل كان قد رفع السيف لقتله مث عفا عنه

ومل ينهجوا جنا يف أفغانستان حيـث كـان الشـباب    , املعسكرات؟ ألن من يدير هذه املعسكرات ال يفهمون فقه اجلهاد
رات اجلديدة من كإن من يدير املعس, يدخلون يف دورات إميانية شرعية ملعرفة فقه اجلهاد قبل اللجوء إىل التدريبات العسكرية

اطلة وخيربون الشباب بأن الرسول مل يكن لديه أي رمحة أمام أعداءه وهذا أمر مؤسف اجليل اجلديد يلجأون إىل التأويالت الب
وكان بإمكانه اإلثخان فيهم بأمر , فهو من عفى عن أسرى بدر, ومنايف للحق وتشويها لسرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

هؤالء الشباب إىل االستدالل بأن الرسول قـال   وطبعا يلجأ, كما أنه دعا لقومه باهلداية بعد أن ضربوه يف معركة أحد, اهللا
, وينسون أن الرسول دعى ألهل الطائف بأن خيرج اهللا من صلب أعداءه من يعبده وال يشرك به شيئا" جئتكم بالذبح"للعرب 

قومي فإم ال  اللهم اهدي", فقد قال مقولته املشهورة, وينسون بأن الرسول دعى لقومه باهلداية أثناء القتال وليس أثناء السلم
لقد واجهت صعوبات مع بعض ااهدين العرب املهاجرين خبصوص هـذه  . أين هؤالء الشباب من هذه املفاهيم؟, "يعلمون

, املعاين فهم قد زرعوا القتل وعدم الرمحة يف صفوف الشاب الصومايل وانطالقا من مذاهب اجلماعات املصـرية واملغربيـة  
يكون رحيما مع أعداءه وذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك عندما فسروا اآلية الكرمية يف سورة وفهموهم أن ااهد جيب أن ال 

معناها أن اهللا , )حتبوهنا نصر من اهللا وفتح قريب وأخرى(فقد قال بعضهم بأن معىن , الصف تفسريا عجيبا مل أمسع به من قبل
وال حول وال قوة , ستشهد يف سبيله وال يريد غري ذلكال حيب الفتح والنصر بل حنن فقط من حنب ذلك ولكن اهللا حيب أن ن

أنسي هؤالء أن , عركة؟املوهو مل يستشهد يف  ؟أنسى هؤالء أن هذه اآلية قد أنزلت على حممد صلى اهللا عليه وسلم, إال باهللا
صركم اهللا فال غالب إن ين(, اهللا قد أنزل سورة كاملة مساها سورة الفتح؟ أنسي هؤالء أن النصر هو حليف املؤمن يف جهاده

على  تأنسي هؤالء أن آخر سورة أنزل, أي يتنصر ويفرح ألنه غلب عدوه) ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب(, )لكم
الرسول حـدث  يعلموا أن أمل يقرأ هؤالء السرية ل, )إذا جاء نصر اهللا والفتح(, حممد هي سورة الفتح وقد ذكر النصر فيها؟

ليفة عمر بـن اخلطـاب   اخلأمل يسمعوا أن , !خرج يف سبيله إما أن يتخذه شهيدا أن يعيده إىل أهله مبا غنمبأن اهللا تعهد مبن 
نصر من (كرب مث كرب مث كرب مث تلى هذه اآلية الكرمية امل بيت املقدس وقف أعلى اجلبل عندما وصل إىل مشارف رضي اهللا عنه

كيف فسروا القرآن كما , األخرين أن الفتح غري مرغوب من رب العاملني ملاذا يريد بعض الناس أن يومهوا, )اهللا وفتح قريب
إنين أقول هذا الكالم ألنين جمرب هلـذه  , اهللا أعلم فهناك من جيتهد يف التفسري وهو مل يبلغ درجة طويلب علم أصال, أرادوا؟
ـ وال يبالون مب, يندفع ملنهجها فقطفهي تتبع كل السبل اليت جتعل الشباب , التيارات وال يتـدبرون  , قبلتا سيحدث يف املس

  .عواقب قرارام



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
52  

 

 War against Islam                                    52الحرب على اإلسالم                                                    
 

, مسـلم كمـا مسـاين اهللا    طائفية بل وال أقبل أن أصنف, إنين مسلم أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
ملة وتك, فكل مسلم يستطيع أن يكون جماهدا مع اخلالف يف وجهات النظر واملذهب, وأرفض فكرة اجلهادين وغري اجلهادين

فقد شهدنا يف , احلديث حول ور بعض املتشددين من ااهدين ولكي يفهمين من يقرأ هذا الكتاب أنين ال أم الناس جزافة
مقديشو عملية قتل لرجل آمن أعطي األمان من قبل احملاكم ورغم ذلك طالته رصاصات املتشددين الذين ال يهتمون باملصاحل 

وعنـدما حترينـا عـن    , لقد قتلوا مصور غريب أمام كامريات العامل, يتبعون أجندم اخلاصة العليا للمسلمني يف الصومال بل
الفاعلني هلذه اجلرمية النكراء وجدنا أم من التيار التشددي الذي ال يقبل أن يتعاون إال مبن حيمل نفس الفكر ومن هم علـى  

أجل اهللا جيد نفسه يف جهنم بسبب أنه قتل نفسا بريئا قـد   عندما يظن الشاب أنه يقتل منوهذه املصيبة العظيمة ف, شاكلتهم
واألكرب من ذلك أن والة األمور وهم مـن احملـاكم   , استجار من حكام املسلمني يف مقديشو ووصل إىل البالد بصك أمان

فعال أن هنـاك  وعندما شهدت هذا احلادث عرفت , اإلسالمية هم من أدخلوه البالد وهم من أرسلوا له الدعوة ليأيت للتصوير
إن املسلم . مشكلة كبرية تواجه بعض الشباب الذين ال يعرفون فعال حقيقة املسؤولية امللقاة علينا بعد نصر اهللا لنا يف الصومال

املرحلية بل ينظر لألمام ويضع يف باله النتائج اإلمجالية  وأ وال يهتم جلوانب األمور الغري واضحة, ل له مهة وعزمية قويةهو رج
  .لحة واملفسدة العليا للجماعة املسلمةللمص

لقد استمريت يف الدفاع عن اجلهاد احلقيقي فكلما التقيت الشباب أو العلماء أوضحت هلم حقيقة القاعدة ومنهجها 
يظهر من ينتسب للجهاد أو من نصب نفسه متكلما باسـم اجلهـاد   , وكلما تكلمنا عن هذه األمور وأوضحنا هذه املسائل

وال أدري هل التياري اإلخواين كفار؟ هذا أمر عجيب جـدا يف  , يه التهم لنا واامنا أننا من التيار اإلخواينبالتشويش وتوج
لست منظما تنظيميا مع اإلخوان رغم أنين أقدر أا مجاعة عاملية هلا رؤية شاملة وواسعة ملصحلة املسلمني كما لغريها , !زمننا

, مواليـد اإلخـوان   ينسون أن كل اجلماعات اليت تعمل يف الساحة اليوم هي منت األخرى والعجيب أن هؤالء تمن اجلماع
ملـاذا ال يقـرأون   , كانوا من أعضاء اإلخوان سابقا والشيخ يوسف النبهاين وغريهماهللا عزام والشيخ أسامة وحىت الشيخ عبد

كـره مـن الشـخص شـيئا رمتـه      وهناك سياسة خطرية لدى بعض قيادات الصومالية فهي إن , التاريخ قبل إام الناس؟
وطبعا مل يقـدروا  , وهذا يؤدي إىل قتل األبرياء, وقد منعناهم مرارا وتكرارا من هذه األفعال ولكنهم مترسوها, باجلاسوسية

 ولكن هناك عدة طرق أخرى وقد اجتهد بعضهم, علينا ذه السياسة ألننا بكل بساطة وبال فخر من أسسناهم عندما تشتتوا
وقد اشتهرت أنـين  , جي ولكن رغم ذلك فشلوا فشال ذريعا فالناس يعرفون من أكون ويعرفون منهجي جيدايف تشويه منه

ليس للمجاملة فقط بل لتبيني األخطاء لكـي ال يقـع   , أقول احلق ولو كان ضد القاعدة وهذا هو سبب كتابيت هذا التاريخ
ضد كل هذه التصرفات الفردية اليت ال تعيد للمسلمني أي لقد أوضحت للجميع أن منهج القاعدة , أحفادنا يف ما وقع غرينا

وهؤالء كـانوا مـن   , فالشيخ أسامة هو من استضافة الصحفني الغربيني يف أفغانستان دون أن يتعرض هلم أي شخص, فائدة
ه واملسـلم ال  ولكن جيب على املسلم أن يويف بوعد, ونعرف مجيعا أن هذه احملطة هلا صلة مباشرة بالسي آي إيه, السي إن إن

فكيف جيرأ بعضنا اليوم أن جييز لبعض الشباب املغررين الذين ال يفهمون الدين لفعل ما كنا نـراه حـرام   , يغدر بضيفه أبدا
إنه عمل إجرامـي وقـد   "لقد أوضحت موقفي الشرعي وموقف القاعدة حول قاتل الصحفي الغريب يف مقديشو , باألمس؟

لقد مسعت احملاكم , "وحياكم بأخذ السالح منه والتربأ من فعلته, وينبغي أن يتوب إىل اهللا ,ارتكب منكرا كبريا يف حق اإلسالم
وطبعـا مل  , ذا الرأي وتعجب رجاهلا ألم كانوا يعرفون أم يتعاملون مع شباب من القاعدة هلم نظرة واحدة حول املسائل

عندما فهمت أن هؤالء وراءهم مجاعات مقربة من اإلخـوة   تكن قيادة احملاكم لتجرأ على متابعة من قام بذلك الفعل وخاصة
  .املتشددين
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بل واصلوا عمليام الفاشلة الـيت مل تـزد إال عبـأ    , هنا هؤالء املتشددين حلدود اهللابعض نتهي ور وجتاوز مل ي
لقد , سنة 30مال منذ فقد كرروا فعلتهم وقتلوا إمرأة عجوزة تعمل مع هيئة نصرانية وهي يف الصو, ومشاكل لرجال احملاكم

بـل تزيـد   , حترينا هذه األفعال وكتبت تقارير بأن مثل هذه األعمال الغري مسؤولة ال تفيد اإلسالم يف أي حال من األحوال
فنحن لدينا سلطة تنفيذية نعتقد أا حتكم بالكتاب والسنة وال ينبغي أن يلجأ بعضنا ألخذ القانون بيـده  , الفرقة واالنشقاق

, دود على الناس بأيديهم بل جيب مراجعة اجلهة املسؤولة والقضاء وهذا ما ينصح به الشيخ أسامة دائما يف أشرطتهوتنفيذ احل
فقد عاش مع املنافقني وعرف أم كفار باطنيني بوحي من اهللا ومع ذلك مل نسمع أن مسلما قدم , ولنا يف رسول أسوة حسنة

ونعلم أن اإلغتياالت يف عهد الرسول كان بأمر منـه  , سيؤدي إىل الفوضى إىل قتل مواطن يف دولة الرسول دون إذنه فذلك
 مث مل, )أو إيس-إيس(وهذا ما مل حيصل خبصوص املرأة العجوزة بل قتلوها يف منطقة , فقط وليس هناك إجتهاد أبدا يف الدماء

شددين الذين كانوا يتعاملون مع بعض وماذا كان الرد برأيكم من قبل املت, األمن القبض على الفاعل نلبث حىت ألقت أجهزة
من جهة أخرى عليـه  و من ميد ااهدون بالسالح وقرر بعضهم بكتابة رسالة ديد ملسؤويل األمن لدى احملاكم وه, إخواين

األخ فكتبوا له رسالة وهددوه بالقتل إن مل يطلـق صـراح   , مسؤلية محاية كل مواطن يف الدولة سواء كان كافرا أو مسلما
لقد فهمت أن هناك تيار تشددي يزعم أنه تابع للقاعدة ورمبـا  , ؤدي إىل التحارب بني املسلمنيومثل هذه األفعال ت, تقلاملع

هذه التيارات إىل كتابة الرسائل التهديديـة   اليت تلجأومل يكن هذه املرة األوىل , وعن جهل باحلقيقة يساند مثل هذه األفكار
املسلمني ومصاحل الدولة بل جتاوزوا إىل كتاب رسائل موجهـة لسياسـيني مسـلمني     فقد أحرجونا لقصر نظرهم يف مصاحل

هل انتهىي , وسفراء للدولة الكينية لدينا وهددوهم بالقتل وال أعرف ما معىن اختاذ القتل الوسيلة الوحيدة لتفهيم الناس الدين؟
وهذه الـدعوة  , يل دين اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة؟وملاذا أمرنا أن ندعو إ ,!عجبلليا , الوعظ والنصح واإلرشاد واحلوار؟

وحىت , هذا للطاغية فرعون فمالكم باملسلمني هذا هو السؤال؟, )فقوال له قوال لينا(, موجه لغري املسلمني فما بالك باملسلم؟
  .ة احلاكمةلطفال يعين أن دمه وماله حالل دون الرجوع إىل الس, لهمروا هذا املسلم بسبب جهلو كفّ

كان من واجيب كأمني سر القاعدة وبسبب معرفيت الكاملة بفكر القاعدة وأقصد هنا فكر الشيخ أسامة بـن الدن  
لذا تدخلت ملواجهة هذا التيار التشددي , مل يكن تكفرييا يف يوم من األياميخ عبد اهللا عزام وهو إمامنا وواملنبثق من فكر الش

ومن جهتهم كانوا يفرحـون ألن  , ء عددهم قليل وسوف حنتويهم بإذن اهللاوكنت أطمن رجال احملاكم بأن هؤال, السطحي
لقد وصل ببعض إخواننا املتشددين بأن فكروا باألمور . هناك من يسمعهم ويريد مساعدم وليس التدخل املباشر يف براجمهم

على جهة واحملاكم علـى اجلهـة    السلبية حيث حتاكموا إىل التخيالت ووضعوا دولة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة
وهذا مـا فعلـه   , وبذلك بدأوا حياربون جسم احملاكم احلقيقي سرا حبجة أن الشريعة مل تطبق بالكامل, األخرى لكي يقارنوا
ومل , جتارة القات والسيجارة واملنكرات العاديـة  اءوربطوا تطبيق الشريعة بإلغ, وليس هذا جديد لدينا, اخلوارج باإلمام علي

بل قتل الذمي من الشريعة وقتل العواجز من النساء من الشريعة إم ال يـرون يف  , موا أن الشريعة ليست هي احلدود فقطيفه
الشريعة إال ما يوافق آراءهم وجهلوا يف حلظة بأن أساس قيام احملاكم هي للحكم بالشريعة فهي تسمى احملاكم اإلسالمية وهي 

تضافتهم من كيامبوين بالنسبة لشباب اجلنوب وهي اليت فتحت هلم الفضـاء الواسـع   وهي اليت إس, متواجدة منذ زمن بعيد
فهنـاك  , لقد كان األمر غري طبيعي يف بداية األمـر , كيف ينسون أم ضيوف احملاكم؟, بالنسبة لشباب مقديشو والشماليني

لقد تساءلت مـرارا  . لقد كان األمر عجيب جداالتيار التشددي مث التيار القبلي مث التيار املختلط بني التجار وقضاة شرعيني 
وعرفت حينها , هناك طبعا التيار الذي يسعى ملصلحته الشخصية فقط. ؟سيندمج هذه التيارات كلها مع بعضوتكرارا كيف 

ـ  , أن املهمة اليت ألقيت علينا كبرية , يخفالناس ينظرون إلينا حنن شباب الشيخ أسامة بأننا قدوة وأي خطأ سيلصق بنـا وبالش
وشـباب الشـمال    التيارات يف الساحة الصومالية بدءا من األوجادينني وأهل مقديشو وأهل كيمامبوين لوبسبب عالقيت بك
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الوسـاطة   روم بـدو  الصومال كان وضعي ممتاز ألن أقبسبب عالقيت بالكثري من الشيخصيات الرئيسية يفوالشباب املهاجر و
  . اد وتعريفهم بكل شباب القاعدة مهما كان ذلك الشخصوإبعاد الشبهات وتعريف الناس حبقيقة اجله

, لقد واجهت بعض املشاكل مع أعز املقربني يل ألنين قد وضحت منهجي أمام اجلميع وكان هذا األمر حمرج هلم
وهذا ما , ولكن يف نفس الوقت واصلت اللقاءات احلركية عندما يطلب مىن ذلك فمن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

جلماعة  طويلة لبناء جملس الشورى اجلديد لقد عملنا جلسات ,يف أي مشكلة قبل أن أستدعي لذلك فكنت ال أتدخل ينادأف
ت اإلخوة باحلضور وتقدمي آراءهم وقد نظر نصحفقد , ومل أترك أي مهاجر أعرف أنه قيادي ولو كان خفي, كيامبوين

أن كل من حضر تلك اجللسة من طرفنا قياديون من الدرجة األوىل وقد ولكن تبني هلم اليوم , بعضهم هلذه اخلطوة أا حتدي
د حصل هناك تغريات كثرية منذ أن وصلت وبعض لق. كثرية بعد اإلنسحاب الكبري والتيه وما إىل ذلكمسؤوليات  اتولو

املسؤوليات السياسية  أردت أن يتوىل الصومالني كلص تقسيم األعمال والناس مل يرحبوا يب طبعا ألنين كنت صرحيا فيما خي
واالقتصادية واإلدارية وحنن نكتفي فقط بالتدريبات العسكرية وجتهيز القيادات امليدانية وقد سيئ فهمي بسبب أن التيار الثاين 
استغل محاس الشباب وهامجين أثناء اجللسة وبدأ يطلق اإلشاعات بأنين أريد تفرقة ااهدين ووضع مفهوم جديد حول 

مرادي فنحن لسنا كأيب برك وعمر وعثمان وعلي ولكن كل املنصفني من الشباب يف تلك اجللسة فهموا , ألنصاراملهاجرين وا
فهؤالء فهموا , كما لسنا مثل السعدين وأبناء األنصار من األوس واخلزرج رضوان اهللا عليهم أمجعني, رضي اهللا عنهم أمجعني

وأردت أن نقسم األمور , القبلية هي السائدة رغم أنف كل من خيفي ذلكأما يف الصومال ف, معىن اإلسالم وقبول املهاجرين
إمارة "االندماج مع احملاكم مطلقا بل يريد بناء  من مينعأن من يهامجين هو وقد فهم من حضر , ويعطى كل ذي حق حقه

  . وسوف يظهر ذلك بعد مدة قصرية, "إسالمية جديدة
ويف , زيل عن حميطي بسبب أنين مل أقبل باالخنراط يف الربنامج اجلديـد لقد قاومت كل احملاوالت اليت أريدت منها ع

لقد عزمت إدارة كيامبوين بإعطاءي , نفس الوقت رفضت كل املناصب اليت عرضت علي ألال يفهم اخلصم أنين أسعى لذلك
رشد الروحي كما زعموا ى واملاإلمارة الكاملة هلم ويكون طلحة السوداين املسؤول العسكري والشيخ حسن يبقى أمري الشور

ي ألن من سعى إىل ذلك قد رأي يف قوة شخصييت وإلتفاف الناس حول مبادئ فـأرادوا إحتـواء  , رفضت هذه اخلزعبالتو
وكانت استراتيجييت املتبعة يف هـذه  , فنحن يف عمل كبري وال يهمنا إن كنا جنودا أم أمراء, رفضت فورابإعطاءي اإلمارة و

ألن هذا ما فعله الرسول عندما سار باألنصـار  , ما يقوله أهل البلد وأقصد هنا األنصار الصوماليون املرحلة احلرجة هي مساع
مل تكن هذه العقلية لتفيـدنا  , أما العقلية اليت تقول بأننا القاعدة والشباب يتبعوننا والقوة لنا وما إىل ذلك, واملهاجرين إىل بدر

ماذا كانت النتجية هي نصب العـدواة  , "دولة العراق"تفردت القاعدة وأعلنت يف شيئ وحنن نرى ما جيري يف العراق عندما 
ويؤسفين أن بعض من هذه األفكار قد دخلت يف العراق على يد من مسو أنفسهم قـادة  , ني بدال من الكفار احملتلنينمع املواط
دات هذه األفكار هم من نفـس اجلماعـة   ومن امللفت أن قيا, وهم ال يقدرون على تلبية نداء اجلار ألسباب أمنية, القاعدة

وقد جربوا هذه التجاربة وفشـلوا  , املصرية اليت كانت تصور نفسها يف بيشاور وكأا الناجحة وال توجد غريها يف الساحة
يوم بال فالقاعدة ال, قرار غري موفق وتوقيته غري مناسب" دولة"إن قرار إعالن  .ملاذا يكرروا يف العراق اليوم حينها وال أدري

ال ميكننا أن , جيب أن نستفيد من أخطاء غرينا, شك ليست كما كانت يف عهد الشيخ الزرقاوي رمحه اهللا وتقبله من الشهداء
سامة مل يكن ليؤيد وإنين متأكد أن الشيخ أ, هذا خطأ" القاعدة"نقصي أهل البالد أو نضع مصريهم يف يدنا ألننا بكل بساطة 

تنقل إليه األخبار بعد حصول كل شيء وبصورة غـري  ف, اضحة لو سئل قبل حصوهلا وليس بعدهامثل هذه التوجهات الغري و
, ولكن هذا مل حيصل, ومن هنا جيب أن يؤيدها ألننا كلنا نريد ان يكون لنا دولة يف العراق وبقيادة أخونا البغدادي ,واضحة

وكان ينبغي من باب منافسة , وحكموا بشرع اهللا فيهااحملافظات  بل ما حصل أن اإلخوة استولوا على بعض املناطق يف بعض
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كمـا  , وهناك إلتزامات أكثر, ألن مفهوم الدولة حسب علمي أكرب, الكفار يف بغداد أن يعلنوا إمارات إسالمية وليست دولة
, عن دولـة هنـاك؟   ملاذا مل تعلن, مناطق القبائليف ن القاعدة هي أقوى يف أفغانستان وكلنا نعلم أ, أن احملافظة عليها أصعب

وحافظت على هـدوءي يف التعامـل مـع    , الشيخ أسامة ى مسعة اجلماعة ومبادئاألهم أنين كنت يف الوسط وحافظت عل
, ويف تلك اجللسة أخترت مع القيادة العسكرية العليا اليت ستهتم بوضع اخلطط الالزمة للهجوم علـى كيمسـايو  , اإلشاعات

  .تحدوا بعديألن شباب مقديشو وكيامبوين مل وتركنا مناقشة األمر حلني التجهيز 
واصلت زيارايت لرجال احملاكم لكي أضعهم يف الصورة وأوضح هلم إستراتيجيتنا يف الصومال ولكي نضع خرباتنا يف 

لقد زرت الشيخ حسن طاهر أوس وعملت جسلة أخوية سريعة معه وأخربته مبا أنويه واستراتيجييت خبصوص مواجهة , أيدهم
فقد نصحت الرجال التنفيذين يف احملاكم , وال أشك أن هذا الشيخ سوف يذكرين ويذكر كالمي يف تلك اجللسة, نياإلثيوبي

وقتـال  , على عدم املواجهة مع اجليش النظامي فنحن ال منلك جيشا بعد بل منلك شباب متحمسني ولكنهم غري منضـبطني 
راتيجية املواجهة وحنث الشباب على ترك السيارات واالجتاه حلرب بل جيب تغيري است, املليشيات ليس كقتال اجليوش النظامية

وكنت أذكر اجلميع بتجربة األوغادين وهي قائمة إىل اليوم واجليش اإلثيويب لن يستطيع القضاء علي تلك التجربة , العصابات
ب اإلعداد وليس من بـاب   وأوضحت له أن أهم شيئ يف هذه املرحلة هو تكثيف التدريبات التخصصية ومن با, إن شاء اهللا

فإذا أردنا أن نقارن قواتنا وعدتنا بقوات العدو وعتادهم فلن , التحليل السياسي ألن التحليل السياسي ال يؤدي إىل جهاد أبدا
فاألعداء دائما األبد هم أكثر عدة وعتادا ولكننا ننطلق من فهم ديين عقدي راسخ مـن أيـام   , نواجه األعداء إىل يوم القيامة

, ال جمال للماديات يف حربنا ضد األعداء, )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا(ركة بدر ومن منطلق اآلية الكرمية مع
وهذا ما جيهله بعض احملللني السياسيون وغريهم من احلكام وقد ظنوا أن كسب املعارك تكون بامتالك الكثري مـن اجليـوش   

, ن ما حيدث يف غزة؟ أال يشاهدون ما حيدث يف أفغانستان وما حدث فيها من قبـل؟ أال يشاهدو, هل عمي هؤالء؟, والعتاد
إم شباب خرجوا ليدافعوا عن دين اهللا باالستطاعة وباالعداد الـالزم لكـل   , أال يشاهدون ما حيصل يف الصومال والعراق؟
من الضغط على احملاكم أن متتلك طائرات أو  لذا ال يظن بعض إخواننا أنين أردت, مرحلة وقد أثبتوا أن اهللا معهم يف كل حني

بل أردنا فقط أن حنرض على اإلعداد الصحيح ونستعد كما أمرنا اهللا باالستطاعة والتجهـز  , دبابات كي ندافع احملتل لبالدنا
دفع ولذا كان هديف , ملرحلة هي أكثر سخونة من ذي قبل وليس لدى معظم قادة احملاكم أي خربة يف التخصصات العسكرية
وال تطمع يف الـدخول   رجال احملاكم إىل الشروع فورا يف تقوية جبهة غرب الصومال لكي نضمن تشغيل إثيوبيا يف الداخل

وهذا أفضل للمحاكم لكي تشغل العدو يف دياره وكنت واضـحا يف هـذا   , من سياسات احلرب وخدع العدو وهذه, إلينا
وأخربته بأنين ضيف احملـاكم  , لقد كان اجتماعي معه مثمرا جدا, هم مرادياملوضوع رغم أن قادة احملاكم تأخروا كثريا يف ف

فهم يعرفون أن بعض من شبابنا يتصرفون وكأم أمراء الصـومال  , وحباجة إىل محاية كاملة من قبلها وقد فرح جدا مبا قلت
أقصـد  ,  بعض األحيان للمصلحةوال يريدون إستشارة أحد فيما يفعلونه بل يكتفون مبحيطهم رغم أن ذلك احمليط خيادع يف

لقد حاولـت  , فتنخدع فتقع يف الفخ, احمليط الذي خيدع فقط وال يظهر لك عيوبك بل يكتفي مبجاملتك إىل أن يراك تسقط
  . أن أكون صرحيا فيما أنوي فعله وهو مواصلة العمل مع األوجادينيني وتدريب قيادات احملاكم على األمور الفعالة

الشـورى  (ومـن دون إشـراك إدارة   ) خمتار وآدم عريو(عة كيامبوين وشباب مقديشو بقيادة قلت سابقا بأن مجا
كانتا على وشك بناء وحدة بني الطرفني فقط وليس بني مجيع املسلمني ألن أفكار هـؤالء ااهـدين   , )التنفيذية للمحاكم

ينفعون وقد وقعوا يف فخ عدم فهمهم للقـرآن   تتمركز حول أن امللتزم بالسنة فقط هو من ينبغي أن يكون جماهدا وغريهم ال
والسبب يكمن يف عقيلة ااهدين يف زمننا الـذين  , وخاصة أن هناك مرحلة التقدم لالستيالء على كيسمايو, وعموم املسلم

وسوف , ريظنون أن السلفيني فقط أو من ال يعصي اهللا هو أحق بأن يكون ااهد اخلالص وهذه عقلية غريبة يف اجلهاد املعاص
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فقد استغلوا وجود شباب الشـيخ  , أما مجاعة كيامبوين برئاسة أمحد مدويب وإبراهيم شكري. أتكلم عن هذا املوضوع الحقا
طرفـا ألحـد   معهم لفرض شروطهم على اموعات األخرى وهذا األمر مل يعجبين شخصيا فأخربت اجلميع بأنين لسـت  

  . جاهز لهساعدة فالذي سيقبل بامل للمساعدة والفريق بل مستعدا, ليستغلين أبدا
لقد تواصلت جلسات الوحدة وكانت ساخنة وكانوا خيتلفون على أمور عادية مثل إسم احلركة ومـا إىل ذلـك   

ممكن للقارئ أن يسأل عن نظريت , وكانت اجللسات تبدأ بالصباح وتنتهي باملغرب أو العشاء أو منتصف الليل دون أي نتيجة
ب وأقول أنين سعيت منذ اليوم األول إىل توحيد جيمع الشباب حتت صف احملـاكم سـواء شـباب    فأجي, اخلاصة باجلميع

وقد واجهت مقاومة , كيامبوين أو مقديشو أو الشمال وأردت بناء صلة واثقة بني ااهدين يف األوجادين واحملاكم اإلسالمية
معي معظم شباب الشـيخ أسـامة املوجـودون يف    ولكن تابعت طريقي حيث احناز , أيضا وإشاعات كثرية حول هذا األمر

ولكنين عنـدما حتريـت   , وكان األخ طلحة وعيسى الكيين حياوران يف جلسات بناء مجاعة جديدة باسم الوحدة, الصومال
األخ يوسف الترتاين معي وولذا كنت واضحا , ة حفظه اهللاملوضوع عرفت أن املقصود هو بناء كتلة جديدة تابعة لألخ طلح

وأوضحت هلم فكريت وما أنوي فعله يف مقديشو وتركت هلـم اخليـار يف الـرتول إىل    , اجلبار الكيين وبعض اإلخوةوعبد 
وقد وافقوين الرأي وكنا نفكر يف كيفية فعل ذلك , كيسمايو مع اجلميع أو البقاء معي يف بناء مؤسسات فعالة جلمسم احملاكم

يف ذلك ومن مث الشروع يف تطبيق براجمنا وهو مساندة أي طـرف بـأي    فأوال جيب أن نكون مستقلني ماديا وال نتبع أحد
وهنا ظهرت اإلشاعات من جديد من قبل من مل يفرح بوجـودي وكانـت اإلشـاعة    , تدريب واالبتعاد عن نقاط اخلالف

ت وجيعل لست ممن يسحب الشباب من اجلماعاف, الصومال وهذا من اخلرافات تتحدث عن حماوليت إلنشاء مجاعة مستقلة يف
أفتخر بالنوعية واألمر اآلخر أنين مل أكن فاضيا ملثل هذه األمور فقـد كـان   بل , ضا أو ممن يفتخر بالكثرةبعضهم يعادي بع
أعلم بأنين عضو من القاعدة ومل أكلف شخصيا من الشيخ النشـاء مجاعـة    ويف نفس الوقت, تقلقين كثريا موضوع زوجيت

, كنت أحاول أن أفهمهم أننا جيب أن نلتزم بـأوامر الشـيخ  , ر به إخواين اآلخرينوهذا ما كنت أحذ, جديدة يف الصومال
وإن قرر أحدنا االنفصال فيجب أن يبني ذلك وال خيرب الناس , وتذكريهم باالستراتيجية العامة للقاعدة يف التعامل مع املسلمني

وجيب علينا أن نتبه هلذه املسائل احلساسة وقد , خلاصةأنه من القاعدة فتأتيه املساعادات مث يستخدمها كما يشاء يف خمططاته ا
يف هذه األثناء كنت أجتهد ألجد أي خيط يربطين مباشـرة بـاإلخوة يف وزيريسـتان أو    , تفهم معظم إخواين هلذه األمور

توجيهـات  وانتظـار أي  , أفغانستان أو إيران أو غريها ألنين أردت أن أبشر الشيخ بالنصر الذي حققه الشباب يف الصومال
  .مفيدة لنا خبصوص هذه املرحلة

بالشباب الذين فروا من السجن  لقد كنا مجيعا تم بالسري األمور يف العراق وبالد احلرمني واليمن وكنا على اتصال
 وذات مرة أخربين األخ, إم كانوا يبحثون عنا, 99ضهم من شبابنا الذين جهزناهم يف دورة الكوادر يف أفغانستان سنة وبع

 واكتفيت,  جزيرة العرب مع الصومالمن السودان وغريها ويريد أن يوحد العمل يفطلحة بأن شباب اليمن سيأتون وكذلك 
ليمن فهم ليسوا كالصوماليني حيث نستطيع أن باالنتظار ألنين أعرف تعقيدات اإلخوة ااهدين خاصة الذين من اجلزيرة أو ا

تقاللية تامة يف اختاذ قرارام العملية وهذا يبني لنا أن على املرأ أن يكون حـذر أثنـاء   بل إم أناس هلم اس, ريدمنلي هلم ما ن
ومل ميضى مدة طويلة حىت وصل أخني من اليمن وذهبت لزيارما وقد تفاجأت فهم من شبابنا وقد تعرفـوا  , التعامل معهم

وقـد  , وجيب فعل أي شيئ الحضارهم, من السجنالذين فروا من بالذات وتكلموا معنا خبصوص جميئ اإلخوة من الي, علينا
ولكن يف نفس الوقت تركت الباب مفتوح لـه إن أراد  , وعدته خريا وأخربته بأن يتعامل مع طلحة ألنه من يهتم ذه األمور

ية سواء وكانا األخني مها أبو احلسن اليمين واألخ أحد وهو مشهور جدا ألنه اشترك يف معظم اجلبهات العامل, أي مساعدة مىن
ما بدأ التعامل معـي  وقد فرح جدا عند, يف أفغانستان أو اجلزيرة أو العراق أو البوسنة وله معارف كثرية مع الشيشان وغريها
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لم أقيده ولكن نصحته بأن يتوحى احلذر حلركاته وأخربته بأنين سأنسق مع جملس شورى احملاكم الستقبال الفارين من ف, رمسيا
رجل أعمل يف اخلفاء وال يعرف الكثري عن أعمايل امليدانية إال املقربني جـدا  ألنين , ن األمر سرياكن جيب أن يكوالسجن ول

كما أنين ال أريد أن أحرج احملاكم الستقبال هؤالء دون علمهم لقد أوضحت له أن السلطة هنـا هـي   , من نشاطايت اليومية
اء لكثري من الناس واستفاد الكثريون مـن وجودهـا وحنـن    طانت احملاكم اإلسالمية غيف احلقيقة ك, للمحاكم وليس لغريها

كما أن موضوع الفـرار مـن   , كشباب لنا صلة بالشيخ مباشرة مل يكن من الواجب الظهور ألال نسبب املشاكل للصومالني
يـة  وكان لدينا معلومات واضحة أن السـلطات اليمن , عن هؤالء الشباب ن هو أمر كبري يف اليمن وهناك حبث مستمرالسج

مالة األسـرى يف السـجون ووعـدهم    تفهذه هي السياسة الناجحة يف اليمن إس, ستستخدم قدماء ااهدين للبحث عنهم
باملستقبل الرفاهية لكي يعملوا مع احلكومة ضد إخوام السابقني ولدينا أخبار عن أبو جندل الذي كان من ضـمن الطـاقم   

وقد سـعى  , مجال البدوي والذي اشترك من بعيد يف عملية املدمرة كولوكذلك هناك األخ , الذي حيرس الشيخ يف قندهار
ونعذر بعضهم والبعض اآلخـر  , السلطات اليمنية لتجنيده لكي يبحث عن إخواننا إننا نعلم كثريا ما جيري إلخواننا السابقني

قـال  (, اهللا ويرجعوا إىل الصواب ونرجوا أن يتوبوا إىل, وهذا ال نعذره أبدا, قرر بنفسه أن يؤذي إخوانه من أجل املال فقط
إعادة جتربـة  يكون رمسيا ولكن قد عارضين بعض من أراد اهتممت مبلف هؤالء ل, )السجن أحب إيل مما يدعونين إليه رب
, يف الصومال ونسي أن الصومال غري العراق وجتربة الزرقاوي يف العراق خيتلف متاما عن الصومال وجيب فهم ذلـك  العراق

وقد اقتنعت أن دورنا يكون أفضـل  , سم إسالمي قبلي صومايل تسيطر على العاصمة وهذا مامل حيصل يف العراقفاحملاكم ج
فهناك الضغوطات العاملية على احملاكم وكان الشيخ شريف كلما ذهب إىل أي بلد يسـأل عـىن   , عندما تكون يف الكواليس

أقترب إال من التيار السلفي اجلهادي لدى احملاكم ألن هـؤالء  بالذات وكان رده واضحا أنه ال يعرفين وهذا صحيح فإنين مل 
وألا توصف أا معتدلة فيعين , أما األطرف األخرى كحزب التجمع والقبليني فقد ابتعدت منها, أرتبط م منذ التسعينات

بناء عالقات معها ألنين ال أريـد  لم أرد ف, حاسد عليهاومل أعارضها ومل أ, ذلك أا هلا صالت كثرية باألنظمة العربية والعامل
وكانت العالقات اخلارجية , أن أسبب هلا اإلحراج عندما يقومون جبوالم السياسية وكانت هذه اجلوالت ناججة جدا جدا

وكذلك ليبيا وآرترييا وكل هذه الدول كانت تتعامل مـع احملـاكم   , متينة جدا خاصة مع السودان ودول اخلليج بصفة عامة
أما أرترييا فهي كانت تقدم املساعدات العسكرية وكنا جنتهد يف , حيث كنا نرسل اجلرحى لبعض الدول للعالج بصفة رمسية

  .س هناك شروط ختل بعقائد املسلمنيتفهيم الشباب الذين ال يفهمون السياسة الشرعية بأن ذلك جيوز مادام لي
فأرترييـا هلـا   , عامل معها لديها مصاحل يف املنطقةإن احملاكم اإلسالمية كانت تفهم أن كل دولة من الدول اليت تت

ية حسـابات بـني الطـرفني    مشاكل حدودية عسكرية مع إثيوبيا وكانت هناك ضغوطات كثرية جلعل الصومال ساحة تصف
, ةأعضاء جملس الشورى بأننا جيب أن نستغل الفرصة لبناء الصومال وعدم االنزالق يف السياسة العاملية يف هذه املرحلوحذرت 
أقصد هنا تقويـة  , بأن نسلح األوجادينيني ليقاتلوا اإلثيوبيني دفاعا عن أرضهم وعرضهم ونيابة عنا يف داخل إثيوبيا شجعتهم

العملية ألن هذا األمر يعطينا اال بأن ـتم بالبنـاء    هجبهة غرب الصومال وترتيبها وكنت على استعداد ألكون املنسق هلذ
ال حيب كل أمراء احلرب الـذي سـفكوا    ع عبد اهللا يوسف هو سهل جدا فالشعب الصومايلوموضو, واالستقرار السياسي

  .وعبداهللا يوسف هو واحد من هؤالء  ارمني, سنة 16الدماء لفترة 
وقـد اجتهـدت يف مجـع كـل     , لقد طلب مين شورى تنفيذي احملاكم كتابة تقرير وتصورا عن املرحلة احلالية

ناريو ظهور احملاكم وإمكانية حصول هجوم من قبل القوى الشريرة املتمثلة يف الواليات املتحـدة  االحتماالت املتوقعة من سي
وتعجب رجال احملاكم عندما رافقت التقريـر التصـوري   , األمريكة وسوف تستخدم كلبها املسعور يف املنطقة وهي إثيوبيا

وسألوين ملـا  , وكذلك امليناء لى مطار مقديشوبتقريرين أمنيني عسكريني تتحدث عن إحتمال حصول هجوم وإنزال جوي ع
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جيب أن تفهموا , ال ميكن للواليات املتحدة األمريكية أن تسكت لإلسالميني يف املنطقة, فقلت هلم إن األمر واضح, ؟مالتشاء
ـم  إن كل من يعرف سياسات العامل وقضية سيطرة القوى العاملية على احمليطات والبحار سيعرف أن الصـومال  , هجمكم

, وطبعا مل أكتب التقرير فقط بل زدم بتقرير آخر ووضعت خطة دفاعية جوية برية وحبرية كاملة ومصورة, مجيع تلك القوى
اليت تفضح مجيع أسرار البيوت وتوضح كل شيء على األرض إال مناطق الدولة , حيث كان لدينا حمرك غوغل للصور اجلوية

ألخ يوسف الترتاين وعمر خمتار وعبد اجلبار وغريهم للدفاع عـن هـذه األمـاكن    لذا عملنا خطة بتعاون مع ا, الصهيونية
االستراتيجية وقدمت هذه النسخ لوزارة الداخلية وكان األخ قتيبة هو من يديرها مث قدمت نسخة للمجلس األمـين وكـان   

ـ ر ومل يأخذوا األمر مبلتقاريافقرأوا , طورة واجلدية فيما كتبناهوعرف اجلميع مدى اخل, يدريه الشيخ يوسف عيد عادي ل حم
وكنـت  , وأخربم بأن أهداف قدوم أي قوة ملقديشو هي احلصول على املطار وامليناء, اجلد بل طويت ووضعت يف األدراج

جاهز ألن ندرب قوة تدخل سريع لتحمي هذه املناطق احلساسة فقط وكنت أنتظر من األخ قتيبة واألخ عبدالنور شـيدو أي  
لربوفات حيث كان لدينا كل األسلحة املضادة للطريان واملدافع الرشاشة الثقيلة احململوة ولدينا شباب قـوي  جواب الجراء ا
أردت أن أفهم احملاكم بأن األمر أصبح أصعب اآلن ألن هناك واجبات والتـدريب العسـكري واألمـين    , ومتماسك عقديا

ت كثرية لتوزيع املناصب واسـتحداث احلقائـب لـدى    كانت هناك جلسا. وتنظيم الصفوف هو أهم شيئ يف هذه املرحلة
أما يف اجلانب اآلخر من الشباب فقد كانت جلسام على وشك االنتهاء حيـث اتفقـوا علـى اإلمـارة واإلدارة     , احملاكم

  .العسكرية واألمنية وسوف نتحدث عن ذلك عما قريب
شباب ااهد كما مسوا أنفسهم ولـدى  بشكل عام ويف خالل شهر سبتمرب فهمت ما جيري لدى احملاكم ولدي ال

القبائل ولدي جبهة األوجادين وكان علي أن أبدأ بالعمل لدى كل هذه اجلهات ألنين اتبعت سياسة االحنيـاد وال أريـد أن   
أنين جنحت يف هذه اخلطة رغم أن املقربني مين من الشباب ااهدين هـم   اهللاأحسب على حساب طرف دون طرف واحلمد

 ومن كان لديـه , نوا ضدي فيما أفعل ولكن مل يفلحوا يف مواجهيت ألنين كنت مصرا على أن ما أعمله هو احلقأول من كا
كان الكل يستفيد من احملاكم . واحلمدهللا أن لدينا مفتيني كبار يف الصومال يستطيعون أن حيمكوا بيننا باحلق ,اشبهة فليقدمه

صلوا عن التيار رغم أن كل املساعدات املالية والعسكرية كانت تقدم هلم مـن  حىت الشباب أهل كيامبوين الذين أرادوا أن ينف
وهذا ما أزعجين ففي ناحية يأخذون مساعدات احملاكم ويف ناحية أخرى يسعون للفنت حيث كـانوا ينشـرون   , قبل احملاكم

رجـال إدارة  عض الغطرسة من قبل كان هناك ب, األخبار الكاذبة حول رجال احملاكم وعقائدهم وهذا ما ال حيبه اهللا ورسوله
وعندما وصلت قررت أن أغري هذه املفاهيم وبـدأت  , فهموا الناس أم من يدير املعارك وال أحد سواه يفعل ذلككيامبوين و

بشكل كبري ألن احملاكم هم م وكنت أثق , أتعامل مع اجلميع وأحترم أراء احملاكم يف الشؤون السياسية فهم أدرى بأهلهم منا
وقـد  . شيخ حسن تركي وحسن طاهر والشيخ الشريف وكل هؤالء أناس هلم خربات سياسية ومتعلمني للدين أكثر منـا ال

القاعدة وهم  حاولت إدارة كيامبوين بكل قواها أن يذكرونين بأم أصحاب املبادرة وأن علي التعامل معهم بصفىت عضوا يف
ولكن رفضت التعامل مع طرف دون طـرف وكنـت   , ين يف التسعيناتكيامبويعرفونين جيدا فقد اشتركنا سويا يف تأسيس 

وكـان  , أخرب اجليمع أن سقفنا هو احملاكم اإلسالمية ففي ذلك قوة لإلسالم ووحدة للصفوف ولكن إرضاء الناس صـعب 
ات متفرقة مـع  لقد جلست جلس ,ستفيد من احملاكم من أجل أهدافه كما ظهر لنا واهللا أعلم بالنوايايعضهم يتعامل بالتقية فب

وحذرت اجلميع من مسألة إستغالل أنـه  الشيخ حسن وأمحد مدويب واألخ أبو دجانة وهم أعضاء رئيسيني يف إدارة كيامبوين 
مع إدارة كيامبوين وبالذات مع األخ مدويب خيططون فهو , طلحة مل يكن يرتاح هلذارغم أن , شباب الشيخ ملصلجة شخصي

فقط ولكن يف نفس الوقت ال أقبل أن يتدخل أحد فيما املهم مل أعارض أحدا بل ناصحت . سمايوما وراء االستيالء على كي
أؤمن بأنه احلق والصواب ومضيت يف خطيت اجلديدة وهي العمل مع احملاكم بكل املستويات إال أنين لن أتدخل يف السياسـة  
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اكم يأخذون آرءنا يف املواضيع املهمة ألننا طـرف  أما الداخلية واخلارجية والعسكرية فقد كان رجال احمل, القبلية فهي معقدة
وأقصد هنا رجال احملاكم الذين هم أقرب لنا ومها الشيخ حسن طاهر واألخ , مهم فيما جيري يف الصومال وهم يدركون ذلك

كان خطىت أن  لقد, آدم عريو واألخ خمتار الشمايل أبو منصور الراحاويين وغريهم من الشباب الذين كانوا منفذين يف احملاكم
حتتل الشباب كل املراكز احلساسة لدىي احملاكم يف مدة بسيطة حيث نضمن أن القرار يرجع إلينا ومل نكن لنقفـل األبـواب   

وسوف نواجـه بـالفكر   سلم ومن حيمل فكر رجعي فهذا خيصه للعلمانيني يف العمل لدى احلكومة فالشعب الصومايل كله م
كانت هناك حرية تامة لوسائل اإلعالم ومل نتدخل يف شـؤون  , مع اخلوارجرم اهللا وجهه كأيضا متاما كما فعل اإلمام علي 

الناس اليومي وحذرت احملاكم من تكرار بعض أخطاء اإلخوة يف حركة طالبان حيث استخدام الضرب يف التعامل مع عـوام  
نافقني وهم أخطر من أن يسجر أحـد  فالرسول مل يضرب امل, الناس فإن مردود ذلك عكسي وليس هذا األمر من السنة أصال

  .الرعاية سيجارة أو أن يأكل القات وسوف نرى كيف تعاملنا مع هذه امللفات بكل حكمة
ففي هذا الشهر وفقين اهللا عندما قابلت األخ , فأسأتطرق إىل حيايت العائلية مباشرة, ومبا أنين أحتدث عن اإلتصاالت

, وقد حصل له كرامات يف معارك مقديشو كما ذكرت سـابقا ,  ومن األوائلأبو دجانة الصومايل وهو من شباب كيامبوين
وقد , م حيث كان هو مساعد الكابنت94 وهذا األخ له قصص كثرية معي يف السابق وأمهها غرق قاربنا يف احمليط اهلندي سنة

عال استغليت الفرصة يف أثناء عزومة وف, طلبت منه جهازه اهلاتف ألنين أريد التواصل مع عائليت يف جزر القمر فقد طال الزمن
ورفعوا السماعة وطلبت محايت ولكن مل تكـن  , القمر وهناك اتصلت جبزركانت لدى األخ يوسف الترتاين فقد عزمنا يف بيته 
دقيقة وكانت مكاملة طيبة فقد أخـربتين   15وحتدثت معي لفترة " قُلبان"موجودة مث حضرت بنت عمي وهي أخت زوجيت 

وكانت تضحك طوال , البلد وأخبار والدي وأخوايت وإخواين وخااليت ومجيع العائلة وأكد يل أن اجلميع أحياء عن الناس يف
 الصغرية عندما تزوجت أختها وكن املكاملة لقد شعرت بفرحها فهي فرحانة بسماع صويت فأنا ابن عمها وهي كانت كأخيت

من ناحييت أخربا بأنين أعـيش  وقد شكرا على املعلومات و, اءمين اإلرشادات والتوجهات فليس لديهن إخوان أشق ينتظرن
وقد فرحت بسماع ذلك وعندما سألتها عـن  " مسية"تها ا يف الباكستان وقد ولدت بنت ومسوأن أخته 2002لوحدي منذ 

هي هنـاك  وكذلك , وهي بنت عمي األخرى" نبات"حلضور فرحة بنتها " موهيلي"أجابتين بأا سافرت إىل جزيرة , محايت
وهي شركة قمرية هندية وكان عمي بدرالـدين رمحـه اهللا يتـوىل اإلدارة     وأوالده" خلفان"ة جديدة مع شركة لعقد صفق

عـائليت   ن أفهمه أنين كنت أفتقد إليهم فهـي فيجب أ القارئ معىن العيش بعيدا عن األهلولكي يفهم , التنفيذية منذ عقود
ومع , ة القمرية اليت أصبحت ثقيلة على لساين بسبب عدم التحدث ا لفترة طويلةوطبعا كنت أجد صعوبة يف التواصل باللغ

ا كثريا وطلبت منها أن تبلغ سالمي للجميع وختربهم أنين خبـري  وهي كانت مهتمة بسالميت وطبعا شكرذلك تفهمنا جيدا 
ولقاء األحبة وكذلك تيقنت أن األمور إن  مبثابة السفر إىل البلد يهأقفلت السماعة وشكرت اهللا على هذا اإلتصال ف, وأرزق

كثريا يف  وكنت متحفظاشاء اهللا تتجه إىل الصواب وأخربت األخ دجانة بأن يتلف شرحيته فأنا متأكد أن املكاملة كانت مراقبة 
وكانت الشركات تعطي للمسؤولني يف احملـاكم بعـض الوقـت    , ومعظم الشباب امتلكوا اهلواتف, التعامل مع االتصاالت

  .وميكنين استخدام أجهزم يف أي وقتحويل الشباب أهتم المتالك أي جوال فمل , اإلضايف اين
يف تلك اجللسة األخوية تعرفت على األخ إمساعيل عرايل وهو من مشال الصومال وقد وصل من الباكستان لفتـرة  

واتفقنا بأن يتصل بوزيرسـتان  ,  وتعرف عليوقد تعجب عندما قابلين, قصرية وتبني لنا أن له عالقة بالشباب يف وزيريستان
ووعدين بتوفري يل الرقم الذي سيوصلين بـزوجيت  , باألخ الصومايل مث ميكننا من األرقام لنحاول حنن التواصل مباشرة باإلخوة

وقـد  , كثرياوفرحت كثريا رد معرفة أن زوجيت وأوالدي خبري وشكرته , وأكد يل بأا يف وزيريستان منذ فترة سنة تقريبا
ساعة شريطة أن  24ويريد مىن أن أساعده يف سري تلك األعمال فأخربته بأنين متوفر , طلب مين مساعدته يف مهاماته اجلديدة
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مث اتفقنا أن نتقابل بعد أسبوع ليؤكد موضوع اإلتصاالت وفعال تقابلنـا مث   ,اإلسالم وال يؤدي إىل التفرقة يكون عمل خيدم
 ة إليكترونية وباللغة القمرية لكي تتأكد زوجيت أا مين وأعطاين عنوان بريدي لـألخ الصـومايل  طلب مىن أن أكتب رسال

مث طلب مين أن أكتب له تقريرا عن وضع احلركات اإلسالمية يف الصومال وكيفيـة حتليلـي   , وشكرته على تلك اهودات
تقرير بعشرة صفحات وشرحت له الوضع احلـايل  واجتهدت يف ذلك األمر وبعد أسبوع قدمت له ذلك ال, لألوضاع احلالية

وذكرته بالتجارب السابقة والتيارات املوجودة حاليا وركزت يف تقرير على الوضع األمـين  , للحركة اإلسالمية يف الصومال
من فالشعب الصومايل ال يعرف مع , وأوضحت له بأن هذه احلركات ليست سرية كاملة كما أا ليست علنية مبا فيه الكفاية

فهناك خالفات فكرية بني اجلماعة الواحدة , كات ما بني احلالتني وينبغي أن نركز على كل حالة مبفردهااحلر بل تلك, يتعامل
فقد كان هناك مدرستني وتزعم كل واحدة منـها أـا مـن    , وكنت أقصد هنا السلفية اجلهادية الذي ينتمي إليه هذا األخ

فرقة مصلحة للشعب الصومايل وطبعا كل افس للتقارب من القاعدة علنية ال جتلب أي القاعدة و قد أوضحت له أن هذا التن
ومن جهىت حذرته من اخلالف بني هذه املدارس ورمبـا  , كانت حتاول جذب املزيد من الشباب املهاجرين ونسيوا أهل البلد
ه احلركات أن تقترب مـن الشـعب   كان من الواجب هلذ, سيؤدي يف املستقبل إىل الشتائم ورفع السالح على وجه بعضها

ألن ذلك سيجلب املشاكل للمجتع وحنن فكرتنـا  , الصومايل وتستخدم فكر القاعدة يف جهادها وال تعلن أبدا أا مقربة منا
على كل حال حذرته من الفرقة وعدم حماولة اإلبتعاد من جسم احملاكم فهي املمثلـة للشـعب   , هي سعادة اتمع اإلسالمي

وقد قرأه قبل أن يوحد الصفوف , ودعوت له بأن يوفقه اهللا فيما كلف من مهام وأرسلت له التقرير,  العامل اليومالصومايل يف
قـد  و, يكون األمري اجلديد للوحـدة ذبات أختري إمساعيل عرايل لاويف تلك املناقشات والتج, بني مجاعىت كيامبوين ومقديشو

فالوحدة لديهم تعين املصاحل وليست وحدة حقيقيـة تفضـي إىل بسـط    , ةعندي جتارب مع املفاوضات الصومالية الصومالي
لقـد  , األيادي للبعض ومعرفة األخطاء والتحدث بصراحة عنها والوصول إىل وسائل فعال للم مشل مجيع احلركات اإلسالمية

  . م ومل تدم طويال96رأيت وحدة األوجادينيني الصومالني واإلثيوبني يف سنة 
وبعد أسبوع من هـذه التطـورات ذهبـت    , "ينحركة الشباب ااهد"اجلماعة اجلديدة بـعلى كل حال مسيت 

وطلب مىن أن أعمل معهم يف اجلماعة وكان معي األخ يوسـف  , ملقابلته فأطلعين على آخر املستجدات يف موضوع الوحدة
إين لست مندوبا عـن  "ته بكل وضوح وذه املناسبة كان من واجيب أن أفهمه عن أفكاري وانتماءي احلركي وأخرب, الترتاين

دخلوها من أوسـع  وأوضحت له أن األخني طلحة وعيسى الكيين اشتركا يف هذه احلركة و, "الشباب الشيخ فاإلمارة معلقة
ـ , واألخ يوسف الترتاين وعبد اجلبار ومجيع شباب الشيخ الغائبون املؤمنون بأفكار القاعدة األمأبواا وأما العبد الفقري  د فنعتق

أننا أعضاء يف القاعدة األم وأن أمرينا التنفيذي هو الشيخ أسامة وحاكمنا احلايل رغم أننا يف الصومال هو أمري املؤمنني املـال  
إننا ضيوف يف هذه ",ومل أسكت هنا بل أوضحت له احلالة الشرعية لوجودنا يف الصومال, حممد عمر فقد بايعنا ذلك الرجل

كم أعضاء يف احملاكم ملاذا إذن اللجـوء إىل بنـاء   مها احملاكم االسالمية جيب التعامل معها ومعظة إمسيالدولة وهناك جهة رمس
وأقصد هنا ما الفائدة من هذا األمر؟ إننا نسعى لوحدة الصـف ولـيس   , هكذا صدمته ذا السؤال الوجيه, "مجاعة جديدة؟
أما أخذ األوامر منه , أي تكليف ضمن االستطاعةأخربت األخ إمساعيل أنين جاهز للمساعدة يف أي موضوع و, عكس ذلك

أو من غريه فهذا لن حيصل ألنين لست طرفا يف اجلماعة اجلديدة وآخذ األوامر سيكون من اجلماعة الكبرية العلنية اليت متثـل  
حيت تعجب من صـرا وكنت واضحا يف كالمي وقد شكرين كثريا و, الشعب الصومايل وهي احملاكم اإلسالمية ألنين ضيفها

وأعلم أمورا ال تعلمه فيما خيص بـبعض  , أن األمري جيب أن يطاع يف املنشط واملكرهوأعتقد , ةواضحإا مسألة "وزدته قائال 
فاجلهة الثانية هم ممثلون عن كيامبوين وكذلك إخواين مـن  , لقد دهش عندما مسع مين هذا الكالم, "الشباب يف اجلهة الثانية

واملراد منها هو جتميع القوة حاليا , وأكدت له بأن هناك من يؤمن أن الوحدة هي تكتيكية فقطأوضحت له خماويف , القاعدة
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والرتول إىل كيسمايو وبعد أن يفتح اهللا على اجلميع سينفرد الطرف الثاين بالقرار فهم يف مناطقهم وسيلجأون إىل االنفصـال  
كان , علمت مبا جيري يف الكواليس لدى الطرفنيحدة ولكين أرد ختويفه من الو مل, قليال قليال وسوف يظهر ذلك عما قريب

أخرى يريد الوحدة فعال وهذا الطرف أيضا وقع يف اخلطأ ففي نفس الوقت ال يريد الوحدة الكاملة مع وهناك طرف انتهازي 
ـ  , بل وحدة مع اجلماعة السلفية اجلهادية فقط, احملاكم ها عـن حمـيط   وهذا قصر النظر يف هذه اجلماعات اليت تعـزل نفس
بينت هلم يف كل مرة أن احملاكم هي سـقفنا  , كان األمر واضحا لدى العيان ,ذلك يكنت ضد اجلميع ومل أخفو, وبالشع

وأثناء احلديث أخربين بأن هناك لقاء كبري للمجمـوعتني لتوزيـع املناصـب    , مجيعا وأي تعطل هلا فسوف خنسر كل شيئ
طبعا مل أكـن أحضـر للجلسـات    و, بية دعوة األخ املسلمافقت على ذلك لتلو, واحلقائب وينبغي أن أحضر ألشهد األمر

  . ولكن التقارير كانت تأتين أوال بأول, التحضريية كما يينت سابقا
لقد كنا مشغولني يف هذه األثناء بترتيب أوراقنا مع احملاكم اإلسالمية فنحن ال نعيش يف الوهم بل يف الواقع ولقـد  

لذا كنت متأكدا , مية يف أفغانستان وكنا مطيعني وتابعني ومل ننفرد بقرار أو نسبب مبشاكل ختل األمنعشنا يف اإلمارة اإلسال
وطبعا كنا نواصل براجمنا مع إخواننا األوجادينني فقد أقمنا دورة إليكترونية معهم وكـان  , أن عملي مع احملاكم هو الصواب

هناك رجـال يف  ولكننا فوجئنا بأن , دتنا إعطاءهم دورة أمنية واسعةوكان من أجن, األخ عمر املختار الكيين هو من يعطيها
فالكل كان يهرب من األوجادينني ومل , يريدون أن نتعامل مباشرة مع اجلبهة الغربية وهذا األمر أزعجين جداإدارة الوحدة ال 

إثيوبيا لذا جيب تقويـة اجلبهـة   الصحيح أن العدو املرتقب هو و, دي إىل خلل يف االستراتيجيةيعطوهم حقهم وهذا ما سيؤ
يف التعامل , )ينحركة الشباب ااهد(ولكن مل حيصل ذلك بل كان هناك تباطئ شديد لدى إدارة الوحدة , الغربية دون تردد

مع امللف األوجاديين مما جعلىن أتوقف ائيا عن التعامل معها يف هذا املوضوع وأردت أن أوصل امللف مباشرة إلدارة احملاكم 
بدال من مسـاندة اإلخـوة   , "أو إن إيل إيف"ألن القبليني لدى احملاكم هم يساندون العلمانني من جبهة , وهذا أمر صعب

لصومال الغريب اااهدين وهناك عدم معرفة حقيقة ملا جيري يف األوجادين لدى القبليني وكنت مستعدا للسفر من جديد إىل 
, األمين للجبهة غرب الصومال كن رفض معظم إخواننا ذلك اإلقتراح ومنهم املسؤولول, لكي نصور فيلما وثائقيا عن املأساة

ننشـر القضـية   وفصلت له خمطـط جديـد و  , إىل هناكأخربين بأن عليه دراسة الطريق جبدية مث بعد ذلك أستطيع السفر و
وسوف نلجـأ إىل فـتح   , سكوتة عنهااألوجادينية عامليا وجنعل الشباب يف العامل العريب والغرب يتعرفون عن هذه اجلبهة امل

كانت , ويكون لدينا عمق لوجسىت تتمثل يف احملاكم اإلسالمية يف املستقبل, معسكرات جديدة داخل أثيوبيا كما فعلنا سابقا
وهم كانوا , "إن اجلميع خياف من التعامل مع قضيتكم واهللا يكون يف عوننا"هذه أحالمي وكنت صرحيا معهم عندما قلت له 

ومن أشـهرهم األخ  , ن يب كثريا ألنين اشتركت يف تأسيس املعسكرات هناك ودربت الكثري من كوادرهم يف التسعيناتيثقو
وطبلت من األخ خالد بأن يتواصل معه وحيضره إيلّ كي , أبو بصري وهو املطلوب رقم واحد يف اثيوبيا فقد كان من تالميذنا

وشاء القدر أن أقابل أبو بصـري  , ن اجلماعة ويعمل لوحده وما إىل ذلكأستفسر عن اإلشاعات اليت تتحدث عن أنه انشق ع
فقد كنت يف زيارة للمعسكر صالح الدين الواقع يف موقع املقابر االيطالية سـابقا يف  , ومل يكن األمر مرتبا, بعد فترة قصرية

ونـاداين بكـنيت   , بسرعة فائقة رفينفقد عشاء اهللا   أما هو فما, ومل أتعرف عليه بسرعة ألنه قد طعن يف السن" سوس"حي 
يف  الكثري من آثـار اجلـروح  نظرت إليه فإذا هو شخص قد كرب يف السن ولديه , )معلم صاحل اليمين(, السابقة يف األجادين

وهو رجل جماهد يعتمد على اهللا يف جهـاده وحيـب أن يعمـل     .اصابع يده من العمل بسبب اإلصابةجسمه وتعطل بعض 
فكان يقتل األجانب العسكرين يف مناطق األوجادين لوحده وقد نفذ عمليات كـثرية  , ذا مسي بأيب بصريالعمليات لوحده ل

الدنيا وقد حقـق   رؤييت يف هذه ناء احلج بأن ال يقبض روحه قبلأث لرؤيىت وأخربين بأنه دعا اهللا لقد فرح فرحا شديدا, هناك
حال اتفقت معه على العمل اجلديد يف داخل إثيوبيا وأن يكـون   على كل, فهو رجل صاحل مشهود له بذلك, اهللا له ما أراد
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كان لـدينا  و, ل لبقية خاليا اجلماعة هناكالعمل منسق بني اجلماعة األم وميكنه أن يتابع عمله الفردي دون أن يسبب ملشاك
وكانـت  , يات اخلارجيةكان لدينا أجندة خاصة بالعمل, مشاريع جديدة داخل أديس أبابا وهو أفضل من يعرف املنطقة هناك

ومن مث عمليات خاصة ضد رجال سلطة  عبد اهللا , مث كينيا إذا تدخلت يف شؤون احملاكم, إثيوبيا على الئحة األهداف األولية
كما أننا فكرنا بأن نستغل الفرصة لوجود سلطة تابعة , فاليد باليد, يوسف الذين نذروا إلستئصالنا وحنن عزمنا على حماربتهم

  . واأليام دول, سنكسب غذامها يف املستقبل فنحن ال ندري ماذا الستخدا, ناء خاليا جديدةلنا يف ب
  
  
  
  
  

  جلسات الشورى والتجهيزات لكيسمايو
  

األمر حساس بالنبسـة   يفية التوجه إىل كيسمايو وكان هذالقد كثرت اجللسات التمهيدية لوضع خطط ملموسة لك
وكانت هناك حماوالت من بعض الشباب املسؤولني لدينا , تسكنها عدة قبائل خمتلفةللجميع ألن تلك ملدينة هي استراتيجية و

مث ظهـرت يف تلـك   , هذا وكنت أعارض ذلك األمر بشـدة لتجاهل احملاكم من أول حلظة وعدم إشراكها يف أمر كبري ك
تحها ولن يشاركوا أحدا غـري  وزعم بعض الشباب الصوماليني أم يذهبون لكيسمايو لف, اجللسات قضية القبلية يف اإلسالم

ذه التوجهـات دون  وطبعا كنت أبديت معارضيت هل, خطة اهلجوم وكانوا يقصدون عدم إشراك أبناء القبائل يف, اإلخوة فقط
وبينت يف تلك اجللسة اليت عقدت يف البيت األبيض أن األصل هو جواز , ألنين ال أفصل بني أبناء القبائل وبني اإلخوة, شك

فقد بني لنا سرية الرسول صلى , واألمر يرجع إىل القيادة العليا يف إقرار ذلك, ئل وكل مواطن يف الدولة يف القتالإشراك القبا
وقد أشرك قبائل عربية ومل تكن قد أسلمت أما تلك اليت أسلمت فقد ذهبـت  , اهللا عليه وسلم ذلك عندما ذهب لفتح مكة

بينت يف تلك اجللسة موضوع التحييد حيث إستمالة طرف من العـدو   كما, للفتح ومعها ريات وأعالم توضحها عن غريها
وتشجيعها عرب املفاوضات واحلوارات لكي ال تتحد ضد املسلمني وحىت ولو أدى ذلك إلعطاء املال لزعماء العدو للتنازل عن 

دعي السلفية يف كل شـيئ ولكـن   لقد أراد بعضنا جتاهل السرية النبوية وعدم إتباع السنة يف هذه املسائل رغم أننا ن, القتال
مل تظهر لألخوة هذه املعاين القيمة فبعضهم يقرأون , يظهر جليا أن بعضنا ال يتبع سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف فقه اجلهاد

ـ  , السرية النبوية ولكن ال يفهموا كما ينبغي ط والسبب أم ينظرون إىل سرية النيب أا حمصورة يف الشهادة والشـجاعة فق
ويتغافلون عن املواقف اإلنسانية يف تلك الغزاوات وينسون املغزى واملقصد من القتال وهو إدخال الناس يف دين اهللا أو الدفاع 

ا وهـذا  منتشر لدى هؤالء أن الكفار كلهم سواسيوكما قلت سابقا أن هناك فكر , ناعن النفس حيث ال نقصد إال من قصد
واملقصود من قاتلنا منـهم طبعـا وإن مل   , )وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة(إننا نؤمن مببدأ اآلية , ليس صحيح

وقاتلوهم حىت (وكل هذه اآليات جاءت بضمائر اجلمع ويعين وجود قوة وإمام , نقاتلهم ستظهر فتنة كبرية وفساد يف األرض
إذا "وال يوجد قائد حرب يقول جلنوده , هذه األدلةوميكننا نشر ديننا عن طريق اإلمام والدولة القوية حسب , )ال تكون فتنة

هذا مل حيصل يف التاريخ لذا جيمع هذه اآليات اليت تبدا بقاتلوهم فهي تعين أثنـاء املعركـة   , "لقيتم العدو فاعطوهم الورود
فإن انتهوا (حدود ونؤمن بكل آيات القتال ولكن يف نفس الوقت جيب معرفة أن القتال له , واملواجهة يف شىت ميادين القتال
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وجيب أن نفرق بني العدو املقاتل لنا والعدو الذي مل حيمل , )فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم(, )فال عدوان إال على الظاملني
أما جعل الكفار كلهم يف سلة واحدة من ناحية القتال وليس من الناحيـة  , السالح ضدنا ومل يباشر يف التخريب ضد عقائدنا

وهذا األمر أدى إىل استهداف السياح الغربيون يف كل , أمر مرفوض ومن يؤمن ذا فهو مل يفهم دينه كما جيب العقدية فهذا
جيب أن نقاتل من باشرنا بالقتل أو شارك يف التخطيط لذلك ألم ظاهرونا ونقاتـل مـن   , مكان وأنا ضد هذا املفهوم متاما

هذا واهللا , احلق أن نستهدف كل غريب أو كافر رد أن حكومته حتاربنا أما عدا ذلك فليس لنا, أخرجنا من ديارنا بغري حق
 النظر يف اآليـة  وأرجو من الشباب ااهدين الذين يتبعون سياسة القتل ااين أن ينعمو, ظلم يف فهم معىن العدل يف دين اهللا

هلم وال مجل يف حربنا وإن انتخبوا رؤساءهم فـال  القادمة ألا حامسة فيما ذهبت إليه من عدم استهداف الفكار الذين ال ناقة 
إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصـرت صـدورهم أن   (يقول اهللا تعاىل , نشملهم يف احلرب

فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السـلم  , ولو شاء اهللا لسطلهم عليكم فلقاتلوكم, يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم
وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين (, ال جيب علينا أن نستهدف من مل يقاتلنا, إنه أمر إالهي ائي) فما جعل اهللا لكم عليهم سبيال

فكل من يربر نفسه يف قتل السـياح  , ف من مل يستهدفناالنا بأن ال نستهدأي ال نتجاوز احلدود يف قت) يقاتلونكم وال تعتدوا
وال عذر هلؤالء , وقد ذهب مبذهب الغالة, اختطافهم فهو واهم دون شك وال يفهم تأويل القرآناآلمنون يف ديار املسلمني و

  . يف أفعاهلم
سواء (, )ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك(واهللا يقول  

النصارى أو اليهود أو غريهم من الذين يضحون مـن أجـل    كم من, ولنسأل أنفسنا هذه األسئلة, )من أهل ليسوا الكتاب
لفليسـطينني  القضية الفليسطينية؟ لقد رأينا املتضامنون الدوليون الذين تركوا أهاليهم يف أوروبا وأمريكا من أجل الوقوف مع ا

ما وقفت أمام اجلرافـات  عند" ريتشل"بل قد تعرض بعضهم للمخاطر وقد توفيت متضامنة أمريكية وامسها يف املعابر واملزارع 
كما أن هناك احملامون الذين يدافعون عن إخواننا يف احملافل الدولية كيف نستطيع , األمريكية ملنعها من هدم بيت عائلة مسلمة

هؤالء الكفار كانوا يعيشون مع الرسول ويتعاملون معـه  , أن جنمع الكفار كلهم يف سلة واحدة؟ وقد منعنا اهللا من فعل ذلك
وقد جاء هذا , وكلنا نعرف قصة بالل رضي اهللا عنه مع املشرك الكافر الذي كان يستدين منه من أجل إطعام املسلمني ,يوميا

بل ذهب إىل الرسول وأخربه مبا حصل , الرجل وهزأ بالل وهدده ومل نرى أن بالل أخذته العزة ألنه املسلم ويف دولة إسالمية
ري الدولة مل يقل شيئا أو حياول أن مييز بني بالل وذلك املشرك ألنه صلى اهللا عليـه  والرسول صلى اهللا عليه وسلم وبصفته أم

بل صرب صلى اهللا عليه وسلم هو وبالل حىت فتح اهللا عليهما ودفعـا  , وسلم يعلم أن احلقوق للجميع وهذا هو أساس العدل
الشديد عشت مع كثري من اإلخـوة الـذين   ولكن ولألسف , إذن قضية وضع الكفار يف سلة واحدة أمر جيب جتنبه, ديوما

رغم أم يقرأون عن سلفنا الصاحل ومل يفهموا حقيقة أن هؤالء السلف كانوا يعيشون مـع النصـارى   , جيهلون هذه األمور
وأنصحهم أن يقرأوا التاريخ ويفهمـوه  , واليهود يف مكان واحد وكان هناك األلوف من النصارى يف جيش اخلالفة العثمانية

إن األمور كانت تتضح عندما وصلت مقديشو وصل إليها الكثري من اإلخوة الذين آتوا من أوروبا وكانوا متشـددين   ,جيدا
وأقصد هنا أي كافر فهم مل يفرقوا بني احلريب وغري احلريب وزعموا أن األوروبيني كلهم أعداء , يف موضوع التعامل مع الكافر

فالسرقة حرام أكان ذلك ضد املسلم أو الكافر كـل  , أقول بأا سرقةوها غنائم ووا إىل السرقة ومسولذا جلأ, وجيب حماربتهم
وليس بعض الشباب اتهـدين الـذين   , فإن األموال واألنفس ال حتل إىل حبق اهللا ويعلم ذلك احلق العلماء الصاحلني, سواء

ري من األجهزة االليكترونية الـيت كانـت   وقد رأيت كث, ينطلقون من منطلق الكراهية وعدم معرفة احلقوق اخلاصة بالكفار
وشـرحت هلـم أن   , تسرق من أوروبا بصفة غنائم ومل أقبل مبثل هذه التراهات وطلبت منهم التوقف من هذه األمور فورا
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يا : ويف حديث أيب موسى رضي اهللا عنه أن أعرابيا  أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال, لقتال ليس جلمع الغنائم أبدااصد امق
, )ويقاتل محيـة , يقاتل شجاعة"ويف رواية , الرجل يقاتل لريى مكانه, والرجل يقاتل ليذكر, رسول اهللا الرجل يقاتل للمغنم

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , من يف سبيل اهللاف, يقاتل غضبا(ويف رواية 
وقـد حـذرنا   , وكأننا ندخل اجلهاد فقط من أجل الغنائم ؟"بعمليات الغنائم"فكيف يسمون تلك العمليات , "يف سبيل اهللا

أما الغنائم , عندما وقعوا يف الغلول, م قد ادخلت أناسا إىل الناروكلنا نعلم أن الغنائ, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك
وليس بالسطو على منازل الغري حماربني لنـا وسـرقة   , املشروعة تأيت بعد القتال املباشر مع العدو الذي يهددك ويسعى لقتلك

إذا متكنت , واجلواب واضح, النا؟كيف نرجع حقوقنا وأمو, وميكن أن يسألين أحدهم, عامة الناس مث إلصاق العملية بالشريعة
ومثال على ظلمهم سطو السلطات الكينية , من بنوك احلكومات اليت حتاربنا وتسرق أموالنا دون وجه حق فهذا أمر مشروع

فال يشك أحدا أن الـرد  , كما يسرقون بيوت املسلمني كلما دمهوها, على أموال األسرى وسرقة نساءنا وأخذ كل أمواهلن
أما سطو أموال من مل حياربنا ومل يشارك يف , امجة أموال احلكومة الكينية حالل علينا ألننا يف حرب مشروع معهاباملثل يف مه

, وجهلوا أن اهللا قد قـال , وما جيهله بعض هؤال هو تلبيس إبليس عليهم يف حق أموال الكفار, حربنا فهذا ال جيوز يف الشرع
لذا فليعلم هؤالء أنـه  ,  الغلول هو أخذ أموال الكفار من الغنيمة دون إذن األمريومعىن, )ومن يغلل يأيت مبا غل يوم القيامة(

حىت يف حالة اجلهاد وراء األمري أو اإلمام فال جيوز أخذ أموال الكفار رد أا غنيمة ألن ذلك من الغلول وقد ى القـرآن  
شاب أشقر يتجول يف شارع عـام  , يل هذا املشهدولكي أبني هذا األمر خت, فكيف بأخذها خارج احلرب؟, والسنة من ذلك

ماذا سيكون رد فعل املهـاجم  , يشن أحدهم هجوما عليه ظنا أنه كافر مث يسرقه... وبسبب الكراهية, ...يف أوروبا ومن مث 
سيقول  ماذا, كيف لو تبني هلذا املهاجم أن ذلك األشقر رجل مسلم؟, الذي ادعى أنه سلبه ألن ماله حالل رد كونه كافر

وجلهل هؤالء , وثانية إننا نقول أن تلك العمليات ال جتوز ولو على الكافر األصلي, لرب العاملني يف ظلمه هلذا الرجل املسلم؟
ألننا عندما قرأنا السرية , الشباب بسرية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم جعلهم يتصرفون بتصرفات بعيدة عن احلق وعن السنة

وهؤالء القرشيون كانوا أعداءه ومع ذلك , أهل مكةلقد استأمن كل األمانات اخلاصة ب, ه أنه األمني والعادلمنالنبوية تعلمنا 
ونرى أم قد عادوه وشتموه ورموا األوساخ عليه وهو يصـلي مث هـددوه بالقتـل    , كانوا ينظرون إليه بأنه الصادق األمني

, هؤالء أعلنوا احلرب الواضح ضد حممد صلى اهللا عليـه وسـلم   وقد طردوه من بلده أقصد أن, وخططوا وباشروا يف لذلك
ختيل أخي القارئ هذا هو حممـد  , ورغم ذلك مل يستحل أمواهلم اليت كانت وديعة عنده بل سلم األمانات كلها إىل أصحاا

, ابلك بالذين مل حيـاربوه فم, إنه مل يأخذ أموال أعداءه الذين حياربونه, صلى هللا عليه وسلم الذي ادعى بعضهم أنه يتبع سنته
وهذا هو الدرس احلقيقي الذي جيهله من يعادي الكفار بسبب الكراهية وليس ألسباب عقدية حيث ال نوايل الكفار ولكـن  

ول املسئلة أنه يف حـرب مـع   ا مل يأخذ الرسول تلك األموال ويؤوملاذ, نعيش معهم مادموا من جمتعنا ونربهم ونقسط إليهم
ترك األمر إىل واقعة بدر حيث قرر أن يأخذ حقه أمام أعني اجلميع ولـيس   ذلك ومع, على حرب معهم وفعال كانالكفار؟ 

لقد عزم أن يرجع مجيع أموال املهاجرين حىت لو أدى ذلك إىل القتال ألن من مـات دون  , بالسرقة وقطع الطريق كاللصوص
هـب ودب وأراد أن  فال يكون معركة بدر دليل ملـن  , ووتلك األموال كانت ألبناء املهاجرين الذينُ ظلم, ماله فهو شهيد

, لقد أخذ صلى اهللا عليه وسلم حقه يف معركة بدر ونزل سورة األنفال ليبني لنا أساس املسـألة , الشارع يسرق كل كافر يف
ومـن مل يفهـم   , داإن سرقة أموال الناس بالباطل ولو كانوا كفار ال جيوز يف اإلسالم أب, لقد أخذ الغنائم يف املكان املناسب

فقد أخذ رسـول اهللا  , إن هناك مشهد عجيب بني الرسول ورجل مشرك, كالمي فلرياجع السرية النبوية ويقرأ قصة فتح مكة
واجلـواب  , "أغصب يا حممد؟", وقد سأله املشرك القرشي, صلى اهللا عليه وسلم أدرعه لكي يتزود به يف مسريته إىل الطائف

أقصد أنه صلى اهللا عليه وسلم بني للمشرك أنه سريد حقه بعد فترة وجيزة , "بل عارية"يه وسلم كان واضحا منه صلى اهللا عل
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فهمناه مـن حممـد    هذا هو الدين الذي, مع أا آلة حرب وهو أمري الدولة والرجل مشرك, ومل يأخذ تلك األغراض غصبا
وهناك قصة صحايب جليل هو دليـل  , ب أو يف سلماألمني صلى اهللا عليه وسلم وال جيب أن خنلط املسائل سواء كنا يف حر

عندما عزم هذا الصحايب على إسالمه كان ذاك يف رحلـة مـع   , آخر على رفض اإلسالم ألي نوع من أنواع الغدر والسرقة
فسقاهم اخلمر حىت سكروا مث قتلهم مجيعا وبعد ذلك أخذ إبلهم ومتاعهم كغنائم وقدم إىل الرسول صلى اهللا عليـه  , أصحابه

أما إسالمك فقد قبلناه ", وسلم وشهد بشهادة احلق ولكن إنظر رد حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق األمني فقد قال له
ألن اإلسالم حيرم الغدر واخليانة وما يعجبنا يف هذه القصة أن الرجل عندما استوىل على األموال كان , "وأما األموال فنرفضها

ولكن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم بني لنا أن ذلك الفعل حـرام يف  , كانت للمشركنيمشركا مثل أصحابه واألموال 
  .ويعين قطع الطريق أو السرقة ولو كان ضد كافر, اإلسالم

لقد تعبت يف التعامل مع بعض إخواننا ولكن بسبب موقعي يف القاعدة كانوا حيترمونين وكنت أجتهد يف توضيح أن 
وهذه األفكار كانت من بعض الشباب من اجلماعات املصرية سابقا وقد تأثرنا ـا  , ه اخلزعبالتالشيخ أسامة ضد كل هذ

ألن , والقول بأن هذا من الغنائم أمر مرفوض يف الشرع ,مث تبني لنا أن ليس للمجاهد أي حق يف سرقة الناس, كلنا يف فترة ما
طبعا هناك من وضف اجلهاد كما شاء ومل يفرح مبقترحايت , امع الناس بل مع أنظمة حتاربنا وحنار مشكلتنا ليست شخصية

لقد اجتهد هؤالء يف النيل مـىن ولكـن مل   , وكانوا يواجهونين ببعض الشبهات ومع ذلك مل يفلحوا فاحلق أبني من كل شيئ
ا رأي الشـرع  بل يهمن, فنحن ال جناهد من أجلهم بل من أجل اهللا فقط وال يهمنا رأيهم ورضاهم, يستطيعوا من فعل ذلك

  .ورضى اهللا سبحانه وتعاىل
فكما قلت لقد ظهرت مسألة القبائـل  , قبل الكالم عن نتائج الوحدة جيب أن أخوض يف موضوع جبهة كيسمايو

فمابـالكم  , وبعد أن ضربت هلم األمثلة يف السرية النبوية أوضحت هلم أن تلك القبائل كانت كـافرة , وقد أوضحت ذلك
, جيب التعامل معها باحلكمة ومعاملتها أم أبناء مسلمني وليس بالكافرين, سلمة اليت تسكن يف كيسمايوبالقبائل الصومالية امل

لقد تسارعت جلسات التخطيط للرتول إىل كيسمايو والسبب أن بعض القيادين يف إدارة كيامبوين كانوا يضـغطون لتلـك   
كما أن هناك مصاحل فردية لبعض هؤالء القادة رغم إخفـاءهم  , اإلجتاه وللرتول إىل هناك بأقصى سرعة ألسباب أعرفها جيدا

  . ومل ختفى عنا ألننا منلك اخلربة الكافية يف التعامل مع هؤالء منذ عشرات السنني, تلك األمور
وكذلك حضرت إدارة كيامبوين لترتيب البيـت  , لقد أدى األمر إىل عقد اجتماع طارئ خيصنا حنن شباب الشيخ

 النقاش حول إنشاء جملس شورى جديد يقـدر وبدأنا ب, ارة كانت تعتمد على مسعتنا وخرباتنا يف كل شيئالداخلي فهذه اإلد
ومن هنا بدأنا النقاش وكان الشيخ فؤاد من يـدير  , األمور كما ينبغي فقد كانت اإلدارة بيد شخصني فقط على التعامل مع

مايو وطلبت من اجلميع التريث قليال والتنسيق الكامل مـع  وعندما أتى دوري تكلمت باجياز عن أمهية مدينة كيس, اجللسات
مسلمون وحنن ال نذهب لقتال كفار أصليني بـل  ه أوال وأخريا ألن, احملاكم يف هذا األمر وعدم إقصاء القبائل املوجودة هناك
فقـد أراد أن   مل يعجب أخي وصاحيب طلحة السوداين مبا مسع مـين , سنقاتل قطاع طرق وجيب أن يكون هذا األمر واضحا

ولكن الشـيخ فـؤاد   , فقد كان رأيه أنه يقاتل كفار, يكون كل األراء موافق لرأيه وقاطعين عندما تكلمت خبصوص القبائل
فهم صوماليون ويف بلد إسالمي ولـيس  , والشيخ حسن تركي وكل من عنده أدىن علم بالشريعة يعلم أننا نقاتل قطاع طرق

بلندن وال بواشطن حيث أا عواصم للكفار اإلصليني وإن عاش فيها مسلمون فهي ديار  كيمسايو بتل أبيب وال بباريس وال
, فلم يكن يوجد يف كيسمايو من ال يوحد اهللا, أما بالد اآلذان واإلقامة واملساجد واملسلمون فهي ديار إسالم, كفر بال شك

وأما موضوع التريث وجتهيز منطقة , هذا األمر وقام املشايخ بالرد على طلحة خبصوص, واحلمدهللا أن فكرتى وصلت للجميع
والشيخ حسن تركي واألخ عبداهللا إيلجي لنا  كنت, ني إىل الرتول على صوتناكيامبوين قبل اهلجوم فقد غلب صوت املتسارع
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ىت رؤية أخرى للرتول فقد وضحنا للمجلس فكرة جتهيز كيامبوين جتهيزا كاملة ليكون خط خلفي لنا حيث نبدأ من اخللف ح
وهذا هو الصواب يف نظرنا ألن كيامبوين هي قاعدتنا احلصينة لذا مادام اهللا قد فتح علينا جيب أن نوصل , نصل إىل كيسمايو

معظم هذه األسلحة الثقيلة والشحنات لتلك الغابات وتأسيس قاعدة قوية نستطيع من خالهلا مواصلة عملنـا إن حصـلت   
لـذا مل تكـن   , ما إخواننا فكانوا ينظرون إىل مدينة كيسمايو ألا عاصمة كبريةكنا ننظر للمستقبل أ, للمحاكم أي مكروه
ويف النهاية اتفق اجلميع بأن اهلجوم على كيسـمايو  , تنا لسنوات على احلسبان وعلى األقل يف هذه املرحلةنكيامبوين اليت حض

وقبلنـا بقـرار   , قوط جوبا الوسطى كلـها ويعطى األولويات هلذا األمر ألن سقوطها يعين سفرصة جيب أن يتم ويف أقرب 
أما مشكلة إشراك القبائل اليت يف املنطقة فكانت هي أساس النقاش فقد أبـديت رأي  , ففي النهاية لسنا ديكتاتوريني, األغلبية

 وبينت هلم بأن الرسول أشرك القبائل العربيـة يف فـتح مكـة   , بأن هؤالء منا وحنن منهم فهم مسلمون وجيب التعاون معهم
ويكون الراية راية إسالمية وأقصد بالراية , فكيف جند حرج يف إشراك القبائل الصومالية وهي مسلمة؟, وبعضها كانت كافرة

وليس العلم والقماش كما يفهم الكثريون من املتشددين عندما يظنون أن الراية املقصودة يف السرية النبوية هي , الغايةواهلدف 
مل يكن لديه علَم معني فقد كانت الكتائب والقبائل حتمل الرايات حيث تعرف كل قبيلـة   وينسون أن الرسول, قطعة قماش

هي أساسية يف احملاكم وبفضل اهللا مث بفضل " عاير"وقد أثىن الشيخ حسن تركي على القبائل وأخرب اجلميع بأن قبيلة , براياا
هل جزاء اإلحسـان إال  (, وقد تنبه اجلميع هلذه النقطة, يل هلاوال ينبغي أن ينسى اجلم, هذه القبيلة أصبحنا على ما حنن اليوم

كنت مبسوطا ألنين أسكت تلك األصـوات  , ليس ذلك من املروءة, كيف نقصيها وهي اليت استضافتنا وسلحتنا, )اإلحسان
  .مأمر خاص  اليت تريد أن ختطف اجلهاد وكأنه

 ُشكِّل. ر يف هذه املرحلة احلرجةشورى مؤقتة لتسيري األمو وبعد أخذ ورد ومحاس مت توزيع املناصب اجلديدة لس
وقد اختري العبد الفقري وألخ طلحة السوداين واألخ عيسى الكيين , جملس عسكري جديد للتخطيط يف اهلجوم على كيسمايو

ا دوليـا ففـي   ولكن يف هذه املرحلة من العمليات جيب إعطاء القضية بعـد , وهو يف احلقيقة أخ شجاع حيب القتال كثريا
لذا كان جيب علينا وضع كل االحتمـاالت والسـيناريوهات   , كيسمايو ميناء عاملي يطمع فيها العدو اللدود لنا وهو إثيوبيا

وهذا األمر أيضا مل يلقى صدى فكل هؤالء ظنوا أن املوضوع مثل فتح مقديشو وسيستقر . للوضع بعد االستيالء على املدينة
فات كثرية وسوف حتاول ما جهلوه ففي تلك املدينة قبائل كثرية معادية لبعضها البعض وهلا حتال األمر دون أي رد فعل وهذا

  .مكن هلا ذلكالتمرد إن أ
وكان رأي أن اجلهـاد  , ا موضوع آخر أشكل اجلميع وهو موضوع املهاجرين ومشاركتهم يف القتاللقد ظهر عندن

ومن أجل قطع الشك بأن اشـتراك املهـاجرين يف   , قهاء سلفا وخلفاكفاية وهذا رأي مجيع مدارس الف ضبالنسبة هلؤالء فر
وأجلسـتهم مـع بعـض    , ذهبت ببعضهم وكانوا من أوروبا, القتال ضد قطاع الطرق يف الصومال فرض كفاية بالنسبة هلم

من رأي وحماولة  قيادات تنفيذية يف جملس الشورى احملاكم ليتحدثوا معهم مباشرة ولكي يقطعو الشك باليقني فيما ذهبت إليه
وقد فوجئوا عندما أخـربهم الشـيخ   , دفع اإلشاعات الكاذبة علي بأنين ال أريد أن يشترك املهاجرين يف القتال ونيل الشهادة

فالصوماليون يكفون اآلن وحيتاجون فقط إىل املال والتـدريب والـدعم   , القيادي بأن اجلهاد بالنسبة للمهاجرين فرض كفاية
ووضح هلم أن اجلهاد يصبح فرض عني عليهم إذا قعد الصـوماليون  , وما إىل ذلك من األمور اللوجيستية املعنوي واإلعالمي

فرض ون وكان واضحا معهم أن اجلهاد يك, أو أهل جيبويت عن ذلك, ومل جياهدوا مث قعد الكينيون ااورين هلم أو اإلثيوبيون
وال أدري , نة واجلماعـة يعم جيمع املسلمني وهذا مذهب أهل السعني على أهل املنطقة فإن عجزوا فاألقرب واألقرب حىت 

وقد فرح هؤالء املهاجرون مبا مسعوا ألن لدى بعضهم مشـاكل إجتماعيـة   , أبسط هذه األحكامملاذا جيهل بعض ااهدين 
كفاية يـتغري إىل  الرض فح هلم الصورة متاما وفهموا بأن وآخرون مل يستأذنوا أمهام وأباءهم وقد اتض, ومرتلية مع زوجام
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والعكس صحيح فإذا منع اإلمام املسلم من الذهاب إىل اجلهاد ولو كان فرض عني فعليه أن , عني إذا طلب اإلمام ذلكالفرض 
إرجع ", فقد رد صلى اهللا عليه وسلم الصحايب اجلليل عندما استأذنه للجهاد وقال له عندما عرف أن والديه أحياء, يقبل ذلك
والصحيح , ويظن بعض اإلخوة أن هذا احلديث خمصص للفروض الكفاية فقط, "واجلنة حتت أقدام األمهات", "هدففيهما فجا

أن اجلهاد يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منصنف أنه فرض عني دون شك ومع ذلك رده رسـول اهللا ألنـه يعلـم    
نه للشباب الذين يظنون أن تركهم لزوجـام وأوالدهـم   وهناك حديث وشاهد آخر على ما أقوله ونبي, املصلحة أكثر منه

وهو حديث زرارة واملوجود يف صحيح مسلم يف باب جامع صالة الليل ومن نام عنـه  , للمعاناة حبجة اجلهاد هو أفضل عمل
دينة فأراد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو يف سبيل اهللا فقدم امل"وهذا هو نص احلديث , أو مرض

أن يبيع عقار له ا فيجعله يف السالح والكراع وجياهد الروم حىت ميوت فلما قدم املدينة لقي أناسا من أهل املدينة فنهوه عن 
ذلك وأخربوه أن رهطا ستة أرادوا ذلك يف حياة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنهاهم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال أليس 

إىل أخـر  .... أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان كان طلّقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله  لكم يفّ
ورغم , والشاهد هنا أن اإلنسان قبل أن يقرر اجلهاد جيب أن يسأل أهل العلم وال يندفع فقط رد احلماس, "احلديث الطويل

إال أن الصحابة العلماء الذين يفهمون الدين أكثر منه وه عن ذلك وشرحوا له , مأن مراده هو قتال الكفار اإلصليني من الرو
من بيعه ملمتلكاته الشخصية من أجل اجلهاد ألن النيب حممد صلى اهللا  بب اجلهاد أمر غري شرعي كما منعواأن طالقه امرأته بس

هللا واجلهاد يف سبيل اهللا ميكن أن يكون إحسـان املـرأ   عليه وسلم مل تكن حياته كلها قتال يف سيبل اهللا إمنا جهاد يف سبيل ا
لقد فهم هؤالء الدين وعلموا , معاملة زوجته والعمل يف إجياد قوة يومه وتعليم أطفاله وما إىل ذلك من األمور احلياتية األخرى

س ونؤلف املربرات لكـي  وجيب أن ال نضغط على النا, بل القتال جزء يسري من هذا لدين العظيم, أن الدين ليس القتال فقط
فالقتال وسيلة كما أن احلوار والتجارة والتفاوض واملصاحلة والدعوة كلـها وسـائل أخـرى    , يتركوا عائالم للقتال فقط

  .للوصول إىل احلق والدولة اإلسالمية وقد فعل النيب كل هذه الوسائل فيجب أن يكون هو أسوتنا
أخطط مع الس للهجوم ولكنين لن أنزل مع القوات إىل كيسمايو  كنت واضح منذ بداية اجللسات العسكرية أنين

فلدي أمور كيثرة جيب أن أيها يف مقديشو منها التنسيق مع احملاكم وهي عندي أكرب من التوجه إىل كيسمايو ألا سـوف  
ديشو ويكفي أن طلحـة  تترك لوحدها وسوف يتجه معظم كوادها العسكرية إىل كيسمايو لذا من واجبنا ترتيب البيت يف مق

وكذلك كـان  , ال شيئ طبعا فأنا لست خريا منهم, ماذا سيحصل إن مل أشارك, هناك ونوعيسى والكثري من اخلرباء سيكون
إنّ مـن أزواجكـم   (وهذه األمور اإلجتماعية يتساهل فيها الكثري من الناس ويؤولون آية , هناك موضوع زوجىت وأوالدي

ا يف الشبهات ويسقطوا يف حق أي جماهد يريد أن يهتم بعائلته ويتهمونه بأنه ال يريد القتال لقد وقعو, )وأوالدكم عدو لكم
ال يريد الذهاب للجهاد يف كيسمايو وكأننا " يعقوب"فقد أشيع أن املعلم , أو اجلهاد وهذا ما حصل معي متاما يف هذه املرحلة

ة وكأن هؤالء تصاحلوا مع قياد, م واحد وكأننا ذاهبون لفتح مكةوكأننا ذاهبون لفتح القدس ولدينا إما, جناهد إلرضاء أحد
إا سياسة عـدم  , ملاذا ال يلتف هؤالء لعيوم قبل عيوب اآلخرين؟, رسلوا إىل كيسمايواحملاكم وقبلوا أم جنود لديها مث أ

لن أسكت هلذه اخلزعبالت فقد كان وطبعا كانوا يعلمون جيدا أنين , االحترام لآلراء وحماولة تشويه كل من يعارض القرارات
ومل ألتفت إىل تلك اإلشاعات الفارغة اليت ال أساس هلا من الشرعية وملزت قراري فلم , صويت يصل إىل اجلميع وبأسرع وقت

 وعلمت أن الدين احلنيف وريب سبحانه وتعاىل ال مينعين, لن أنزل معهم إىل هناكومهما قالوا ف, ء فالن أو عالنأختذها إلرضا
وهـذا  , !أن الذهاب لكسمايو هو فرض كفاية أييرلو كان اجلهاد فرض عني فكيف ومن االهتمام مبوضوع زوجىت حىت و

ألنه جهاد طلب للعدو احمللي وال يشكل هذا العدو يف هذه املرحلة أي خطرا على دولتنا يف , رأي الكثري من علماء الصومال
وأسرد هلم قصصا من سرية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ليفهمـوا أن  وكنت أواجه كل من عنده هذه الشبهات , مقديشو
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ففيهمـا  ", فقد قال صلى اهللا عليه وسلم للرجل عندما استأذنه للجهاد, أو العني األمور االجتماعية قدمت على الفرض كفاية
معركة أحد أقوى معـارك الرسـول   إننا نعلم أن , وكلنا نعلم قصة عثمان ابن عفان رضى اهللا عنه أثناء معركة أحد" فجاهد

ومع أنه فرض عني فقد أذن الرسول لعثمان بالبقاء يف , صلى اهللا عليه وسلم وكان فرض عني دون شك ألن اإلمام أمر بذلك
املدينة املنورة من أجل زوجته ومل نسمع أن أحدا قال وأشاع بأن بنت الرسول كانت فتنة لزوجها عثمان ألا سببت له عدم 

ال أحد مسع ذا ألنه من اهلراء فهؤالء الذين ال يفهمـون  , هل مسع أحد ذه التراهات من قبل؟, إىل اجلهاد يف أحدالذهاب 
بقي خلدمـة زوجتـه   رضي اهللا عنه إن عثمان , يريدون أن ينتصروا آلراءهم الشاذةالدين وال يلتفتون لذوي األرحام هم من 

وهناك قصة نيب مـن  , ليل قاطع أن األمور اإلجتماعية هلا تأثري قوي يف اجلهاداملريضة رغم أن اجلهاد كان فرض عني وهذا د
ألنه يعلم بأن القلوب تكون مشوشة , أنبياء بين إسرائيل عندما  قال جلنوده بأن ال يتبعه من لديه دين أو عقد النكاح ومل يتمه

كانا من أصعب املسريات  عليهما السالم وكذلك لوطوأيضا من يتدبر القرآن يعلم أن مسرية نيب اهللا نوح , بسبب العائالت
, والسبب يرجع إىل املشاكل اإلجتماعية حيث أما كانا لديهما مشاكل زوجية يف البيوت وقد تأثر دعوما لتلك املشـاكل 

ب إىل إذن املشاكل الزوجية والعائلية جيب أن حتل قبل الـذها , والكل يعرف ذلك من قصتهما صلوات ريب وسالمه عليهما
والذين ألقوا التهم علي قد نسيوا أو تناسو أن زوجيت هي ليست فتنة علـي فهـي   , ألن ذلك أفضل للجميع, طلب الشهادة

مهاجرة جماهدة وموجودة يف أرض اجلهاد يف وزيرستان حيث الصفوف اخللفية للمجاهدين الذين يقاتلون يف جهاد شـرعي  
فينبغي ممن يشيع اإلشاعات بأن يعلم أنه يؤذي عائلة جماهدة حنسبها كـذلك وال  , وفرض عيين ضد احملتل الغريب يف أفغانستان

ومن حقي أن أتفرغ الحضار زوجىت وكل الذين كانوا يتكلمون عين مل يلتفتوا إىل أنفسهم لريوا أـم  , نزكي على اهللا أحدا
  .مع زوجام وأوالدهم وهذا من جهلم حبقوق اآلخرين

دوية وجاء وقت توزيع املناصب بعد أن جنحوا يف التأسيس اجلسم الوحدوي وقد عقد لقد تسارعت اجللسات الوح
إجتماعا عام يف بيت األنصار يف مشال مقديشو وقد اتصل يب األخ إمساعيل وأخربين بضرورة حضوري للمراقبة وقد قبلـت  

أمحد (فقد حضر األخ خمتار , هموذهبت هناك يف املغرب بصفيت مراقب ووجدت الكثري من الناس ومعظمهم ممن أعرف, ذلك
وطلحة السوداين وعيسى الكيين وقد رفـض  , واألخ دجانة والشيخ حسن تركي وإمساعيل عرايل, واألخ آدم عريو, )عبدي

وقد تفهمـت  , األخ يوسف الترتاين ايئ ألنه مل يكن يتحمس ملثل هذه اجللسات الوحدوية اليت تلغي احملاكم كجسم موحد
وبدأت اجللسة مبطالبة العسكريني بإعطاء خططهم العسكرية خبصوص اهلجوم على كيسـمايو  , ه على ايئمشاعره ومل أجرب
وقد تكلم األخ طلحة وعبداهللا سالط وغريمها من شباب اللجنة العسكرية حلركة الشـباب ااهـد وبينـوا    , قبل كل شيئ

كانيتها احلالية ملوضوع اهلجوم وكانت املبـالغ املطلوبـة   مث بعد ذلك تدخلت اللجنة املالية لكي توضح إم, للمجلس مطالبهم
مث حان وقـت  , وال نتدخل أبدا دارت هناك نقاش طويل كنا نراقبهو, ألف دوالر للرتول واهلجوم فقط 150حالية أكثر من 

ديد نتج عن وحدة وكما قلت سابقا فهو تنظيم ج, توزيع املناصب واحلقائب اإلدارية التنفيذية لتنظيم حركة الشباب ااهد
شباب كيامبوين برئاسة بعض أفراد القاعدة وعلى رأسهم طلحة السوداين وشباب مقديشو وهم األغلبية وبقيادة خمتـار وآدم  

وتسلم األخ عيسى الكيين قيادة , وقد تسلم األخ طلحة السوداين احلقيبة العسكرية, عريو وإمساعيل عرايل واملعلم علي وغريهم
وسلمت احلقيبة السياسية لألخ أمحد مدويب وهو من قيادات كيامبوين املـوالني  , ا من شباب الشيخ أسامةاجليش احلركة ومه

وسلم األمانة العامة وحقيبة املالية لألخ حسن أفغوي وهو مصريف مشهور مـن شـباب مقديشـو    , مباشرة لشباب الشيخ
وقد تفاجـأ اجلميـع ألن   ,  حقيبة اللجنة األمنية للحركةيناجأة عندما قرر جملس الشورى بأن تسلموكانت املف, واملقربني لنا

ومل أتفوه , هذه احلقيبة هي أساس احلركة فهي حركة جديدة ويسهل إختراقها ويشكل اللجنة األمنية أهم الركائز يف احلركة
ل الشيخ حسن تركـي  وتدخ, بكلمة وفوجئ الذين مل يكونوا يعرفونين ألم مل يشهدوين أبدا يف اجللسات واللقاءات السابقة
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فقـد  مل أحتدث أبدا بل كنت أيضا مفاجأ , وتكلم نيابة عين وأخرب اجلميع أنين سأقبل باملهمة وسأقوم بعملي على أفضل حال
وطلبت , ة يف أي ظرف من الظروف ولكنين سأساعدكرعندما أبلغته أنين لن أنتمي للح مساعيل وهو أمري احلركةأوضحت إل

وهـو معتقـل   , نائبا يل, )مجال األنصاري(وقد عين األخ مهدي كرايت , قبل القبول بأي تكليف منه أن يشرح يل املوضوع
ومن شبابنا السابقني يف مدينـة لـوق يف   , سابق لدى اإليف يب آي ويف السجون السرية املوجودة يف إثيوبيا ورجل ذو مهة

وقد , سؤول األمين للمطار وامليناء لدى احملاكم اإلسالميةأما موقعه احلايل فهو امل, التسعينات ومن قدماء الشباب يف الصومال
  .ألنين سوف أستغل هذه النقطة لتطبيع عالقات الشباب مع احملاكم إن شاء اهللا فرحت لكونه نائيب

وبعد اجللسة طلبت من األمري إمساعيل بأن ال يعتربين عضوا يف حركة الشباب وكنت جديا يف ذلك الطلب ومـن  
نين عضو فعال يف احلركة وحصل هناك أخذ ورد وتواصلنا إىل صيغة يرضي اجلميع حيث قبلت بأن أكـون  جانبه أصر على أ

وكما , فأنا أمني سر القاعدة, متعاونا وليس عضوا يف احلركة اجلديدة لألسباب الذي قد سبقت وأخربته ا وهي شرعية حبتة
من أهل احلل والعقد يف الصومال بل احملاكم هي اليت كلفت بتلك  أنين رأي هو أن احلركة ال متثل اجلهة الشرعية اليت انتخبت

بسبب أن الطرف , وقد تفهم األمر وطلب مين أن أساندهم ومساعدم ألم حباجة ماسة إلينا, الشرعية وكنت واضحا معه
ودي ضمان لعـدم  الثاين من كيامبوين هو أقرب لطلحة وعيسى وهم خيشون أي إنقالب على هذه الوحدة يف املستقبل ووج

  . التفرق إن شاء اهللا وقد أكد يل أن األخ مجال سيكون عونا يل إن شاء اهللا
هو املسؤول األمين للوحدة وتعجب الكثريون ألم ال يعرفـون  , "يعقوب"لقد انتشر اخلرب يف كل مكان بأن املعلم 

أما بعضهم وهم شباب كيامبوين يعرفـونين  , فمعظمهم يعرفون أنين عسكري حبت ألم عاشوا معي يف املعسكرات, خلفييت
وأكد هلم الشيخ حسن تركي أن اللجنة األمنية سـتبلي حسـنا بسـبب    , أنين خبري يف اإلداريات فيكف أتوىل حيقيبة األمن

 ومن واجيب اآلن ومادام قد, مركزنا فيها لقد فرح الكثريون من هذه التطورات فقد أرادوا أن أشارك يف هذه التجربة اجلديدة
قبلت أن أتعاون بأن أخذ التكليف جبدية وقد أخربت األخ مجال األنصاري وقلت له بأن يتصل باللجنة التنفيذيـة للحركـة   

ألنه كان رجل عملي وال ميلك أي سـيارة  , ب يب كثرياوقد رح, العملية ملهمتنا اجلديدة طلب موعد عاجل لوضع النقاطيو
ليعلم اجلميع ما , وقد نويت أن أغري كل تلك األمور عما قريب, يف العمل وال أي مكتب وال أي شيئ سوى نفسه واجتهاده

  .معىن حقيبة األمن
األخ خمتار وحسن آفغوي واملعلـم وأمحـد   , يف اليوم الثاين التقينا باللجنة التنفيذية للحركة وتتكون من ستة رجال

ديد وأوضحت هلم بأن العمل يف تنظيمني أمـر  وقدمت مشروعي اجل, مدويب واملعلم عبداهللا وأمحد خليف وهو من اخلارجية
كما أم أعضاء يف احملاكم وحيتلون مناصـب  , صعب وضربت هلم مثال فأربعة منهم أعضاء مؤسسني حلركة الشباب ااهد

يف  ولذا قلت هلم بأننا جيب أن خنلص عملنا هللا ونعمـل , فهم خري مثال لتكوين جبهة موحدة بني احملاكم والشباب, عليا فيها
فيجب أن نضم , جبهة واحدة ونسعى لضم صفوف هؤالء الشباب الذين ال ميلكون شيئا سوى قلوم وأرواحهم ليقدموه هللا

ومل يعارضين أحد عندما قدمت تلك الفكرة ألم قد فهموا أن تقوية احملاكم , هؤالء للمحاكم ونعلمهم كيف حيترمون النظام
لذا أوضحت هلم أن برناجمي هو , األعضاء الفعالني يف احملاكم هذا املوضوع احلساسفكيف جيهل هؤالء , يعين تقوية الشباب

وطلبت منهم بعض الطلبـات الضـرورية الـيت    . دمج قوة الشباب بقوة احملاكم وسأسعى لذلك بكل ما أوتيت من سلطات
  .ستساعدين يف العمل جبد يف هذه املرحلة

  .ى األمين لدى القياداتعمل تدريب خاص للنخبة من الشباب ورفع مستو -
  .وتسلم لألخ مجال شهريا, حتديد ميزانية خاصة للجنة األمنية -
  إظهار األخ مجال يف الصورة وأكتفي باملراقبة من اخللف ألسباب أمنية -
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  : جتهيز دورات ختصصية للمستقبل -
  , دورة احلراسة اللصيقة حلراس الوزراء وكبار املسؤولني لدى احملاكم= 
  , صصية عن القنصدورة خت= 
وإدارة , دورة ختصصية للكوادر والقادة امليدانيني الخراج جنرالت فعالـة يسـتطيعون إدارة اجلـيش اجلديـد    = 
ة اخلـرائط  خفاية النظام العسكري ومعرفة قراء وستكون هذه الدورة نقلة سريعة هلؤالء الشباب كي يتعاملوا مع, املعسكرات

   .كات حرب العصابات يف هذه املرحلةغم أننا كنا نركز على تكتير, وتوزيع القوات على أرض الواقع
  , دورة معلوماتية جتسسية للكوادر اجلدد لدى مكتب األمن= 

ال العسكريني وال السياسني وإال سأتركهم , طلبت منهم أخريا أن ال يتدخل أحد يف عملي, وبعد كل هذه الطلبات
وحدد مبلغ , ة فورا وطُلب منا إستأجار بيت جديد ليكون املركز الرئيسي لألمنوقد لبوا طليب وحددوا ميزانية شهري, وشأم
مث بعد ذلك طلبت من األخ مجال أن يسارع يف مجع الشباب واختيـار  , دوالر كمبلغ مبدأي لكل دورة أمنية شهريا 2500

عت يف جتهيز املناهج  الالزمـة هلـذه   وشر, النخبة ممن يؤمن بأن خدمة الدولة كالذهاب إىل القتال واالستشهاد أو رمبا أكثر
كانت أقوى الدورات هي احلراسة اللصيقة بعد اجلاسوسية ومثل هذه الدورات تعطى يف بريطانيا ويـدفع  , الدورات اجلديدة
ولكننا كنا نعمل من أجل اهللا ومن أجل رفع مستوى اخلربة لـدى  , باوند من أجل احلصول عليها 4000الشخص الواحد 
ناك جهات إرترييا وسودانية وليبية وغريها كانت جاهزة لتقوم مبثل هذه الدورات ولكن بشروط متس السيادة الشباب ألن ه

ذا املخطط البعيد املدى ومل خنرب أحد بأن هدفنا هو توحيد صف الشـباب  األمري  وقد فرح , احلقيقية للنظام وكلنا نعرفها
, وكذلك أردت أن أركز علـى الـدورات أوال  , ات تعارضين مباشرةباحملاكم يف املستقبل ألن ذلك سيؤدي إىل ظهور جه

  .وبعدها سيأيت وقت توزيع األعمال
ووعدتـه خـريا   , طلب مين األخ مجال بأن أجهز دورة سريعة لضباط اهلجرة واجلوازات يف مطار وميناء مقديشو

, أختريوا من قبل إدارة احلركـة  أختارهم فقدومل , الشبابحسب جدويل ووجدت نفسي مشغوال يف ترتيب الصفوف لدى 
وما رأيته أثناء عملي أن شباب إدارة كيامبوين مل يهتموا بعملي بل كانوا حياربونين يف بعض األحيان باإلشاعات بأنين سأفشل 

بسبب رفضي الرتول معهم للجنوب  ت هذه اإلشاعاتوظهر, وأننا ال حنتاج إىل أمن يف هذه املرحلة بل حنتاج إىل قتال فقط
والتصميم على املضي قدما فيمـا  , وكنت أواجهم بتذكريهم مبا حصل لنا يف أفغانستان, عالقيت اجلديدة باحملاكم اإلسالميةو

وقـد قابلـت الشـباب    , وكلما زادا انتقاد هؤالء يل زاد شعبية اللجنة األمنية, خططت له فلست أعمل ألحد بل أعمل هللا
ن يف الصفوف اخللفية السرية ولديهم مهامات كثرية ومنها اإلغتياالت لألعـداء  وفصلت هلم منهجي وأخربم بأم املرابطو

مث أوضحت هلم بأن التنسيق الكامل يكون مع األخ مجال , وقد فرحوا كثريا, وإرساهلم لعمليات خارجية إن طلب األمر ذلك
  .األنصاري

ة مفخخة من نوع نيسان سـتذهب إىل  أخربين األخ طلحة بأن هناك سيار 2006يف اية شعبان املوافق سبتمرب 
كيلو مـن املتفجـرات    400والعجيب أنين أدركت تلك السيارة وركبت فيها وهي حمملة بأكثر من , بيداوا ملهامجة الربملان

الشديدة الفعالية ومل يبقى إال توصيل الدائرة الكهربائية وقد اتبعت نفس وسيلة عملية نريويب وترتانيا وعملية الكول يف عـدن  
أخـربت  , لقد فزعت عندما عرفت أنين يف تلك السيارة وهي تسري يف شوارع مقديشـو , وكذلك عملية الصهاينة يف ممباسا

وكانـت هـذه   , األخ طلحة بأن يتوقف فورا من استخدامها وجيب ركنها إىل حني إرساهلا لبيداوا ألن حركتها تعين اخلطر
رية وشباب كثر وقد زاد ذلك من قلقي وطلبت منه من جديد أن يأخذ السيارة تركن يف بيت طلحة وينام حوهلا عائالت كث

وقد تنبه لـذلك    تسبب أي أذى ألحد لو انفجرت باخلطأهذا األمر جبدية وخيرج السيارة ويركنها يف أماكن فارغة حىت ال
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انيني وال أعارض قتل عبـداهللا  وهو طبعا يعرف أنين ال أكفر الربمل, ملانربللقد سألته عن شرعية اهلجوم على ا, رياجزاه اهللا خ
, ولكنين أردت أن أكون واضحا بأن ال يصاب أي صومايل مسلم بأذى يف هذه العمليـة , يوسف بسبب إعالنه احلرب علينا

حنن ", هكذا قلت له وحنن يف داخل سيارته فرد علي قائال, "غي أن يؤذي أي أحد غري هؤالء الذي أعلنوا احلرب ضدنابال ين"
ومل ميضـى أيـام حـىت حتـرك األخ     . بل سنتظر حىت تظهر األهداف, ولن نقحم السيارة يف الربملان, "د باملثلمن جهتنا نر

وقـام األخ  , اليت ينتمي هلا وزير الداخلية لسلطة عبداهللا يوسف وهو عيديـد طبعـا  ) اهلوية(عبدالسالم وهو من قبيلة سعد 
ه وهي عبارة عن سيارة مفخخة بالقرب من اجلنـرال اإلثيـويب األول يف   باختراق حواجز مبىن الربملان يف بيداوا وتفجري قنبلت

وقد أدت العملية إىل قتل اجلنرال , الصومال وكذلك اجلنرال األوغاندي وكان شريكهم عبداهللا يوسف معهما يف تلك السيارة
وقـد كُلّـف األخ   , يا للعالجاإلثيويب وجرح األوغاندي وكذلك جرح عبداهللا يوسف جبروح بالغة نقل على إثرها إىل إثيوب

عيسى باإلشراف على هذه العملية اليت جهزت قبل أن أدخل إىل الصومال واشترك يوسف الترتاين واألخ معلم قاسم يف جتهيز 
وهـو مـن اإلخـوة    ) علي صابر(وقاد خلية التنفيذ األخ الشجاع أبو حفص الرحاويين من بيداوا املعروف باسم , السيارة

منفذينب وأخـني مـن التجهيـز    , كان عدد اإلخوة أربع, لقينهم الدروس القاسية للقوات اإلثيوبية يف يبداوااملشهورين يف ت
ولكن تغري األمر يف آخر حلظة حيث أخرب األخ جعفر بأن ينسحب ويترك عبدالسالم لوحده ألن العلمية ال حتتـاج  , واحلماية
  .بل نفس واحد, إىل نفسني

عملية الغتيال عبداهللا يوسف أثناء جوالته اإلفريقية وتوقفنا عن ذلك ألسباب ذكرا  ال شك أنين ذكرت أننا رتبنا
اجلواب واضح إن عبداهللا , وميكن للقارئ أن يسألين ملاذا إغتياهلما وحنن نذكر دائما أننا لسنا مع اإلغتياالت السياسية؟, سابقا

مكانيات الالزمة إلغتيالنا حسب املعلومات اليت لـدينا  يوسف وعلي جيدي مها قد أعلنا حربا واضحا ضدنا وجهزا كل اإل
كانت لدينا أجنـدة  , فاألمر بسيط فقبل أن يقتلنا عدونا حنن نسعى لقتلهما ألننا بكل بساطة يف حرب, ومها ال خيفيان ذلك

زءا من احملاكم وهي اليت أمرتنا وثانية إننا حتركنا بصفتنا ج, الغتيالمها يف الصومال ولكننا انتظرنا لنرى نتائج عملية بيداوا أوال
  . بتنفيذ كل العمليات اليت بشأا تعزز قوا وتضعف قوة اخلصم يف بيداوا

وكانت عائلـة الشـهيد   , يف اليوم الثاين من العملية ذهبت إىل بيت سري كان األخ طلحة يستقبل املهاجرين فيه
بلي ألطفالـه  أن زوجها وكذلك وضع برنـامج مسـتق  وكان من واجب هؤالء الشباب إخبارها بش, عبدالسالم تسكن فيه

إننا كنا نعارض إرسال الشباب للشهادة مث إمهال , الشهداءوزوجته ولكن مثل هذه اإلستراتيجية البعدية املدى مل توضع ألسر
قوف جبانبها فاألهم هو التواصل مع تلك العائلة والو, دوالر أي شيئ2000وال يعين إعطاء عائلة الشهيد , عائالم بعد ذلك

, وتفعيل برنامج حيايت هلا دون أن حتتاج تلك العائلة ألحـد , ووضع برنامج حقيقي ألطفال الشهيد حيث الدراسة واالهتمام
ومل يكن لدى أي إتصـال  , بأجنديت اجلديدة فقط واهتممتطبعا مل يكن لدي أي سلطة يف هذه العملية , هذا هو الصواب

  .هارجي باملهاجرين من أوروبا وغريخا
وقد طُلب مىن أن أصنع هلذه اللجنة , لقد ذهبت إىل بيت املهاجرين والسبب هو وجود اللجنة اإلعالمية للحركة فيه

وكان األخ مصعب الصـومايل الـذي   , وبصفيت خبري يف الكرافيك وافقت على ذلك ينشعارا جديدا حلركة الشباب ااهد
ذهبت هناك وفوجئت بطلحة السوداين والكثري من الشـباب  , ل عن اإلعالمحيمل اجلنسية السويدية هو املرشح ليكون املسؤو

ومل أهتم لذلك وشرعت يف عملـي وأجنـزت   , املهاجرين وكان قد شرع يف كتابة بيان عن العملية دون أن نعرف أي شيئ
, فهمت قصده, أن أوقعه فطلب مىن" ال بأس"فقرأته وقلت له , الشعار بكل ثقة مث ناداين األخ طلحة وطلب مىن قراءة البيان

ومـن  , لقد تعجب املهاجرون من هذا الفعل وبدأوا يتساءلون عمن أكون؟, فوقعت أمام اجلميع وهو أيضا وقّع حتت توقيعي
وسوف يرسلون مع اجليش إىل القتال , ولكن ليس هناك تدريب حاليا, جانيب فهمت أم جدد ومن أوروبا وجاءوا ليتدربوا
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وبعد فترة شـكرين  , وكان لديهم أمري وهو األخ شاكر اإلثيويب وحيمل اجلنسية الربيطانية, ون تدريبيف كيسمايو مباشرة ود
لقد أحرجين جدا عندما طلـب  , طلحة السوداين ومجع الشباب وأخربين بأنه يتوجه إىل جامعة مقديشو لالستعدادات النهائية

عرف أنين مل ألعب أي دور يف تلك العملية ولكي يعطيها الشرعية ألنه ي, مىن توقيع بيان العملية اليت استهدفت عبداهللا يوسف
, طبعا مل أكن ألعلم ما جيـري , ذهب إىل ذلك البيت الجناز مهمة الشعاروأتساءل كيف لو أنين مل أ, ىن ذلكالكاملة طلب م

وا ينظرون إيلّ أنين معتـدل  وثانية إن مل أوقع يف تلك اللحظة لثبت عند الكثري من الشباب الصومالني الذين حول طلحة وكان
هم لـذا  ملتأكد لدى هؤالء مـزاع , وال أريد العمليات التفجريية وكانوا ُيستخدمون يف بث اإلشاعات حول عالقيت باحملاكم

لقـد  , نا وضد إغتيال العجائز والصحافيني الذين دخلوا البالد بإذن من احملاكمباليقني أنين مع إغتيال من يعاد قطعت الشك
  .عبة لذا كنت حذرا يف التعامل بتلك القضيةفهمت الل

وبدأت أحتدث إليهم باإلجنليزيـة وقـد   , عندما خرج اجلميع من القاعة تعرفت علي املهاجرين الذين بقوا يف البيت
وأخربم أن لدي دورات خاصة لبناء خاليا خارجيـة  , فقالوا التدريب واجلهاد, وسألتهم عن سبب ايئ, فرحوا جدا للغيت

ا مهتم باخلاليا اخلارجية أكثر من إهتمامي بإرسالكم للحرب يف كيسمايو ألن هناك الكثريون من الشـباب الصـوماليني   وأن
ولكن ال أجرب أحد بالبقاء يف تدريبايت فهي خاصة لنخبة شباب احلركة ولكن ميكنكم مشـاركتنا إن  , يستطيعون فعل ذلك

وال غـري  , جلميع حيرضهم على الشـهادة فقـط  اهلم من أوروبا كان ألن منذ وصو, وقد تعجبوا من كالمي, أحببتم ذلك
, أما أنا فقد حرضتهم على اإلعداد اجليد قبل القتال والشهادة وحماولة االستفادة منهم يف بناء اخلاليا النائمة يف العامل, الشهادة

خاهلا يف صراعات داخلية مع أبناءها بدال مـن  ألن مثل هذه اخلاليا إن محلت أفكارا معتدال يعين إزعاج املخابرات العاملية وإد
ومل أجربهم على قرار بل خرجت ووعدم أنين سأرجع بالليل لتوديعهم , التفرغ للخاليا اإلسالمية العربية اليت تعمل يف العامل

  .ألم سريحلون إىل كيسمايو
ألخ طلحة يف جامعة مقديشو الـاء  يف هذا اليوم وكان آخر يوم من شعبان جتمع قادة احلركة العسكريني بقيادة ا

وكانت اخلطط اليت وضعناها سارية املفعول حيث الرتول دوء ويف الظالم والوصول , الترتيبات النهائية للرتول إىل كيسمايو
األمن الداخلي  عد أن يتمكن الشباب من الداخل بالتشويش علىبأسرع وقت إىل مشارف كيسمايو والبدأ باهلجوم مباشرة ب

هناك تنسيق مع اموعات اليت يف و, الدفاع سلطة عبداهللا يوسفع بعض املتفجرات املوجهة ضد آليات بري هالل وزير بزر
ذهب اجلميع إىل اجلامعة وقد حضر الشيخ يوسف عيد عادي وزير الدفاع احملاكم , رغيسا يري وجلب وكيامبوين وغريهااه

مل أحضـر هنـاك   , وكذلك الشيخ حسن تركي وأبو منصور وغريهـم  تلك احلفلة ومت تصويرها لإلعالم وخطب يف الناس
ألسباب أمنية ألن مثل هذه التجمعات يكثر فيها اجلواسيس وكنا نعاين من أالمباالة من قبل شبابنا الذين ظنوا أن األمر قـد  

ركـت بسـياريت التويتـا    بعد إمتام احلفلة جهزت نفسي بلباسي العسكري وحت, انتهى أما حنن فقد علمنا أن العمل يبدأ اآلن
عزمنا على الذهاب للجامعة إللقاء كلمـة أمـام   واألخ عمر خمتار وبعض الشباب واحلمراء وكان معي األخ يوسف الترتاين 

كثري من الشـباب  وهكذا وصلت يف اجلامعة ومل يكن ال, الشباب لتشجيعهم يف السمع والطاعة وحتريضهم ضد قطاع الطرق
مث طلب األخ عيسى الكيين حفظه اهللا من اجلميع أن جيتمع يف الصاالت وكان املنظر , نه محاية يلأفرح لذلك أليعرفين أصال و
فلقد رأيت شبابا يف عمر الزهور وهم يقفون صفوفا جاهزين لبيـع  , لقد عرفت حينها أن اهللا يريد خريا للصومال, مجيل جدا

لقد تأثرت بال شك باملنظر وعندما هدأ اجلميع ,  الصومالأرواحهم رخيصة من أجل حتقيق احلق والعدل وإقامة شرع اهللا يف
ذليل بال شك ألم أفضل مين وألقيت عليهم كلمة نصيحة مهمة حيـث  وقفت أمام هؤالء و, ون ويهللونحيث كانوا يكرب

دت هلـم أن  لقد أك, الصرب والرمحة وعدم قتل الفارين من قطاع الطرق والذين رموا أسلحتهم وترحيبهم ومعاملتهم باحلسىن
وقد تدخل األخ عيسـى  , نصف ساعة لقد خطبت فيهم ألكثر من, اهللا ناصرهم وسوف إن شاء اهللا يفتح اهللا هلم عما قريب
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وطلبت من الشباب التعرف علي الشاب ملعرفة إن كان فعلته , أخرج أخ من بني احلاضرين كان يصورين من جهازه اجلوالو
إننا ال نقبل أن نصور رد التصوير بل جيب أن يكون هناك أسباب عـدة لنفعـل   , ذلك رد فعل للحماس أو هناك أمر آخر

لشبهات حول دعمي للرتول القوات إىل كيسمايو حيث تبني للجميع أنين الرؤييت وزال شباب وعلى كل حال فرح ال, ذلك
املهاجرين الذين يأتون إىل الساحة  ومل تكن املشكلة مع الشباب الصومايل بل مع, مع القرارا النهائي لس الشورى الطوارئ

قابلت بعض األحباء ألودعهم مث اجتهت إىل  وبعد اللقاء. مث يعطى هلم معلومات كثرية وخاطئة لكي يبعدوا من فالن أو عالن
ويف الساعة , البيت وغريت مالبسي العسكرية بأخرى مدنية وعزمت أن أذهب من جديد إىل اجلامعة ألودع اجليش يف الليل

امنة مساءا خرجت بالسيارة واجتهت إىل جلامعة من جديد وهناك بدأت التحركات والتجمعات النهائية حيـث التوزيـع   الث
وخالد وبعض الشباب وقد طلبا اإلذن مـىن   النهائي وقابلت األخ طلحة السوداين وودعته وكذلك األخ أبو بصري األوجاديين

وقابلـت  , لدينا مشاريع إرسال استطالع إىل األوجادين عما قريـب  بالرتول وقد وافقت على شرط أن يرجعوا بسرعة ألن
الشيخ حسن تركي وحتدثنا كثريا عن احملاكم وشجعت اجلميع على التعاون معها ومن مث طلب مين أن أحتـرك إلجيـاد األخ   

عت من جديد للطريق وحتركت بسرعة ومل أستطع أن أجده ورج يةعيسى الكيين الذي حترك إىل آفغوي كمجموعة إستطالع
للجامعة ويف منتصف الليل اكتمل كل شيئ وحتركت القوات احململة يف الشاحنات والسيارات العادية وكذلك القـادة فقـد   

اليمين ومن أقرب الشباب واألخ العزيز علي قليب أبو جماهد  ,حترك طلحة والشيخ حسن تركي وعبداهللا صالد والقادة امليدانيني
يرتل إىل كيسمايو ألنه يريد أن حيترف القتال لسبب أنه غاب عن ميادين القتال لعدة سنوات ومل  فودعته حيث اختار أن, إيل

الظالم الدامس حتركنا  ويف, أعارض قراره بل أوصيته خريا وقلت له بأنين سأقيم دورة وبعد كيسمايو ميكنه أن يأيت ويشارك
 صافيا مع اجلميع ألم يذهبون إىل احلرب ورمبـا يقتلـون   آلية وكان قليب 40شاب جماهد و  500فقتنا أكثر من مجيعا وبر

, وقدت سياريت أمام القافلة إىل مدينة آفغوي وودعت ااهدين وعلى رأسهم األخ طلحة السوداين ألن ذلك من السنة النبوية
على كل حال نسقنا بأن وكنت قد قابلت األخ أمحد مدويب يف اجلامعة وتبني يل أنه سيبقى يف مقديشو ومل يرتل مع اجليش و

مل أرجـع  , نرى بعضنا ألن هناك أغراض كثرية سيتم شحنها إىل كيسمايو وجيب علينا أن خنتار بعض منها لعملنا يف مقديشو
وهناك فوجئت أم مل يرتلوا مع اجليش , إىل البيت مباشرة بل اجتهت إىل بيت املهاجرين ألعرف ترتيبام ومن نزل ومن بقي

بقاء يف مقديشو لعدم خربم يف القتال وعدم تدرم على السالح وكان هذا رأي األول عندما قابلتهم يف ذلك بل اختاروا ال
ومل أرتاح كثريا لقاررهم املفـاجئ  , وصرح يل بعضهم بضرورة البقاء للتدرب على كل شيئ قبل دخول أي حرب, الصباح

وفورا طلبت من أمريهم األخ شاكر بـأن  , دون استشارة من أتى م ألال يقال أنين أجربم على البقاء وإدخاهلم يف برناجمي
رأي وطلب منهم عدم الـرتول والبقـاء   اليقرر ما إذا كان شبابه سيبقون معي أو سيرتلون الحقا لكيسمايو وقد وافقين يف 

  .لالستفادة من الدورات يف مقديشو
ر السارة حيث متكن الشباب من الدخول إىل كيسمايو كنا يف الليلة األوىل من رمضان ويف أول أيامه وصلنا األخبا

م تدرب الشباب علـى العمليـة   دوحصل هناك خطأ فادح بسبب ع, "لوق"جبيشه اجتاه " بري هياليل"دون قتال فقد هرب 
, فقد تشابك فريقان من الشباب على مشارف املدينة ولكن وبفضل اهللا مل جيرح أحد, وعدم متكنهم من معرفة بعضهم بعضا

وطبعا يف بدايـة  , وسوف نرى ما سيحصل يف معركة دجوما, قد نصحنا كثريا بعدم إشراك الناس يف املعارك إذا مل يتدربواو
ومل يعلموا أن من قدم إليهم رمبا يكون لديه أجندة خاصة ورؤية خاصـة ال  , األمر رحب أهل اخلري بقدوم احملاكم اإلسالمية
ويف صباح ذلك اليوم ذهبنا ومعنـا األخ يوسـف   , ذه األمور عندما حيني الوقتتتفق مع رؤية احملاكم وسوف أتكلم عن ه

الترتاين لنتفقد بعض األغراض اليت سترسل إىل كيسمايو وحنن حباجة إىل بعضها لتدريباتنا املستقبلية فأخذنا صناديق البـودرة  
وقد فوجئت عندما طلب مـين األخ أمحـد   , يااألملونيوم واليت إن يت وبعض األغراض اليت تفيدنا يف الدورات اخلاصة باخلال
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مدويب بأن أسلمه املهاجرون الذين قرروا البقاء وعدم الذهاب إىل احلرب وفهمت أن هناك حرب آخر سريا ضـدي ألـم   
حيترفوا قبل الدخول يف املعارك وهذا كان عكس أجندة من يريد إرسـال املهـاجرين   موا أنين أريد منهم أن يتخصصوا وفه

كنت واضحا يف تعاملي مع أجنـدة الصـومال الغـريب    كما , ة وكسب التأيد اخلارجياألمامية من أجل الدعايللصفوص 
وحرضت على الذهاب إىل األوجادين لقتال اإلثيوبيني مباشرة وهذا مل يكن يعجب أمحد مدويب وبعض قيادات كيامبوين رغم 

لذكاء يف هذه املسألة وعدم تكبريها ألنين أعلم أن هناك مـن  وعندما طلب مين ذلك كان علي أن أستعمل ا, أم أوجادينيني
جيب أن تذهب إىل , إن هؤالء الشباب ليسوا كاألغنام تسوقوم كما تشاءون"قلت له بكل بساطة , يريد تفعيل هذه املسائل

اءوا ولكن بعـد  لقد أوضحت له أنين ال أعبد األشخاص فيمكنهم أن يذهبوا حيث ش, "أمريهم األخ شاكر وتطلب منه ذلك
إنين أريد مساعدم يف بناء شخصية جديدة وصحيحة تفهم معىن اجلهاد احلققي وتفهم من هـم شـباب   ", إستأذان أمريهم

إن أمر املهاجرين اآلن ال ", وقد غضب مىن األخ أمحد ولكن تدخل أمري احلركة األخ إمساعيل وقال له, "القاعدة وما فكرهم
أراد األخ , "ن حركة واحدة حاليا وأنا األمري وجيب أن يتوىل إدارة احلركة ملـف املهـاجرين  خيص إدارة كيامبوين فقط فنح

ى موضع طلحة السوداين ولكنين كنت أعلم يف ري وجيب أن ينسإمساعيل أن يذكر مدويب بأن هناك وحدة وحركة جديدة وأم
مصاحل وكان علينا اإلستفادة من الوقت قبـل   قرارة نفسي ومنذ البداية أن هذه الوحدة هي سورية تكتيكية فقط وهي وحدة

نريد الوحدة مـع   نحنرف أن شباب مقديشو مييلون جلهتنا ومل يفرح األخ أمحد بكالم األمري كثريا ألنه يع, ظهور اخلالفات
ن البقاء ولسنا جنربهم وهم يريدو إن هؤالء الشباب هلم رأي", لذا ذهب مباشرة وقابل األخ شاكر وكان الرد واضح, احملاكم

تعجب من تشدد بعض الناس رغم قلة وأ, هكذا أخربه األخ شاكر, "وبمع املعلم يعقوب ويتدربوا قبل أن يدخلوا يف أي حر
ألن اجلهـاد  , فكلنا نعلم أن املسلم ال جيوز له أن يدخل احلرب وهو مل يعد نفسه اإلعداد الكامـل لـذلك  , هم بالدينمعل

كيف يريد هؤالء من الشـباب دخـول   , اد واالستطاعة فال يكلف اهللا نفسا إال وسعهاوالدفاع عن اإلسالم مقرون باالعد
معارك وهم مل يطلقوا أي طلقة يف حيام؟ وهم ال يعرفون فن القتال وال يعرفون من هو العدو؟ وبسبب هذا اجلهل بالـدين  

يب التخصصي هلذه اجلموع وهذه االستراتيجية والتشدد الزائد ظهر لنا استراتيجية مجع اجلموع للقتال دون التطرق إىل التدر
 جهزنـا ". النوعية عندنا أحسن من الكميـة "وكنت ممن يعارضها وأوضحت للجميع بأن , فاشلة دون شك ألنه ضد الفطرة

مث يـأيت مـن   , فنحن ممن يرفض أن يقتل الشباب وجيرح, أنفسنا للعب دور أكرب يف جسم احملاكم وليس لدى الشباب فقط
بل كنت أشجع كل الشباب بأن يبقوا يف احملاكم وال يسمعوا باالشعات الـيت  , ه من العلمانيني ليخطفوا الكراسييتكلم بامس
ألننا كنا على علم مبا جيري يف الكواليس ولدى احملاكم احلق يف املناورة , بأا ال تريد الشريعة أو أا تتعامل مع العدوتتحدث 

وكنت أتصدى لكل األصوات اليت تريد متزيق صف احملاكم وأبرز هذه األصوات من , ميعوإظهار سياستها التساحمية لدى اجل
لذا جتدهم يفاعلون املشاكل ليلجـأ اجلميـع إىل   , بل يفهمون لغة القتال فقط, املتشددين الذين ال يفهمون السياسة الشرعية

  . ناس يسمعون إلينا ألم يثقون بنافكلنا جماهدون وبسبب موقعنا العاملي كان ال, التقاتل وكنا هلم باملرصاد
رحب  الذيكنا يف مقديشو نتابع أخبار كيسمايو ومل تكن كلها مفرحة فقد قلقنا لكثرة املظاهرات فنفس الشعب 

وتبني لنا من مصادرنا اخلاصة أن بعض تصـرفات اإلخـوة اخلاطئـة    , باإلخوة قبل عدة أيام هو نفسه الذي يتظاهر ضدهم
وعدم معرفة أولويات العمل السياسي , لناس وما هو حرام وما هو حالل والتسرع يف اإلفتاء رد الشكواجلاهلة خبصوصية ا

كل هذه املعطيات جعلهم خيلطون النابل باهلابل ومل يقدروا على احلفاظ على مودة بعض القبائل يف كيسمايو لقـد كسـبوا   
ك الشيخ حسن تركي وأمحد مدويب وعبد اهللا إيلجي وإبـراهيم  فهنا, قبائل األوجادين والسبب هو أن قيادات كيامبوين منها

شكري وأبو دجانة وغريهم ونسي هؤالء أن قبيلة اريتني واملرحيان ومها أسياد كيسمايو السابقني قبل قدوم الشباب كانتـا  
ة هذه األمور ولكنهم ركزوا تعمالن يف اخلفاء لزعزة االستقرار يف املدينة وكان على اإلخوة بناء جهاز أمن داخلي قوي ملعرف
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كان عليهم أخذ فتـرة راحـة   , على مطاردة جيش بري هياليل وكانوا يرسلون الشباب إىل القتال بأقل التدريبات واخلربات
ومـن مث احلركـة   , وبناء ثقة تامة مع الشعب يف كيسمايو جبميع قبائلها, وتدريب الناس وتوحيد الصفوص جيدا مع احملاكم

ومل يكن هذه التصرفات , املناطق األخرى ولكنهم كانوا متسارعني وتصرفوا حسب ما يف عقوهلم من خططلبسط النفوذ يف 
فقد خططنا باالستيالء على كيسمايو فقط ومل نتحدث ونتوسع يف االستراجتية اليت سـتتبع بعـد   , بناء على جلسات وخطط

د أدى تلك التصرفات إىل سوء تفاهم بـني اإلخـوة   وطبعا كانت هناك التصرفات الطائشة اليت ال تصح من عاقل فق, ذلك
أنفسهم فهناك من قدم لقتل اجلرحى يف املستشفى وهم جرحى مسلمني من قطاع الطرق وقد أقلقنا حنن يف مقديشـو ـذه   

ومـن مث  , إننا أمرنا أن حنترم األسري الكافر األصلي فكيف بقاطع الطريق الذي وقع يف األسر؟, التصرفات الغري مسؤولة متاما
ومع ذلك فإن العلم الصومايل ال يظهـر  , كان هناك حادث متزيق وحرق العلم الصومايل والكل يعلم أن العلم ال يعين الراية

بل شعاره توحيد األمة الصومالية فلم يكن هناك أي مربر شرعي للقدوم ملثل تلك األفعال , الشرك أو دعوة الشعب إىل الكفر
وأظن إخواننا ال يقرأون التاريخ فقد أوضحت سـابقا بـأن   , ال تعين إال التعريف بالقبيلة وهذه األقمشة كما سبقت وقلت

كانـت القبائـل تتعـارف    , القبائل كانت تظهر أعالمها بشىت رموزها للتعارف وهذا يف عهد رسول صلى اهللا عليه وسلم
مـع  , )وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعـارفوا ( باألعالم فال بأس إن كان لكل دولة إسالمية علمها ليتميز من غريها حيث مبدأ

والتشديد على حماولة إعـادة الدولـة اإلسـالمية    , فهي قطعة قماش ال غري, التشديد على عدم القدسية وعبادة تلك األعالم
املوحدة اليت جتمع مجيع املسلمني لقيادة واحدة وتكون مفهوم الدول هي قطرية كالواليات وهذا األمر حصل أثنـاء دولـة   

لقد تسبب حرق العلم بالفوضى يف كيسـمايو  , خلالفة العظمى وسيحصل إن شاء اهللا عما قريب ألن األمة خبري وبفضل اهللا
وذهبت مباشرة ملن يهمه األمر مـن قـادة جملـس    , وكذلك ظهرت أصوات يف مقديشو تريد أن تستفيد من هذه التفاهات

ب الشيخ وماذا نقول عن األقمشة واألعالم فأمرنا واضح أا قطع الشورى احملاكم وشرحت هلم وجهة نظرنا وأقصد هنا شبا
والرسول صلى اهللا , وأما الراية املذكورة يف اآلثار ليس بالقماش بل هي اهلدف من القتال, قماش ال تعين شيئا يف عقائد الناس

معاركه ومن جيهل هذا فهو ال يفهم عن عليه وسلم قد استخدم عدة أقمشة ملونة أثناء تقسيم املهاجرين واألنصار والقبائل يف 
وبني لنا أن من كان هجرته إىل اهللا , إنه صلى اهللا عليه وسلم من بني لنا أن اهللا وحده أدرى مبن قاتل يف سبيله, اإلسالم شيئا

لى نيـام  والرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم كان بأيب وأمي يبني للناس أم حماسبون ع, ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله
  .وليس على املظاهر فقط

مل ميضى وقتا طويال حىت بدأت تظهر عالمات االنفصال لدى اإلدارة اجلديدة يف كيسمايو ومل يكن األمر سرا فقد 
بدا واضحا لدى العيان وكان يقود هذا امللف األخ أمحد مدويب وقد استغل بعض إخواننا يف هذه املسألة لعدم معرفة هـؤالء  

واملوضوع أكرب من ذلك فهناك مصـاحل وإهتمـام   , ة ما جيري يف الصومال وحماولة تبسيط األمر إىل قتال فقطالشباب حقيق
والعجيب أن الشباب مل يفهموا أن الشيخ , للدول ااورة وكذلك القوى املهيمنة على العامل مها ما جيري يف القرن اإلفريقي

وقد أُمرنا أن نعتصم حببل اهللا , فالوحدة مع احملاكم هي األساس وفيها القوةحسن تركي ضد هذه األفكار االنفصالية الفتاكة 
فبعضنا قاتل وحاول أن يؤسس ما يؤمن به وال يرد أن يشارك أحـدا يف  , وما شهدناه يف إدارة كيسمايو عكس هذا, مجيعا

فأمة حممد صلى اهللا عليه , ينجح أبدا ولن, فكل من يفكر يف نفسه قبل األمة فمصريه الفشل, لعبته وهذا ما سيؤدي إىل الفشل
ع اإلسالمية حىت لو ال نستطيع أن نلغي اجلمو) أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس(فقد وصفت أا , وسلم هي كل شيئ

-جهـادي -وجيب أن نعاملهم ذا املبدأ وليس مبدأ أن فالن سلفي, فهم مسلمون دون شك, تبع خط السلفية كما نريدمل ت
وغري ذلك من الصفات اليت ظهرت يف زمننا ما أنزل اهللا ا من  -من القاعدين-دعوي-تبليغي-صويف-لفي جديدس-إخواين
وهذا من اخلرفات فلقد قرأنا يف التاريخ بأن , وظن بعضنا أن من شروط االلتحاق باجلهاد أن ال يعصي املرأ ربه أبدا, سلطان
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يم اخلاطئـة  ومن املفاه, عضنا بأن اجلهاد ليس دين بل وسيلة لعزة الدينونسي ب, هناك صحابة سكروا وقاتلوا يف نفس الوقت
ال يساوي شيئا عنداهللا ونيسي هؤالء بأن أول من ل وفهو ضا اجماهدإن مل يكن املرأ لدى بعض إخواننا فقد ظن بعضهم  أن 

جاهد خري من الذي تكرب على إخوانـه  وهذا يعين أنه من سكر و, يسعر يف النار هو ااهد يف سبيل اهللا بسبب الكرب والرياء
وجاهد وظن بأنه أفضل من غريه أو أنه خمتار دون غريه أو يريد مسعة عند الناس واليعاذ باهللا ونسي هؤالء املتعالني على الناس 

ومل , يـاء بأن الشهداء هم دون مرتبة األنبياء والصديقني وأن هناك الصاحلون الذين سيشاركوم املرتبة والصاحلون هم األنب
, يكن كل هؤالء مقاتلني مبعىن القتال بل كانوا جماهدين مبعىن تبليغ الدعوة وتزكية أنفسهم ورفعها إىل أعلى الدرجات عند اهللا

وقد ذهب بعض الشباب إىل أبعد من هذه األفكار فقد قرروا أن يلغوا أباءهم وأمهام , لذا نالوا ما يناله من قتل يف سبيل اهللا
ألن , حبجة أن هؤالء ال حيبون اجلهاد أو ليسوا ملتزمني بالدين ونسيوا بأن أفعاهلم تلك سوف لن تدخلهم اجلنـة عن حيتام 

وظنوا بأم مادام جماهدون فيمكنهم التعليق على الناس ونشر عيـوم وفضـحهم وتـركهم يف    , اجلنة حتت أقدام األمهات
فضـل اهللا  (ونسيوا بأن اهللا سبحانه وتعاىل كمـا  , )اهللا عليكمكذلك كنتم من قبل فمن (معاصيهم وعدم نصحهم ونسيوا 

ملاذا ال ) حيب التوابني(وبأن اهللا , )وكال وعد اهللا احلسىن(كذلك كمل اآلية بوعد اجلميع باحلسىن ) ااهدين على القاعدين
إن اهللا حيب هذا العبد الذي يعصيه , هل حنن أعلم مبصلحة الناس من اهللا؟, نقرأ القرآن ونتدبره ونفهمه قبل احلكم على الناس؟

وال ينبغي أن يتعـاىل بعـض   , لذا ال حتقرن من املعروف شيئا, كل مرة بشىت أنواع املعاصي مث يعود ويتوب ويرجع إىل اهللا
طقة فترى الرجل خيرج من البيت وحبجة األمنيات ال خيرب زوجته وال والدته بأنه سيذهب للقتال يف املن, ااهدين على ذويهم
ورغم أن ذهابه لتلك املناطق فرض كفاية وليس فرض عني , ملاذا ال يودعهم إن كان جهاده صحيح؟, الفالنية ورمبا لن يعود

وأنتهز هذه الفرصة لكي أنصح أبنائي وأحفادي وكل جماهد بأن , برأي اجلمهور إال أن هؤالء الشباب يتجاهلون صلة الرحم
فهناك الصاحلون والقانتون والتائبون والصابرون والصائمون والـذاكرون  , تلف عن أي مسلمينتبه ويعلم علم اليقني بأنه ال خي

إن لـدينا  . واملتطهرون من األدناس وأمراض القلوب كل هؤالء من املسلمني وال خيتلفون عن ااهدين, واحلافظون لفروجهم
وأنصح إخواين وأحبائي ااهـدون الـذين   , رجال ونساءا قصة يف السرية النبوية جتعلنا نقف كثريا يف كيفية تعاملنا مع الناس

وهي قصة املرأة الباغية اليت دخلت اجلنة , بالرجوع إىل تلك القصة, يظنون أن غريهم غري صاحل أو أن اهللا فضلهم على غريهم
ى أمرا فإمنا يقول له إذا قض(, بل األمر هو كما يريده اهللا, كيف يكون ذلك؟ ال تسألين, ألا سقت كلبا أوشك على املوت

بل ذكرت أا كانت معتـادة  , هل كانت مسلمة؟ كافرة؟ مل تذكر ذلك, إا إمرأة مل تذكر الرويات ديانتها, )كن فيكون
وما يعجبنا يف هذه القصة عدم ذكر إن كانت هذه املرأة الباغية تابـت  , على الزىن وهي من أكرب الكبائر يف الدين اإلسالمي

ختيل , ختيل أخي الفاضل القارئ, بل سقت الكلب وهذا كل شيئ, بت أا مل تتب إىل اهللا ومل تلجأ إليه بالتوبةوالثا, إىل اهللا
هذا احليوان الذي ينجس لعابـه  , املوقف كيف حليوان نكرهه ألنه إذا وضعناه يف بيوتنا دون عذر شرعي يطرد املالئكة منها

هل فكـر  , ؟ك احليوان سببا الدخال إمراة عاصية باغية من بين إسرائيل اجلنةختيل أن يكون ذل, اإلسالميف أحدنا وهذا ثابت 
أحدنا مبعىن هذا؟ هل حاول بعضنا أن يكون سببا إلدخال اآلخرين يف اجلنة مثل هذا الكلب بدال مـن أن يكـون سـببا يف    

فنحن نتهم بعضـنا  , تهم لبعضهم؟هل فكر أحدنا أن رمحة اهللا يف عباده غري رمح, هالكهم أو إدخاهلم النار أو هالك نفسه؟
ومهما حاول أحدنا أن يقارنا رمحة , ونسينا أن اهللا غري ذلك متاما, )وكان اإلنسان قتورا(, وحنسد بعضنا وحنقد على بعضنا

د وضع إذاً جيب على ااه, )ورمحيت وسعت كل شيئ) (كتب على نفسه الرمحة(يكفي أن اهللا , اهللا لعباده ملا قدر على ذلك
ألن ذلك جيعله يعامل الناس معاملة حسنة ويعلم أنه ليس بأفضل منهم فريتفع شأنه عند الناس حلبـهم  ك القصة يف احلسبان تل
لقد تاب (, )مث تاب اهللا عليهم ليتوبو(, أذكّر إخواين أن اهللا قد يتوب على العبد قبل توبة العبد له وهذا من تثبيت اهللا له. هلم
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ملاذا ال نقرأ القرآن ونفهمه كما فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم؟ من قال لنـا بـأن   , )ن واألنصاراهللا على النيب واملهاجري
مل يقل ذلك , العصاة من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي هلم أن يشاركونا يف اجلهاد؟ مل نسمع بعامل ذكر ذلك األمر

والذين أرادوا أن يكون صف ااهدين خاليا مـن  , الواحد والعشرون إال بعض من أفراد اجليل اجلديد من ااهدين يف القرن
بل النميمة والكرب والعجب والرياء والغيبة , ليست املعصية هي الزىن فقط, إا اخلرافات, وكأم معصومون منها, أي عاص

عدم مشـاركة أي   إن من ذهب مذهب, وقتل النفس بالشك ودون وجه حق وعدم صلة الرحم كل هذه أيضا من املعاصي
فمشروع اجلهاد جيـب أن ينطلـق مـن    , عاص يف اجلهاد قد شدد على نفسه ألن هذا األمر صعب علي ااهدين أنفسهم

إن هذا خلطأ , ال ينبغي أن جنزأ األمة أو نوقف الدائرة على أنفسنا, اجلماهري املسلمة سواء كانوا صاحلني أو عصاة أو غري ذلك
لقات احلسلسلة اإلسالمية وما جيري عموما هو كالسبحة أو إن هذا الدين واحلرب والسلم واحلركات "إنين أقول دائما , كبري
ويف اخلتـام وخبصـوص   , "وهكذا تنهار املشاريع كلها, فإذا انقطعت انفلت احدى احلبيبات وانقطعت السلسة, اتيبباحلو

وقد بني اهللا لنـا هـذه   , أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أريد أن أقول أننا لسنا خريا من أحد من, مشاركة العصاة يف اجلهاد
ذكـر اهللا  , ألنه يأمر بالفحشاء واملنكـر , )ال تتبعوا خطوات الشيطان(, املسألة عندما قال يف اآليات البينات يف سورة النور

لـذا ال  , سبحانه وتعاىل ولكن بفضله ومنه وكرمه زكانا, مباشرة ويف نفس اآلية بأن لو اله سبحانه وتعاىل ما زكى منا أحدا
ملاذا إذاً حنرم العصـاة مـن   , ونعلم بأن الشهادة متحي مجيع الذنوب, جيب أن نتكرب على الناس ألننا يف ذروة سنام اإلسالم

, هذا هو األمر الفاصـل , وملاذا نسعى للشهادة إن كنا لسنا عصاة؟, ونريد حنن فقط أن ننعم ا؟, املشاركة يف هذه النعمة؟
جيـب  , لذا ال ينبغي أن حنرم غرينا من ذلك الفضل الكبري, عصاة ونريد أن متحى ذنوبنا مع أول قطر دم يف سبيل اهللامجيعنا 

على اجليل اجلديد أن يفكر ذا األمر إن الشعوب اآلن هي حتت التخدير الغريب وكثري من الشباب حيب الدين واجلهاد ولكنه 
وكل ذلك ال مينع هؤالء أن جياهدوا معنا ألم بكل بسـاطة هـم   , وهناك يدخن أو يشرب مخر أو حشيش أو يتسكع هنا

أقصد هنا أن يكون لديهم إرتباطات باملخابرات العاملية اليت تريد , جيب إشراكهم إن مل يكن لديهم أي شكوك أمين, مسلمون
يف النهاية أذكر كـل جماهـد   و, جيب أن يكون األمر حبذر ودقة, أن تفكك احلركات اجلهادية بزرع عناصر خبيثة وسطها

, ذكرهم يف اآليات اليت تتحدث عن معركة أحـد نات اليت نزلت يف سورة آل عمران وذكر اهللا الصحابة عندما باآليات البي
منكم من يريد الـدنيا  , حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون(, وقال اهللا سبحانه وتعاىل

الشاهد يف اآلية الكرمية أن الصحابة وهم صـحابة  , )ولقد عفا عنكم, مث صرفكم عنهم ليبتليكم, د اآلخرةومنكم من يري
ولينظر املغرورين مـن شـبابنا اليـوم إىل    , ففشلوا فشال ذريعا بنص القرآن, رسول أثناء املعركةالقد عصوا أمر , رسول اهللا
فاهللا ال , وهذه األية من أعظم اآليات الشفافية يف ديننا, فاشلني, ة؟أنظروا كيف وصف اهللا الصحابة يف تلك املعرك, أنفسهم

وبعد الفشل اجتهوا إىل التنازع واالامات وهـذا أمـر   , وجيب أن تقروا بذلك لكي تتستمر احلياة, لقد فشلتم, حيايب أحدا
اهللا  هـو معصـية  رتكبوه يف تلك املعركة ولكن األمر األهم الذي ا, خاصة أثناء الفشل يف املعارك احلياتية, طبيعي يف اإلنسان

وهذه اآلية تدرسنا , وال يعين ذلك أم كفروا أو ارتدوا, فالرسول ال ينطق عن اهلوى, ورسوله بعدم اتباع األوامر السماوية
ختيل كيف لو عصى أحدنا ربـه ورسـوله   , هذا ليس جنا, فليس كل من رفض أوامر اهللا وبصراحة يكفر, خفاية احلاكمية

أن , اجلواب يكون حبسب مقياس شباب زماننا الذين ال يفهمون الدين ومقاصده جيدا, ثناء اجلهاد الشرعي وترك أوامرمها؟أ
لقد استمر الرب سبحانه , ولكن اهللا بين لنا يف نفس اآليات أن األمر ليس كما نتخيله, مثل هؤالء يطردون ويبعدون ويلعنون
فمابالكم بنا حنن يف هذا الزمان؟ ولكـن  , وبين أن منهم من قصد الدنيا, يتهم لرسولهوتعاىل يف معاتبة الصحابة بسبب معص

فال ينبغـي  , إا رمحة اهللا على مجيع عباده, الشاهد األخر يف اآلية أن اهللا تاب عليهم وعفا عنهم رغم ما ارتكبوه من معصية
علـى  املوضوع ألن هناك بعض الشباب الذين احتجوا ركزت على هذا , للمقصرين أمثالنا أن نتدخل يف حق اهللا على عباده
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, ونعتوهم باملنافقني أو العمالء أو أم ليسوا بااهدين, وكانوا يشاركون ااهدين, شجرة القاتل اآلكلنيبعض الصومالني 
للقات؟ هذا لـيس مـن   ملاذا ليسوا بااهدين؟ أبسبب أكلهم , من أين آتى هؤالء ذه املعاير؟, والسبب أم يأكلون القات

إن معظم عوام ااهدين يف أفغانستان سواء يف فترة جهاد الـروس أو عهـد   , وهؤالء مل يفهموا الدين بعد, العدل يف شيئ
وقد استشهدوا يف سبيل اهللا وأمجع األمة أم شهداء بشهادة أمة حممد صـلى  , كانوا يدخنون السجائر وهم يقاتلون, طالبان

. ا حنن ما زلنا أحياء نثرثر فيما ال يعنينا وال ندري كيف سيكون أمرنا؟ هل سيكرمنا اهللا بالشـهادة أم ال؟ أم, اهللا عليه وسلم
كان من واجبنا حنن اجليل القدمي تفهيم اجليل اجلديد من الشباب أن كل من جاهد فإمنا جياهد لنفسـه وأن اهللا ال ينظـر إىل   

لتفهـيم   ولكن مع هذه اهودات البسـيطة , ك بل ينظر إىل القلوب والنياتصورنا وأجسامنا وتدربياتنا ونسبنا وما إىل ذل
, ا آخر فبعضهم كان يتصرف مع الشعب املسلم الصومايل وكأنه اجلالد واحلاكم واآلمر والناهيهؤالء الشباب كنا نرى وضع

كما دفع الصحابة الثمن يف , لفرديةلقد نبهنا اجلميع ولكن ال حياة ملن تنادي وسوف ندفع الثمن كلنا بسبب هذه التصرفات ا
  . وسأشرح كثريا عن هذا األمور عندما أتكلم عن رحلىت إىل كيسمايو, معركة أحد حيث الفشل الذريع

لقد قصدت ذكر بعض أخطاء ااهدين للقراء الكرام لكي يفهموا أننا بشر ورغم أم احلاملون للواء اإلسـالم يف  
لغثائية إال أم ليسوا مالئكة وقصدت هنا إظهار بعض هذه األمور ألعلم اجليـل اجلديـد   زمن االستسالم والذل واهلوان وا

, وكل طرف يف اجلهاد سيحاسب مبا يفعل وحده, والقادم من ااهدين كيف حيترم رأي اآلخرين ويبتعد عن التكفري والنفري
لشيعة وليست الرافضة اليت حتاربنا وتكفر صـحابة  سيحاسبون يف حق قتل عامة الشيعة ونقول اأقصد أن ااهدين يف العراق 

كما أن املرجعيات الشيعية سوف حتاسب يف , فهؤالء ليس بيننا وبينهم إال السيف, حممد صلى اهللا عليه وسلم وتكفر بالقرآن
م شـيعا  أو يلبسـك (, حق ذبح وقتل وجري أهل السنة يف مناطقهم واهللا أعلم بأسباب كال الطرفني يف قتل بعضهم البعض

إن هذه اآلية تشيبنا وختيفنا , جيب علينا أن ندعو اهللا بأن يلطف بأمة حممد صلى اهللا عليه وسلم, )ويذيق بعضكم بأس بعض
ألن ذلك هو العذاب األليم الذي وعدنا هللا به ونسـأل اهللا العافيـة   , ونسأل اهللا أن ال جيلعنا طرفا يف أي اقتتال بني املسلمني

أردت فقط أن أقيس على العراق وما جيري فيها من مأساة جلميع املسلمني فالقتل هنـاك  , الدنيا واآلخرةواملعافة يف الدين و
وال جيوز مجـع  , وهكذا كل جماهد وأي طرف يف أي قتال ونزاع سيحاسب أمام اهللا حسب أفعاله, أصبح هرجا وليعاذ باهللا

وأقصد هنا إام القاعدة , ينبغي أن ينسب اخلطأ لآلخرينفإذا أخطأت طرف من األطراف ال , مشروع اجلهاد يف سلة واحدة
  .كجماعة بأا وراء كل أخطاء الشباب يف العامل هذا واهللا حرام

إن كتابيت هلذه الرتاعات اليت حتصل بني ااهدين وهذه األخطاء هو لتعليم اجلميع أن الشفافية مطلوبة يف كل عمل 
لها ولكن بصفة عامة حنن حنمد اهللا أننا يف املشروع املهم يف زمننا وهو إعـداد  ولكل مشروع مشاك, لكي نستطيع أن نستمر

املقاتلني وإقامة فريضة اجلهاد ومقاومة كل حمتل لبالد املسلمني يف كل مكان حسب االسـتطاعة وال يكلـف اهللا نفسـا إال    
الشـباب   ية مواجهةكيفتكمن يف زمننا واألعداء يتحدثون يوميا أن مشلكة , وهذا حق شرعي ال ينازعونا أحد فيه, وسعها

وليعلم من يقرأ هذه الصـفحات أن يف كـل   , املسلم ااهد وهذا فخر لنا ونشكر اهللا أنه إختارنا لنكون من أولئك اجلنود
وحىت مشروع الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم كـان فيـه   , مشروع معني تظهر هناك مشاكل جيب حلها ولو بعد حني

وكذلك كان هناك بعض املتشددين من الصحابة الذي أرادوا أن حيلوا مشـاكل  , املنافقون يف املدنية املنورة مشاكل وتزعمها
الناس باحلديد ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم علمهم كيف التعامل مع الناس مجيعا بشىت مذاهبهم وديانـام وكيـف   

  . وقد تعلموا منه ونفذوا ذلك يف حيام, لذميون وما إىل ذلكيتعاملون مع مشكلة املنافقون واملشركون وأهل الكتاب وا
إن أهم شئ يف زمننا هو استمرار العنوان الكبري وهو اجلهاد رغم ظهور املشاكل وكذلك التواصل مع إخواننـا يف  

كحل أساسي  يريدون اإلسالم, وقبول آراءهم الصادقة وحسن الظن م ألم كما حنن, املعسكر الثاين وهو معسكر الدعوة
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وهناك دعوى للتكاتف يف هذه األثناء ألال خيطف مشروع اجلهـاد مـن قبـل    , وختلتف وسيلتنا عن وسيلتهم, ملشكلة األمة
الرؤساء واحلكام الذين باعوا فلسطني رخيصة للمحتل منذ عقود وهاهم اليوم جيتمعون يف الريـاض لتكـريس االحـتالل    

ليس  إن أمر الواقع, حكم من أحكام الدين أقصد كالقياس واإلمجاع والسنة والكتاب اإلسرائيلي باسم الواقع وكأن الواقع هو
الواقع يساعد املفيت يف فتواه وال يعين ذلك قبول ذلك الواقع وبالذات إن كـان ظلمـا   , سببا يف قبول أي إنتهاك حلق املسلم

مد صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ولنحـاول أن  بل جيب أن نرجع إىل الكتاب والسنة لنقارن ذلك الواقع بسرية حم, وعدوانا
  .)هو مساكم املسلمني من قبل. (نواجه أي ظرف طارئ يف حق الشعوب اإلسالمية
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  بناء اخلاليا املستقبلية
  

يوسف الترتاين الذي كان يساعدين يف إجناح هذا املشروع املهم يف  لقد بدأنا مشوار التدريبات يف مقديشو أنا واألخ
لذا سأحتدث يف هذا الفصل عن مراحـل بنـاء   , فبهذه اخلاليا تستمر العمل دوننا وهذا ما نرجوه يف املستقبل, عملنا اجلهاد

سأحتدث عـن جناحنـا يف    وكذلك, الشباب اجلدد ومعظمهم صوماليون وكذلك اخللية املهاجرة اجلديدة وهؤالء من أوروبا
  .اتصاالتنا مع اإلخوة يف وزيراستان

إن اجلميع يعلم أن اإلخوة املهاجرين يف أفغانستان قد عانوا كثريا بعد خلغ أمري املؤمنني املال حممد عمر مـن قبـل   
نتهون عما قريب وظن اجلميع أن هذه  احلركة وضيوفها سي, القوى الكفري العاملي وغياب حركة طالبان عن القرار يف كابل

, فبعد مرور مخس سنوات بعد غزوهم لبالدنا اإلسـالمية يف أفغانسـتان  , وقد خاب آماهلم يف ذلك, ولن يعودوا كما كانوا
وقد مر , استطاعت القبائل األفغانية اليت على احلدود مع الباكستان توفري املالذ اآلمن جلميع املهاجرين بعهود واتفاقات متبادلة

وما يتميز هذه الفترة من اجلهـاد يف هـذه   , ننا يف العراق ذه املنطقة وعلى رأسهم األخ الزرقاوي رمحه اهللابعض قادة إخوا
املنطقة أن الشباب املهاجرين قد أعطوا السلطات امليدانية كلها ألهل األرض من أبناء القبائل لكي ال يتسببوا باحلجج الواهية 

وهذه حكمة عظيمة , ظهور هؤالء الشباب يف العلن نا وأطفالنا وتدمري قرانا ردنساءاليت يتخذها األعداء عندما يريدون قتل 
إن معظم القادة امليدانيني يف تلك , فهم ال يربطون األحداث كي يستفيدوا, جيهلها بعض إخوننا الذين دخلوا كيسمايو حديثا

 وهو من شيوخ القبائل احلدودية وحيظى بشعبية يف املناطق هم من األفغان وبعضهم قادة السابقون أمثال الشيخ جالل حقاين
الدول اإلسالمية والعربية وله روابط خاصة باالمارات العربية املتحدة ويربطه عالقة أخوة بالشيخ أسامة والشباب املهـاجرين  

, اتلون األمريكان فقطمل تكن بداية املقاومة سهلة فهؤالء ااهدون ال يق. فقد عاشوا مع بعض يف الغزو الروسي ألفغانستان
, بل مجيع الدول األوروبية اليت احتدت حتت لواء الكفر العاملي وهذا أمر خطري وجيب أن يتنبه اجلميع إىل عزمية هؤالء الشباب

إـا  , وإعتقال املئات منـهم وقتـل األالف  , كيف استطاعوا أن يعزموا على مواصلة املقاومة رغم ما حصل هلم يف توربورا
وكرامة من اهللا أن ثبت هؤالء القادة ومجعهم من جديد ليبدأو ذه املرحلة الصعبة اليت ترمجت يف أرض الواقع  معجزة أخرى

وقد أخطأ حكام إسـالم آبـاد   , فقد ختلت عنهم هذه املرة, بأن ختلى املخابرات الباكستانية اليت كانت دائما جبانب األفغان
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واستعجل هؤالء احلكام يف وضع اجلميع ,  عدم مساندة حكامها يف احلرب اجلديدعندما مل ينتبهوا لرغبة الشعب الباكستاين يف
يف سلة واحدة واعتقلت الكثري من أبناء القبائل وقتلت الزوجات واألوالد وقصفت املدارس وضغطت على مشايخ القبائـل  

لكثري من أبناء القبائل لقتال الغزاة يف وهذه اإلجراءات أدت إىل تعزيز صفوف املهاجرين حيث انضم إليهم ا, لتسليم املهاجرين
وقد رأينا نتائج هذا التحرك الشجاع فقد توسعت العمليات لتشمل , أفغانستان وللدفاع عن أنفسهم ضد قوات برواز مشرف

 فالشباب مل يبادأوا اجليش بقتال إال أن الدفاع عن النفس أمر مشروع خاصة عندما يكون, اجليش الباكستاين لألسف الشديد
هذا اجليش يتحرك حتت راية األمريكان أو ما يسمى باحلرب على اإلرهاب وحنن نعرف جيدا معىن هذه الكلمات وتعين اتباع 

وال ينبغي ألحد أن يستسلم ال لكافر وال ملسلم يريد أن يبيعـه  , املخططات األمريكية اخلاصة باحلرب ضد اإلسالم السياسي
نت تقتل وتشرد أبناء الباكستان واعتقلت املئات وال يعرف أماكنهم فكيف بأبنـاء  ولقد علمنا أن سلطة مشرف كا, لألعداء

كان من الواجب هلؤالء األبطال أن يقاتلوا بشراسة دفاعا عن أنفسـهم وعرضـهم أو أن   , املهاجرين من العرب واألوزبك؟
وغريها من السجون السرية اليت ال حقـوق  , جيبويت, أبو غريب, بغرام, يعتقولوا ويهانوا يف السجون السيئة السمعة غواتنامو

فلدينا أدلة واضحة عـن  , نؤكد هنا أا كاذبة, وجيبويت مهما رفضت أا تشارك يف احلرب ضد الشباب املسلم, للبشر فيها
إىل شباب كانوا معتقلني هناك بعد أن خطفوا من قبل أمراء احلرب يف الصومال وسلموا إىل القوات األمريكية اليت ذهبت م 

وال , هناك الكثري من احلقوق اليت تضيع يف تلك السجون, جيبويت وقد فر أحدهم وهو األخ خالد شاب قيادي من األوجادين
بل رمبا وجودهم هناك أفضل من عودم إىل بالدهم األصلية الـيت  , أقصد هنا باحلقوق أن الشباب ال يأكلون أو ال يشربون

فهنـاك  , ن القصد هنا أن حيتجز الشباب دون تقدمي أي حجة وال حياكم حماكمة عادلةولك, تنتهك احلرمات أكثر من الكفار
م ولكن ولألسف الشديد عندما اعتقل 98شباب مثل أمحد خلفان جيالين الذي ام من قبل حمكمة أمريكية يف نيويورك عام 
ادية عشر من استبتمرب وكما نعلم فـإن  يف الباكستان رحل إىل غوانتنامو للمحاكمة العسكرية وهو مل يلعب أي دور يف احل

  .إذاً ليس يف هذه السجون أدىن حقوق بتاتا, السجن شيد من أجل حماكمة قادة تلك العمليات
ومل أستطع منذ تلك الفترة أن أتصل ا ألسباب عدة منها أا , م2002كانت زوجيت يف الباكستان منذ بداية سنة 

وأبو ياسـر  , أمثال خالد الشيخ, وقد اعتقل معظم القادة الذين عاشوا معها, االعتقالكانت تغري إمسها يف كل منطقة لتجنب 
وحان الوقت لكي أتصـل مباشـرة   , وهي كانت تنتقل من بيت لبيت يف مناطق البنجاب, اجلزائري واألخ أبو الفرج اللييب

ين وكنت أنتظر الوقت املناسب لكـي  كنت قد تواصلت معها عرب الربيد اإلليكترو, بوزيرستان ألتكد بنفسي عن أوضاعها
وبعد نزول اجليمع إىل كيسمايو ونصر اهللا هلم وتراجع قطاع الطرق وجتميع القـرى يف  , أحتدث مع وزيرستان ومعها مباشرة

رقم تفرغت ألتابع االتصاالت باإلخوة وقد وفر لنا األخ إمساعيل , والية جوبا السفلى حتت راية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
وكنا ننتظر أي , وهو من جانبه أعاطهم رقم األخ يوسف الترتاين الذي كان دائما معي, هاتف األخ الصومايل يف وزيراستان

إتصال من هناك ولكن دون تأكيد فزوجيت كانت حتت محاية أمنية مشددة من قبل اإلخوة يف وزيريستان وقد نقلوهـا مـن   
, بشدة ألا رمز الصمود وقوة لألخوات اللوايت فقـدن أزواجهـن يف القتـال    وحافظوا عليها, البنجاب لتعيش معهم هناك

لقد رأينا زوجات قادة , وكانت هلا مكانة خاصة عند الشيخ أسامة ومجيع اإلخوة القدماء وهي متثل اجليل القدمي من القاعدة
فأنـا وهـي نتبـادل    ,  فأمرها عجيبأما زوجيت, كبار يف القاعدة يرحلن بعيدا عن أزواجهن ومل يتمكن من العودة إليهم

  . كانت زوجيت تذهب إليها شئُت أم أبيُت, كل مكان وطأت رجلي سابقا, األماكن
مباشر غري اتصلت باإلخوة وحتدثت مع زوجيت مباشرة وأوالدي وعملنا خط وفقين اهللا و, م2007يف شهر أكتوبر 

بدأت مرحلة االتصاالت بالربيـد فقـد   رب أحد مبا جيري ور سرا جدا فلم خنولكن كان األمعن طريق فهد مع الشيخ أسامة 
وأرسلتها عـرب بريـد األخ   , دخلت يف مقهى صغري تقع يف حي املصانع مبقديشو وكتبت رسالة طويلة موجهة للشيخ أسامة
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لكـي   وطلبت من أم لقمان أن يترمجها له أو لإلخـوة , يوسف الصومايل وهو املسؤول عن االتصاالت بيننا وبني وزيرستان
وضحت يف الرسـالة  , وكنت أعلم أن زوجيت ال تعرف مكان الشيخ بالضبط ولكن اإلخوة سيوصلون الرسالة له, ترسل إليه

للشيخ أسامة أمر احملاكم اإلسالمية وأخربته بأنين أقوم مبساعدم يف التدريبات ووضع االستراجتيات األمنية ولكن عن طريـق  
, وليس عن طريق السياسني أو القبليني الذين مل يكن لدينا أي عالقـة عمـل ـم   , ناألخ آدم عريو وإمساعيل والشيخ حس

وشرحت له كل شيئ وأخربته بأنين املسؤول األول عن األمن السري يف هذه املرحلة ودون أن يعـرف اجلنـاح السياسـي    
وطلبت من الشيخ أن يرد , عامل معهملذا جتنبنا الت, فعالقة هؤالء بالدول العربية وأمريكا كانت واضحة لنا, للمحاكم بذلك

 وكذلك مجع الشـمل , ض اجلهاد يف أفغانستانالرسالة بسرعة وخيربين إن كان علي التحرك إىل وزيرستان مث اللحاق به يف أر
ايل وبعد فترة وجيزة رد علي األخ الصـوم , مع زوجيت أو البقاء يف أفريقيا وإرسال زوجيت إيلّ لكي أتابع أعمايل يف الصومال

وبعد ذلك جاءت الفرج فقد متكنت أم لقمان عرب األخ فهد الكيين من االتصال بنا والتحدث عـرب  , بأن الرسالة قد وصلت
, سنوات منذ افتراقنا للمرة األخرية 4لقد مرت , م2002جوال يوسف الترتاين وكانت املرة األوىل منذ مغادرا مقديشو يف 

املباشر عنها وقد فرحت جدا عندما حتدثت مع أمرييت الصغرية بنيت اليت مل أرهـا منـذ    وكان األخ أسامة الكيين هو املسؤول
وقد بدأت متطرين باألسئلة ولكن باللغة البنجابية واألردوية وقد ت طبعا فأنـا قـد   , سنوات 4والدا وهي مسية وعمرها 

 "هل مسية تعرف العربية؟"سألت أمها يف اهلاتف و, وهي ال تعرف لغة غريها, استخدامهايف  ينسيت األردوية لعدم استمرار
وطلبت منها أن حتضرها من جديد وحتدثت معها بالعربية وطلبت مين هدايا وسألتىن السؤال , فأجابت بنعم وقد فرحت جدا

ـ  ,"عما قريب إن شاء اهللا"أجبتها حبزن شديد  "مىت سنراك يا بابا؟", الذي يسأله مجيع أبناء األسرى واملعتقلني د تـأثرت  وق
كثريا عندما تكلمت مع أمرييت الكبرية وهي األمرية آسيا بنت عبداهللا ومن جانبها تأثرت بسماع صويت فهي تعرفين جيدا ومل 
تنسى صويت وكذلك حضر األمري وصاحب إمسي ولدي احلبيب لقمان حفظهم اهللا مجيعا ومل يطول يف الكالم فقد طلب مين 

  . رهم وقلت له وألمه أنين سأقابلهم قريبا إن شاء اهللاأن أكون معهم ومن جانيب طيبت خاط
من جانيب وجدت الراحة التامة يف متابعة املشوار واألعمال فقـد أكـد يل   حت عائليت جدا عندما كلمتين ولقد فر

ته مبوضـوع  وأخرب, األخ أسامة الكيين أن الشيخ يريدين أن أبقى يف القرن األفريقي وهو متفائل خلليتنا ويهتم بأدق التفاصيل
وطلبت منه أن خيرب املسؤولني بأن يقـدموا رسـالة   , قدوم املهاجرين وكذلك قضية اإلخوة الذين هربوا من السجن يف اليمن

وأكدت له بأن والءنا هللا ولرسوله وألمري املؤمنني وما زلنـا  , لشباب املسلم للمجيئ ملساعدة احملاكم اإلسالمية يف مشوارها
وهكذا بدأت أتبادل االتصاالت مباشرة بـاإلخوة بعـد   , مادام على طريق احلق ويريد نصرة دين اهللاحتت إمرة الشيخ أسامة 

لقد , وقد أخربت األخ يوسف الترتاين مبا حصل وهو بدوره كان يتصل بأسامة وينسق معه, إنقطاع دام أربع سنوات متتالية
مـن نـاحييت   و, بين جدا ويهتم ألمري أكثرفقد كان حيعشت طوال هذه الفترة يف بيت عبداجلبار الكيين ألنه صاحب وفاء 

فرغت نفسي ألخدم برنامج احملاكم اجلديد دون أن أسبب ضغطا عليها حيث مل أكن أظهر يف الصورة وكثري مـن زعمـاء   
ك احملاكم الذين يسافرون يف اخلارج ال يعرفون عىن وال عن وجودي يف مقديشو فلم أشأ أن أتسبب هلم اإلحراج وكذلك هنا

العدو األمريكي الذي يتربص ألي حجة لكي يقصف مقديشو وأهلها وهكذا جنحت يف االتصاالت وطلبت القيادة مـىن أن  
أرسل شخصا إىل الباكستان ليشرح هلا بوضوح ما جيري يف أرض الواقع يف القرن األفريقي وكذلك موضوع اخللية وكيفيـة  

  .ومعها املبالغ الالزمة إلرسال أي أخ إليهم هزوا زوجيت لريسلوها إيلّترتيب العمل وقد وافقت على ذلك وطلبت منهم أن جي
أما خبصوص التدريبات فقد كنت مولعا بأدق التفاصيل فنحن نؤمن بأن اجلهاد دون إعداد تام وكامل نقض حلقائق 

ألن هناك إخوانا لنا من وهكذا مجعت الشباب يف بيت مسيناها بيت اجلن , )ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة(هذه العبادة 
فنحن أقوى منـهم  , وحنن نؤمن بذلك العامل دون اخلوف منهم, اجلن كانوا يسكنون يف ذلك املرتل اجلديد قبل أن ننتقل إليه
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وعندما عرفت بأن البيت مسكون وكان األخ , بالدليل أننا نستطيع أن نوظفهم ألعمالنا كما فعل سيدنا سليمان عليه السالم
عـن   احلـديث ب ومعهم أهاليهم وعندما بدأت النساءين وعمر املختار احلضرمي وعيسى الصومايل يسكون فيه يوسف الترتا

ونزلنا حنن ) هوروا(مت إخرجهم من هذا البيت إىل آخر جديد يف حي , األشباح واألصوات والتحركات الليلية إلخواننا اجلن
  .وشباب الدورة يف بيت اجلن

وكانت استراتيجييت هي االستفادة من الوقـت  , املوسعة يف بداية شهر رمضان الكرميلقد بدأنا الدورة التخصصية 
, ويف هذه األثناء كان إخواننا يف كيسمايو حياولون أن يديروا املدينة ولكن ظهر للعيان أن اخلربة تنقصـهم , حسب املستطاع

خوة أن القسوة وعدم الرمحـة هـي   وظن بعض اإل, وظهرت سلبيات كثرية بسبب عدم التعامل الصحيح مع الشعب هناك
, )ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولـك (ونسيو هذه اآلية , الوسيلة الصحيحة للتعامل مع الشعب يف كيسمايو

وسوف نتكلم عن هذه , من سيبقى حولنا ذه القسوة والشدة؟, هذه اآلية للرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم فما بلك بنا؟
وعموما مل نشعر بالراحة من تلك التصرفات اليت حتصل يف اجلنوب وكانت احملاكم تسألنا دائمـا  , يأيت وقته السلبيات عندما

ولكن يف قرار نفسي كنت أعلم أن تلك اإلدارة هلا نزاعـات  , وكنا أطمنها ألال أتسبب بفتنة معينة, عن نوايا إدارة كيسمايو
والسبب يف تصرفتها هذه هو ختيلها أا على احلق وأن إدراة , ت ذلكوخططت إلمارة إسالمية منفصلة كما شرح, انفصالية

وال نستغرب من هذه التصرفات فقد قتل اإلمام عثمان رضي اهللا عنه من قبل من زعم أنه ظـامل وال  , مقديشو ال تفهم الدين
ويريـدون حتكـيم شـرع اهللا     يفهم الدين مث قُتل اإلمام علي رضي اهللا عنه وكرم وجهه على يد من زعم أم يريدون احلق

كنت أعرف أن األمر سيكون صعبا على احملاكم ولكن , وجبهلهم هلذا الدين احلنيف سفكوا دماء األئمة باسم الدين, وكتابه
كان من واجيب حماولة مجع اجلميع خبطة اتبعتها ألنين حمسوب من شباب اجلنوب وعهدت اهللا بأن ال أترك جمال للذين يريدون 

وكما يعلم , كنت هلم باملرصاد حيث أتعامل مع مجيع احلركات مبختلف أفكارها وانتماءها الفكرية, لكي يسودواأن يفرقوا 
اجلميع فإن احملاكم هي نسيج من عدة حركات إسالمية وقومية وهذا سر جناحها السريع وستبقى كحركة شعبية جتمع مشـل  

ان اجلميع يعرف أنين من معسـكر اجلنـوب حيـث كيـامبوين     ك, الصوماليني ألن الصومال لن يوحدها إال اإلسالم فقط
واألوجادينيني عامة ويف النفس الوقت أتعامل مباشرة مع احملاكم يف مقديشو وكانت حتترمين جدا التباعي استراتيجية احليـاد  

  . والعمل مع اجلميع لصاحل اإلسالم واملسلمني
بعمـل   عن امللفات اليت كانت يف إداريت فقـد كلفنـا  جيب أن أحتدث , وقبل البدأ بتفاصيل الدورات التخصصية

دراسات استراتيجية عن عمل الشرطة واألمن العام واملخابرات العسكرية والسياسية وبناء املعسـكرات وخطـط دفاعيـة    
وبدأت أعمل بسرعة وبسرية تامة مع األخ يوسف الترتاين وكانـت لـدينا كـل    , وهجوميا شامال ملدنيت مقديشو وبيداوا

وعرفت منذ الفترة األوىل أن اإلدارات األمنية والعسكرية يف احملاكم تنتظـر منـا   , هيالت الالزمة لتلك الدراسات املهمةالتس
الكثري وبالذات أننا رفضنا فكرة إرسال الشباب إىل إرترييا لتلقي التدريبات ألننا نستطيع أن نوفر هلم تدريبات أقوى وأحسن 

أخ من الذين ذهبوا إىل أرترييا للتدريب رجعـوا ومسـتواهم    300وقد رأينا أكثر من ,وكذلك سنتجب التنجنيد اخلارجي
كما أننا أردنا أن نركـز  , ومل يكونوا كلهم منتسبني للمحاكم بل معظمهم كانوا من جبهة حترير األوجادين العلمانية, عادية

عسكري وزرع فكرة أن املواجهـة هـي آخـر    مع الشباب يف موضوع رفع مستوى التخطيط والتفكري يف االني األمين وال
كنا مشغولني يف حماولـة  , "ال تتمنو لقاء العدو"منطلقني من حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم , الوسائل يف حل الرتعات

شـر  بناء شباب مفكرين وخمططني يستطيعون أن يسيروا العمل امليداين والعسكري واألمين واإلداري دوننا يف املستقبل ألننا ب
وحنن نعلـم أن جيـل   , وإن قدر اهللا أن حصل لنا أي شيئ أو تراجع احملاكم فهؤالء الشباب يستطيعون االستمرار بفضل اهللا

القاعدة القدمي هي تصلح اآلن للتخطيط وتوزيع اخلربات والتدريبات وترك العمل التنفيذي للجيل اجلديد ألنه أقـدر علـى   
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دودة يف مساحات معينة وال نتحرك إال يف حالة الضرورة القصوى جدا جدا وبقاءنا فنحن مطلوبون وحركتنا حم, احلركة منا
يف زمـن التيكنولوجيـة والتعـاون     مل يتخيل الكثري من اخلرباء الدوليون أننا نقدر على الصمود, حياء هو حد ذاته نصر لناأ

لى خرية شباب أمة حممد وهم ااهـدون الـذين   والصمود أمام اهلجمة الشرسة اليت أريد منها القضاء ع, املخابرايت العاملي
ال أبالغ عندما أقول بأننا يف زمننا كنا حنارب العامل و, مدافع وسجون العامل بأكمله وضعوا أوقام ودماءهم وأجسامهم أمام

يد هو أن اهللا مل يصفنا إال من رحم اهللا وكانوا قليلون جدا وليس لديهم أن نفوذ عاملي رغم ذلك صمدنا والسبب الوح, كله
إن مل يكن بـك علينـا   "وشعارنا يف تلك األوقات الصعبة , كان معنا وبفضله كنا نتحرك وال نبايل بالتيكنولوجية وأخواا

  ".غضب فال نبايل
وهذا , استلمت ملف تصليح الشرطة من قبل األخ قتيبة وهو من قبيلة مرسدي وكان مبثابة وزير الداخلية يف احملاكم

ت شورى التنفيذية لتقسيم األعمال من جديد وكنا نذهب إىل مكتبه يف جممع املركز الرئيسي للشرطة وهـي  قبل بدأ جلسا
كان حيترمنا جدا وفتح األبواب لنا لنساعده يف تنشـيط دور  , خلف الربملان وبالقرب من وزارة اإلعالم ومبىن االستخبارات
فهناك تدخالت إدارية أمنية لدي كـل مسـؤول   , عوبات احملليةالشرطة وتدريبها ورفع مستوى تعاملها مع الشعب رغم الص

فهناك وزارة الدفاع واألمن واستلمها كما قلت سابقا األخ الشيخ يوسـف  , وهذا األمر أدى إىل ضعف نشاط امللف األمين
فيهم فلـو عرفـت   ومل يكن لدينا أي عالقة ؤالء حبا , عيد عادي وهو ميثل الواجهة القبلية وكانت يمن على هذا امللف

مل أظهر هلؤالء ألنين كنت أعلم , أمريكا أننا مرتبطني ؤالء فسوف تقيم الدنيا وتتهمهم بأم إرهابيون وكنا نراعي كل ذلك
وهناك أيضا املخابرات املصرية والسودانية والليبيـة الـيت   , أن من بينهم جواسيس جلماعة عبد اهللا يوسف واألمريكان أيضا

فكما قلت اجتهـدنا يف تأسـيس   , وكنت أتابع امللف األمين والتحركات امليدانية بعيدا عن وزارة الدفاع, كانت نشطة جدا
وقد جهز لنا األخ قتيبة , وقد كنا جاهزين لتدريب ألف من هؤالء, شرطة قوية تم مبلف الشعب والتعامل اليومي مع الشعب

ات النفسية مهمة يف هذه املرحلة كي ننقل هؤالء من العسكرية وحددت له كيفية تدريب هؤالء وكانت التدريب, عدد مئاتني
إىل املدنية ألننا نريد أن نبين شرطة مدنية تعرف حق املدين وحق الشعب وكيفية التعامل معه دون تكرب وال متييـز أو حيـاد   

ا على عمل دورات تدريبية مبنيـة  لقد بنينا تصورن, وكذلك التركيز على عدم إقحام القبلية عندما يتعلق األمر بالعمل امليداين
على تكتيكات الشرطة العسكرية حيث أقنعنا ألخ قتيبة بأن هؤالء سيتدربون على العمليات اخلاصة وكيفيـة التعامـل مـع    

وليس التظاهرات السلمية فهي حق للشعب عندما يكون احلاكم قـد  , اخلطف والطائرات املخطوفة والشغب املعادي للحق
ي يف اتمع اإلسالمي حق شرعي فقد كان الناس يف عهد رسول اهللا يقولون ما يشاؤون مث حيـاكمون  وحرية الرأ, ظلمهم

وكذلك أدخلنا يف تصورنا لتدريبات الشرطة موضوع املرأة الصومالية اليت هي أساس وجزء رئيسي , حسب صدق مقوالم
لتعامل مع ملف املرأة املسلمة العفيفة وغريها فقد خصصـنا  أردنا أن ننبه الشرطة إىل الطرق السليمة لكيفية ا, يف هذا اتمع

لقد اجتمعت بكل هؤالء األمنيني لنضع خطة التعامـل  , دورات أمنية خاصة للنساء وكانت هناك فرع هلن يف مطار مقديشو
وقد رمست اهليكل , ليمع امللفات األمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وحماولة فصل عمل وزارة الدفاع عن امللف األمين الداخ
فهناك جسم احملاكم , اجلديد لألمن العام وقد فهم كل من وزارة الدفاع والداخلية واإلستخبارات كل على حدا طبيعة عمله

مث يتفرع منه كل من الداخلية والدفاع واخلارجية وجيمع كـل هـؤالء   , مث األمن القومي ويتمثل يف جملس الشورى التنفيذية
لم أكن أظهر أبدا أمـام اـالس   ف, روي يل األخ مجال األنصاريفرح احملاكم ذا التقسييم حسب ما ي وقد, االستخبارات

والشـيخ خمتـار وكـذلك مجـال     , العامة أو غريها فقد كنت شخصا خمفيا أخطط وأنسق مع املقربني لنا أمثال آدم عريو
  . األنصاري
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طة واالجتماع اليومي بكل املسؤولني عن األفرع وجهزنا له األخ قتيبة بأن يكتب التقارير عن عمل الشرمع نا إتفق
وزارة الداخلية نشرح فيه عمل الوزارة بدأ من مكتبه ووصوال إىل حمطات البصات حيث شرطة املرور وجهاز خمصص لهيكل 

ألال حيصل هنـاك   املباحث اجلنائية اليت خصصناها للتعامل مع السرقات وفصلنا جهاز االستخبارات متاما عن وزارة الداخلية
احتكاكات بني وزارة الدفاع والداخلية حيث كل وزارة كانت تتنافس من أجل كسـبنا وسـوف أتكلـم عـن جهـاز      

وعندما أرادت جلنة تنفيذية مـن  , لقد كنا مشغولني جدا يف بناء املكاتب وتوحيد الصفوف, االستخبارات الحقا إن شاء اهللا
اتفقنا مع األخ مجال أن نرسل شخص من االستخبارات لدراسـة امللفـات   , عمل هناكاحملاكم الرتول إىل كيسمايو وتقييم ال

األمنية ألن هناك عداوة واضحة لبعض القبائل يف كيسمايو اجتاه الشباب وليس اجتاه احملاكم والسبب يعود إىل سوء التصرف 
اس من القات بالقوة وقد ثبت أن الشباب حيث أحرقت علم الصومال ومنع الن, وعدم معرفة األولويات يف التعامل مع الناس

وأيضا حصل هناك أمر فظيع حيث قتل بعض األسرى , رموا الرصاص على املشاغبني الذين كانوا حيرقون األشياء يف الطرقات
علـى شاشـة   حبماسته ظهر الشيخ حسن تركي كما , وهم على قيد اإلعتقال وجمروحني يف نفس الوقتمن قطاع الطرق 

ى أن القاعدة موجودة يف الصومال وقد عرفُت أن ما وراء هذه التصرحيات هم أولئك الذين يريدون الفجوة بني عاجلزيرة واد
فالقوى الكفرية العاملية قد أوجدت مربرا لوجودها يف العراق ـرد  , وهذه األمور كلها كانت تؤملنا جدا, احملاكم والشباب

وال يهم املرأ إن كان من القاعـدة أو غريهـا   , أن يسكت ويعمل يف سبيل اهللاوكان عليه , إعالن الزرقاوي أنه تابع للقاعدة
انتخب بوش من جديد وقد لعب بالرأي العام عندما أوهم العامل أنه يف العراق , ولكن بعد اإلعالن, مادام جياهد يف سبيل اهللا

وكل ما كان جيري يف اجلنـوب كـان   , مرتني فال يلدغ املؤمن, وال نريد أن يتكرر هذا األمر يف الصومال, حملاربة القاعدة
وقتـل  , ألننا يف مقديشو ال نتعامل مع الناس بالقوة بل باالقناع والسبب أننا مقتنعني أن كل الشعب مسلم, عكس ما نتمناه

معرفـة  نريـد  , املهم أننا أرسلنا األخ حسن غين ليعد لنا تقارير عن إدارة كيسمايو, املسلم له أسباب حددها الشرع احلنيف
كيف هي خطـط محايـة   , كيف تتصرف مع الناس؟ ما برناجمها االمنائي واالجتماعي؟ ما مدى معرفتها باملعارضة الداخلية؟

وكـان  , لقد أرسلته ليعلم اجلميع أن كيسمايو منا متاما كما منا مقديشو, ما هي عالقتها بإدراة احملاكم؟, املطار وامليناء؟
وهذا كذب وافتراء كل ما كنا نريـده هـو   , ب تتحدث على أننا ال نريد العمل يف كيسمايوهناك بعض األصوات يف اجلنو

العمل حتت إشراف احملاكم اإلسالمية ألا اجلهة الشرعية املقبولة لدى الشعب الصومايل وأردنا أن نعمل حتت إدراة حقيقيـة  
  .منتخبة من قبل إدارة احملاكم

  

  الدورات التخصصية
  

كان علينا التأكد من سالمة هؤالء املهاجرون ألال خنترق من , ألفراد للدورة وأصبحنا جاهزينعندما جهزت كل ا
عندما ذهبت إىل بيت املهاجرين ألتكد إن كان الشـباب األوروبيـون   , قبل املخابرات العاملية اليت كانت تنشط يف مقديشو

سرت عنهما أكد يل األخ كورغاب الصومايل وهو فوجئت بوصول شابني سودانياين من ديب وعندما استف, جاهزون للدورة
وخالل الساعات القليلة اليت جلست معهما كشفنا باألدلـة  , من شباب طلحة السوداين أكد يل بأنه من استقبلهما يف املطار
مـات  وقد أقلقين لكثرة أسئلته وتفرده بالشباب وأخذ املعلو, الواضحة أن أحدمها رجل أمن سوداين وهو ينتحل غطاء طبيب

فقد جلست معه على انفراد بعد أن علمت بأنه جييـد إسـتخدام   , مث عزمت أن أكشفه من قريب ألتكد من نشاطه, منهم
وسألين كثريا عـن مـوقعي   , وبدأنا نتكلم عن نشاط اجلماعات اإلسالمية يف القرن اإلفريقي وكان احلديث طويال, السالح
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ومل , ومكان وجود األخ هارون فاضـل , صومال ودور أخي طلحة السوداينوأهدايف وأراد معلومات عن قيادة القاعدة يف ال
وقـد اسـتدرجته يف   , كما ركز على دور القاعدة يف أحداث دارفور وأراد مين بعض املعلومات, يكن يعلم أنه جالس معه

موعـات  كالمي لكي أتكد من موقعه اإلستخبارايت وهو من جانبه اتبع أسلوب اإلختـراق حيـث أخـربين بتفاصـيل ا    
وأراد أن أصدقه أنه من قادة الشـباب  , اإلستخباراتية السودانية اليت تعمل بشكل سري يف الدولة وال أحد يعرف عنها شيء
 400وذكر يل أن لديهم أكثر مـن  , ااهد الذين خيترقون صفوف اإلستخبارات ويسعون إىل إنقالب عسكري عما قريب

أـا قـادرة علـى     قوة اإلستخبارات السودانية بمث كشف يل, لعسكرية وغريهاكادر يف وظائف حساس يف االستخبارات ا
كشف اجلواسيس املرسلون من قبل األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية النصرانية وكيف أا استطاعت زرع شباب يف هـذه  

خص كان يناقض نفسه ألنه حيب هذا الش, املنظمات للعمل اجلاسوسي املضاد وكان يف احدي أفرع األمم املتحدة يف أوروبا
كيف يريدين أن أصدقه أنه اخترق االستخبارات السودانية وهو يتحدث مع أي شخص يلقاه "سألت نفسي , الكالم والقيادة
أقصد بأن هذا الشخص كان يتحدث معي بصفة زعيم وطرح علي مسألة إعـادة تنظـيم اجلماعـات يف    , "خبصوص هذا؟

وعندما حترينا عن طريق جميئ للتبني , وفهمت مباشرة أنه ليس رجل عادي, يف كل ااالت الصومال وترتيب كوادر احملاكم
, حيث أن األخ املُكلف بإرسال أطباء جراحني لكي يشغلوا املستشفيات يف كيسمايو, عرفنا أنه آيت بطريقة مشبوهة, من أمره

فأرسلت الطبيب الثـاين  , ملخابرات السودانية ذا اخلربمث عرفت ا, جنح يف إجياد طبيب واحد وهو أخ قدمي كان يف تورا بورا
ة غري مباشر حيث ال يعلم املُكلـف  إذاً لقد وصل إلينا بطريقة ثالثي ,عن طريق أخ يعرف أخا آخر وهذا اآلخر يعرف املُكلف

تـه مبوضـوع   ذهبت وجلست مع الطبيب اآلخر وعندما فاحت, وهنا كان من واجبنا التأكد من الطبيب األخر, عنه أي شيئ
فقد تقابال يف ديب يف الفندق حيث استقبلهما األخ الصـومايل  , صاحبه وفضوله أكد يل أنه ال يعرفه من قبل ومل يره يف حياته

وشكرته ومجعـت  , ومن جانبه أكد يل بأن أخرب الشباب أن ال يتحدثوا معه يف أي أمر خصوصي, وحهزمها وأرسلهما إلينا
واتفقنا أنه جاسوس سـوداين  , من األسئلة اليت كان يطرحها هذا الرجل اإلستخبارايت عليهم كل الشباب األوروبني وتأكدت

لكننا ال نريد أن نؤذيه فهو تابع لنشاط طلحة السوداين وما ينبغي لنا أن نفعله هو إبعاده عن الصومال بأي , من اإلستخبارات
أن حترينا عن أمره أنه ضابط كبري من املخابرات السودانية وجاء وتبني لنا بوضوح بعد , ومل أتردد يف كتابة تقرير عنه, وسيلة

, إىل الصومال للبحث عين وعن طلحة ومعرفة استراجتية القاعدة يف القرن األفريقي وكذلك معرفة عالقتنا بالشباب يف دارفور
عث برسالة إىل طلحة اب أن يبنا من كورغوعندما عرفنا عن حقيقته طلب, وحماولة إختراق صفوف الشباب ااهد يف الصومال

, داينمسه كان يتطابق مع إسم طلحة وكذلك استعمل كنية طلحة السوفا, مريب وعجيبكان أمره , السوداين وخيربه بشأنه
إلغتيال األخ طلحة مث يأخذ هذا الرجل موقعه بعد أن يستميل الصومالني الذين حول طلحـة  وكأن األستخبارات هلا خطة ا

كان لديه جـوال مـن   , كت كثريا يف أعماله اجلاسوسية وعزمت أن ال يقترب مىن وال أقترب منه بعدهالقد شك, السوداين
وحنن من جانبنا كنا نطلب منـه إغالقـه   , النوع احلديث فيه كامريات تصوير أمامي وخلفي وكان دائما حيمله يف جلساته

فعرفت أن هناك عناد ضدي فمادام حنـن  , يسمعوا نصيحيتمل يقرأ أحدا تقاريري ومل , وإخراج البطارية منها حبجة األمنيات
وعلى كـل حـال نـزال إىل    , الذين كشفناه فلن يقبل أحد مبا كشفناه ألن الطرف الثاين كان يتعامل معنا وكأننا يف تنافس

هللا السوداين كيسمايو مع أمحد مدويب ومل ميضى سوى عدة أيام حىت وصل املُكلف بإرساهلما من السودان وهو أخونا أبو عبدا
وأخربته مبا كشفته وأيدين يف نظرييت حيث قال يل بأنه يعرف فقط أحدمها والثاين وصل بطريقة غري مباشرة وال يعلم أي شيئ 

وأكـد يل  , وهنا تعجب األخ أبو عبداهللا السوداين, فقلت له أنه طبيب ماهر يعمل يف املستشفى االستخبارات باخلرطوم, عنه
, نية هي حتاول إختراق كل اجلماعات وأخربين أنه عندما اعتقل فور عودته من تورابروا وكان جمروحـا أن املخابرات السودا

لقد أخـربين األخ أن  , "طلحة السوداين"و, "هارون فاضل"استجوب وكانت مجيع األسئلة اليت طرحت عليه تتمحور حول 
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, درجه ليتواصل معنا مث يتم تسـفرينا إىل السـودان  اإلستخبارات السودانية قدمت له عرضا بأن يعمل معها وحاولت أن تست
وهو تعجب مـن  , ومن مث تتوىل الدولة أمرنا حيث ستوفر لنا منازل وحراسة خاصة ألال يصل األمريكان إىل طلحة السوداين

, دون منه؟ماذا تري, ماذا عن هارون فاضل القمري, إن كنتم مهتمني بطلحة فهذا جيد ألنه مواطن سوداين, هذا األمر وسأهلم
ومل يكن هناك جواب ألنه يعلم أن اإلدارة السودانية جاهزة لتسلمنا إىل األمريكان كي تثبت العالقات السـرية الـيت بـني    

سألين األخ أبو عبداهللا السوداين عن هذا الطبيب اإلستخبارايت وقلت له بأنه قد نزل إىل كيسمايو وجيـب أن ينبـه   , الدولتني
, وهناك سنبدأ الدورات كلـها ررنا أن نغادر بيت املهاجرين وانتقلنا مباشرة إىل بيت اجلن اجلديد مث ق, األخ طلحة خبصوصه

وطبعا حتدثنا كثريا عن العمل يف دارفور وكيـف  , الذي كان برفقته عقبةنا عزومة لألخ أبو عبداهللا السوداين واألخ لموقد ع
, وهو من جانبه أكد يل أنه أتى لالستطالع فقط, ت الكفر العاملينستطيع أن حنرك الشباب يف املستقبل إىل هناك إن أتت قوا

كنا نعلم بأن املخابرات السودانية خطرية وهلا قدرة يف االقتراب من اإلخـوة فقـد   , يرجع إىل السودان عما قريب وسوف
وكنـا  , دي يف السودانجنحت يف السودان من اختراق اجلماعة االريتريية وكذلك أنصار السنة واجلماعات اليت هلا ج جها

تدخل يف صـفوف  ع إدارة احملاكم ولكن تعجبنا من إصرارها على اإلختراق والنعلم أن للمخابرات السودانية عالقات مميزة م
  .ومل يتقدم للمعارك, أمره وقد بقي مع طلحة يف كيسمايوعلى كل حال فضحنا , الشباب

, ينا وقت لعمل عدة دورات يف فترة قصرية لضيق الوقتيف أوساط شهر أوكتوبر بدأت بعمل الدورات ومل يكن لد
كان لدينا دورة احلراسة اللصيقة وقد جهزا وبقي على إدراة احملاكم توفري السالح والرصاصات والسـيارات والقناصـات   

توى حراس مسوالساعات املخصصة باالتصاالت بني احلراس واملعدات اخلاصة لفرد احلماية ألننا عزمنا أن نعمل الدورة على 
كذلك كانت دورة القناصة على الربنامج وكذلك جتهيز , يوزعون على وزراء وكبار الرجال لدى احملاكمعاملني ألن هؤالء س

كان الروتني اليومي خروجي من البيت مبكرا والعودة بعـد  , وكذلك األمن اجلنائي, دورة خاصة بضباط اهلجرة واجلوازات
  .زاحم األعمالمنتصف الليل وهذا كله من شدة ت

عملنا جاهدين يف رفع معنويات األجهزة األمنية لدى احملاكم ورمسنا خمططا لوزارة الداخلية وطلبنا منـها أن تـوفر   
بعض املطالب لتقوية الشرطة يف مقديشو وقد كتبنا كل مطالبهم الضرورية من سيارات صغرية مـن نـوع تويوتـا جمهـزة     

و إلعطاء الشرطة وجهة حقيقية وهكذا سيقتنع وزارة الدفاع باخلروج من الشوارع باالتصاالت ومكتوبة عليها شرطة مقديش
والعودة إىل اجلبهات والثكنات املخصصة للجيش ألن سيارات اجليش احململة باألسلحة الثقيلة كانت تتجـول يف مقديشـو   

رات لكل مركز شرطة حلفظ ملفـات  وكذلك طلبنا كومبيوت, وأردنا أن ننتهي من هذا األمر بسرعة حىت يرتاح الشعب متاما
وقد فرح األخ قتيبة جـدا ـذا النشـاط    , كما طلبنا أجهزة إتصاالت كثرية وضرورية للشرطة, ارمني ومزودة بكامريات

عندما فرغنا من الشرطة بدأنا جنهز أنفسنا ملطالب قـوات محايـة   . اإلجيايب وبقي عليه أن يرفع امللفات لس شورى احملاكم
درسنا نقاط الضعف يف املنطقتني وحدننا أماكن األسـحلة  اليت قدمناها لوزارة الدفاع و وامليناء متاشيا مع اخلطة األمنيةاملطار 

وطلبنا من الوزراة ختصيص عدة أيام لعمل الربوفات يف املطار , الثقيلة وأماكن تواجد القوات اخلاصة وأنواع السالح املفترض
لى التعامل مع االنزال اجلوي وكيفية الرد على الطائرات املهامجة وقد خصصنا يف كل منطقة وامليناء وتدريب الشباب هناك ع

ووزعنا اموعات كلها يف تلك , وزودنا تلك النقاط باملدافع اجلوية, روسية الصنع ومتطورة) 9سام (أربعة صواريخ أوغلي 
لومات اليت لدينا تتجدث بأن املعركة بيننا وبني األثيوبيني بسرعة ألن املع ناحتركوكانت اخلطط حمكمة ومدروسة فقد , املواقع

فاع مل تأخذ تقريـر  ولكن واحلمد هللا أن وزراة الد, ستبدأ من املنافذ االستراتيجية ومطار مقديشو وكذلك ميناءها من أمهها
  .ة غرية حمددةوالتقارير يف الدواليب لفترت املخططات وبقي, بعد فترة طويلة ولألسف الشديد مبحمل اجلد إال
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وقررنا تنظيمهم وعمل دورات سـريعة عـن حـرب    , أذكر األخ القارئ بأننا كنا على إرتباط مبلف األوجادين
, واتفقنا مع األخ خالد على تسريع العمل يف غرب الصومال, العصابات املطولة وكيفية استرتاف العدو بأقل عدد من الرجال

وكنا ممن يرى بأن التعامل مع اثيوبيا , يقدم قضية األوجادين على طاولة املسؤولنيوطلب مين أن أقدمه لس شورى احملاكم ل
وكنا نذكر اجلميع ذا ولكن ال حيـاة ملـن   , يف العمق أوىل من إجبارها على القدوم إلينا وهذه كانت استراتيجييت البسطية

يف بيداوا وهكذا كانت التفاصـيل تضـيع يف   تنادي حيث تعالت بعض أصوات احلماسية اليت تطالب اهلجوم على االثيوبني 
كنا على دراية كاملة بالقوات االثيوبية وكيف تقاتل فقد جربناهـا يف التسـعينات   , وسط هذه األصوات املرتفعة واحلماسية
وهي تتبع نفس تكتيكات الشباب حيث اخلفة يف احلركة والتوزيع مع اللجـوء إىل  , عندما أسسنا املعسكرات يف األوجادين

حاولت , لدعم اللوجيسيت حيث الطائرات تصلهم يف أي مكان واالتصاالت مضبوطة لديهم ألم بلك بساطة جيش نظاميا
أن أفهم اجلميع بأن املواجهة بيننا وبني األثيوبيني ال ينبغي أن تكون وجها لوجه ألن يف ذلك خطر على الشباب وبالذات يف 

كان معظم هؤالء متحمسني , شباب متدربني على تدريبات ختصصية عالية اجلودةهذه املرحلة احلساسة فلم يكن لدى احملاكم 
واحلماسة عندما ال تقارن بتدريب تصبح كشجاعة املتهورة ويعين ذلك كالرجل الشجاع الذي يـرفض  , للقتال لنيل الشهادة

ادة هي منحة من اهللا يؤتيه من يشـاء  كما أن  الذين داروا املعارك مل ينتبهوا أن الشه, ونسي بأن احلذر من الشجاعة, احلذر
وقبل بدأ معركة كبرية مع جيش نظامي جيب أن نستعد استعداد تـام  , وميكن للشباب أن جيرحوا أو يعتقلوا بدال من الشهادة

فالرسول صـلى اهللا  , حيث االتصاالت واإلسعافات والدعم املستمر وأخذ رأي الشعب الذي والنا أمرهم, من كل النواحي
وعندما حيني قضية معسكرات احملاكم سأتطرق مللف اجلبهات وخططنا اليت مل يـتم  , لم يأمرنا أن ال نتمىن لقاء العدوعليه وس

  . تنفيذها بسبب ضيق الوقت
على كل حال عملنا دورة لقيادات العمل امليداين يف األوجادين وشرحت هلؤالء الشباب االسـتراتيجية اجلديـدة   

قوات اإلثيوبية تتفوق علينا عدة وعددا ومتلك قدرات تكنولوجية مدعومة من قبل الدولة الكربى يف ألن ال, ملواجهة األثيوبيني
وركزنا يف الدورة على حرب العصـابات  , فيجب أن نواجه هذه القوات بقدرتنا املتواضعة باختاذ أساليب الكر والفر, العامل

وكذلك ركزنا على وجود قاعدة داخلية يف األوجادين لتجمـع  , والفصائل املدعومة السريعة احلركة اليت تعتمد على نفسها
وتفعيل العمليات الداخلية يف املدن الكبرية مثل جيغ جيغا و مدينة غوداى وتأمني الطرق اليت تربط الـداخل مـن   , ااهدين
ن املراد هو قتال القوات وغالبا ما يشتبك الشباب بقوات احلدود قبل الوصول إىل مرادهم ونبهتهم يف هذه النقطة أ, الصومال

اإلثيوبية احملتلة لألوجادين يف الداخل وليس يف احلدود ألننا حسب تقاريرنا نعلم جيدا أن إثيوبيا قوية يف احلدود ولكنها فارغة 
ك وللمعلومة فهنـا , من الداخل وكلما نظمت املقاومة نفسها بالداخل جتد هلا دعما من القبائل األخرى فهي من أبناء القبائل

وهـذه اجلبـهات تتـهم    , جبهة أخرى علمانية تقاتل اإلثيوبيني ومدعومة من قبل أرترييا وكذلك اجلبهة األورومية والعفرية
فتقوم بالنهب وإرهاب العزل متاما كما تفعل القوات , بانتهاكها بعض حقوق املواطنني حيث تتصرف جبنون يف بعض القرى

فهي جبهات علمانيـة ال تـؤمن إال   , وة يف بعض األحيان بسبب اخلالف اإليديولوجيكما أا اجم اإلخ, اإلثيوبية الغازية
  . وعودة للنظام يف إثيوبيا فاملراقب للوضع هناك يعلم أن الدولة من الداخل مفكوكة متاما, بالسلطة واملال

ة وتوزيعها حسب اخلـرائط  ولدعم األعمال امليدانية يف الداخل طلبنا من اإلخوة اتبعاع استراتيجية الفصائل املدعوم
ودعمها باالتصاالت الالزمة ووضع مراكز متوينية مؤقتة وفصل اجلبهة املتحركة  املقاتلة عن اجلبهة الداخلية واملقصـود هنـا   
اخلاليا الفاعلة يف داخل املدن اليت تعتمد على االليكترونيات والتفجريات واالغتياالت اليت تسـتهدف اجلنـرالت ورجـال    

لقـد  , زودناهم بأسلحة مضادة للطريان ألننا علمنا بأن هناك قوات أمريكية تتواجد يف بعض مناطق جيغ جيغـا  مث, السلطة
عملنا جبهد لنوحد بني الشباب األوجادينيني ألن قضيتهم مهمة جدا وجناحهم يف الداخل سيكون له مردود ممتاز وبدال مـن  
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اخل ولكن لألسف الشديد مل أجد دعما من شورى احملاكم بسبب عدم توجه االثيوبيني إلينا سوف ينشغلون مبصائبهم يف الد
فهـي تفضـل اجلبهـة العلمانيـة وال تعتـرف      , أخذ ملف األوجادين باجلدية وكنت أعلم أن أرترييا تلعب دورا يف ذلك

اصـلوا حـرب   وعلى كل حال جهزنا عددا ال بأس به من ااهدين وأرسلوا إىل الداخل بتجهيزات كاملة ليو, باإلسالميني
  .ونسأل اهللا أن ينصر من نصر دينه آمني, سنة 16العصابات املستمرة منذ 

  

  دورة املعلومات
  

لقد جهزنا منهج كامل لتدريب الشباب على كيفية التعامل مع األحداث بسرعة وكيفية حتليل املعلومات والتخطيط 
, يب جيل جديد يقدر على العمل دون مساعدة أحدلقد عزمنا على تدر, وخمتصرة ملدة شهر فقط, للعمليات حسب تصنيفها

سـؤاال عـن عـدة     30واعتمدنا على قدرات األشخاص فقد جهزت استمارات لاللتحاق حيث يسأل املتدرب أكثر من 
وكنا نركز , ختصصات يف احلياة والدين والعلوم احلديثة واملعلومات العامة وعلى حسب النتيجة يتم إشراك املتدرب يف الدورة

كان علينا تـدريب  , األسئلة الدينة اليت تكشف فكر الشباب ألننا مل نكن لنقبل أي أخ حيمل الفكر التكفريي يف دورتناعلى 
ماذا تقول يف حق الذين ال جياهدون؟ وكانت األجوبة ممتـازة  , وكان السؤال احملري هلم هو, جيل جديد ال يؤمن بالتكفري أبدا

مسلمون مؤمنون ال فرق بيننا وبينهم ولكن من قعد دون عـذر شـرعي يسـمى     وقد أجاب معظمهم بأن هؤالء, ومعقولة
لقد ركزنا مع هؤالء الشباب الثالثون , )وكال وعد اهللا احلسىن(, ولكن ال يبعد من رمحة اهللا وال يتهم يف دينه أبدا, بالقاعد

بل هنـاك  , وليس اجلهاد هو كل شيئ, اعلى موضوع احترام املسلمون ولو خالفونا الرأي ألننا ال ندري لرمبا هم أحسن من
وقد رأينا مثرة هذا اجلهد حيث كان هناك , "خري الناس أنفعهم للناس"األخالق والتعامل مع الناس باحلسىن حيث قال الرسول 

أخ صومايل أورويب جاء إىل الصومال وأراد أن يذهب للجهاد يف األوجادين وكنا ممن يشجع الناس على الدخول إىل هنـاك  
وذات يـوم جـاءين   , ن جبهة األوجادين جبهة واضحة واملعركة هي بني الكفر واإلميان وليس هناك أدىن شبهة يف ذلـك أل

  وتريده أن يعود إىل أوروبا فماذا يعفل؟ وقال يل باحلرف الواحد, وأخربين أن أمه قد عرفت مبكان وجوده
  ال أريد أن أعود إليها -
  "وملاذا وهي والدتك" -
  ين يف ديينسوف يفتنون -

ته باحلسىن ألنه أخي وحيبين كما أن اهللا طالبنا مبحـاوارة  روأن األخ من املدرسة املتشددة وحاوهنا عرفت مباشرة 
حـب  ", وكنت مقتنعا حبديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم, وبدأت أذكره بفضل الوالدين, الفراعنة باللني فكيف بإخواننا

نه لرجعت إىل والديت ألن اجلهاد حبقي يف الصومال يف تلك الفترة هو فرض كفاية ولو كنت مكا, "ألخيك ما حتب لنفسلك
  ,قلت له. بال شك

  "كيف تفتنك يف دينك وهي الىت ربتك وعلمتك الدين اإلسالمي؟"-
  ولكنها ال تريدين أن أجاهد -
وجتاهـد  , إن كان فرض كفايةوميكن للوالدة أن متنعك من اجلهاد , فاملسألة فيها نظر, هذا ليس افتتان يف الدين" -

  !"فيهما حيث ختدمها ولك اجلنة أيضا
  فكيف ترى هل أواصلها -
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  "صلة الرحم وبالذات يف رمضان, نعم هذا من أفضل األعمال" -
  جزاكم اهللا خريا -

ـ , فنحن بصدد دورة مهمة, أكمل حديثه معي وهو مندهش ملا مسعه مىن ي وكان جاهزا ليسمع مين الكالم احلماس
لقد تعجب األخ ألنه كان يظـن أنـين   , ولكن مسع مىن غري ذلك, وزر معصية والدته يوم القيامةين ويف املقابل أمحل ويطيع

وبالعكس كلفـت األخ عبـداجلبار أن   , سأسانده يف مترده على أهله ولكنين مل أكن ألفعل ذلك األمر ألنه ال أرضاه لنفسي
ه على التحدث مع والدته وأن حيضرها إىل مقديشو وجيلـس معهـا   وجيرب, يشتري له هاتف جوال وخط مباشر ويسلمه له

وقد فعل ذلك وجاءت الوالدة وفرحت برؤيته , وحيدثها مبا يدور يف خميالته وال خيفي عنها شيئا فاألمهات هن خري الصديقات
دعو أهله إىل احلق وال يتركهم ومن ناحييت قلت له بأن يرجع إىل أوروبا بعد الدورة ويكمل دراسته وحياول أن ي, واتفقا متاما
وهذا مما وقع عليه , فال يعقل أن يلتزم األخ بالدين مث أول شيئ يفعله هو عكس الدين حيث يقطع عالقته بأهله, للجهل أبدا

فال توجد والدة تريد من ولدها أن , حيث يظن أن أهله هم من أبعدوه عن الدين وهذا ليس صحيح, الكثري من الشباب امللتزم
وقد شكرين كثريا وهذا فضل اهللا عليه فقد أراد اهللا به خريا فهو جماهد إن لزم األمـر ويف  , بل العكس صحيح, ح شريرايصب

وهناك قصص أخرى عن اإلخوة األوروبيني فمنهم من كان يتهم , نفس الوقت بار لوالديه وهذا واجب شرعي يف كل حني
وأخربم بأن هؤالء هم علماءنا مهما عملوا وجيـب  , وقد منعتهم من ذلكالعلماء باجلنب والتقاعد وكانوا يتطاولون عليهم 

لقـد ظهـر يف   , وإذا أخطأوا يف ما نظن أنه خطأ فال ينبغي أن جنعل األمر شخصيا أبدا, احترامهم وعدم الكالم عليهم بسوء
ها جيدا ألنين عشت مع هـذا األخ  دورتنا عدة أفكار من أوروبا فهناك طالب لألخ أبو قتادة الفليسطيين وهذه املدرسة أعرف

ولكننا وبفضل اهللا ومنته ويف خـالل  , وهناك مدرسة حزب التحرير وهناك من يريد أن جياهد فقط وال يهمه أمر آخر, سابقا
وأوضحت هلـم  , شهر استطعنا أن جنمع القلوب ونبعد عنهم شر التكفري والتشدد والغلو وحثهم على حب أنفسهم والناس

بل إمنا املؤمنون إخوة وجيب مساعدم إن ابتدعوا أو ضلوا السبيل والرسول , نكره أي مسلم مهما كان فكره منهجنا أننا ال
ومادام هم مسلمون فهناك حقوق جيب أن , صلى اهللا عليه وسلم قد صرب مع الكفار واملنافقني فكيف ال نصرب على املسلمني

األمر بسهولة فهناك من يريد أن يثب عكس ما يدرسه هؤالء الشباب  مل مير". تبسم يف وجه أخيك صدقة"نعطيها هلم ومنها 
وكنت واضحا معهم عندما أخربم بأن ال يتمنوا أن يكونوا يف مكاين حيث أنين ال أستطيع أن أوصل رسـاليت  , الستغالهلم

 ترمى علينـا تانـا وزورا   بسبب أن الكفار وضعوين يف قائمة اإلرهابيني والسفاحني واجلالدين وهلم جر من التلفيقات اليت
فأخربم بأن عليهم جتنب أي عمل سيؤدي إىل تضييق اخلناق عليهم يف أوروبا ألن احلركة , بسبب أننا نعارض الكفر العاملي

, وبدون حركة لن يستطيعوا أن يوصلوا رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم للناس, نعمة من اهللا وباحلركة يصل الدين إىل العامل
,  أن خيرج هذا الكالم ممن يعتربونه قيادي لدى ااهدينتعجبوا من هذه النظرية وفرحوا يف نفس الوقت ألم مل يتوقعوا لقد 
وقد أخربين بعضهم ببعض املشاكل اليت ظهرت يف أوروبا حيث يتهم كل من يعود إىل الوطن , ةيخربهم ذه التفاصيل الدقيقف

ن أو العراق أو الصومال وما إىل ذلك بأنه قد فر من القتال أو اجلهاد وكنـت أطمنـهم   من أراضي اجلهاد سواء من أفغانستا
وأخربهم بأن عليهم الثقة بأنفسهم ومعرفة أن جهادهم ليس إلرضاء الناس وال ينبغي من اخلوف من ردود أفعال الناس مهما 

كثريا من هؤالء الشباب وأردت أن أغري املفـاهيم  لقد اقتربت , كانوا فنحن ال نعبد فالن أو عالن بل نعبد اهللا ونطلب رضاه
وذات , وكانوا خيربونين بكل تفاصيل حتركـام , اخلاطئة اليت يف أدمغتهم وهم من جانبهم تقبلوين بأفكاري أحبوين حبا مجا

وأرادوا أن , مرة أخربين أحد اإلخوة األوروبيني قصة عجيبة فقد دعي إىل طعام من قبل بعض الشباب املتشددين يف مقديشو
وهذا من شأن بعض هؤالء الشباب الذين ال يكتفون أن املرأ هو مسلم بل يريدون أن يعرفوا , ميتحنوه ومعرفة انتماءه الفكري

إن هذا األخ هو مهندس إيلكترونيات ومربمج للحاسوب كما , انتماءه املذهيب كي يصنفوه مباشرة وال حول وال قوة إال باهللا
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فأجام بأن هؤالء الـذين تـدعوم   , فأخربوه بأن لديهم صور لقطع الرؤوس للممرتدين, ديو واملرئياتجييد التعامل مع الفي
ل روح اهللا وهو ملك أنا أدعوهم بقطاع طرق وجيب إحترام اإلنسان فقد كرمه اهللا سبحانه وتعاىل وهذا اإلنسان حيم, مرتدين

وبعد هذا اجلواب بدأوا يستهزءون به حيـث  , )فيه من روحي ونفخت(وهذا هو السر العظيم واملعروف بالروح له سبحانه 
ألم ال يعرفون مصاحل وال مفاسد وال يهمهم , وطبعا كانوا يقصدونين شخصيا, "أنت من أصحاب املفاسد واملصاحل"قالوا له 

وقد أجام األخ بأن  ,ال يرعون أي مصلحة من مصاحل املسلمني بل يسعون إىل مرادهم دون مباالةو, آراءهم الشاذة فقطإال 
هناك سلطة شرعية تتمثل يف احملاكم اإلسالمية وقبل أن يدبلج تلك الصور جيب أن يرسل الشريط للجنة األمنيـة والشـرعية   
للنظر يف املسئلة وهو كان حمق يف ذلك ولكن الشباب املتشددون مل يؤمنوا بسلطة احملاكم أصال فهم جاهزون ليتمردوا علـى  

فقد منعوا الناس من مشاهدة كرة القدم يف بعض األماكن وقد تدخلنا لنفهم هؤالء بـأن ال سـلطة   , لرأيكل من خيالفهم ا
, مل أؤمر أن أنقب على قلوب الناس"وقال الرسول , )لست عليهم مبسيطر(, عليهم فيما يفعله الناس مادام ذلك األمر مباح

هذا , وهذا النيب الكرمي أكثر من أوذي يف الدعوة وقد صرب ,كمةالدعوة باحلكذلك إنه التسامح يف ديننا و, "وال أشق بطوم
ومل يتخذ النيب أي خطوة , "إعدل يا حممد"اجلواب جاء خلالد بن الوليد عندما طلب من الرسول قتل اخلارجي الذي قال للنيب 

 عنه ولـبس علـيهم   ضده بل نصح الصحابة وأرشدهم على خطورة هؤالء التكفرييون الذين ظهروا يف عهد علي رضي اهللا
إننا سنظل نشاهد من حيمل بعـض  , إبليس أم أعلم منه وقتلوا الصحابة والنساء واألوالد وزهدوا يف قتل اخلرتير وليعاذ باهللا

أقول هلؤالء أن هذا األمر ليس مـن  , وخبصوص قطع الرؤس والتباهي ا, ألن الشر يف ازدياد يوميا وال ينقص, هذه األفكار
فلما رآي خلفية رسول اهللا , ثبت يف السنة أن الصحابة أتو برأس من رؤوس قادة الفرس إىل املدينة وبداخل منديل فقد, ديننا

صلى اهللا عليه وسلم ذلك منعهم من جلب تلك الرؤوس إىل املدينة ورفض تلك الوسيلة الغري طبيعية ألن االنسان مكرم سواء 
فال جيوز أن نصوره وهو يذبح أو نشوهه بعد قتله وقد قال هلم , )أحسن تقومي لقد خلقنا االنسان يف(, كان كافرا أو مسلما

يقصد أن مسألة قطع الرؤوس ومحلها لإلعالن والتشهري واإلعالم هـذا غـري   , "يكفي الكتاب واخلرب"أبو بكر رضي اهللا عنه 
أجام أننا ال نأخذ ديننا من ملة الفرس وال وعندما قالوا له الصحابة أن هؤالء يفعلون باملسلمني األفاعيل ف, مرغوب يف ديننا

وهذا هو السبب الذي جعلين أميل إىل عدم استهداف املدنيني سواء كانوا من األمريكان أو غريهم وأقصد املدنيني من , الروم
مع جيش ألن الرسول غضب عندما رأى إمرأة مقتولة يف احدى الغزوات وكانت , ال حياربنا وال يساعد يف حربنا ولو برأي

فكيف يأيت اليوم من يشمل القتال , ومنعنا من قتل الصبيان والشيوخ والرهبان يف صوامعهم, العدو ورغم ذلك غضب لذلك
لقد بينت موقفي من قتل السياح األجانب الذين ليس هلم نشـاط  , ويفخخ السيارات قصدا يف قتل هؤالء قصدا وليس خطأ

لقد , د دليال لقتل هؤالء أبدا يف كتاب اهللا وال سنة رسول صلى اهللا عليه وسلمإنين واهللا مل أج, عسكري أو جاسوسي ضدنا
حاول بعض املتشددين فرض قوانينهم علينا يف وقتها ولكن وبسبب وجودنا مل ينجح هؤالء يف زعزة االستقرار يف مقديشـو  

ئ كيف أم اختصروا اإلسالم والوالء أنظر أخ القار, فقد نصرنا اهللا على كل من أراد أن يفكك صف املسلمني يف الصومال
هل الذبح من أركان اإلسالم؟ هل كـان  , يا له من جهل بالدين, للدين باختبار عقيدة األخ بأن يقبل بنشر صور مذبوحني

 وصنفوا من امتنع عن نشر صور الذبح بأنهلقد ذهبوا بعيدا , الذبح هو سنة الرسول املفقودة؟ هل من مل يذبح ال يعترب مسلما؟
ممن عارض وبقوة , إنين شخصيا وأعوذ باهللا من هذه الكلمة, إنه اجلهل املركب وال حول وال قوة إال باهللا, ضعيفا يف عقيدته

عنـدما  وا من هذا األمر وقد ذكرت ذلك والعلماء حذر, عرض املذبوحني على الفيديو ألن مفسدة ذلك أعظم من املصلحة
لقد دخل الشباب يف دورتنا وهـم  . ملرحوم إن شاء اهللا أخونا الشهيد الزرقاويلألخ ا الظواهري ذكرت نصائح الشيخ أمين

يف ذات يوم أرادوا أن خيتـربوين  . بعيدون إجتماعية عن أهاليهم وخترجوا منها وهم أكثر الناس ودا وبرا بوالديهم وزوجام
وأجبـت  , "يف لندن ومدريد وأمريكا 7\7ما قولك خبصوص عملية ", وكان السؤال, كما أختربهم وسألوين سؤاال مباشرة
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وقد , وبينت هلم أن عمليات أمريكا هلا مربراا لدينا كجهة تقاتل األمريكان دون أن خنفي ذلك, على مجيع األسئلة على حدا
اجلزء أما عمليات لندن فأخربم أننا ضد أي عملية تستهدف أناس عزل غري مقاتلني وذكرت سابقا يف , ذكرت ذلك سابقا

أنين لست ملزما بقرار ومذهب جلنة القاعدة اليت أفتت بقتل املـدنيني األمريكـان ردا علـى قتـل      ,ل من هذا الكتاباألو
ورغم أن هذا األمر له وجهة شرعية مـن ناحيـة   , باملثل وليس إستراتيجية متبعة من باب الرد, م للمدنيني املسلمنيحكومته

أسأل أمام اهللا عن كل نفـس إذا  ية األهداف اليت ستضرب ألنين سسؤولالقصاص ولكنين كقيادي تنفيذي جيب أن أحتمل م
حبجـة الضـرب العشـوائي مث    , "يبعثون على نيام"يب لست ممن ذهب مذهب تأويل حديث النبو, خرجت دون وجه حق

مـع سـنة   إننـا  , )ومن يعمل مثقال ذرة شر يره, فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره(بل ممن ذهب مذهب , اإلتكال إىل اهللا
الرسول الذي يأمر إىل عدم مشل كل الناس يف احلروب بل جيب تصنيفهم لكي يكون قتالنا مبين على هدى حممد صـلى اهللا  

وهذا األمر جيهله الكثري من الشباب الذين ذهبوا مبذهب آية السيف ودعموا نظريات الغرب الكافر الذي يتـهم  , عليه وسلم
ومل يعرفوا أن هذه اآلية نزلت لظروف معينة وأولئك الناس قد دخلوا اإلسالم قبل انتـهاء  , اإلسالم أنه يقتل على اهلوية فقط

ولو قرأوا القرآن بتدبر لعلموا أن األية اليت قبلها يأمر اهللا من املؤمنني بأن ال يقاتلوا من عاهـدوهم ويـأمرهم بامتـام    , املهلة
وهذا يعين أننا ال حنارب هؤالء على , ستجري األعداء ونبلغهم مأمنهمن بعد هذه اآلية بأن نكما أنه سبحانه وتعاىل بي, عهدهم

إال يف حـاالت معينـة كالتبييـت    , هوى بل هناك شرع حيكمنا يف حماربتهم وال جيوز أن نضع مجيع الكفار يف سلة واحدة
يبعثون "ويتحقق حديث , فقد فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك, واحلصار وعدم معرفة أماكن وجود اجلنود من املدنيني

, أما أن يكون يل القدرة يف حتديد اهلدف مث أضرب عشوائيا وأستدل باحلديث فهذا خطأ, يف مثل هذه الظروف" على نيام
عسى اهللا أن جيعل بيـنكم وبـني   (, ألن اهللا خيربنا بأن هؤالء األعداء رمبا يصبحون يف يوم األيام أصدقاءنا وهذا أمر واضح

ن العمليـة  لك العمليات وأخربم حسـب علمـي بـأ   يف ت يلقد أوضحت هلؤالء الشباب رأي, )منهم مودة الذين عاديتم
ألن الشيخ أسامة ضد  أي عمل يستهدف , استهدفت اإلقتصاد الربيطاين حيث املواصالت وليس املقصود البشر الغري مقاتلني

لك العملية لضربت املصاحل يف وقت عدم وجود املدنيني وبينت هلم أنين لو خططت لت, الغري مقاتلني بقصد وهذا حسب علمي
وحنن عندما خنطط فيكون ذلك لضـرب  , لكي يكون القصد هو اإلقتصاد ومل أكن ألستهدف مدنيني ال يف أوروبا وال غريها

اربنـا يف  املؤسسات كمراكز الشرطة واالستخبارات واملراكز العسكرية والديبلوماسية التابعة للحكومة مباشرة فهي الـيت حت 
وأوضحت هلم أن محل , جبهة أفغانستان والعراق ويف املطارات والطرقات واملدن والبحار يف ما يسمى باحلرب على اإلرهاب

وأتعجب , فليس كل كافر يقتل, قنبلة وتفجريها أمام اجلموع لسبب أم كفار هذا األمر ال دليل له وال يصح مطلقا يف ديننا
لقد بينت ما أؤمن به هلؤالء الشباب ألال أحاسـب  , وال حول وال قوة إال باهللا, املسلمة حبجة اجلهاد اليوم ممن يفجر يف البالد

بـل هنـاك احلـريب    , وركزت أن ال يصنفوا الناس تصنيفا واحد, أمام اهللا عندما سيجتهدون ويعملون عمال ما يف دولة ما
لقد استراحوا ألجوبيت . أن نعاملهم حسب املواقف الشرعيةوالسلمي والذمي واملنافق واملخادع واجلاسوس وكل هؤالء جيب 

  .وأكدت هلم أن ال يلجأوا إىل أي عمل تفجريي يف أوروبا تستهدف مدنيني أبدا مهما كان املربرات
فقـد  , نجح مع الصومالني ومع هؤالء املهاجرين قد خابوانأما برنامج الدورة فكانت ممتازة فالذين راهنوا أننا لن 

كما علمناهم , م ملدة شهر وعلمناهم كل فنون اجلاسوسية ومجع املعلومات وكيفية عمل اخلاليا السرية أثناء احلروببقينا معه
لقد قسـمنا  , دون إذن منها لماإلسالمية وعدم اللجوء إىل أي ع كيفية إحترام املسلم واتباع سلطة القانون املتمثل يف احملاكم

ة املعلومات النظري مث العملي وبعد ذلك انتقلوا إىل األخ يوسف الترتاين لكي يـدرم  الدورة إىل عدة أقسام فقد بدأنا بدرو
على التقينات احلديثة املتعلقة بالتفجريات حيث استخدام اجلواالت يف العبوات الناسفة واملوجهة وكيفية استخدام املضـادات  

نيع حيث يستطيعون أن يصنعوا مواد متفجرة شـديدة  مث بعد ذلك دخلناهم مرحلة التنص, للطريان واستخدام السالح اخلفيف
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لقد , وكان األخ معلم قاسم هو الذي يدرم على ذلك, الفعالية يف أماكن تواجدهم حسب الظروف وإن طلب األمر ذلك
أو  وليست حمصورة يف أفغانستان ةأوضحت هلم استراتيجتنا حيث أننا رجال نؤمن أن احلرب بيننا وبني الكفر العاملي مفتوح

, )قاتلوا املشركني كافة كما يقـاتلونكم كافـة  (, فهم حياربوننا يف كل مكان وجيب أن حنارم يف كل مكان, العراق فقط
وبعد التركيز علـى كيفيـة إختيـار    , لذا كنا نركز على اخلاليا اخلارجية وهذا املوضوع صعب جدا, وهذا من باب القياس

, جيب أن يتدرب الشباب على ثالثة مواضيع رئيسية ويتخصصـون فيهـا  , فعلاألهداف الشرعية وعدم التسرع يف ردود ال
وهذا األمر مهم جـدا  , األول األمن وأقصد هنا دورة املعلومات أو اجلاسوسية وكيفية التعامل مع اإلستجواب أثناء اإلعتقال

ون السـيطرة بسـرعة أثنـاء    وملعرفتنا بوجود شباب يفقـد , خصوصا مع تزايد إعتقال املسلمني يف كل مكان حبجج كثرية
وال خيفى على أحد , قررنا أن نوسع دروس اإلستجواب, اإلستجواب وال يعطون أي مهلة لبقية إخوام كي يغريوا مواقعهم

وأكثرهـا   ي تأخذ معلومات كثرية بعضها صحيحةأن اإلستخبارات العاملية كلها تستخدم وسائل خبيثة نفسية وجسدية لك
وهم ال ميلكون معلومـات كـثرية بسـبب    , ن إخواننا أجسادهم وأعينهم وأمساعهم يف اإلستجوابويفقد الكثري م, كاذبة

فمثال لو اعتقل أي مسؤول من القاعدة ومهما كان درجته فهو لن يقدر أن يعرف , تعقيدات احلركات اجلهادية مثل القاعدة
بو زبيدة وابن الشيخ اللييب ضللوا املخابرات األمريكية وقد رأينا كيف أن أ, أكثر من املعلومات اليت ختص أعماله املباشر فقط

إن هذه اجلهات االستخباراتية ال خربة هلا بالفكر اإلسالمي الثابت لدى هؤالء وكيف أم , وأدت إىل حروب ومشاكل مجا
ا يف دورتنا على لذا ركزن, يستطيعون الكذب من أجل سالمتهم وقد أعطانا االسالم حق الكفر يف سبيل احلفاظ على األرواح

وكذلك التعامل مع الوحدة حيث مراجعـة  , االساليب اجلديدة مثل التخدير اليت ال نفع فيها حيث تكون املعلومات مشوشة
والتعامل مع النساء حيث عدم التوتر ألن األخ ال ميلك نفسه بل هـو حتـت تـأثري الكـالب     , القرآن وذكر اهللا يف اخللوة

, م حقيقة املعلومات اليت تأيت من قبل املستجوب ومن طرف إخوان آخرين وكيفية التعامل معهـا كما أننا نبني هل, واجلالدين
والطريقة األمثل هي التكذيب مجلة وتفصيال حىت لو كان هناك معلومة صغرية صحيحة وعدم القبول بكتابة أي ورقة حتـت  

كدت لنا األيام أن إخواننا هم أشـد النـاس حتمـال    وقد أ, مع أننا ال نلوم من يتكلم ألن األسري ال ميلك نفسه, أي ظروف
فقد ظهرت نتائج التحقيقات يف غوانتنامو وأبو غريـب وبغـرام وجيبـويت    , للتعذيب يف سيبل محاية حياة إخوام املسلمني

ل والسـؤا , وغريها أن املعلومات اليت تعطى للمخابرات معظمها تضليلية وبعضها صحيحة وأدت إىل إعتقال أفراد آخـرين 
واجلواب بدون لف ودروان وال تربيـرات يف  , املطروح للجميع هل احلركات اإلسالمية تؤمن بالتعذيب يف حالة الضرورة؟

لذا حنن , فيمكننا أن نعذب ونقتل اجلاسوس والعميل إذا رفض الكالم حسب درجة املعلومة, اجلواب هو نعم دون شك, ديننا
ألننا نعلم كرامة اإلنسان أكثر مـن أي  , دة والقوى اليت تتحدث عن كرامة اإلنسانال نتعب أنفسنا يف مناقشة الواليات املتح

نرى أن الواليات املتحدة تعمل مـن أجـل   , أحد ومن كرامة اإلنسان أن يقتل يف احلروب ألنه عدو وال يعين األمر شخصيا
الرسول بعض األعداء يف املدنية وقتلوهم  فقد عذب صحابة, أمنها وحنن لو كنا يف مكاا لعملنا نفس الشيئ من منطلق ديننا

ولكننا لسنا مع الطرق الـيت ـني اإلنسـان    , بإذن من رسول اهللا بعد أن رفضوا الكالم وهذا أمر من سنن الواقع واحلروب
, فالتعذيب لدينا ال يعين إدخال أسرة األسري يف املشكلة أو إهانة دينه أو سب آهلته أو كشف خصوصياته وعورتـه , كإنسان

فنحن نؤمن أن هذا الرجل العدو هو إنسان له كرامة وهو قد نفخ فيه روح اهللا لذا ال يعتدى من أجل املتعة بل يضرب كـي  
وحنن ال نبقـي  , وهذا ما جيهله اإلستخبارات العاملية األخرى, خيرج املعلومة ولو رفض فيكرم حيث يقتل ويدفن على الفور

وال نريد من املتكلمني أن يزيدوا علينا , يذ حكم اهللا بعد أن حيكم من قبل احملاكم الشرعيةفإذا أقر بذنبه يتم تنف, األسري كثري
فنحن أكثر الناس افتداء لدين اهللا وسجون غوانتنامو وبغرام وأبو غريب وتونس ومصر وليبيا واألردن , كيف نتعامل مع عدونا



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
94  

 

 War against Islam                                    94الحرب على اإلسالم                                                    
 

فبال شك إذا أمسكنا مبن ,  عليه وسلم الذين يعذبون يومياواملغرب والرويس وآسيا الوسطى مليئة بشباب أمة حممد صلى اهللا
  .يسبب لنا هذه املشاكل فسوف حيكم حبكم اهللا

علمنا الشباب كذلك على كيفية استخدام األجهزة املتقدمة يف مجع املعلومات وفحصها وحتليلها مث وضـع خطـة   
واملوضوع الثـاين إسـتخدام   , يا يف عدة مشاريع حيةمناسبة للمعلومات مث وضع خطة لتنفيذ العلميات وقد تعلموا ذلك عمل

ألننا نواجه الكفر العاملي بعدد قليل والعبوات الناسفة هي األفضـل لتـدمري   , املتفجرات والتقنيات التفجريية وكيفية تصنيعها
ألن ااهد ال يستطيع واملوضوع الثالث هي كيفية التعامل مع الوثائق بشىت الوسائل , سيارات العدو واحلاق الضرر مبمتلكاته

  . وهكذا أعطيناهم دورة خاصة وسريعة لكيفية التعامل مع الوثائق, أن يتحرك دون تلك الوثائق
وقبل العيد بأيام رجع األخ طلحة من كيسمايو وذهبت لزيارته وقد , لقد استمرت الدورة إىل منتصف شهر نوفمرب
سنوات وقد أجلسها مع زوجته الصومالية وهذا ملصلحته  5بة عنه منذ وفقه اهللا بأن وصلت زوجته السودانية اليت كانت غائ

وحتدثنا عن تطورات األمور يف الصومال واالتصاالت بيننا وبني اإلخوة يف أفغانستان وموضوع جميئ زوجيت وكـذلك  , طبعا
احتتـه يف مواضـيع   وقد ف, تطرقنا إىل موضوع املهاجرين حيث أراد أن خيصص اجلنوب للمهاجرين ويفتح معسكرات هناك

املخالفات اليت مسعناها يف اجلنوب وكذلك موضوع اجلاسوس الطبيب السوداين وأكد يل أنه يعلم بأن أمره غريب ولكنه يريد 
إنه  خطري و يتحرك بسرعة ولديه السفارة السودانية هنا ", وقلت له بأن الرجل أخطر من ذلك, اإلستفادة منه مث يتخلص منه
وقد أكدت لنا األيام أنه كان من اإلستخبارات السودانية فقد حصل هناك , هذا ما قلت لطلحة, "ظةوسوف يهرب يف أي حل

واألخ حسن غين الرجل األمين حادث عجيب عندما طارت طائرة صغري من كيسمايو وبداخلها أمحد مدويب وإمساعيل عرايل 
لقد استأجروا الطـائرة لكـي تنقلـهم إىل    , من قادة احملاكم أرسلناه إىل كيسمايو ليتوىل كتابة التقارير األمنية وغريهم الذي

مقديشو لالجتماع باحملاكم مث مل تقدر الطائرة من الرتول بسبب الظالم فعادت إىل كيسمايو وهناك مل تقدر أيضا وهكذا أصر 
وسف لديها معلومات بوجود ويف احلقيقة كانت سلطة عبداهللا ي,  كينيا لكي ال ينتهي الوقود منهالطيار على عبور احلدود إىل

وعندما نزلـت الطـائرة يف   , وقد ضللوا بذلك فلم يكن هناك أي مهاجر يف الطائرة, مهاجرين وقادة من القاعدة يف الطائرة
وأتى اإليف يب آي وحسب املعلومات اليت عندهم من سـلطة عبـداهللا   , اعتقل مجيع الركاب وعملوا وكأم جمرمون, كينيا

أما اجلاسوس السوداين , واب الشباب وقد أتعبوا األخ إمساعيل ولكنهم مل يعرفوا بأنه أمري حركة الشبابيوسف وبدأوا باستج
فقد أخرج بطاقة ما وأخربهم بأنه يعمل ما السفارة السودانية وهذا ما أكد نظرياتنا ومع ذلك عندما تدخلت احملاكم ورجـع  

ومل ميضى سوى عدة , وأكدت لألخ إمساعيل أال يتعامل معه, جنا منهوتع, إخواننا ساملني إىل مقديشو كان هذا الرجل معهم
وكان يسأل كثريا عين ومل يعـرف  , أيام حىت طار دون علم أحد إىل السودان فقد شعر بأن أجهزتنا تتعقبه يف فندق رمضان

  .لقد غاردها واسترحنا من شره, شيئا خبصوصي إال اإلشاعات اليت كانت تطلق عن وجودي يف الصومال
شكرين األخ طلحة كثريا خبصوص نصائحي وأكد يل أن هذا الرجل كان من املخابرات فعال وأخربين بأنه اسـتفاد  
منه يف تدريب الشباب يف كيسمايو وكان يتحدث عن إحضار رجال قوات خاصة من السودان لتدريب الشـباب وعنـدما   

ف رجل إستخبارايت سوداين بأعلى رتبة كبرية يف داخـل  تفقدنا جهاز جوالته يف فندق رمضان أكد يل طلحة بوجود رقم هات
وأريد أن أبني هنا أننا عندما ننصح , اهلاتف وهذا ما أكد شكوكنا حول الرجل وسعدت بأن األخ طلحة قد جتنب شر هؤالء

واننا الـذين  ال نقول بأننا األفضل وغرينا ال يفهم ألن هذا من الغرور ولكن يف نفس الوقت جيب أن ننصف أنفسنا وننقذ إخ
خالطوا املسائل كلها ومزجوا املتشاات باحملكمات ومل يفرقوا بني قطعي وغري قطعي ونسوا أن الرسول الكرمي الذي به هدينا 

وقـد  , إىل احلق هو املعصوم الذي سعى لبناء جمتمع متكامل ومع ذلك كان هناك العصاة واملنافقني من أمته ويف داخل دولته
بل كـان أسـلوب   , عهم ومل يكن الضرب والتشهري والرعب من الوسائل املفضلة لدى الرسول الكرميعلمنا كيف نتعامل م
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الدعوة باحلكمة والدعوة واللني وهذا النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يرفض هدم أساس الكعبة وهـو أمـر فيـه مصـلحة     
بـل نـراه   , ة وترك ما نراه حنن هو الشريعةفقد نظر إىل مصلحة أهل مك, للمسلمني بسبب أن أهل مكة أهل عهد باالسالم

وهذا األمر لو قبله أحـدنا  , صلى اهللا عليه وسلم يف صلح احلديبة يقبل بعدم كتابة بسم اهللا الرمحن الرحيم من أجل املصلحة
أو جاهل بدين  اليوم أثناء مكاتبة هدنة مع الكفار لقيل له ممن يدعى فهم اإلسالم أكثر من حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه مرتد

وألكثر من هذا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل مبحو إمسه الشريف بصفة رسول اهللا من أجل مصـلحة  , اهللا وليعاذ باهللا
اجلواب واضح فعلها من أجل مصلحة األمة وال ننسى أن , وهذا أمر خطري ألنه رسول احلق وملاذا فعل ذلك كلها؟, املسلمني

وأي شيئ ينفر املسلمون من الدعوة جيب جتنبها مهما كان نظرنا , بالذات عندما نتعامل مع املسلمني هناك التدرج يف الدعوة
لقد رأينا تشددا يف التعامل مع العوام خبصوص القات وعدم مالطفة الناس بل ضرم رد املخالفة وهذا واهللا , إليه أنه شرعي

ه كذلك يف دول اخلليج من قبل الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الناس وهذا نرا, مل يكن يف عهد حممد صلى اهللا عليه وسلم
, فترى امللصقات اليت ترسم شبحني احداها تلبس العباءة والنقاب وال حتمل شنطة يدوية فهذه املرأة هي اليت تـدخل اجلنـة  

مىت يستيقط هؤالء , ال باهللاال حول وال قوة إ, وأخرى حتمل شنطة وتلبس جلباب ضيق وال تلبس النقاب فهذه ستدخل النار
إم يفتقدون إىل أبسط العلوم وجيهلون أن أمر النقاب فيـه  , ويعلموا أن اجلنة والنار هو من خصوصية اهللا, ويفهمو دين اهللا

لقد صنفوا الناس كما شاءوا ومل يلتفتوا إىل أنفسهم ليعلموا إن كـانوا قـد   , خالف شرعي لذا جيب أن ال جيرب أحد بذلك
  ).ولو كنت فظا عليظ القلب النفضوا من حولك(آية طبقوا 

بل كنا منطلقني من منطلق شرعي حيث ننصح بالرفق كما أن لـدينا  , إننا مل نعارض األخ طلحة ألسباب شخصيا
كنا نرى أن تدريب اخلاليا اخلارجية أفضل من إرسال اإلخوة املهاجرون كلـهم  , استراتيجية أخرى ختتلف عن إستراتيجيته

ا وقد رتبنا وأثناء لقاءي مع األخ طلحة تطرقنا ملوضع جميئ اإلخوة الفارين من السجن يف اليمن وكان ملفهم عندن, تللجبها
ومل ننهي كالمنا إال بعـد أن حتـدثنا   , ديب مث صنعاء -هرغيسا -جهزنا جواز سفره مث غادر من مقديشولألخ أحد اليمين و

, لية اإلدارة يف كيسمايو وقد عارضت ذلك األمر بوضوح ومل أخفيه عنهمطوال خبصوص اإلشاعات اليت تتحدث عن استقال
سعينا كما  ,وفاحتته يف أعمايل فقد كلمته عن الدورات اخلاصة, وقد تفهم موقفي ألننا من مجاعة واحدة مهما اختلف أراءنا
ل اإلسالمي من ذلك بل املفسـدة  فليس هناك أي مصلحة للعم, حملاولة دمج الشباب بإدارة احملاكم دون أن نظهر يف الساحة

لقد حاولت أن أصلح , هي أكرب حيث تربير ذئاب وصقور واشنطن للمجيئ وتعذيب الشعب الصومايل حبجة وجودنا هناك
وأستبعد هنا السياسني والقبلـيني  , حسب استطاعيت وعملت لقاء خاص بيين وبني طلحة والتنفيذين من احملاكم ومعظمهم منا

ونعمل سويا دون احتكاك ألسباب ذكرا ومل ألتقي برئاسة احملاكم أو اخلارجية ألم ال , يف وادي آخرفهم يف وادي وحنن 
أما التنفيذيني فهم منا فهناك األخ آدم عـريو وخمتـار وجيليقـو    , يعرفونين أصال وال يعرفون أنين موجود أصال يف الصومال

كلها حتت سيطرتنا بالطبع سـواء يف اجلنـوب والغـرب والشـمال     وغريهم من شبابنا وهلم سلطتهم ألن اجلبهات القتالية 
أي  بأيدي احملاكم مهما كان األمر وإغـالق لقد اتفقنا يف تلك االجتماعات أن مند أيدينا , واجلبهات اليت بالقرب من بيداوا

لقد فعلت كل مـا  , خالف مذهيب أو إيديولوجي ويكون هؤالء اإلخوة الصومالني هم من يظهر يف الواجهة ألال حنرج أحد
فمهاجروا مكة كانوا ضـيوف عنـد   , بوسعي ألن اشرح لطلحة أننا ضيوف مهما كان تفسرياتنا للدولة اإلسالمية املوحدة

ـ حاولت حسب استطاعيت ولكن كان لدى , وجيب إحترام تلك النقطة, أنصار املدينة م طلحة أموره اخلاصة ومل أرد أن يفه
  .ةأنين أعارض حتركاته اخلاص
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  ناء جهاز اإلستخباراتب
  

عندما أكملنا الدورات كلها بدأنا نفكر يف كيفية االستفادة من كل هؤالء الشباب الذين تدربوا معنا وعملنا جلسة 
وأطلعناها على نتائج الدورات وقدرات الشباب وأكدت هلا أنين قـد أكملـت مهمـىت     ينمع إدراة حركة الشباب ااهد

الشباب بالرضى والقبول لنحاول زرع فيهم حب العمل اجلماعي واألمين واالتقان وعدم االلتفات  التدريبية ولكننا حنتاج إىل
وقد حضر اجللسة أمري احلركة األخ إمساعيل , بل الصمود يف العمل اجلديد واالنضباط الكامل, إىل اجلبهات واألعمال األخرى

قيادم احمللية واتفقوا أم يريدون أن يعملـوا معنـا دون   عرايل وكذلك األخ خمتار ودارت هناك حورات بني الشباب وبني 
نضمون إىل أجهزة الدولة وسـتمثلوا  م بأن العمل سيكون شاق جدا ألم سيوأخرب, استثناء وقد شكرم حلسن ظنهم بنا

ت العاملية واالثيوبية يف امليدان لالحتكاك بالشعب ومطاردة اجلواسيس وأمن مؤسسات  احملاكم من االختراق من قبل املخابرا
فقد صممنا أن يكون جهاز االستخبارات راقية وهلـا أهـدافها   , ومنطقة أرض الصومال وكذلك السودان وأرترييا وغريها

وبعد أن اتفقنا على العمل شرعت يف بناء جهاز االستخبارات حسـب  , اخلاصة وتتبع سياسة التدرج يف العمل وعدم التسرع
  .متطلبات املرحلة
دنا أن نبين جهاز إستخبارايت إسالمي مبين على الكتاب والسنة وحياسب كل من خيالف الكتاب ويعطى احلق لقد أر

الشباب بأن رجال األمن هم من الشـعب   لة إفهامللخصم ونعدل بني الضابط واين أو اجلاين وأردنا زرع هذه املفاهيم حملاو
ألجهزة االستخباراتية املوجودة يف الدول اإلسالمية اليت تتغذى بـدماء  وليسوا من القمر أو الشمس ومل نرد أن نتشبه بتلك ا

وصدق عليه السالم حني أخرب الرجل أن من إمارة قيام الساعة ظهور هـؤالء الرجـال   , أبناء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
, ا ينطلق من القبلية أو الكراهيـة واتفقنا على أن ال نبين جهاز, املوالون للسلطات بالعصيان وضرب الناس إلرضاء سالطينهم

أردنا مـن  , وكنا نواجه بعض املشكالت يف التوزيع والتعاون مع اجلميع, جيب أن ينصف الكافر قبل املسلم إن كان له احلق
ووجدنا بعض , كل مؤسسات احملاكم أن تستفيد من هؤالء الشباب ومن اجلهاز اجلديد وهذا بعد انتشار أخبارنا لدى اجلميع

بات يف ذلك والسبب هو أن تلك املؤسسات مل تكن تعرف مرادنا وال ينبغي أن نفصح عن أمرنا ألن أساس بناء اجلهاز الصعو
وكان علينا , لقد مجعت ميزانية كبرية لبناء األساسيات املبدئية للجهاز اجلديد, هو اإلعتماد على السرية التامة يف كل األعمال

وهكذا أسسنا جهاز مركزي صغري مكون من عـدة مكاتـب   , يات السرية وللقاءاتاستئجار بيوت عدة للتدريبات وللعمل
  .رئيسية كمرحلة أوىل ووزعنا بعض امللحقات األساسية للجهاز يف عدة أماكن

ويترأسه األخ مجال األنصاري وهو صومايل من قبيلة اهلوية وباإلضافة إىل منصبه فقـد كـان   : مكتب اإلدارة -1
الندكروسـز  (سيارات مـن نـوع    3ووفرنا ملكتبه , كما توىل حقيبة العالقات, يناء وأمن الفنادقيترأس مطار مقديشو وامل

وينقسم مكتبه إىل ثالثة مكاتب فرعية كل واحدة منها منفصل متامـا عـن اآلخـر يف آداء    , )برادو(و) يف إيكس) (عادي
  :أس املكاتبولكن يربطها التعاون التام بينها أثناء املهمات الكبرية وتر, املهمات

رئيس مكتب العمليات اخلارجية والدورات اخلاصة وهو من شباب القاعدة ) صاحل نبهاين(, األخ يوسف الترتاين -أ
وقد اشترك معنا يف علميات ضرب مصاحل الصهاينة يف , االت عدة وقد ذكرته كثريااملخلصني ومن املدربني املتخصصني يف جم

  .وهو مطلوب لدى األمريكان, ممباسا
ألـف دوالرا شـهريا    30رئيس مكتب املالية والتموين العام وقد وفرنا له ميزانيـة , األخ عبداجلبار الكيين -ب

وهـذه األمـوال   , وهذه كانت يف املرحلة األوىل من التأسيس, كمصاريف جلهاز اإلستخبارات ومرتبات كل أعضاء اجلهاز
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كانت تصلنا بفضل اهللا مث باجتهاد منا وعلى سبيل املعلومة أريد القارئ أن يعرف أننا كنا يف زمن العوملة والتيكنولوجية وكنا 
موال من أي شركة عاملية عن كان لدينا يف اجلهاز اإلستخبارايت خربات تستطيع أن تسحب أي أ, نستغل تلك امليزات لصاحلنا

ومن جهتنا أكدنا هلذا الفرع أن يقصد الدول اليت حتاربنا ألننا , وهذا بعد أن ختترق املصاريف بطرقها اخلاص, طريق اإلنترنت
لقـد  , كان لدينا شباب متفوقني يف جمال الربجميات والشبكة املعلوماتية العامليـة , حنارب دول وال حنارب أشخاص حبد ذام

سوف فصلنا عن احملاكم ماديا ألننا ال نستطع أن نطلب من جملس شورى احملاكم أي ميزانية ألن ذلك يتطلب عدة مراحل وان
لذا كان األخ مجـال  , يتعرف علينا أحد فقد كان احلذر سالحنا يف تلك املرحلة ا أن النتكشف اجلهاز مباشرة وحنن حرص

  .ؤول األول عن األمن الداخلي للمطار وامليناء كما قلت سابقااألنصاري هو الذي يظهر يف الصورة بصفته املس
رئيس املكتب الفين حيث أجهزة االتصاالت واألسحلة والسـيارات واهلواتـف   , األخ عمر خمتار احلضرمي -جـ

  .واملعدات وكذلك بناء املعسكرات وهو مهندس وفين يف تصليح اجلواالت واآلالت االليكترونية
ووفرنا ملكتبه سيارة من , ويترأسه األخ جامع من هارغيسا مشال الصومال ومن قبيلة إسحاق: مكتب املعلومات -2

ويتركز أنشطة املكتب يف مجع املعلومات عن املخالفني وصيد اجلواسـيس  , وعدة درجات هوائية) برادو-الندكروزر(نوع 
يئات األجنبية ومعرفة العالقات السرية اليت تـربط  ومتابعة أعمال اهل, وجتنيد بعضهم لصاحلنا ومتابعة كل الوافدين املشبوهني

وأسسنا فرع لتحليل املعلومات وفرع آخر لزرع روح العمل األمين لدى شباب يف املؤسسات املدنيـة وإحضـار   , عماهلا ا
  .بعضهم للعمل مع اإلستخبارات بعد اإلختيار الدقيق وقد ركزنا نشاط هؤالء يف اجلامعات بصفة عامة

ووفرنـا ملكتبـه سـيارتني    , ويترأسه األخ شافعي من قبيلة إسحاق من مشال الصومال: ستجوابمكتب اال -3
ويتركز أنشطة املكتب يف إستجواب كل من يعتقل من قبل جهاز التنفيـذ وحسـب   , )كريسيدا -تيوتا(و) كارب-تويوتا(

استجواب ارمني والسراق وقطاع الطرق شرطة مقديشو خبربم يف  ةوكذلك استعان, املعلومات الواردة من جهاز املعلومات
واملخربني العاديني وكان لديهم مراكز خاصة م حيث ينقل السجناء أثناء االستجواب وبعد ذلك يعادون إىل مراكز الشرطة 

ساعة ومعظم شبابه من املوظفني يف دائرات مدنيـة مثـل    24كزنا وهذا املكتب كان ينشط لـوفعلنا ذلك ألال يعرف مرا
وطلبنا منهم عدم إظهار وجـوههم  , تشفيات ومكتب الوايل وطالب يف اجلامعات وقصدنا فعل ذلك حىت ال يعرفون أبدااملس

  .أمام املشتبه م
ويف نفس الوقت كان هو املسؤول التنفيـذي عـن   , رمحه اهللا) سياد(ويترأسه األخ أمحد غين : مكتب التنفيذ -4

ومن أنشط الشباب على اإلطالق ونائبه األخ بتار هو إسحاقي من ) هوية(ة العاير مكتب األمن يف ميناء مقديشو وهو من قبيل
وهذا اجلهاز هو الوحيد الذي يسـتطيع أن يعتقـل أو   , )سرف -تويوتا(وقد وفرنا ملكتبه سيارة دابل كابني . مشال الصومال

  .يقتل أو ينفذ عمليات بعد أخذ األوامر من جملس الشورى التنفيذي
ارة العمل فبسيط جدا تبدأ أعمالينا بنشر فرقة املعلومات يف أحياء املدينة وعندما تشتبه بأحـد أو جتـد   أما كيفية إد

معلومات عن أعداء مفترضون فتلجأ الفرقة إىل كتابة تقرير مفصال حسب درجة السرية وتقدمه ملكتب اإلدارة ومنها ترسـل  
الفرقة اخلاصة باملهمة إن كانت إعتقال أو إغتيال أو إستفسار عـن   حيث تتحرك, إذا لزم األمر ذلك, مباشرة إىل قسم التنفيذ
وإذا كان األمر جمرد إعتقال أويل فعندئذ يطلب من فرقة التنفيذ كتابة تقرير مفصـال عـن حالـة    , موقف أو مراقبة مباشرة

ستجواب مث يقدمون لإلدارة من اإلعتقال وعن املعتقل مث يسلمون املعتقل مع ملفه جلهاز اإلستجواب ومن جانبهم يباشرون اإل
جيـب   ,حيث ال ينبغي أن يكون هناك شبهة ما يف استنتاج معلومات االستجواب, جديد آخر االستنتاجات بعد توافق اآلراء

ومن بعدها ترسل القضية لإلدارة وبعد معرفة مالبسة احلادث تقرر اإلدارة إرسال امللف إىل القضـاء  , أن يكون هناك توافق
وقد جلأنا إىل هذه الطريقة حىت ال يكون هناك إجتهاد لقتـل النـاس ـرد    , لمون املشتبه للمحاكم اإلسالميةالشرعي ويس



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
98  

 

 War against Islam                                    98الحرب على اإلسالم                                                    
 

لقد كانت االستخبارات السرية شرف للمحاكم رغم أـا  . اإلشتباه م وقد جنحنا يف هذا األمر جدا والفضل كله يرجع هللا
ونظمنا العمل بشكل رائع فـال تـدخالت يف   , يظهر يف كل شيئ فاألخ مجال األنصاري هو من, مل تكن تعرف من أسسها

ومركزنا كانت , اختاذ القرارات وكل جهاز ركز على املسؤولية وكان لدينا مكتب كبري جدا بالقرب من فندق السالم العاملي
عمال ويقدم التقارير صباحا حيث جيتمع كل األجهزة باملسؤول مث يوزع األ 8ويبدأ الدوام من الساعة , جامعة مقديشو سابقا

وقد استطعنا أن نفرض أنفسنا على أرض الواقع فكل قضية حتصل يف مقديشو بالـذات  , ويدرس كل جديد قبل بدأ يوم آخر
كمـا  , كنا حنن من يعلمها أوال حيث جنمع املعلومات اخلاصة ا مث نقدمها للمحاكم وقد طاردنا ارمني يف وسط البحـار 

ل األنصاري للواجهة وقد عني رمسيا ومن قبل رئاسة احملاكم رئيسا جلهـاز اإلسـتخبارات العامـة    جنحنا يف دفع األخ مجا
ومعظم حتركات فرق االستخبارات تتحرك بالليل عندما , وهنا كسبنا الشرعية التامة يف تنفيذ أعمالنا وكلها شرعية, للمحاكم

ة وبعض املقاهي اليت ترخص النظر إىل األفالم اخلليعـة كمـا   هناك قضية الفنادق املشبوه, الناس وهي تسهر يف محايتهم ينام
كان اجلهاز ينبض بالنشاط اليومي بشـهادة  , أسسنا فرع آخر ملالحقة جتار املخدرات واحلشيش وكذلك القراصنة يف البحر

مـع األخ مجـال    اجلميع حىت وصلنا ملرحلة أن تطلب وزارة الدفاع اليت يترأسها القبائل بأن تتعرف على اجلهاز وتتعامـل 
. وحنن مل نرد أن نظهر ألن األريتريني كانوا مندسني يف وزارة الـدفاع , ومل تكن الوزارة تعلم بالضبط من وراءه, األنصاري

فقد استخرجنا بطاقات للجنود يف اجلبهات وكذلك رجال الشرطة وكل أعضاء جهاز األمن , لقد ملكنا كل ملفات احملاكم
ووزعنا يف كل الوزارات شباب ختصصوا يف اجلاسوسية الوقائية حيث مل يكن أحد يعـرف  , وزراءيف املؤسسات املختلفة وال
أما اإلعالم فقد أرسلنا املهاجرين األوروبـني لتـدريب   , بعثنا يف املالية وكذلك الدفاع واخلارجية, حقيقتهم إال الوزراء فقط

وقد طلبنا منهم إنشاء مواقع جديدة للمحاكم وكـذلك  , ينالكوادر ألن إعالم احملاكم كان حتت يدي حركة الشباب ااهد
  .تدريب الكوادر اجلديدة على كيفية إدارة الربامج احلوارية وخصصنا ثالث إخوة لذلك

  

  اإلشتراك يف جبهة احملاكم
  
يقتصر دورنا يف األمن السري فقط فقد كنا نقدم اخلطط العسكرية للجبهات القتالية ألن معظم الذين يقـودون   مل

وكنـا  , تلك اجلبهات هم شباب شجعان فقط وليس لديهم تصور عن حجم املعارك وكيفية تنظيم إجراءات املعركة الكربى
ة ومدعومة من قبل األمريكان وبني شباب حمترفون يف حرب نوضح هلم أن املواجهة أصبحت بني قوات نظامية مدربة وجمهز

لذا من واجبنا التنبه للتخصصات وهكذا قدمنا خطة مرحلية شاملة للدفاع عن مقديشـو وخطـة أخـرى    , العصابات فقط
قوتـه  للهجوم على بيداوا باتباع الطرق احلديثة يف خططنا حيث اخلرائط العسكرية وحتديد مناطق العدو بدقة وحتديد حجم 

وكان علينا , وكذلك إنزال تلك الوقائع على اخلرائط بالترميز العسكري وباأللوان, ومعرفة عدد قوتنا ومواقعها على اخلرائط
ومل أنسى االتصال دائما بزوجيت احلبيبة اليت وصلت إىل إسـالم آبـاد مـن    , السفر إىل اجلبهة األمامية املتوترة لتنظيم األمور

  . حة ألنين على األقل متكنت من احلديث معها كلما وجدت الوقت املناسب واحلمدهللاوزيريستان وشعرت بالرا
اصطبحت يف سفري إىل , مجال ويوسف الترتاين ليتابعا أمور اإلخوة والربامج نا إىل اخلط األول وتركنا األخنيسافر

اخلطوط وهذه اموعات تتبـع نظـام    اخلط األول أخني من أوروبا أرادا أن ينضما للمجموعات اليت تقاتل العدو من وراء
وقد عني األخ أبـو حفـص   , حرب العصابات وهي من قبيلة الرحاوين الساكنة يف بيداوا وقد جهزناها بعد دورة املعلومات

وقد درم األخ يوسف الترتاين على كيفية توجيه العبـوات  , فردا 60الرحاويين قائد تلك اموعات وعدد أفرادها تزيد عن 
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ألن هذه اموعة ستتقدم إىل العمق لقطع الطريق ما بني بيداوا ومدينة لـوق حيـث   , فة والتفجري عن طريق الالسلكيالناس
أردنا أن نتبع أسلوب قطع الطرق واملؤن ألن ذلك سيسبب خلال يف حركـة  , تنطلق املؤن للجيش اإلثيويب املتمركز يف بيداوا

فقد جهزناها بأسلحة خفيفة تنفع  ومل نكتف بتدريبهم, أخليناها اجلن بعد أن وقد مت تدريب هذه اموعات يف بيت, العدو
للمحارب املتنقل دائما ومنها أسلحة الرشاشة ومضادات للدبابات من النوع امليالن املصغر وهو سالح روسي فعال ومتطور 

الء الشباب ذلك السـالح قمنـا   وقبل إعطاء هؤ, وله تكنولوجية متطورة حيث ميكن توجيهه إىل أن تصل القذيفة للهدف
فقد جربناها يف البحر وهو من طراز امليالن الفرنسي ولكنه روسي الصنع وتقنيته تتفق مـع  , بتجربته أوال لنتأكد من فعاليتها

, يصل إىل اهلدف نطلق الصاروخ ميكن للخري أن يتحكم بالصاروخ حىتوُترمى من قاعدة حساسة وعندما ي, امليالن الفرنسي
بعـض  ) أبو حفـص (وقد أعطينا األخ علي صابر , وكانت لدينا كمية كبرية جدا منها, اهلدف إال نادرا نه ال خيطئأقصد أ
وهـذا أمـر   , وامللفت للنظر أن هذا السالح كان جديدا يف الصومال وقد حصلنا عليه بعد أخذ ورد مع وزارة الدفاع, منها

ارير وجداول عن أنواع السالح املفترض إستخدامه يف املعارك فقد كنا سهل فكوننا جهة إستخباراتية تقدم لوزارة الدفاع تق
 يننعلم بكل صغري وكبري عن صفقات السالح وطبعا كان لدينا األخ أبو منصور الراحاويين وهو ميثل حركة الشباب ااهـد 

وكنا قد بعثناه ألفغانسـتان يف   هذا األخ من قبيلة رحاوين, يف وزارة الدفاع وكان لديه منصب كبري جدا برتبة نائب الوزير
نقدم للوزراة  ورغم أننا, عوا أمري املؤمننياأللفية اجلديدة وقد شارك يف حرب رمضان عندما غزت القوات الكافرة البالد وخل

ت فمـثال مل تتـوفر املتفجـرا   , إال أا مل حتصل على الكثري مما طلبنا هلـا  ةكل الطلبات اليت حتتاج إليها يف احلرب اجلديد
البالستيكية وكذلك مل تتوفر القنصات والسبب يرجع إىل اجلهة اليت قدمت األسلحة للمحاكم فهي تقدمها حسب رؤيتـها  

وكلما ذهبنا إىل مطار مقديشو الستقبال السالح , للحرب يف الصومال وليس حسب رؤية احملاكم وهذا األمر مل يعجبنا بتاتا
, القوات اإلثيوبيـة إىل مقديشـو   تأننا كنا جند بعض األلغام اليت ستنفعنا إن دخل واحلمدهللا, املهرب إلينا جنده سالح بسيط

  .وكنا دائما خنرب الشباب أن املعركة الكربى هي عندما سيدخل العدو إىل العاصمة وجيب أن نستعد هلا متام اإلستعداد
قادة كانوا من طالبنـا سـواء يف   قابلت , كيلو مترا عن العاصمة 70اليت تبعد ) بورهكبا(عندما وصلنا إىل جبهة 

وقد فرحوا لرؤييت من جديد بعد طول إنقطاع ورحبوا بنا وقد عرفـت أن اهللا   93أو األوجادين سنة  94مرحلة لوق سنة 
وكان لدينا مهامات مهددة حيث معرفة قدرات اإلخوة يف اخلط األول وكذلك جتهيـز ثالثـون   , أراد يل التسهيل يف مهامنا

خلط بتجهيزات حرب العصابات وإرساهلم ملساندة اموعات السابقة اليت حتارب يف الداخل بقيادة األخ أبو شابا جديدا من ا
وكنا نركز على أن يكون كل فرد من هذه القبيلة ألا مميزة بلهجة خاصة وأي غريب يتم إكتشـافه يف  , حفص الراحاويين

اب من القبيلة إىل بيداوا ملهمة دراسة الطريق من قريـة داينونـا   واملهمة األخرى هي إرسال ش, املنطقة يكون مصريه جمهول
كنا على وشك ترتيب عمليات إستشهادية ملهامجة النقاط العسـكرية  , مرورا مبنطقة ميانفولكا العسكرية ووصوال إىل بيداوا

  . اليت تدريها القوات اإلثيوبية لذا كان علينا معرفة التفاصيل الدقيقة
وقدمنا له النصائح العسـكرية  , املؤخرة فبعد أن تبادلنا اخلربات مع القائد وهو أخ قدمي من لوقمل نتأخر كثريا يف 

 ألن من خالل تلك, لتثبيت موقعا هناك) بورهكبا(خبصوص جتهيز فصيلة كاملة متخصصة يف املدفعية لكي تصعد إىل صخرة 
ة متقدمة حبيث الراصد من أعالها يوجه الفصيلة لكي ميكن إيقاف أي قو ,مداخل املدينةالصخرة الضخمة اليت تصمد لتحمي 

فكلما , لقد أكدنا هلم أن احلرب هو اإلستعداد وليس املفاجأة, تقذف بالصواريخ بامتداد الطريق وعلى نقاط مدروسة مسبقا
كيفيـة توجيـه   ورتبنا معه بأن نرسل األخ يوسف الترتاين ليدرم على , سبة جناحها أقلتتفاجأ القوات يف احلروب تكون ن

  .وتركناهم بسالم وباشرنا أعمالنا, ملم 120م أو اهلاون الغريناي 82اهلاون 
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ة مل فقد توضح لنا أن القـاد , حتركنا مباشرة إىل اخلط لنرى كيفية التوزيعات العسكرية ودهشنا عندما وصلنا هناك
, مل نرى أي خنادق, مل نرى أي خط ثابت, يوسف بيننا وبني العدو اإلثيويب وسلطة عبداهللا يكونوا يعرفون حجم احلرب اليت
وظهر يل أن هؤالء القادة مل يكن لديهم أي نية للبقاء والثبات والصمود يف تلـك  , )املدفعية(مل نرى أي أسلحة ثقيلة قوسية 

توجه وزراة الدفاع أو وأردنا أن نعلم موقف القادة امليدانيني سؤاهلم إن كان ما نراه هو إنعكاس ل, النقاط وهذا ما أقلقنا مجيعا
وسألته إن كـان ميلـك أي   , وهكذا عملنا جلسة سريعة مع قائد اخلط األول وهو األخ عبدالرمحن ديري, إجتهاد شخصي

ومن جانبنا علمنا حجم املسؤولية اليت تنتظرنـا  , خرائط للمنطقة أو يعرف مواقع العدو بالتحديد واجلواب طبعا كان بالنفي
, املواجهة املباشرة ألن يف ذلك الدفاع عن احلق وطلب الشهادة يف سبيل اهللا وهو مطلب كل جماهـد فهؤالء الشباب يتقنون 
كما أننـا  , وقدمنا له اخلريطة اجلديدة اليت رمسناها يف مكتب اإلستخبارات وشرحنا له مواقع العدو, ولكنهم ال يتقنون فنوا

ن الداخل ويف األطرف ألال يتقدم على خطنا ألننا نعرف جيدا أنه لو شرحنا له اخلطة اجلديدة املفترضة وهي استرتاف العدو م
فالذي يريد أن يصمد يـبىن قواعـد   , تقدم العود سينسحب مجيع الشباب ألم ليسوا مهيئني للصمود وعلى األقل عسكريا

الشباب رابطوا يف سبيل اهللا  إن هؤالء, وهذا ما مل نره يف املواقع املتقدمة للشباب, وحيفر خنادق وجيهز خطه بكل التجهيزات
قرابة شهر وكانوا على إستعداد تام للهجوم وليس الدفاع وكال احلالتني يف هذه املرحلة كانت ستسبب مشاكل لنا ألن جيش 
احملاكم غري منظم واملتطوعني كثريون وهم يسببون الفوضى أثناء املواجهات بسبب عدم سيطرة أحد علـيهم فيمكنـهم أن   

إن ما رأيناه يف بورهكبا هو عدم معرفة قدرات العدو أو اإلستهانة بـه أو  , ة والرجوع إىل مقديشو بكل سهولةيتركوا املعرك
ولكي يشعر الشباب أن وصـولنا مل يكـن   , اجلسيمة حسب رأينا وهذا من األخطاء, الستعداد الالزمطلب اللقاء به دون ا

القريبة من خط العدو واملدينة املقابلة وهي مدينة ) مود مودي(قرية فقد عزمنا أن حنرك اخلط إىل األمام حيث , للسياحة فقط
وهكذا رمسنا خطة سريعة وقد قدمناه للقادة امليدانيني وقد ترددوا كثريا ولكننا أخربناهم بأن من  اخلطـأ البقـاء يف   , داينونا

إىل إيار لقوات احملاكم اليت مل يـأ أي  مواقعهم احلالية ألن بينهم وبني العدو غابة شوكية كثيفة وأي تسلل للعدو سيؤدي 
فعندئذ وعلى األقل نتقدم لكي نتمكن من رؤية العدو أثناء تقدمه لكي يستطيع من يريد االنسـحاب أن  , مسببات للصمود

وحنن نعلم بأن قوات التيغري احلبشية هلا خربات يف حـرب العصـابات   , يرجع من خالل التنظيم وليس عن طريق الفوضى
  . إىل االلتفافات الطويلةوتلجأ 

وبدأنا بالتقدم ملعرفة املسافة احلقيقـة  , وقد قبلوا بذلك, أقنعنا القادة بأن نتقدم لالستطالع فقط ولن نتحرش بالعدو
كيولومترا ما بني آخـر نطقـة    25وحسب اخلرائط فهناك أكثر من , اليت تفصلنا عن العدو وملاذا مل تستغل تلك املسافات

كل هذه املعلومات كانت جمهولة , كما أردنا معرفة إن كان العدو يتواجد بقوات يف تلك القرية, )مود مودي(للشباب وقرية 
ويف منتصف الطريق رفضت اموعة اليت كلفت مبساندتنا من التقدم زاعمـة أن  , لدى قادة اخلط األول وهذا أمر غري جيدا

تكلمنا معهم بالوقائع فقد أثبتنا هلم حسب املعلومات اليت لدينا مـن  وقد , أوامرها تقتضي عدم الوصول إىل أبعد من أماكنها
ن ويطلبون هناك قطاع طرق غري مستقرين ويتبعون أسلوب اإلستفزاز للمسافريالعيون أننا لن نقابل بشرا وحسب املعلومات ف

شـيئا سـيجعل    جيب أن نعمل, اليت حتمل القات فقطبدال من رصد السيارات , وينبغي أن نوقف ذلك األمر, منهم األموال
حتركنا بسيارتني النـدكروزر  , لذا عزمنا على التقدم لوحدنا لكي نثبت هلم تلك احلقائق, الشعب يثق بنا ولكنهم مل يقتنعوا

وكـان  ) الراحاوين(خاصة لالستخبارات واألخري كريسدا خمصصة للخلية جماهدة تعمل داخل بيدواوا من قبيلة ) يف إيكس(
تقدمنا أنا واألخ صالح املهاجر وأبو دجانة املهاجر وكالمها من أوروبا ومعنـا الفـي   , هة األخ حسن طرييقائدهم يف اجلب

إيكس وكانت سيارة األخ طريي تتقدمنا واستمرينا يف التقدم ومل نقابل أحدا ومل جند أي مقاومة وهكذا وصلنا التقدم وقطعنا 
وقد قابلنـا  , يف أن احملاكم تترك هذه املسافات كلها وال تستفيد منهاتعجبنا ك, كيلومترا دون أن جند أي مؤشر للعدو 11
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بعض السيارات اليت تتجه إىل مقديشو وقادمة من بيداوا وأوقفناها وسألنا الركاب عن العدو وأخربونا بكل التفاصيل وهـذا  
لنا عدم وجود العدو يلعبـون دور  فهؤالء الذين أكدوا , هو العيب الرئيسي يف القتال يف الصومال فليس هنالك أسرار أصال

ندرك ذلك أما الشباب الصوماليون فهذا األمر ال كنا , قعنا وحتركاتنا األخريةاجلواسيس للعدو فأثناء عودم سيخربونه عن مو
ونا وقد أفاد, وطبعا عاملنا الركاب معاملة الشعب ألننا ليس لدينا دليل قاطع أم جواسيس أو أعداء للمحاكم, يهمهم كثريا

مبعلومة مهمة فقد اكتشفنا أن هناك حاجز قريب لقطاع الطرق وحسب رأي الركاب إن هؤالء مسلحون وسوف يواجهوننا 
ن بأسلحتنا اخلفيفة لـردعهم فلـدينا   اهللا مل نبايل بكالمهم فكنا جاهزيوحنن بفضل , ألم إمتداد للعدو وإستطالع متقدم له
وفعال تقـدمنا إىل أن وجـدنا   , الناس لعدة سنوات واستمروا يف أخذ الرشاوي منهم اخلربة الكاملة لردع هؤالء الذين أرعبو

حاجز وأخذنا مواقعنا وتقدمنا قليال قليال خبط متوازي إىل أن وصلنا إىل احلاجز وقد هرب قطاع الطرق وقمنا بتنظيف الطريق 
ورجعنـا إىل  , س بأن هذه النقطة قـد انتـهت  وكربنا وهللنا كثريا وأخربنا الشعب وأصحاب السيارات بأن يبشروا كل النا

أماكننا وبشرنا قادة اخلط بأن املنطقة آمنة وميكننا أن نتقدم لعمل خط قوي وثابت يف تلك املنطقة حيـث حنفـر اخلنـادق    
يع ورجعنا إىل مدينة بور هكبا اجلميلة اليت تغطي صخرا مج, وننصب املدافع الثقيلة لعمل خط وجبهة حقيقية وليست ومهية

كان الشعب حيبنا كثريا وحيترمنا ويعرف مدى أمهية قريتهم فهي تقع يف مكان استراتيجي حيث هنـاك تفرعـات   , أجواءها
ومل نتأخر حلظة فقد أصابنا اجلوع وذهبنا إىل مطاعمهـا املتواضـعة   , للطرق اليت تؤدي إىل مدينة دينصور وبيداوا ومقديشو

 سبحانه وتعاىل وقد لفت إخواين األوروبني أنظار الناس ولكننا مل نبايل بـذلك  ووجدنا كل شيئ فأكلنا وشربنا وشكرنا اهللا
كنا مننع املهاجرون من محل السالح والسري يف مقديشو بسبب احلساسيات ولكن مل مننعهم مـن فعـل   , ألننا يف خط اجلبهة

ا قليال يف املراكز مث اتفقنا من جديد بأن حناول وجتولن, ذلك يف املناطق الساخنة ألم تطوعوا دون إجبار ملساندة قوات احملاكم
إقناع القادة امليدانيني للتقدم لألمام وطبعا مل ننم يف مراكز الشرطة بل أكلنا يف مطعم صغري يقع أمام الطريق العام ومننا هنـاك  

  .وقد كان اجلو ممطر جدا وبارد
القادة امليدانيني على التقدم من تلك املواقـع   تشجيعفجر حتركنا إىل اخلط من جديد ليف اليوم الثاين وبعد صالة ال 

وهكذا اجتمعنا حنن والقائد عبد الرمحن ديري وحسن طريي وقائد مدينة بورهكبا , وآخذ مواقع جديدة استراجتية وفعالة أكثر
اهللا خريا فقد وافقوين  وجزاهم, وخططنا للتقدم إىل األمام, 94وهو من قبيلة املرحيان ومن شبابنا الذين دربناهم يف لوق سنة 

جهزنا مدرع عسكري مسلح بالدشكا وسيارتنا وسيارة تويوتـا   بورهكبا إىل األمام ويف آخر اخلطالرأي وحتركنا من مدينة 
أخرى واحلمداهللا أن وفقنا إىل الوصول إىل النقطة السابقة وقد وجدناها قد أعيدت من قبل قطاع الطرق وعرفنا حيناها أـم  

ويا لغبائهم كيف جترأوا , ونا بالناروفجأة مسعنا إطالق النار فقد بدأ وبدأنا نتقدم حبذر شديد وبكل هدوء, علينا أعلنوا احلرب
وأخربت اإلخـوة املهـاجرين بـأن    , على ذلك؟ أدرت السيارة بسرعة وخبيتها حتت الشارع لنخفيها بالقرب من األشجار

ال يطلقو النار إال بإذن وقصدت هذا الكالم لكي أعلمهم أصول وفنـون  يأخذوا مواقعهم وال يتصرفوا إال بإذن من األمري و
وخرقنا املزارع وفتحنا اجلبهـة فتركنـا   , وحتركت مع جمموعة من الشباب الصومالني ومعنا سالح إسناد بيكا إمي, احلروب

وبدأنا رول يف الوحـل فقـد   , طالطريق العام ودخلنا يف العمق ألننا نعلم أن هؤالء ال يبعدون كثريا فهم على بعد أمتار فق
ويظهر اللياقة البدنية يف مثل هذه املواطن وشجعت الشباب على االستمرار يف التقدم ووسعنا املنطقـة  , كانت األرض مبلولة

وطلبنا من , وكان واضحا لنا أن بعضهم قد فروا ومل نكن نعلم بالضبط عددهم, وقد وقفنا على بعض أثار أقدام قطاع الطرق
وأثناء الرجوع بدأنا نسـمع  , ب الرجوع إىل الطريق ولكن بالتنسيق مع القوة املوجودة يف الطريق ألال يستهدفوننا خطأالشبا

 50وعلى بعـد  , صراخ نداءات واستمرينا يف الرجوع إىل أن بدأ الصوت يتضح وصوت شاة مذبوح تعجبنا لذلك الصوت
وطلبت من األخ حسن طريي أن حيميىن , مستلقيا على األعشاب وحيتضرمترا رأينا شيئا يتحرك وعندما اقتربنا وجدنا رجال 
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ورأيت شخصا يف األربعينات , من اخللف ألنين سأتقدم فتقدمت قليال قليال بوضعية الثبات حيث كان السالح جاهز للرماية
فت له بسبب عـدم  تأسوهو من غبائه من أعلن احلرب على احملاكم و, من عمره وهو حيتضر فقد أصيب بعدة عيارات نارية

واقتربت منـه وأردت أن  , يا له من غباء لقد حزنت عليه ولكن جيب اختاذ القرار املناسب فورا, الرماية عليناتقدير املوقف و
  :وعندئذ خاطبت األخ حسن طريي, أقضي عليه بسرعة ولكن انتبهت أنه ليس مسلحا وهكذا ترددت

  " هل ميكنك أن تتقدم إيلّ؟" -
  وب هل من مشكلة؟نعم يا يعق -
  "هل هو من العصابة؟, انظر" -
  نعم إنه من أطلق النار علينا -
  "د من ذلككيف أتأك, أين سالحه إذاً"-
  إن السالح قد أخذه األخ القائد عبد الرمحن ديري -
  "هل أنت متأكد من ذلك؟" -
  نعم يا شيخ يعقوب إنه قاطع طريق -
  "ملاذا مل يقتله األخ عبد الرمحن إذاً؟" -
  , جاء إليه ومسعه يتلفظ بكلمة الشهادة فأخذ منه سالحه وتركه, بعد إطالق النار عليه -
  "وملاذا مل يقتله ويرحينا من شره؟" -
  قال بأنه يصعب عليه قتله وهو يتلفظ بالشهادة -
  "هل أنت متأكد أننا غنمنا السالح الذي استخدمه يف اهلجوم علينا؟, يا حسن" -
  متأكد جدا نعم يا يعقوب أنا -
  "وأنا سأتوىل شرح املوضوع لألخوة, اقتله فورا, إذا ختلص منه بسرعة" -

فقد كان الرسول صـلى اهللا  , وهذا ليس غريبا, ألنين ال أهوى القتل, وهكذا أشرت لألخ حسن بأن يتخلص منه
ل يؤدي إىل الشجاعة ليس هنـاك  ولست ممن يؤمن بأن كثرة القت, عليه وسلم يأمر قادته بقتل املعادين دون أن يفعل هو ذلك

وبعد إعطاءه مهلة لكي يتلفظ بالشـهادة وهـذا   , ألن الرسول هو أشجع الناس ومل يكن يباشر القتل, ربط بني هذه األمور
ألنين وحسب ما قرأته يف العقيدة الطحاوية ال خيلد من يشهد أن ال إله إال اهللا يف النار وهذا الرجـل مل ُيقتـل   , أراحين كثريا

وفارق احلياة فورا , وتقدم األخ مبسدسه الـيت يت الروسي وأطلق على الباغي طلقتني يف رأسه, را وسأشرح قريبا عن هذاكاف
ونظمنا أنفسنا وتأكدنا من عدم وجود مشاركني له فقد فروا مث رجعنا إىل الفصيلة وبعد أن هـدأت  , فهو كان مصابا أصال

وقلت , ي الشرعية اإلسالمية يف قتل ذلك الرجل لنبني للجميع أصل هذه املسألةاألمور عقدنا إجتماعا سريعا وشرحت هلم رأ
إن تلفظ الباغي بكلمة ال إله "قلت له , لألخ القائد أن العاطفة ال تنفع يف اخلط األمامي أثناء مواجهة من يواجهوننا بأسلحتهم

يف اآلخر ألنه مات مسلما إن شاء اهللا وليس بيننا وبينه إال ومعىن كالمي هو أن هذه الكلمة ستنفعه , "إال اهللا ال مينعنا من قتله
ولدينا دليل من القرآن يأمرنا بقتل هؤالء املفسدون يف , الشريعة فنحن قاتلناه باغيا وقاطعا للطريق معتديا وبادًء للحرب علينا

انع يف هذا األمر ألنه أصال مسلما إذاً التلفظ بالشهادة ليس م, ليس لكوم كفارا بل لكوم مسلمون قطاع للطرق, األرض
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض (ولكننا قتلناه مبوجب قانون رب العاملني حني قال , معترفا بالشهادة
أهدوا لنا ويف املقابل , وقد اطمئن القائد بعد أن بينت له احلكم الشرعي يف قتل ذلك الرجل, إىل آخر اآلية) فسادا أن يقتلوا

وقد غضب بعض إخواننا الذين كـانوا يف قـوة   , والسبب هو أننا من قاد العملية, الغنيمة وهو سالح كالشنكوف روسي
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ولكي ال أفتح بابا للشيطان عليهم أرجعنا السالح إليهم وهم قاموا , املدرعة ألم من أطلقوا النار علي الباغي وأرادوا السالح
ولكن الواضح أم نسيوا أننا وجدناه حيا وقام األخ حسن بإطالق آخر , لكثريون ممن ادعى قتلهبإعطاءه ملن يستحق فهناك ا
وبفعلنا أردنـا تقـوى اهللا   , ألننا كنا منلك الكثري من األسلحة اجليدة واألفضل من تلك الغنيمة, رصاصة لقتله ومل تم كثريا

  .ا تكلمت عن الغنائموإصالح ذات البني كما أمرنا يف مقدمة سورة األنفال عندم
أخ جديد  30بعد ترتيب اخلطوط األمامية باشرنا باملهامات األخرى فأسرعنا بااء أعمالنا يف اجلبهة حيث جهزنا 

وهذا األخ القائد هو من قاد عملية حماولة إغتيال عبـداهللا يوسـف يف   ) أبو حفص الرحاويين(ليتحركوا إىل األخ علي صابر 
وقد أثبت قدراته على ذلك فقد كان يشـن  , يادة حرب العصابات حول بيداوا وقطع طريق لوق عنهاوقد اختري لق, الربملان

العمليات ضد القوافل املتحركة إىل بيداوا وهذا ما كنا نتمناه من قبل جبهة أخونا عيسى الكيين وعدم اللجوء إىل املواجهـة  
ثيوبيني مواجهة كجيشني وهذا كان خطـأ فـادح يف ميـزان    ولكنه قرر هو واألخ طلحة السوداين أن يواجهوا اإل, املباشرة
أخ جدد وبتجهيزات مقدرة ومبالغ معينـة   30على كل حال أرسلنا , وسوف نرى تدعياته يف املستقبل القريب, العسكرية

جادين ألا وقد حاولنا أن نشكل هذه الفصيلة بنظام الفصائل املدعومة كاليت حتارب اإلثيوبيني يف األو, وهواتف ثرية جديدة
فعالة وتتزاود باملؤن من الشعب والقرى وتتحرك خبفة وختتفي بسرعة وليست لديها قاعدة حىت ال اجم وهذا هو سر جنـاح  

إن اخلفة والسرعة وعدم اختاذ مقرا ثابتا إىل يف األماكن احملمية وليكن يف الدولة ااورة أقصد الصومال كل , حرب العصابات
ومن جانبنا كنا هادئني ألننا نعلم أن هؤالء الشباب بامكام الصمود ألم , إىل جناح حرب العصاباتهذه املؤشرات تؤدي 

كان معي أخ أورويب طلـب مـىن أن   , من أهل املنطقة وكذلك ميكنهم العودة إىل مناطقنا يف أي حلظة لتزويدهم بكل شيئ
لدى اإلخوة فقد وافق بعضهم ورفض األخرون حبجة عدم يشترك يف جتربة حرب العصابات وقد أثار كالمه كثري من اللغط 

ما ختافون منه هو الذي أخـرجين مـن   "وتدخل بنفسهم وأخرب اجلميع , معرفة هلجة الراحاوين وكذلك إختالف لون بشرته
علـى أن   وبعد أخذ ورد وافقوا, "ال بأس مبا سيقدره اهللا لنا, إما الشهادة أو النصر أو األسر, دياري وتركت زوجيت وولدي

وهذا األخ طبعا كان يعلم , يرافقهم وقد كلفت األخ القائد نور بأن يوصله إىل األخ أبو حفص الراحاوين يف مناطقه القتالية
أما حنن فقد حتركنا مـع  , وحتركت اموعات بسالم إىل مناطقها, جيدا أن جهاده هو فرض كفاية ومل جيربه أحد على ذلك

  .إىل مقديشو حملاولة تفعيل اخلطط على جبهة بورهكبااألخ املهاجر الثاين وعدنا 
  

  حماولة إسقاط الطائرة
  

من األعمال السرية اليت وكلت إلينا أيضا هي حماولة قتل القيادة السياسية والعسكرية املوالية للعـدو اإلثيـويب يف   
أصبحت مدينة بيـداوا ثكنـة   , لسوداينوبعد فشل حماولة قتل عبد اهللا يوسف بالسيارة املفخخة من قبل خلية طلحة ا, بيداوا

فكما يعلم اجلميع فإن القوات اإلثيوبية تتواجـد يف  , عسكرية كبرية فهناك عدة حواجز عسكرية إثيوبية قبل الدخول املدينة
الصومال قبل احملاكم اإلسالمية حلماية سلطة غري شرعية فرضت على الشعب الصومايل بالقوة بعد أن خلعوا السـلطة الـيت   

أما بشهادتنا فكلها غري شرعية فهي تكرس السايس بيكـو وحنـن ال   , خبت يف مدينة آرتا جبيبويت وبشهادة األسرة الدوليةانت
والذين يظنون أن هذه القوات أتت بعد احملاكم فهو ال يفهم شيئا , بل األرض كلها لنا إن شاء اهللا, نؤمن مبا قسمه لنا الغرب

لذين احتلوا البالد قبل جميئ احملاكم والذي يراقب مدينة بيداوا يفهم ما أقولـه فهنـاك   هؤالء الصليبيون هم ا, عن الصومال
وكذلك يف مشال املدينة حيث الطريـق إىل لـوق   ) ماينفولكا(خطوط أمامية دفاعية قبل الدخول إىل املدينة وهي يف منطقة 
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مل يغتنموا الفرصة والتقدم إىل بيـداوا وكانـت    والذي حدث أن احملاكم عندما استعدوا بورهكبا يف املرة األوىل, وغلكعيو
القوات اإلثيوبية يف حالة رعب وفزع وفرت معظمها من وسط البلد ولكن قوات احملاكم ولعدم خربم يف قـنص الفـرص   

ولة ومل يكن بيدنا غري التدخل حملا, اكتفوا بالبقاء يف بورهكبا ودون ختطيط دفاعي يذكر كما شرحت ذلك أثناء رحليت هلناك
ما خطة احملاكم ", وكنا واضحني مع التنفيذين من قادة احملاكم فقد سألناهم سؤاال واضحا وصرحيا, إصالح اجلبهة العسكرية

وحنن سألناهم ذلك لكي نفهم ما جيري وليس حبا يف التدخل يف القرارات املصريية يف الصومال ألال حنمل , "بالنسبة لبيداوا؟
كان اجلواب من احملاكم واضحا أيضا فقد أفادنا قادم بأن إستراتيجية احملـاكم  , شعب الصومايلاملسؤولية يف جمازر ستقع لل

وهكذا فهمنا مـا تريـده   , املتبعة حاليا هي إبقاء جبهة بيداوا هادئة مع االستمرار يف املفاوضات يف العواصم العربية وغريها
عض التعديالت يف االستراتيجية اجلديدة وهي أن ال دأ اجلبهة حـول  احملاكم وتأقلمنا مع اخلطة اجلديدة ولكننا طلبنا منهم ب

فينبغي تشغيل القوات اإلثيوبية عن طريق حرب العصابات وأن ال تستخدم السـيارات وال األسـلحة الثقيلـة بـل     , بيداوا
اإلسـتقرار يف داخلـها دون   واللجوء إىل زرع األلغام يف مواقع العدو يف املدينة ليال وزعزعـة  , التحركات السريعة واخلفية

وكذلك اتفقنا مع من يهمه األمر لدى احملاكم اإلسالمية بأن نرسل فرقة خاصة إىل بيداوا لعمليـة نوعيـة   , املواجهة املباشرة
  . سوف تنهي هذا الصراع إن شاء اهللا

ساهلا يف مهمة خاصة طلبنا من املسؤول عن العمليات اخلارجية وهو األخ يوسف التزاين أن جيهز يل خلية جيدة الر
وميكننا أن نضرب عصفورين حبجر ألن تلك الطائرة تأيت وتذهب دومـا إىل  , وهي إسقاط الطائرة اخلاصة بالقيادة يف بيداوا

باشر األخ يوسف الترتاين , إثيوبيا وكان عبداهللا يوسف يعاجل يف أديس أبابا من جروح خطرية بسبب حادثة السيارة املفخخة
وذهبنا مجيعا يف رحلة عمـل وقصـدنا مدينـة    , نة من أربعة إخوة ويقودها األخ جبري من قبيلة الراحاوينبتجهيز خلية مكو

من قبل القيادة اخلاصة باملطار لوضع خطة فقد كلفنا , ينا بعض األعمال فيهبلدوغلي وخاصة مطارها العسكري فقد كان لد
عنها هو صاحبنا وحبيبنـا  وكان األخ املسؤول , وبيني دون شكدفاعية شاملة لتلك املنطقة فهي حيوية وهدف مستقبلي لإلثي

م وعضو 1994-1993كرايت وهو من شبابنا الذين شاركوا يف اجلهاد ضد القوات األمريكية يف مقديشو سنة  األخ صالد
ملظليات الصومالية وها هو اليوم يتوىل مسؤولية محاية املطار العسكري الكبري واملعروف أن القوات ا, فعال يف تلك اموعات

وقد حققت له ما متىن فقد عملت دراسة ميدانية ومجعنا مجيع اخلرائط , يف عهد سياد بري كانت تتخذ من هذا املطار مقر هلا
العسكرية ورمسنا كروكيات جديدة حيث وزعنا املدافع املضادة للطريان وكذلك قوات مشاه جمهزة للتقدم بسـرعة عنـدما   

وقد فرح األخ جدا بنشـاطنا يف  , فقد خططنا للمطار العسكري متاما كما خططنا ملطار مقديشو, حيصل هناك إنزال جوي
, اجلديـد  9تلك املنطقة احليوية مث قمنا بتجهيز خليتنا حيث درا األخ يوسف على كيفية استخدام الصاروخ أوغلي سـام  

وكما يعلم اجلميع فـنحن خـرباء يف   , اجلنود وهذا السالح روسي الصنع وفعال وقد استلمناه من احملاكم من أجل تدريب
األسلحة ومن الطبيعي أن ترسل إلينا أي سالح جديد لتجربته ودراسته وبعد الدراسة جهزنا الطاقم باملسدسات وأعطينـاهم  

ة دوالر كمصاريف سفر وأخربناهم بأن يتحركوا إىل مطار بيداوا بشكل سري ألن معلوماتنا تفيد بأن القوات اإلثيوبي 500
كيلومترا عن  5أن ال يبعد املسافة أقرب نقطة للمطار ودفن الصاروخ ووكان على الشباب الوصول إىل , حترس تلك املناطق

وهكذا ودعناهم وأرسلناهم إىل املهمة وتابعنا األعمال األخرى اليت على أعتاقنا فقد كانت كثرية جدا ومل نكن جند , املدرج
مع خططنا اليت ترمـي   ت احملاكم للضغوطات وبدأت تستجيبفقد انتبه, ريبات العسكريةفهناك التد, أي وقت للراحة متاما

وكانت هناك حركة سريعة ونشيطة يف كواليس جملس شـورى  , إىل جتهيز جيش نظامي جديد ومرتب وتابع لقيادة موحدة
ل وزارة الدفاع عن الداخلية وتلك اإلجتماعات كانت ترمي إىل رص صفوفها واختيار قيادة جديدة للجيش وتفصي, احملاكم
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فقد أرسلنا األخ يوسـف  , أما االستخبارات فقد كنا منفردين بأعمالنا نساعد اجلميع ونتوىل العمليات احلساسة, وعن األمن
  .الترتاين إىل اجلبهات األمامية ودرب قوات املدفعية على اهلاون

وكانت احملاكم اإلسالمية تنشط سياسيا وقد شكلوا , يف هذه الفترة من اية السنة كانت األمور تسري بسرعة جدا
جلنة سياسية لتسافر إىل الدول اإلسالمية وتطرح هلم أساس املشكلة الصومالية وبأن احلل مع اإلسالم حيث لن جيتمـع هـذه   

ف واإلثيوبيني وقد جنحت احملاكم يف ما أخفقت فيه سلطة عبد اهللا يوس, القبائل كلها إال حتت راية اإلسالم ألن الشعب مسلم
لقد تلقينا تقارير إستخباراتية من قبل جنرال إثيويب ومن , الذين يريدون تدمري البالد على أصحاا واالستفادة من املوانئ فقط

تلك اخلطوة وسوف حتميها وقد وافقت واشنطن على , أن إثيوبيا ستغزو الصومال, داخل أديس أبابا وباتصال مباشر مفادها
ويف نفس الوقت سوف تساند الواليات األمريكية تلك القوات يف اال االسـتخبارايت  , ا سيحصل بعد ذلكلة فيممن املسائ

إذاً األمـر  , كما سيسعى الرئيس اإلثيويب على إجياد إعتراف رمسي من الربملان لغزو الصومال, والتقين واالستطالعات العامة
وقـد أخربنـا   , قع فهو مأمور وينفذ األوامر األتية من أديس أبابا فقطواضح فعبداهللا يوسف ال يستطيع أن يغري شيئا من الو

جهاز احملاكم ذه املخططات وطلبنا من اجلميع توحيد الصفوف والبقاء هادئني وجتهيز املعسكرات التدريبية لتأسيس جـيش  
سون فقـط أثنـاء األحـداث مث    نظامي تستطيع احملاكم اإلعتماد عليه وقت احلاجة بدال من الفوضى واملتطوعني الذين يتحم

  .خيتفون عندما تتشابك الصفوف
  
  

  جتهيز املعسكر
  

بعد أن كتبنا تقارير عن وضع قوات احملاكم تبني لنا أن احملاكم ليست لديها جيش منظم بـل شـباب متطـوعني    
ري بأن األصـلح  متحمسني فقط ومن الصعوبة اإلعتماد عليهم إن حصل هناك أي إجتياح عسكري إثيويب وقد بينت يف تقري

وكذلك كان علينا تدريب شباب علـى  , أن نبين معسكرا جديدا جلمع مجيع القوات هناك وتدريبها على شىت التخصصات
كما طلبنا يف التقرير بناء وحدة سرية خاصـة لالسـتخبارات   , كيفية احلراسة اللصيقة حلماية الشخصيات اهلامة يف احملاكم

ى األعمال السرية كزرع العبوات الناسـفة وجتهيـز السـيارات املفخخـة وجتهيـز      مكونة من ألف شاب يتم تدريبهم عل
, لكي نستطيع أن نعتمد على هؤالء لعمل ثورة داخلية عندما تفقد احملاكم سيطرا على العاصمة ال قـدر اهللا , االستشهاديني

كالعراق أو أفغانستان بل هو وضع منفـرد  والوضع يف الصومال ليس , لقد أخربناهم بأننا قد كسبنا جتربة أثناء حكم طالبان
لقد كنت مولعـا بفكـرة   , نستطيع أن حنشد األالف من املسلمني حملاربة من حيتلهم أو من يأيت باحملتل إىل بالدهم, من نوعه

ن كما كا, جتهيز الوحدات السرية للعمل عندما ستغيب احملاكم عن السلطة وكأن اهللا يبصرنا بأن الوضع سوف تتغري بسرعة
من واجبنا جتهيز األمن يف املطار وامليناء وتفعيل خطة الدفاع وعمل الربوفات الالزمة استعدادا ألي معركة مستقبلية وكنا واهللا 

, شاهد على ما نقول حنذر اجلميع أن املعركة ستبدأ من هذين املنطقتني ألمهيتها وكلنا نعلم أن إثيوبيا ستستهدفها دون شـك 
لب اإلستخبارات لس الشورى احملاكم ووافقوا على دعم مثل هذه اخلطوات ألن يف ذلك مصـلحة  وقد قدم أخونا مجال ط

وفعال باشرنا بالعمل وكلفُت األخ عمر خمتار بأن يتوىل أمر بناء معسكر جديد يف منطقة بيلدوغلي العسكرية , لقوات احملاكم
مات الالزمة للجهات املالية وهكذا وفّقنا يف البدأ بالبنـاء  وأن يسعى املعسكر للدورات التأسيسية والتخصصية وقدمنا الرسو

كان علينا االستثمار يف الوقت ولألسف الشديد فقد تأخرت احملـاكم كـثري يف اختـاذ    , وكان ذلك يف بداية شهر ديسمرب
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اكم ليسوا عسكرين والبسبب يرجع إىل أن بعض الناس يف احمل 9اخلطوات الالزمة لتطبيق مجيع املشاريع اليت قدمنها منذ شهر 
كما أم مل يكونوا يفهمون معىن التنظيم والبناء أصال فهم الذين تأخروا يف تلبية مطالبنا من ذلك , وال يريدون تعلم العسكرية

أي منذ وصويل حيث طلبنا منهم بناء معسكر ألنه املكان الذي نستطيع أن خنرج جيال عسكريا جديـدا ومنضـبطا   , الوقت
كم مث نرسلهم للجبهات وإىل ميادين حرب العصابات وخنرج منهم اخلالية السرية اليت ستبقى يف املدن الفشال حتت لواء احملا
والصراع جيري يف بالدنا اإلسالمية وليسـت  , فنحن وراءهم والزمن طويل, أمريكي للفوز يف القرن اإلفريقي-أي خمطط إثيو

  .رنا بعد حنيفإن شاء اهللا سنبقى وسوف خيرجون من ديا, يف أمريكا
فاالستمرارية هـي  , قدمنا للمحاكم مشروع جديد ومجيل البقاء جتربتها سارية ولو فقدت سيطرا على العاصمة

أكـدنا  , ولو وجد شخص واحد يقاوم هذه اهليمنة والغطرسة فهذا يفرحنـا جـدا  , اليت تغضب األمريكان ومن كان معها
, وازي للجيش النظام السابق وباجليش اجلديد املكون من الشباب واملتطوعنيللمحاكم يف التقارير بأن تبدأ ببناء جيش سري م

وبعد استقرار األوضاع يف الصومال ينظر أعضاء جملس الشوى يف هذا اجليش السري وخيتارون إما االنـدماج مـع اجلـيش    
لصعبة والسرية وتستخدم أيضا النظامي واملتطوعني أو يبقى أمرهم سري وحتت قيادة االستخبارات لكي تستخدم يف املهمات ا

وانطلقنا من جتربتنا السابقة فيجب أن نستفيد , نا خمططات مستقبلية لوضع احملاكملقد وضع, على احملاكم اإلسالمية يف احملافظة
وكـذلك  , من أخطاء األمريكان يف العراق عندما فككوا اجليش مث نستفيد جتربة طالبان حيث جيشوا الشعب املسلم للحرب

, وليعلم اجليمع أن احلكمة ضالة املسـلم , )فيلق القدس(احلرس الثوري يف إيران وجهاز إستخباراته القوي وأقصد هنا  جتربة
  .أينما وجدها فهو أحق ا

كنا يف ذي القعدة وقد تسارعت األحداث يف هذا الشهر العظيم حيث غريت احملاكم االستراتيجية بعد ضغط مـن  
ألننا كنا ننفذ خطة القرار األول اليت تدعو إىل حماربة العـدو  , وا ومل نكن مرتاحني هلذا القراربعض الشباب بأن يهامجوا بيدا

حبرب العصابات وقطع اإلمداد عن املدينة واالستمرار يف احلصار وجتهيز اخلطوط األمامية دفاعية جيدا حبفر اخلنادق وتركيـز  
ي إدارية وتنظيمية فمبا أننا وفرنا وقتنا للتنظيم وترتيب األمور وتقدير وكانت مشكلة احملاكم ه, املدفعيات يف اخلطوط األمامية

فقد كان عليها االستجابة السريعة لكل هذه املطالب ولكن مل حيدث ذلك فقد , األولويات وكتابة التقارير حسب املستطاع
ي هجوم مضاد علينا ستترك هـذه  كان اخلطوط األمامية مكونة من جنود مشاة وسيارات حتمل األسلحة املضادة للطريان وأ

ومبا أننا نتحدث عن قرار احلرب فقد اختذت من قبل احملاكم بـاالكراه  , كما أن نظام اإلتصاالت كانت سيئة جدا, املركبات
ـ , فقد ظهرت الضغوطات من قبل احملبني للقاء العدو وجعلت احملاكم تتخذ قرار احلرب اكم كان هناك بعض املنفذين يف احمل

رغبتهم يف الوصول إىل أديس أبابا وهكذا أعطوا املربر للرئيس اإلثيويب بأن جيتمع بالربملان ويتخـذ  وسائل اإلعالم عن حتدثوا ل
كن واقعيني إن كثرة الشعارات اليت ال تـدعم  نول, قرار احلرب على املسلمني يف الصومال بدعم وحتريض من عبداهللا يوسف

م حجم نفسه واإلستطاعة اليت عند واالستعدادات احلقيقة لكي يطلق حربا شرسا فيجب على املسلم أن يعل, بأفعال قد جربت
وحنن وإن مل نكن حماطني بتلك التصرحيات فنحن دائما مع إخواننا أثناء احملن وسوف نقف معهم جنبا على , ال يعرف عقباها

فنحن ال نتـذمر  , لقرارت السلبية اليت اختذتجنب حملاربة الكافر الغازي لبالد املسلمني مهما كان األخطاء اليت ارتكبت أو ا
ولكي أشخص الضغط مباشرة فيجـب أن أشـري إىل أن   , بل جيب الثبات واملقاومة حىت يفتح اهللا علينا, بعد أن نلتقي العدو

هم ال يتبعون أوامر احملاكم مباشرة بـل أوامـر قـادة    ين الضغوطات انطلقت يف اجلنوب حيث خاليا حركة الشباب ااهد
ومل يتوقف األخ عيسى الكيين عن احلركة فقـد  , خواننا يف اجلنوب وقيادة املقاتلني كانت حتت إدارة األخ طلحة السوداينإ

وهذا ما أقلق عبـداهللا  , كان ينتقل من معركة إىل أخرى يف مطاردة قطاع الطرق إىل أن بدأ يقترب من مناطق نفوذ اإلثيوبني
د جاءوا طلبـا  باب كثريون من املهاجرين من دول شىت ومعظمهم من أوروبا وقواألخ طلحة كان لديه ش, يوسف وسلطته
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فكما أننا , أن الشهادة هي هبة من اهللا وال ينبغي أن ننظر األمور مبنظار الشهادة بل مبنظار دولة إسالميةونسيوا , للشهادة فقط
ا ينصرنا اهللا فيجب أن نسعى إلقامة الشرع ونرسخ حنب الشهادة يف سبيل اهللا جيب أيضا أن حنب مثرة قتالنا ضد أعداءنا عندم
لقد كان بعض إخواننا يف اجلنوب ال ميتلكون أي , األمن ونقيم العدل وزم العدو شر هزمية مث خيتارنا اهللا إن شاء اهللا للشهادة

التـدريب  الذين مل يتـدربوا  من املهاجرين  إستراتيجية واضحة للقتال بل التقدم واالستشهاد وهذا واهللا ما جلعنا نفقد الكثري
كيف إن مل يستشهد ووجد نفسه أسـريا  , اجليد ومل يستعدوا استعدادا تامة ملا بعد األحداث حيث ميكن ألحدنا أن يستشهد

جيب على األخ أن يأخذ وقته لدراسة هذه املواضيع ألال ينقلب ضد ااهدين رد انتهاء , هذا هو السؤال املهم, لدى العدو؟
, العيين مث جيد نفسه مهزوما نفسيا ألنه مل جيهز نفسه عقديا لألسر أو اإلصابة اخلطرية اليت تشل احلركة وما إىل ذلـك  املعركة

كل هذه األمور والضغوطات جعلت احملاكم تتخذ قرار احلرب واهلجوم على بيداوا وكانت هناك جلسات متسارعة الختـاذ  
  .قتراب موعد احلجخطوات عملية بعد القرار وسوف نرى ذلك عند ا

  
  
  
  
  

  إستهداف العدو باملفخخة
  

بعد مرور عدة أسابيع رجعت اخللية اليت أرسلنها إىل بيداوا ملهمة إسقاط الطائرة وقد أفادنا قائد اخللية األخ جـبري  
, مة جدا لنـا بأن األمن شديد ولذا فقد دفنوا الصاروخ بالقرب من املطار ورجع إلينا ومعه جمموعة الزناد وهذه اموعة مه

يف بيوت مسأجرة بسرية تامة لكـي تسـتخدم   , خمازن خاصة ا كانت لدى إستخبارات, أخرى ألننا حنتاجها يف مهمات
وامليالن الروسي وكاشفات لأللغام وأجهزة تفجريية وكمية كـبرية مـن    9وكانت الصواريخ املضادة للطريان سام , الحقا

ية اليت كانت حتت إشراف املباشر لألخ يوسف الترتاين ختزن يف هـذه املخـازن   املتفجرات خمصصة لشعبة العلميات اخلارج
فكرنا يف إرسـال سـيارة   , وبعد إعطاءنا الضوء األخضر إلغتيال قادة سطلة عبداهللا يوسف من قبل شورى احملاكم, السرية

سلنا العيون إىل داخل بيداوا وعادوا وأردنا أن نتجاوز نقطة داينونا ودرسنا املوضوع وأر, إستشهادية إىل داخل خطوط العدو
وهي الثكنة القوية واخلط الدفاعي األول لبيـداوا وقـد   ) مينافولكا(إلينا بأخبار أكيدة بأن القوات اإلثيوبية جتتمع يف منطقة 

ـ   ه متركز العدو فيها بشكل خط قوسي على جانب الطريق وال تظهر الدبابات بل هي خمندقة جيدة وال خيفي أننا كنـا نواج
جيش نظامي وهذا ما جيهله الكثري من الشباب الذين ظنوا أم مازالوا حياربون تلك العصابات من أمراء احلرب السابقني رغم 

وبعـد أن  , أننا بينا هلم أن تلك املرحلة قد ولت وجيب االستعداد ملواجهة قوات نظامية وجيب اتباع سياسة حرب العصابات
قبل العيون خططنا للعملية بعد أن تطوع أخ كيين من أصل صومايل ليقود سالحه وهي سيارة درسنا املعلومات اليت أتتنا من 

جيب أن نذكر هنا بأننا مل نكن نعمل أي علمية دون إستشـارة جملـس   , مفخخة ويفجرها يف وسط القوات اإلثيوبية احملتلة
ة اخلارجية واملالية والرئاسة ذه العمليات فهم كانوا وأؤكد أننا مل حنبذ أن يعلم السياسيون الذين ميثلون وزار, شورى احملاكم

أبعد منا يف هذه األمور ومل يكونوا يعرفون عن وجودنا احلقيقي بل يسمعون األخبار من اإلخوة اآلخرين يف جملس الشـورى  
د وسعينا جاهـدين  كانت لدينا نفوذ واسع يف وزارة الدفاع واالستخبارات ألن قادا أعضاء من حركة الشباب ااه, فقط



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
108  

 

 War against Islam                                    108الحرب على اإلسالم                                                    
 

لقد فتحت احملاكم الباب أمام املتقاعدين من اجليش السابق واملتطوعني , لكي ينضم القبليون خلططنا لكي نوحد جبهة احملاكم
  . لكي ينضموا للعمليات اليت ستستهدف العدو اإلثيويب

ـ   يارة مفخخـة سـيقودها   أعطينا األوامر لألخ يوسف الترتاين بصفته رئيس شعبة العمليات اخلاصة بأن جيهـز س
وبدأت الترتيبات وجهزت شعبة العلميات اخلاصة السيارة يف مركز االستخبارات حيث شارك اجلميع , إستشهادي إىل العدو

كنا على علم بأن , يف جتهيزها وقد جهزت بقنابل اهلاون داخل جسم السيارة لتفادي أي تفتيش عسكري يف دينونا وميافولكا
وحنن فعلنا ذلك ألن اخلطة كانت واضحة , لف واألمام لذا أي فتح فلن يظهر أي عالمات للمتفجراتالسيارات تفتح يف اخل

وقد استفاد الشباب املهاجرين كـثريا يف  , وهي أن تصل السيارة إىل بيداوا مث تعود منها لتهاجم النقطة املذكورة إن شاء اهللا
ومل أترك اال ملخيالم فقد كنـت صـرحيا معهـم    , يز املفخخاتهذه العمليات ألم كسبوا اخلربة الكافية يف كيفية جته

خبصوص العمليات داخل أوروبا ألم كانوا يريدون معرفة حقيقة أعمالنا يف أوروبا وأكدت هلم أنين لست جاهز أن أقتل أي 
باب القاعدة يف هذه النقطة أورويب ال حياربين حبجة أن إدارته حتاربنا وهذا منهجي والكل يشهد بذالك وأخالف الكثري من ش

وال تـزر وازرة وزر  (وال بأس يف اخلالف ألن هذه دماء أناس وسوف يسألنا اهللا عن تلك األرواح يوم نلقاه سبحانه وتعاىل 
ملا دخل قـريش  إال مل يفعل الرسول ذلك و, الكرهية الدينية حيث تكره الناس بسبب معتقدم ملقد نصحتهم بعد, )أخرى
فقد أمر بأن يـدفع  , إن مبدأ الكراهية ليس من السنة النبوية, لو انطلق الرسول مبدأ الكراهيةهذا ,  اإلسالمومشرك إىلكافر 

, جيب معايشة الناس وحماولة إيصال الدين اإلسالمي هلم باألخالق الفاضـلة و, وحىت أثناء قتاهلم, باليت هي أحسن مع أعداءه
وينبغي على من ال يفهم هذه النقطـة أن  , ما كان يفعله النيب رغم أنه عاش معهموهذا , والتربأ من عبادام وبغضهم يف اهللا

أال يذكرنا , سنوات 9يدرس التاريخ وسرية الصحابة يف احلبشة حيث مكثوا مع إخوام يف االنسانية وهم من النصارى ملدة 
بل إن أرادوا , ا اتبع العدو هذه األساليبإذ, كان األمرأي علمية ضد األمكان العامة مهما وكذلك منعتهم من , بشيئ؟ ذلك

داخل أوروبا فيجب أن يستهدفوا شرطة مكافحة اإلرهاب فهي اليت حتاربنا بصدق وكذلك املؤسسات العسكرية  أن يعملوها
للحكومات اليت تشارك يف احلرب يف أفغانستان والعراق ألن احلرب هو احلرب وال أحد يستطيع أن حيدد لنا أرض احلـرب  

إن "كيف عليهم أن يغزونا يف بالدنا ويدمروها شر تدمري مث يقـال لنـا   , امت مفتوحة فال أحد حيدد لنا ساحات القتالفماد
فمادام العدو فتح احلرب , هذا من الغباء العسكري, !!!؟"أردمت حماربة األمريكان وقوات الناتوا فاذهبوا إىل العراق وأفغانستان

هذا هو األمر اجلوهري وقد , كل ما نريده أن تكون األهداف مشروعة لدى رب العاملني, ؟فنحن ملاذا نغلقها يف أمكان معني
تفهم هؤالء الشباب كل تفاصيل ما أخربم ألم يعلمون أنين عضو ثابت يف القاعدة وكل ما أقوله هو قناعة أنين فهمـت  

بل جيب ضبط النفس وعدم االنفعالية , أن تدخل فيهمعىن الصراع اليت بيننا وبني الكفار وأنه صراع عقدي وال جمال لألحقاد 
ومن أراد اجلهاد فيجب عليه أن يضع سرية حممد صلى اهللا عليه وسلم نصب أعينه وجيد , والردود اليت ال معىن هلا يف دين اهللا

أن اجلهاد هو جمـرد   له شيخا خملصا وتقيا ليشرح له تلك السرية معىن اجلهاد ألنه عبادة كالصالة والزكاة وال ينبغي أن يظن
وال ينبغي أن يتعرف على اجلهاد عرب أشرطة األناشيد أو األفالم احلماسية اليت تنشـر يف  , أخذ السالح ومباشرة الرمي والقتل

أن يقرأ الكتب مبفرده ألنه سيلجأ إىل  فال ينبغي, راء األخرى عن اجلهاداملواقع اإلليكترونية ألن ذلك لن يساعده يف معرفة اآل
نتاجات فردية ويفسر ما يقرأه كما يريد مث يبدأ بالتطبيقات اخلاطئة للجهاد على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ويتـهمهم  است

جيب على اجلميع فهم أن اجلهاد ليس من أركان الدين اإلسالمي وأصله فرض كفاية , أم مرتدون أو أم ال يريدون اجلهاد
وآخرون يضـربون يف األرض  (سالمي واهللا قد ذكر التجار جبوار ااهدين حني قال إال يف ثالثة حاالت حددها الشرع اإل

وااهدون ) وفضل اهللا ااهدين على القاعدين درجة وكال وعدا اهللا احلسىن(وقال سبحانه وتعاىل ) يبتغون من فضل اهللا
احل فكل من جياهد يف أمرما ليتقي اهللا فهـو  هنا ال يفسر فقط مبن محل السالح فمعىن اجلهاد هو شامل كما فسره سلفنا الص
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ومن اجلهاد أيضا , أما إذا ذكر اجلهاد يف سبيل اهللا ففي األغلب يعين القتال وهو جزء من اجلهاد الكبري, جياهد يف ذلك األمر
طان ومن يريد أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومن اجلهاد بر الوالدين ومن اجلهاد جهاد النفس حىت ال تكون آداة للشي

وهكذا حاولت رغم قلة علمي أن أشرح هلؤالء الشباب معىن , جياهد عليه أن يقرأ كثريا عن هذا األمر ألال يعبد اهللا يف ضالل
ر اهللا عندما خيطـأ  كنت أدافع عن إخواننا الشيعة أمثال الشيخ نص, حمبة املسلم ألخيه املسلم مهما اختلف عن مذهبه وفكره

وإن تبني أنه رافضي فليس بيننا وبينـه إال  , وحنب أفعاله اجلهادية, فحسب علمي إنه شيعي وليس رافضي ,بعضهم يف وصفه
أبني هلم أن الشيعة هم من أهل القبلة ومادموا مسلمون فهناك حرمة حىت يف غيبتهم إال من باب تبيني احلـق  وكنت , السيف
والذين زعموا أن جربيل خان , آخر غري هذا الذي عند املسلمني وجيب أن نفرق بني الرافضة الذين يدعون بوجود قرآن, هلم

, سـنوات  6عندما آيت بالرسالة حملمد صلى اهللا عليه وسلم بدال من علي رضي اهللا عنه الذي كان صبيا وعمره ال يتجـاوز  
كيـف يتـوب اهللا   , )نصارلقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واأل(والذين زعموا أن الصحابة قد كفروا وقد قال اهللا فيهم 

فلم نسمع أن أحدا ممن كان يف , إن هذه اآلية حجة على الرافضة وهي إعجز القرآن, على الكفرة ويعدهم باجلنة وهم أحياء
وقـد قـال   , جيش العسرة قد ارتد عن اإلسالم ألن ذلك ينايف ما جاء يف سورة البقرة أن اهللا قد تاب عليهم وانتهت املسألة

وهذه اآلية الكرمية حجة على الذين يأكلون , "افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم"سان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ألهل بدر على ل
, إن هؤالء قد غرف اهللا هلم ذنبهم وتاب عليهم وأثبت يف كتبه أم أصحاب اجلنة بال شك, حلوم الصحابة ويتهموم بالكفر

وبـني  , إمجاع علماء اإلسالم سنة وشيعة ألم ال يقرون أصال بقرآننـا هناك فرق شاسع بني هؤالء الرافضة الذين كفروا ب
دون , إخواننا الشيعة الذين فضلوا اإلمام علي رضي اهللا عنه عن الصحابة اآلخرين وهذا األمر فيه سعة وميكننا أن خنتلف فيـه 

والعجيب أن يقدم من ال يعرف حىت  ,فالصحابة ال جيوز سبهم أبدا وقد أكد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك األمر, السب
اجليـل األول  , من حنن أمام هؤالء القمم من صحابة رسـول هللا , قراءة سورة الفاحتة يف الطعن على عثمان أو سعد أو عمر

لقد قرأوا التاريخ املـزور وأخـذوها مـن اليهـود     , هل يقبل هؤالء الغوغاء أن يسب أباءهم أو أجدادهم؟, املرضي عنه؟
إنه اجلهل املركب من قبل هـؤالء  , ات ورمسوا صورا ألحفاد النيب زاعمني أن دعوم هو نوع من التقرب إىل اهللاواإلسرائيلي

إننا نتحدث عن الرسـام الـدمناركي أو الربملـاين    , الغوغاء الذين هم أشد على اإلسالم من األوروبني الذين سبوا الرسول
فهم يسبون النيب ويتهمونه مث يتـهمون أمهـات   , من يفعل أكثر من هؤالء واهللا إن يف أمة حممد, اهلوالندي أو سلمان رشيد

ولكن جيب أن أبني هنا أنه , اللهم إننا نربأ مما فعل هؤالء بصحابة نبيك, املؤمنني مث يسبون صحابته حقدا وحسدا وقبلية فقط
وم بل كان من الصحابة من تشيع إلمـام  ال ينبغي أن نساوي الرافضة بالشعية وعلى شىت مذاهبهم ألن الشيعة مل يظهروا الي

كنت , وقدموا أهل البيت على أهل الصحبة وهذا جمال كبري للنقاش وال خيرج املسلم من امللة بتاتا بسببه, علي رضي اهللا عنه
فري أوضح لإلخوة أن فتنة مقتل اإلمام احلسني ينبغي أن تكون درسا لنا يف املصاحلة واللقاء بني املذاهب ولـيس سـببا للـن   

فحص وليس قرآنا فرمبا اتبع كل فريق أسلوب التعبئة و جلب املشـاعر  كل ما كتب يف هذا الصدد ميكن أن يوالتنازع ألن 
وما حصل أن هنـاك أنـاس يريـدون    , عندما كتبوا عن الصحابة وهناك تأكيد أن التاريخ مزور لكي يسب هؤالء الصحابة

الشيعة بتحريض الناس وتذكريهم بقصة مقتل اإلمام احلسني كـل سـنة    ترسيخ الفرقة وهذا واضح عندما يقوم بعض علماء
ويلجأون إىل أساليب شد األعصاب يف مشاهد غري عاديـة  , وحماولة التشكيك يف إجنازات الفترة األموية أو العباسية وغريها

مذهب اإلمامية هـم   حيث البكاء وضرب الصدور والتحريض على الكراهية وكأن أهل السنة وأهل دمشق وكل من مل يتبع
, وقد بينت مسبقا عن بعض األالعيب السياسية اليت نشهدها من قبل بعض علمـاء الشـيعة  , !الذين قتلوا هذا اإلمام العظيم

إننا مـع السـنة أو   , وحماولة إثبات للناس أن من يقاوم هم الشيعة فقط, كتسييس فتوى قتل سلمان رشدي من قبل اخلميين
إذا أردنا احلقيقـة فأهـل   , ن احلقيقة ولكن عندما يظهر املصاحل الشخصية فنحن ال ندعم أي منهماالشيعة عندما يتحدثون ع
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مث مل يوفوا بوعدهم فقد تركوا أمريهم لوحـدهم  , العراق وهم من الشيعة هم الذين بعثوا بعيتهم لإلمام احلسني عليه السالم
أراد عليه السـالم أن  , قائده قد قتل وأن أهل العراق نقضوا العهد وعندما وصل اخلرب الثاين لإلمام احلسني أن, ونقضوا البيعة

ألن احلسني هو أفضـل  , يتراجع عن موقفه وخروجه وأقصد هنا اخلروج أي الذهاب إىل العراق وليس اخلروج على اخلليفة
سمى خبارجي ألنه أساسـا  فهو ال ي, ومل يكن بني احلسني رضى اهللا عنه أي بيعة مع يزيد, عندنا من يزيد بن معاوية بال شك

وحنن أهل السنة نقر أن بين أمية قد ظلموا أهل البيت عندما مل يفوا بوعدهم عندما اتفقوا مع اإلمام احلسن بن , مل يباع يزيد
وهذا أمر خاليف جتاوزه الناس وبالذات اإلمـام احلسـني   , علي عليه السالم بأن اخلالفة ستؤول إليه بعد معاوية رضي اهللا عنه

شاور أصحابه وكـان رأيـه   , فقد قرأنا يف التاريخ أنه عندما مسع مبقتل قائده وتراجع الناس يف العراق عن البيعة, ه السالمعلي
ولكن أوالد الفقيد والقائد الذي قتل يف العراق طلبوا من احلسـني الـذهاب والثـأر    , رضي اهللا عنه عدم اخلروج من جديد

أو طلب للسلطة بل حتقيق , مل خيرج ثورة أو خروج خوارج, ضي اهللا عنه رجل مبادئولذا نرى أن اإلمام احلسني ر, ألبيهم
بل ملعرفتهم بنفاق أهل العـراق يف ذلـك   , والذين نصحوه بعدم اخلروج مل مينعوه من أجل أنه خارجي على اخلليفة, للحق
حد أبناءه وهو اإلمام جعفر الصـادق  وقد انعكس ذلك يف قصة مقتله الذي رواه أ, فهم كانوا متناقضني يف كل شيئ, الزمن

أما بالنسبة لنا فهو إمام من أئمة أهل السنة واجلماعـة لـه فضـله    , وهو اإلمام الرابع حسب التسلسل الشيعي اإلثنا عشري
ومكانته لكونه من أبناء حممد صلى اهللا عليه وسلم وال خيتلف عن بقية األئمة األخرين كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحـد  

يروي هذا اإلمام العظيم قصة حزينة ملقتل أحب الناس إىل قلوبنا بعـد  , األوزعي وابن تيمية وغريهم رضي اهللا عنهم مجيعاو
طلب ثالث أمور من عبداهللا بن زياد وهـو  , وذكر بأن اإلمام احلسني رضي اهللا عنه وأرضاه, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فيزيد بن معاوية ال ينبغي أن يربأ مـن دم  , اريخ تقع على من واله مهما كانت التربيراترغم أن املسؤولية الت, قاتله بالسيف
وقد كرم زينب بنت احلسني والصيب اإلمـام  , احلسني رغم أنه مل يقتله بنفسه ورغم أنه ندم مبقتله حسب الرويات الصحيحة

كان جاهزا ليترك القتال ألال يؤدي ذلك إىل سفك  إن اإلمام احلسني رضي اهللا عنه, علي بن احلسني عندما وصلوا إىل الشام
 حيث طلب منه  أن يرسل, كان جاهزا ليذهب يف سبيله وإىل الثغور بعد وصوله ولقاءه عبداهللا بن زياد, الدماء بني املسلمني

هذا عكس ما يقال و, وهذا يعين أن اإلمام احلسني كان يثق بيزيد بن معاوية, زل حتت حكمهإىل يزيد بن معاوية يف الشام للي
وقد رفض عبداهللا بن زياد ذلك الطلب وطلب منـه  , يف املآمت من قبل بعض املغرضني الذين يشجعون على كراهية أهل الشام

لذا كان على اإلمام احلسني الدفاع عن نفسه ألنه أشرف من أن يرتل حتت حكم هذا السفاح وقد قاتل , الرتول حتت حكمه
فإننا أوال , وحنن حنزن ملقتله ولكننا ال نضرب الطبول يف كل سنة وال نقطع صدورنا بالسيوف, هللاحىت نال الشهادة يف سبيل ا

وكذلك اإلمام علي كرم اهللا وجهه خري مـن  , نؤمن أن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم هو أفضل البشر وخري من احلسني
بعض الناس يف مناسبة إحياء ذكرى مقتل اإلمام احلسني عليه  ولده احلسني ومل نرى أن املسلمني يف مر العصور فعلوا ما يفعله

ويكفينا من هذه الدروس أن مقتل احلسني رضي اهللا عنه ليس أقل من مقتل عمر عليه السالم أو عثمان عليه , الصالة والسالم
وضوع الشيعة ريا عن مت كثوقد فصل, ريض املسلمني على بعضهملذا جيب عدم استثمار التاريخ لتح, السالم وأرضاهم مجيعا

لقد تعاملت مـع الشـباب   , قد أنصفتهم وبينت حقيقة أهل السنة وحبهم ألهل البيتو, يف الفصل األخري من هذا الكتاب
الدورة واملهاجرين جبدية وأحببتهم حبا مجا وكانوا كاألشقاء عندي ومل يكونوا يفارقونين أصال رغم أم مل يكونوا يدركون 

  .مل يتعرفوا علي شخصيا يف تلك الفترة, حقيقة من يعمل معهم
, اجتهدت جلنة العمليات اخلارجية وجهزت السيارة بسرعة وبقي لنا وضع اخلطة النهائية لكيفية إدخاهلا إىل بيـداوا 

كنا خنشى , وجلسنا جيمعا نفكر يف أحسن الطرق لفعل ذلك, وكنا نعلم أن األمر صعب بسبب التفتيشات الكثرية يف الطريق
ووصلنا لقرارا واحد وهو أن نرسـل األخ جـبري   , ن ميسك األخ حنظلة الكيين قبل وصوله إىل بيداوا وهذا ما ال نريدهمن أ
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وعندما فصحنا له عن املهمة وأمهيتها وشرعيتها , الراحاويين وهو من رجال اإلستخبارارت يف مهمة إدخال السيارة إىل بيداوا
, قبيلته بأن يستأجروا سائقا ليقود السيارة إىل بيداوا وينتحل جبري شخصية مساعدهاقترح هو وبعض اإلخوة من , لدى احملاكم

وبعد استشارة هنا , ألنه مطلوب يف بيداوا لذا خفنا أن يقود السيارة بنفسه ألن السائق هو من يتعامل دائما مع نقاط التفتيش
 والسائق إىل بيداوا مث بعد ذلك يسافر االستشـهادي  وهناك واستخارة اهللا سبحانه وتعاىل استقرت اخلطة على أن يسافر جبري

األخ حنظلة الكيين يف سيارة أجرة أخرى يف اليوم الثاين ويستلم السيارة من جبري ويعود ا إىل النقطة العسكرية اإلثيوبيـة يف  
اكم يف جولة سياسية يف اخلليج وال يف هذه األثناء كانت قيادة احمل, البعيدة عن بيداوا بعشرة كيلومترا تقريبا) ميانفولكا(منطقة 

تدري ما جيري وما خيطط له يف داخل الصومال ولنقل احلقيقة مل تكن احملاكم هي اليت تدير احلرب أقصد اجلهاز السياسي بل 
 أما هـذه , اجلهاز العسكري املكون من القبائل والشباب هم الذين كانوا حياربون ويقررون بقوة مىت يهامجون ومىت يهادنون

وبعد هذه املوافقات جهزنا األخ جبري مبسـدس  , العملية فقد كنا حرصني بأن يتفق القادة التنفيذين والشرعني على شرعيتها
مث شرح له األخ يوسف , مكاروف للحماية الشخصية وقد أعطيناه الضوء األخضر بأن يدافع عن نفسه وال يقع يف األسر أبدا

كن العبوات وأماكن أزرار التشغيل األول والثاين مث الثالث وهو األمحر الذي يفجر السيارة الترتاين تفاصيل السيارة وبني له أما
جيدا أن جبري سيصل إىل مكانه بسالم إن شاء اهللا ألن لدينا سائق عـادي   ملألننا نع, ن وجودها فقط لالحتياطونبهه ألمكا

نا املهمة التنفيذية لألخ يوسف واجتهنـا إىل املهمـات   ترك. من عوام الناس ال نريد أن يصاب بآذى يف أي حال من األحوال
األخرى وهي تدريب الكوادر يف امليناء واملطار وكان معي يف ذلك اليوم األخ سياد قائد خلية االعتقال واملسؤول التنفيـذي  

اء ووفرنا للشـباب  لألمن يف امليناء وكنا نناضل لتجهيز مكتبه وكذلك مكتب اهلجرة واجلوازات وجهزنا أختام جديدة للمين
تدريبات خاصة وبدأ هؤالء الشباب بأعماهلم وكانوا حيملون بطاقات اهلجرة واجلوازات بدال من بطاقات االسـتخبارات ومل  

  .يكن أحد يعلم م أصال فيظهرون للناس أم من ضباط اهلجرة واجلوازات وفعلنا نفس الشيئ يف مطار مقديشو
أخبار اجلزيرة لنفاجأ أن هناك عملية استهدفت نقطة عسكرية إثيوبية صـومالية  يف ساعات متأخرة من اليوم فتحنا 

  :وسألين, لقد تعجبنا ونظر إيلّ األخ يوسف الذي كان عندنا يف بيت عبداجلبار الكيين, مشتركة وعلى مشارف بيداوا
  ماذا حيدث؟ -
  "خ جبريلقد تركتك مع األ, فأنت القائد املنفذ, أنت أخربين, ال أدري يا أخي" -
  !!مل أر فيه أي عالمات أنه ينوي تنفيذ العلمية -
  "احملاكم؟ ةطيب مبا نفسر ما حدث؟ ماذا سنقول لألخ االستشهادي ولقياد" -
  سنقول هلم ما حدث! ماذا سنخربهم -
  !"إننا ال نعلم شيئا عما حدث, وماذا حدث إذاً؟, طيب" -
  ائقال تعليق يف هذا األمر ألننا ال ندري مصري الس -
  "أمل يكن مع األخ؟, ماذا بشأن السائق" -
  وكنا على إتصال م, كان معه وهو من قاد السيارة -
  "إىل أي نقطة وصلوا حىت اآلن؟" -
  ال نعرف فاالتصال باألخ جبري انقطع منذ فترة وكانوا قد عربوا نقطة داينونا -
  "ماذا سنخرب الناس خبصوص هذا السائق؟, كداللهم استر عبا" -
  ال أدري يا أخي يعقوب ماذا أقول لك -
  "إنه دم مسلم قتل باخلطأ, ينبغي أن خنرب عائلته مبا حصل ونشارك احملاكم يف هذا األمر" -
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  ولكن جيب أن يكون سرا, هذا أمر جيد -
  "سنحاول أن نصل إىل عائلة السائق حبكمة" -

وتبينـت لنـا   , ةرابعة اخلرب العاجل على قناة اجلزيبعد قليل بدأت األمور تتضح فلم نغادر البيت بل استمرينا يف مت
سرية  نعلمه أن احملاكم ال تنفذ عمليات ولكن ما, نتائج العملية اليت ال نعرف إن كانت نفذت من قبل جبري أا عملية أخرى

ـ   47لقد قتل أكثر من , إال أن تكون االستخبارات هي اليت تقودها م أعـداء  عسكري حمارب ما بني إثيويب وصـومايل وه
عطت لكل فروع العسكرية واالستخباراتية بأن يـدافعوا  اوى اللجنة الشريعة للمحاكم فقد أوحسب فت, للمحاكم اإلسالمية

كانت ضربة موفقة من حيـث الوصـول إىل   , بكل الوسائل وبينوا للجميع أن من اعتدى علينا ميكننا االعتداء عليه بال شك
هل , كانت األسئلة كثرية جدا, فاألمور غامضة خبصوص من فجر السيارة؟, تاهلدف ولكن ليس كما خططت اإلستخبارا

اهللا أعلـم  , هل السائق ضغط على أي أزرار باخلطأ؟, هل األمن اإلثيويب هم بتفتيشها فانفجرت؟, شعر جبري خبطر ففجرها؟
ا إىل مكتـب اإلسـتخبارات   أسرعنا مجيع. وهو عالم الغيوب فهو من علم مبا جرى بالضبط وال أحد يعرف متاما ما حصل

وحنن نعلم أن األخبار يف الصومال تتطاير بسـرعة  , وأخربت يوسف أن ال يؤكد ألحد هذا النبأ وال يتحدث عن األخ جبري
أين جبري؟ مـا تلـك العلميـة؟    ... , وفور وصويل استقبلين الشباب باألسئلة اليت ال تنتهي, أكرب من اإلنترنت والفضائيات

  .يف اجلزيرة؟ قلت هلم أنين ال أدري ماذا حيصل وجبري خبري وسوف جند أخباره قريبا إن شاء اهللاماحقيقة ما نسمع 
وتقـول  , يف اليوم الثاين وصل األخ الدليل الذي استأجر السائق وأخربنا مبا حصل حسب روايات شهود العيـان 

واجتهت , طة القوية مينافولكا وهي اهلدف الرئيسيلقد جنت من نقطة دينونا مث النق, الرواية بأن السيارة جتاوزت جيمع النقاط
للنقطة األخرية وهي ليست قوية ولكن حصل أمر غريب يف ذلك اليوم فقد كثف األمن اإلثيويب تواجده يف تلـك النقطـة   

لسائق ويف تلك النقطة طُلب من ا, وظهرت القوات العسكرية يف تلك النقطة اليت تبعد عن بيداوا خبمس كيولومترات, األخرية
مث حتركت السيارة دوء إىل جانب , وجتمعت القوات حوهلا, أن يوقفها على جنب ومن مث حصل هناك رفع أصوات والكالم

, كما قتل سائق السيارة, بعض السيارات العسكرية احململة باألسلحة ومن مث حصلت إنفجار كبري وقتل الكثري من العسكريني
لقد حزنت حزنا شديدا ألنه مل يكن يعلـم مبـا يف داخـل    , السيارة مل أكن مبجاز جيدسائق عندما أخربنا هذا األخ مبقتل 

كانت مهمته إيصـاهلا إىل  , ألننا مل خنطط لتفجريها يف تلك النقطة ومل يكن جبري هو املنفذ أساسا ومل نأمره بذلك, السيارة
وة يف اللجنة الشرعية بالبحث يف هذه املسـئلة  وطلبنا من اإلخ, وقد حصل هناك إجتهاد شخصي يف هذه العلمية, بيداوا فقط

شرعيا وجلسنا مع من يهمه األمر ليقرروا إن كان هناك فدية ستدفع لعائلة الشهيد السائق وليس جبري ألنه من فجرها حسب 
ي رواية األخ وهو طبعا كان جماهدا من رجال االستخبارات التنفيذين وكان جاهزا لينفذها إن اضطر إىل ذلـك وال نـدر  

وما نعلمه هو أن األخ يوسف آراه بكل تفاصيل التفجري وهو أخ شجاع يتمىن الشهادة يف كل حـني  , بالضبط ماذا حصل
اتفق اإلخوة أم سيذهبون للتحدث مع عائلة الفقيد . وكان جاهز للعمليات االستشهادية رغم أننا مل خنتاره هلذه العملية أبدا

لة احملاكم وقد قتل خدمة للدين وكذلك سيدفعون الدية إن أرادت ذلك وأقفلنا هـذه  وإخبارها بأنه كان يف مهمة خاصة لدو
وهذا هو الصحيح إننا ضد العمليات اليت تنفذ ضد املسلمني يف كل الدول اإلسالمية باسم اإلستشهادية دون أي وجه , املسئلة
, أمثال الشيخ يوسف والشيخ ناصر الدين األلباينفالعمليات االستشهادية جيب أن تكون وفقا للشريعة كما أفىت علماءنا , حق

فيجب أن تستهدف العدو الذي أعلن احلرب علينا وال تستهدف غري مقاتلني يف أي حـال مـن   , وأن ال تستخدم للعدوان
ـ , ال من الكفار وال من املسلمني طبعا, األحول ذي أما ما ينشر يف وسائل اإلعالم االستخباراتية أن الشباب االستشهادي ال

والعملية اليت نفـذت  , يفجر سالحه يف وسط العدو احملتل ليقصدهم بأنه خيدر قبل العملية هذه اإلدعاءات غري صحيحة بتاتا
فلقد رأينا أن األخ الكيين الذي تطوع مبأل إرادتـه  , ضد القوات احملتلة اإلثيوبية دليال آخر على تان تلك اإلدعاءات الباطلة
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كما أننا حنرم التـدخني فكيـف   , لعملية بل شخص آخر مل يكن يف احلسبانيكن املنفذ الرئيسي لإكراه لالستشهاد مل  دون
احملطات االستخباراتية اليت تسعى وراء إجهاض هـذه  به وهو خمدر؟ هذا من البهتان املتشر يف كيف يلقى الشاب ر, بالتخدير

د هو أكرب سالح لدى ااهدين اليوم لذا ال عجب أن إن سالح االستشها, العمليات اليت تردع أعداء اإلسالم يف كل مكان
نرى مثل حمطة العربية اململوكة من قبل آل سعود حتاول تشويه هذه العمليات اليت تفجعهم ألا تستهدف حلفـاءهم مـن   

م ونريويب وقـد  إنين عايشت شباب استشهادين ومها املنفذان لعمليات دار السال, األمريكان األعداء املعتدين علينا يف أوطاننا
, صاما هللا يف ذلك اليوم وليس كما يزعم برنامج صناعة املوت اليت تبث يف قناة العربية لتشويه ااهدين أن هؤالء خيـدرون 

مث هؤالء كانوا صائمني فمىت أخـذوا  , ولكن واضحني أوال كل استشهادي ال جيرب على العملية فاألمر متروك له وباالختيار
كنت مع األخ فيصل قبل رمي قنبلته للقوات الصليبية الكينية املدعومة من قبل اإليف يب آي واملوساد أثناء  وكما أنين, املخدر

كان الرجل لوحده ومل يكلف بالدفاع عن نفسه بتفجري قنبلته بل غريزته اإلنسانية اليت تـرفض الـذل   , حماولة اإلمساك بنا
إنه , هل نستسلم ألعداءنا أو نواجههم بقنابلنا, ولون القاء القبض عليهكيف يكون رد فعل من يرى أعداءه وهم حيا, واخلنوع

شخص كان معي بعد صالة العصر وكنا نتسوق وذهبنا للتصفح مث فوجئنا باألعداء فقابلناهم بقنابلنا فتقبله اهللا من الشـهداء  
ركزت على كالم الشيخ عشـور الـذي   ولو كانت العربية ذا الربنامج تسعى للتخفيف عن األمة ل, وبقيت على قيد احلياة

استضيف يف الربنامج أكد أن العمليات االستشهادية جائزة إن كانت تستهدف أعداء للدين واملستعمرين واحملاربني فهـذا ال  
أو  إننا هنا نؤكد أننا ضد العمليات اليت تنفذ يف األسواق العامة يف كل العامل سواء يف بالد إسـالمية , وهذا هو رأينا, بأس به

وحنن ضد التفجريات , غري إسالمية أو يف داخل املساجد أو الساحات العامة أو ممتلكات املسلمني وغري املسلمني ممن ال حياربنا
وال ننسى أننا أيضا ضد , االنتقامية الطائفية اليت ال أساس له من الصحة يف الشرع سوءا كان املنفذين من أهل السنة أو الشيعة

فهناك أدلة كثرية عن عمليات السي آي إيـه  , ذ من قبل املخابرات العاملية اليت هلا أدوار كثرية يف بث الفنتالعمليات اليت تنف
كان جيب علـى القنـاة   , هذا ليس خيال بل هناك وثائق هلذه العمليات, ,وجهاز االستخبارات الربيطانية يف جتنيد انتحارين

وال أدري هل , شمل كل عملية يف برناجمهم املسمى بصناعة املوتوال ت, مياتة احلقيقة يف هذه العلالعربية أن جتتهد يف معرف
ملاذا ال نرى مثل هذه الربامج فيمـا خيـص   , وال حول وال قوة إال باهللا, املوت سيارة خربانة وعلى الشباب إعادة صناعتها

ولكن ال عجب , القلة القليلة من مشاهديها ألن حمطة العربية ختشى أا ستفقد, بالعمليات اليت تنفذ ضد الصهاينة يف فليسطني
كما أننا نتعجب من تفرغ هذه القنوات هلذه , أن نرى عمليات املقاومة الفلسطينية يف هذه الربامج يف السنوات القليلة القادمة

ات الـيت  وهي ال جتتهد أبدا إلظهار احلقائق حول اجله, العمليات الفرعية اليت حصلت بسبب تدهور الوضع يف تلك الدول
وال توضح الدور احلقيقي اليت تلعبه املخابرات السـعودية واملصـرية واألردنيـة    , كانت سببا لتدهور الوضع يف املقام األول

أليس هذا أيضا من , واخلليجية بصفة عامة يف تأجيج الفنت يف لبنان وغزة مما يؤدي إىل إقتتال داخلي وقتل املئات من املسلمني
هرت التقارير اليت أوضحت أن أمريكا وبقرار من رئيسها كانت وال زالت ختطط لغزو غزة كي تلغي لقد ظ, صناعة املوت؟

عنـدما ال  , أي حرية وأي دميوقراطية يتحدثون عنـه؟ , فقد ظهرت أكاذيبهم حول الدميوقراطية؟, خيار الشعب الفلسطيين
ني الشعوب ومدهم باألسلحة املتطـورة كـي يقتـل    تعجبهم نتائج االنتخابات فهم يتبعون الوسائل القذرة يف زرع الفنت ب

األمريكية بأن الرئيس بوش هو من تـوىل هـذه   , )فانيت فري(وطبعا ظهرت هذه األخبار يف جملة , الفلسطيين أخاه الفلسطيين
ويتم , يحيث كانت اخلطة يف إعالن حالة الطوارئ رد رفض محاس خيار الكفر الرباعي العامل, العملية وبقيادة حممد دحالن

ألف من حزب عباس لكي يعيثوا يف األرض فسادا وقد وكلت مسؤولية التدريب للدول العربية الـيت   15تدريب أكثر من 
تصنع املوت ليل ار ألبناءها وال جتتهد هذه القنوات اليت تدعي احلرية يف فضح وبيان للناس أن هؤالء الزعماء هم من صناع 

ومن آتى باحملتل إىل أفغانستان هم الصانع احلقيقـي  , ل إىل العراق هو الصانع احلقيقي للموتفمن آتى باحملت, املوت لشعوم
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وليس من حيارب , ومن أراد أن يزيل محاس وكان جاهزا لتمويل حرب بني الفلسطينني هو الصانع احلقيقي للموت, للموت
يقدم هذه الربامج أن عدد اجلنود األمريكـان  هل أدرك من . أثناء حصول تلك الفنت واحلروب دفاعا عن كرامتهم وشرفهم

, وستزداد هذه األعداد يف املستقبل إن شاء اهللا 102م بعد عودم من مهامات عسكرية بلغت 2006الذين انتحروا يف سنة 
  .والسؤال املطروح من قتل هؤالء؟

دية ضد القوات األمريكية يف ال فرق بني شباب نفذوا عمليات إستشها, خبصوص عمليات االستشهادية أثناء املعارك
فاملسـلم  , أفغانستان أو العراق أو اهلندية يف كشمري أو الروسية يف الشيشان أو اإلثيوبية يف الصومال أو الصهيونية يف فلسطني

  .متاما كجرائدهم يف لندن, ئم األمة ال شيئ آخراإن هذه القناة مهها تدمري كل عز, هو املسلم واحملتل هو احملتل
وضد العمليات اليت تنفـذ يف دول غـري   , ال نزال نقول حنن ضد كل العمليات اليت تنفذ يف الدول اإلسالميةقلنا و

لكننـا مـع    ,مراكز غري مراكز صناعة القرار يف تلك الدول اليت أعلنت احلرب ضدنا إسالمية اليت تستهدف غري مقاتلني أو
ومة التابعة للدول اليت حتاربنا مباشرة يف ديننا وخترجنا من ديارنـا  العمليات اليت تستهدف القوات العسكرية واملؤسسات احلك

, وزعموا أننا صناع املوت وهم صناع احليـاة , إننا مع اهللا ولسنا مع العبيد الذين استسلموا للعدو, وتستعمرنا وتسرق خرياتنا
رذائل وحياة الركون إىل الذين ظلموا ومـن  أي حياة يصنعوا أهي حياة النفاق والعلمنة والذل واهلوان واخلالعة ونشر كل ال

, إن احملي هو اهللا وليسوا هـم , أجل الدنيا وعبادة األموال ونشر القنوات املفاسدة املفسدة؟ أهذه هي احلياة اليت يسموا حياة
لذا , ان آخرونقبل أن اإلنسان يكون سببا يف بعض األحيان يف مقتل إنس, كما أن املميت هو اهللا وليس أحد ميلك روح أحد

فقتل النفس بغري حق وأؤكد هنا , جيب أن يكون تلك العملية موافقة للشرع كما شرحت وإذا مل توافق الشرع فنحن ضدها
كقتل احملتل لبالد املسلمني وقتل من قتـل نفسـا دون   , ويعين أن اإلنسان ممكن أن يقتل بوجه حق, كلمة بغري حق أنه حرام

فهناك املـوت والـدمار   , ينبغىي على هذه القنوات أن تربز الوجه البشع للعدو, إىل ذلكوقتل قطاع الطرق وما , وجه حق
, ؟اليومي الذي يأتينا من قبل األمريكان وحلفاءها ملاذا ال نرى برامج هلذه الثقافة احلربية اليت متسح اليابس واألخضر يف ديارنا

ية اليت أعلنت كل أنواع احلروب ألمتنا بل كان ذلك األمر بـالعلن  إننا مل خنفي نوايانا عندما أردنا مواجهة القوى االستخراب
  .واهللا أعلم

لقد كانت الضربة اليت استهدفت القوات اإلثيوبية قوية وهي األويل من نوعها اليت تستهدف القوات اإلثيوبية احملتلة  
وكذلك , حتدث احملللون عنها يف عدة مرات يف الصومال وقد أحدثت ضجة عاملية وكنا نشاهد األخبار يف القناة اإلثيوبية وقد

 ,هاكانت إدارة احملاكم يف جيبويت حتت الضغط اإلعالمي إلدالء بأي تفاصيل عن تلك العملية وبسبب أم ال يعرفون شيئا عن
هم أننا نعلـم أن  امل, اكتفوا بالقول بأن اإلثيوبيني أنفسهم هم من نفذوها لزعزعة األمن يف بيداوا والجياد مربر للبقاء فيهالقد

إننا نصنع األخبار واإلعالميون والسياسيون يتولون "وكما قلت سابقا , هذه التصرحيات كلها لالستهالك اإلعالمي والسياسي
وكيف هي , فما يهمنا هو كيف سنصمد يف مواجهة العدو, وال يهمنا آراء احملللني, "التحليالت والتراهات اليت ال أساس هلا

والعجيب أن أعضاء الربملان اإلثيويب كانوا قد صوتوا لقرار جديد ينص على إرسال مزيدا مـن اجلنـود إىل   , جتهيزاتنا لذلك
وأقول قنبلته للتأكيد يف شـرعية  , ويف نفس اليوم فجر أخونا جبري قنبلته املكونة من سيارة مفخخة يف قوات العدو, الصومال

وف العدو والتأكد أن العودة مستحيلة وليس كما يقوله بعـض علماءنـا   العمليات االستشهادية واليت مبثابة االنغماس يف صف
فلو دخلت قوات مملكـة  , ولكن علمتنا األيام أن فتاواهم تتغري حسب رغبة امللك, احملترمني الذين ال نساويهم يف علمهم أبدا

, ادية بعد أن كانت حمرمةفليس من العجب أن نرى فتاوى جديدة جتيز العمليات اإلستشه, آل سعود يف حرب ضد عدو ما
فهناك علماء حرموا أشياء اتباعا للعادات مث تبني الحقا أن تلـك  , وهذه السياسة متبعة من قبل بعض علماء يف بالد احلرمني

إننا مع فتوى الشيخ األلبـاين  , إننا حنب علماءنا ولكننا سئمنا من الفتوى السياسية اليت ختدم قوات السالطني, ةاألعمال مباح
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وهـذا  , ه اهللا والذي أجاز العمليات االستشهادية إن كانت ضرورية بالنسبة لقائد املعركة ولتكن ضد األعداء احملـاربني رمح
وال ختدم فتاواهم , نقيض ما يقوله السلفييون اجلدد الذين يدعون أم أتباع للشيخ األلباين وهم أتباع للحكام وأفكار احلكام

وهذا ليس أمر خمفي , هؤالء احلكام رسل أو أم ال خيطأون أو ال ينبغي ملسلم أن خيطأهم وكأن, لألسف الشديد إال احلكام
فهناك قوانني , فقد وجهت وزراء اإلعالم حكام بالد العرب واملسلمني ضربة جديدة حلق الفرد أن ينصح ويعلن ما يراه خطأ

لقد قبل مبن قـال لـه   , ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأينهم من رس, جديدة حتمى هؤالء احلكام كما لو أم أنبياء معصومون
ألنه صلى اهللا عليه وسـلم  , ومل يقتله ومل يسجنه ومل يأخذ حقوقه اإلنساين بل نبه خلطره يف املستقبل, "إعدل فإنك مل تعدل"

العدو الغازي احملتـل   إن لدينا أسس شرعي بالنسبة للعمليات االستشهادية اليت تستهدف, ال يقتل الناس رد النقد أو الرأي
فهناك , إن قتال العدو يف سبيل اهللا واجب شرعي وخيتلف الوسائل يف فعل ذلك, وهي وسيلة من وسائل التنفيذ, واحملارب لنا

وهناك من يهامجه بسالح فيقبل كذلك بسالح مماثـل أو  , ومل يقل أحدا أنه انتحر, من يهاجم العدو بسكني فيقبل برصاصة
وهناك من ميسك القنبلة بيده فإذا اقترب من , طن 7يهاجم بقنبلة حيث يلقيها للعدو فيقابل بقنابل تزن  وهناك من, بصاروخ

وهذا كمن محل السيف وقطع صف العدو وهو يعلم أنه لن ينجو وهذا حدث كثريا يف التاريخ اإلسالمي ومل , العدو فجرها
ضبط خبصوص املفخخات سواء كانت يف السيارات أو محلـها  وهذا ما جيري بال, نسمع أحدا أن قال بأن هؤالء انتحاريون

كمن محل سيفا كبريا أو سكينا صغريا أو كمن محل مسدسا , خيتلف القنبلتني يف احلجم فقط, املقاتل يف سبيل اهللا يف جسمه
وهنـاك  , هذا هو كل شيء لقد اختلف احلجم فقـط , ففي النهاية هي قنابل كبرية أو صغرية, وواجه من حيمل رشاش كبري

ويريدوننا أن نعود إىل القرون املفضـلة ونتـرك   , بعض العلماء الطيبون األحباء لدينا يتحدثون عن آداب وأخالق لقاء العدو
, فهم يدعوننا أحيانا ملواكبة العصر يف كل شيئ مامل يكن حرامـا , ويف هذا تناقض ألقواهلم, تطورات العصرية يف املواجهات

أما دنياويا وتقدميا وعصريا , إننا مطالبون شرعا أن نتبع تعلميات القرون املفضلة عقديا, يف احلرب فكيف مينعوننا من مواكبته
لقد , ال يأتيين شيخ وجيربين على السري بني املدينة ومكة بالفرس أو بالسري حبجة أن الرسول فعل ذلك, فقد تغريت كل شيء

كيف يريد بعض علماءنا منا أن نتبع نفس أساليب الصـحابة يف  ف, فعل ذلك ألن يف عصره مل يكن هناك وسائل نقل حديثة
سياسات  تلقد اختلف, لقد اختلف نوع السالح لقد اختلف الوالءات السياسة والعسكرية, املواجهات وقد اختلف كل شيء

لو قيل له  والسؤال املهم هو كيف سيكون رد فعل الصحايب, احلرب العصرية عن تلك اليت كانت يف عهد الرسول والصحابة
كيف لو مسع الصحابة رضوانه اهللا عليهم , أن يف زمننا كان من املمكن رمي سهم واحد ومن خالله يقتل مليون نفر أو أكثر

سة زر واحد أن يرسل صاروخ إن رجل واحد قابع حتت األرض يستطيع بلم, ذه املعلومات؟ وهذا ما حيصل اليوم يف عصرنا
أريد أن أقول بأن أساليب احلرب قد تغريت فال ينبغي من علماءنا أن يطلبوا منا الرجوع لتلك  ,قتل املاليني يف حلظاتواحد ل

إن , ألن ذلك سيؤدي إىل التقاعس وعدم التقدم والبقاء يف الوراء فيما سيسرع العدو إىل التقـدم تقنيـا  , الفترات اليت ولت
كما أن العدو يستخدمها للنيـل منـا   , فجريات بكل وسائلهاالسالح األنفع يف يومنا والذي نستخمه للنيل من العدو هو الت

مث ومث فهو جيهل حقيقة عصرنا , أما من يريد أن يرجع احلرب بأن يكون صفني مباشرين ويبدأ باملبارزة أوال, واحلرب كر وفر
  .وخفايا احلرب وال جيدر به أن يتحدث باحلروب مادام مل جيرا

ومل خنفي كجهة إستخباراتية املعلومات , ية اليت استهدفت القوات اإلثيوبيةلقد كثرت اجللسات خبصوص تلك العمل
, عما حصل فقد أوضحنا للمسؤولني وجهة نظرنا وما حصل بالضبط وقد حزن األخ االستشهادي الكيين عندما مسع النبـأ 

العملية لك ولكن اهللا اختار األخ  لقد خططنا"قلت له , وآتنا وهو غري راض مبا حصل ولكننا أوضحنا له أن اهللا خيتار الشهداء
  .وأكدت له أننا مل نبعده من العملية بل وقعت دون إرادتنا, "جبري والسائق من عوام الناس ليكونوا شهداءه يف تلك العملية
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  العالقات ما بني اإلخوة
  

دث يف اجلنوب دون علـم  مل تكن العالقات بني قيادة اجلنوب واحملاكم على ما يرام فهناك الكثري من األمور اليت حت
وحتدث بعض القيادين منها معي لكي أنـزل إىل اجلنـوب   , لذا كان على احملاكم التوصل إىل حل هلذه املشاكل, من احملاكم

مل يكن هناك جملس شورى , كن التنازع يؤدي إىل الفشل دون شأل, للتحقق من األمور وإنشاء رابطة قوية بني اإلخوة مجيعا
و وجوبا السفلى ويف هذه األثناء كان األخ أمحد مدويب وهو صاحبنا يف كيامبوين كان هو وايل كيمساي, كحقيقي لإلدارة هنا

لطلب املساعدات املالية فقط وكنا نعلم حقيقة ما جيري يف الكواليس حيث أن هذا الرجل مل يكن لديه وقد جاء إىل مقديشو 
لقاعدة وحماولة فصل اجلنوب عن احملاكم حبجة أن احملاكم ال يطبقـون  أي نية يف توحيد احملاكم بل كان نيته إستغالل شباب ا

الشريعة بصدق وهذه هي املصائب اليت أدت إىل إرجاعنا إىل الوراء حيث كل من دب وهب يظن أنه من يريـد الشـريعة   
ننا ترك املنصب من ميكأال , لوحده ونسي أن من أساس الشريعة اإلسالمية توحيد صفوف املسلمني ولو على حساب املناصب

أجل توحيد صف املسلمني ولكن ذلك مل يكن ليحدث ملثل هؤالء الذين وضغوا املنصب نصب أعينهم أصال وكنت أعلـم  
, جيدا حتركات أخونا أمحد ونبهت أخانا طلحة كثرية عن أولئك الذين يستغلوننا كواجهة عسكرية وعاملية لفرض أجنـدام 

وكمـا  , قبل أي أحد ملصاحله بل ممكن يستغلين أي مسلم من أجل مصلحة الدين واإلسالمأخربته أيضا أنين لن أستغل من و
قلت فقد كان هناك إجتماعات أولية لوضع قيادة جديدة للمحاكم يف كل اإلدارات وأخربت اجلميع أن كيسمايو حتتاج إلينا 

ولكنـهم يلومـون احملـاكم إذا    , منفصلني إدارياألننا نعلم من فيها ومن فيها لن يقبلوا بأحد أن يتدخل يف شؤوا فهم شبه 
تأخرت يف مساعدم ماديا رغم أن ميناء كيسمايو حتت سيطرتنا حنن الشباب وهذا امليناء كان يدخل مليون دوالر يوميا قبل 

فوا من أن يستولو عليه الشباب أصبح اآلن ال يدخل غري مئات اآلال ف من الدوالرات يف جتارات بسيطة ألن كل التجار خا
اإلدارة اجلديدة وكنت أخرب الشباب بأن التجارة جيب أن نفصله عن صراعنا اجلهادي وأن أي سفينة تأيت للتجارة جيـب أن  
 تسهل هلا أمرها متاما كما نفعل يف مقديشو فهناك السفن اإلسالمية وغري اإلسالمية وحنن ال جنرب أحد أن يدخل يف اإلسالم أو

لدينا العيون يف كل مكان وقد  كنا نعاقب أي حبار إذا مسك متلبسا فقد كان, جر غري مسلماأنه ت نتهم أحدا دون دليل رد
ألقينا القبض على كثري من هؤالء ويتم طردهم من الصومال حيث خنرب مسؤول السفينة أن ذلك الشخص غري مرغوب به يف 

 كيسمايو فكانت هناك صراعات يف السـطلة حيـث   الصومال كانت األمور تسري على ما يرام يف مقديشو واحلمدهللا أما يف
بعض شباب املرحيان شعروا باالحباط لعدم توظيفهم وقد استقال األخ عبداهللا إيش كي وهو من لوق وترك قيادة الشرطة بعد 

واإلدارة فضيحة قتل اجلرحى يف املستشفى وعدم تركيز القوة الداخلية يف يده حيث أن العسكرين متكنوا من التجارة والشرطة 
ولكن عندما يكون ذلك األمر رد , وحنن لسنا ضد ذلك إن كانوا متخصصني, العامة وكانوا ميثلون كل شيئ يف كيسمايو

فيجب أن يكون هناك شخصيات متخصصة لتلك املناصب كي نستطيع أن حناسب من خيطأ , حب القيادة هذا ما كنا نرفضه
احد منا خيطأ وجيب أن يعترف بأخطاءه اليت ختص العمل العام وحيـتفظ بذنوبـه   ألننا بباسطة لسنا مالئكة وكل و, يف علمه

  .اخلاص مع رب العاملني
ولكي نسعى لتصليح ذات البني قابلت أمحد مدويب يف فندق رمضان يف مشال مقديشو وهذا بعد أن جناهم اهللا مـن  

إىل كيسمايو لتفعيل جهاز األمن واإلستخبارات وأخربته أخربته أنين سأُرسل رمسيا , شر األعداء عندما رجعوا من كينيا ساملني
مـن جـانيب مل أرد أن   و, مبا أخربته وكان يتهرب مىنوحسب خربيت مل يكن مرتاحا , عن اإلجنازات اليت متت يف مقديشو

سـافروا  أفاجئهم دون علمهم  وقد وعدين بأن نسافر يف قافلة واحدة إىل اجلنوب ولكنه لألسف الشديد دبر سفره بسرعة و
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ونسي هؤالء , دون إعالمنا وهذا كان جوابا واضحا أنه ال يرحب يب يف كيسمايو وقد فهمت الرسالة فاللبيب باإلشارة يفهُم
فلست ذاهبا إىل هناك لبناء مرتل خاص يب أو لبناء مجاعة أو جلمع ضرائب , يف املقدمة بل مصاحل اإلسالم ا مل نضع مصاحلناأنن

وينسى هؤالء أن كل اإلتصاالت بالباكستان , بناء على طلب من احملاكم اإلسالمية لبناء اجلهازاجلديدبل أذهب هناك , املوانئ
ومل أكترث كـثريا بـل   , ولكن ال حياة ملن تنادي, كانت تشري بأن زوجيت ستصل قريبا وكان جديرا يب أن أبقى من أجلها

  .تابعت عملي كما ينبغي
من األخ عبد اجلبار أن يتصل باألخ عبداهللا إيل جي وخيربه بأن يسافر إلينا طلبت , ولكي ال أفاجأ عندما أصل هناك

لقد أردنا أن نسمع من قريب ما جيري , وقد تأخر كثريا والسبب هو نزول األمطار الغزيرة وإغالق معظم الطرق, يف مقديشو
شبابنا السابقني يف كيامبوين ومسؤول  يف اجلنوب ومن أبناءها وهذا األخ هو من قيادات احملاكم ومن جملس الشورى وهو من
وهو أخ ثقة وال ميهه إن كان احلق , يف ُدبلي وهو من أوصلىن من احلدود إىل مقديشو عندما دخلت الصومال يف الشهر الثامن

اليت  وكانت قيادة تلك املنطقة, معه أو ضده فقد كان يتحرى احلقيقة وقد مسع باالشعات الكثرية اليت تلقى علي يف كيسمايو
أقصـد  , احملاكم ال تريد الوحدة مع احملاكم خترب الشباب بأن األخ يعقوب يريد بناء قوة خاصة به وأنه يريد فصل الشباب عن

وأنـا فسـرت   , فبدأت تلعب باإلشاعات, ت عكست كل شيء ألا رأت أننا يف الصواب وهي يف اخلطأهنا أن تلك اجلها
مل جيد من حيسد علينا إال األقاويل اليت تنبع من عدم قبـول إجنـازات األخـرين    ,يهذلك األمر أنه من احلسد الذي ال نفع ف

وكنا نقول , والشعور بأننا نعمل من أجل مصلحة اجليمع وليس من أجل مصلحة اجلنوب أو الشمال أو تلك الفئة أو األخرى
حرضنا مجيع شباب احلركة وأشغلناهم  فنحن من, للجيمع أن من يعرفنا ويعمل معنا من قريب  فسريى بوضوح حقيقة األمور

يف جهاز احملاكم حملاولة توحيد صفوفها وعدم البقاء يف اخللف فيأيت العلمانيون وهم من املسلمني الذين هلم أجندم اخلاصـة  
ن نقطع هـذا  لقد أردنا أ, فيشغلون املناصب يف املستقبل مث يبدأ الشباب ااهد بالتذمر والقول بأن احملاكم مل يوفر هلم شيئ

عن  على ذلك وسوف حتكي األيام لقد أشغلنا من استطعنا يف عدة جماالت خدمية يف كل الوزارات واحلمدهللا, الطريق عليهم
فنحن ال يهمنا رضى بعض الناس الذين وضعوا أنفسهم معاير على اإلسالم فإذا خالفتهم فقد خالفـت  , جهودنا إن شاء اهللا

ال يهمنا رضـاهم  , الذين مل يفهموا معىن التنازع وذهاب ريح املسلمني بسبب نزاعام التافهةشرع اهللا وهذا ما يظنه هؤالء 
  . متاما فاهللا هو غايتنا وإن مل يسخط منا فال بأس بسخط اآلخرين

, لقد جلسنا مع هؤالء وأوضحنا لكل من ينشر تلك اإلشاعات بأن العمل امليداين هو الذي حيدد حقيقـة أعمالنـا  
فكما قلـت سـابقا فهـؤالء    , وا يف هذه اإلشاعة شرعوا يف نشر إشاعة أخرى وكانت يف هذه املرة متس أفعالناوعندما فشل

لقد أشاعوا بأننا ال نريد القتـال يف  , يقيسيون الناس حسب إتباع خططهم وإن خالفهم أحد فسوف يوضع يف خانة املنبوذين
فالتعامل مع أمثاهلم , تخدم عقولنا مع هؤالء فسوف نعطل كل خططناوطبعا إن مل نس, اخلطوط األمامية بل البقاء يف مقديشو

وتركهم مع إشاعام إىل أن جيدوا أنفسهم يف الواقع احلقيقـي  , ال ينبغي أن يكون بردود األفعال بل االستمرار يف اإلجنازات
, لعمل اجلماعي واإلدارة املوحدةولو مل يكونوا وامهني أو حاسدين لغريهم لعلموا بكل بساطة معىن ا, فهم وامهون دون شك

ولكن هؤالء مل يكونوا يعترفون خبط بورهكبا وكل خطـوط  , وأؤكد أننا كنا يف اخلطوط األمامية أثناء نشر هذه اإلشاعات
بل أرادوا من اجلميع الرتول إىل كيسمايو واملشاركة يف القتال يف خطوطهم األمامية ومن مل يفعل ذلك يتهم أنـه ال  , احملاكم

وما حصل بالفعل هو أننا كنا مننـع  , لقد أشفقت كثري على هذه العقلية الرجعية اليت ال حتترم سوى هواها فقط, يد القتالير
بل قتاهلم جيـب أن يكـون يف   , هم ليس هناكلمالقتال يف اخلطوط األمامية ألن عكل شباب االستخبارات من الذهاب إىل 

هناك آالف اجلنـود يف  , باخلطوط األمامية فهم ال يفهمون أصل القتال وتعدد طرقهأما الذين ربطوا القتال , مواقعهم اجلديدة
, ملاذ يطلب منا إرسال حمتفرفني إىل اجلبهات بعد أن تعبنا يف بناءهم وتدريبهم ملهمات هي أصعب من القتـال , كل اجلبهات
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ولو حصل التعبئة العامة وطلبت , من جمرد القتال فهم ينفذون أعماال أكثر, نقدر أن نتسفيد منهم عندما حنتاج إليهم؟ال  ملاذا
وهنا سيظهر من يريد القتال ومن يستمتع بنشر اإلشـاعات  , احملاكم إرسال اجلميع للقتال فال أظن أن أحدا سيبقى يف الوراء

يـع إىل  جهة ما بضرورة القتال يف منطقة ما سـارع اجلم  فإذا أشاعت, أن أجاهد حسب اإلشاعةإنين كنت أرفض , التافهة
واألمر العجيـب  , ولست كذلك فاجلهاد ينبع من داخلي وأريده أن يكون خالصا هللا وليس تبعا للموضة أو تبعا ألحد, هناك

أن كل من مسع تلك اإلشاعات دافع عىن وأخربين عنها ومل أترك جماال للشيطان فقد كنت أبني هلم حقيقة الوضـع وأطلـب   
واحلمدهللا أن تلك اإلشاعات كانت تصـب يف مصـلحتنا   , ة األمنية وهي اإلستخباراتمنهم أن يعملوا معنا يف اللجنة السري

  .وكنا نتقدم خبطاة ثابتة لألمام, )وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم(
عندما وصل األخ عبداهللا إيل جي إيل مقديشو عملنا جلسة عمل سريع حيث شرح يل الوضع يف اجلنوب وتبني يل 

يسمايو هي تسعى لالنفصال فعال وكان من واجيب االسراع يف الرتول إىل هناك لتدارك األمر ولريى بشكل واضح أن إدارة ك
أما عبد اهللا , اجلميع أننا متماسكني وكنت أعلم أنه سيكون هناك معارضة شديدة لوجودي ولكنين مل أبايل ألن نوايانا حسنة

ومنها توطيد العالقات مع شـيوخ القبائـل   , سيري األمور يف اجلنوبإيل جي فقد أخربين ببعض املفاتيح املهمة اليت حنتاجها لت
عبـدالرمحن  (وفتح االتصاالت مع الشباب القادرين على تسلم القيادة األمنية يف هذه املرحلة وقد رشح يل األخ أبو دجانـة  

وافقـت  , كونه أمينالذي كان مسؤوال عن اجليش قبل أن يتفرغ للشرطة وهو شخص طيب ولكنه إداري أكثر من ) سريايل
على ذلك حيث سندربه على ختصصات وكيفية إدارة الشرطة يف كيسمايو واتصلنا به وتكلمنا معه وقد وافق مبـدئيا علـى   

فقد كان , وهذا األخ دجانة له ذكريات عجيبة معي قد ذكرا يف مرحلة كيامبوين, لحج مع والدهوعلمنا أنه متوجه لأفكرنا 
أقصد أننا كنا حمظوظني ألن كل هؤالء الشـباب  , ثة الغرق يف السواحل الكينية يف والية الموم يف حاد1994معي يف سنة 

فهمت متاما مـا  . حيترموننا ويعرفوننا حق املعرفة وال يستمعون إىل اإلشاعات الكاذبة اليت تقول بأننا نريد بناء قوة خاصة بنا
, م98كان يديرها بعد أن سافرنا إىل أفغانستان بعد  كيامبوين وهو صاحبنا القدمي يفجيري يف كيسمايو فأخونا أمحد مدويب و

لقد تفرد بكل شيئ يف كيسمايو فهو الوايل وهو من جيمع األموال يف امليناء واملطار وهو مسؤول الشرطة ومسؤول كل شيئ 
الواحد ال يستطيع أن حيسـم  وهذا األمر طبعا يؤدي إىل تقصري ألن الفرد , ويف النهاية فهو حتت أوامر األخ طلحة السوداين

لقد أخربت األخ عبد اهللا بـأن إدارة احملـاكم   , وجيب ترتيب األمور وإعطاء املسؤوليات ملن يستحقها طبعا, األمور لوحده
على الرتول وهذا األخري قد المس األوضاع هناك ومل يأخذ كالمـه  ين وكذلك أمري حركة شباب ااهدتشجع اإلسالمية 

وهذا ليس كالما حتليليا بل حقيقيا فقد التقيت , يب هو نائبه يف احلركة إال أنه مل يكن يأخذ منه أي أوامرورغم أن أمحد مدو
بأمري احلركة األخ إمساعيل عرايل وهو من اإلخوة الذين يعتمدون على نصائحي يف كيفية سري احلركات السرية وكذلك إدارة 

وشرح يل كيف أن األخ حسن غين وهو , لكنه دون سلطة يف كيسمايووحتدث معي بكل صراحة أنه أمري احلركة , األعمال
ومبجـرد  , قد تعب من تصرفات إدارة كيسمايو اليت تعرقل كل جهوده, صاحبنا الذي أرسلناه ليتوىل مكتب األمن بدال منا

د حزنت هلـذه األخبـار   رجوعه من نريويب بعد جناته من أزمة الطائرة قدم إستقالته وطلب أن ينقل إىل اجلبهة يف غلكعيو وق
ألنين اخترت هذا األخ لصربه ولكن تبني يل أن اإلدارة يف كيسمايو ال يرغبون مبن يناصح أن يشاركهم الرأي ألن ذلك يعترب 

وهكذا طلب مين األخ إمساعيل يف عدة مناسابات الرتول إىل إىل كيسمايو لكي أستوضح األمر وأحاول , تنقيصا من سلطتهم
وقد , وقد تذكر كالمي عندما أخربته أن هدف الوحدة بالنسبة للجنوبني هو تكتيكي ومصلحي فقط,  جمراهاإعادة األمور إىل

بعد هذه النقاشات كلها أخربت عبداهللا إيل جي بأن الوقت مناسب للرتول وسأحاول معرفة ما جيـري  . رأى ذلك بأم عينيه
ولكي يكون أمر نزويل شـرعي  , الشورى هناك إن شاء اهللاهناك بنفسي وهديف هو توحيد الصفوف وترسيخ سلطة احملاكم و

لذا طلبـت  , ومدعوم طلبت منه أن يبني يل موقفه احلقيقي من سلطة احملاكم وإدارته املركزية وقد بني يل أنه ممن يؤيدها بقوة
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وقد تعجبوا , هلممنه أن يذهب إىل جملس شوى التنفيذي وتقدمي نفسه ألعضاءها وشرح هلم املشروع الذي درسناه مع بعض 
يعين اجلوبتني ) جوباوينكا(من أفكاره وصدر مرسوم إداري من الرئاسة بتعيني عبد اهللا إيل جي رئيس قسم اإلستخبارات يف 

فنحن , وأكدت له بأن ال يفصح للرئاسة أنه يعمل مباشرة معي, السفلى والوسطى وهذا منصب أكرب من منصب الوايل طبعا
وبقي لنا األمر األصعب وهو كيـف  , أن يكون األمر سري كما نفعل مع األخ مجال يف مقديشوال نظهر أبدا ألحد وجيب 

لقد جنحنا , نقنع الناس يف اجلنوب بأن االستخبارات هي الواجهة املشرقة واخلفية اليت تدير األعمال النافعة للمحاكم اإلسالمية
  . ىل اجلنوبيف مقديشو وما حوهلا واحلمدهللا وبقي لنا أن نصدر التجربة إ
فقد تطورت األوضاع يف اجلنوب بسـرعة لقـد نفـذت إدارة    , كان الوقت مير بسرعة وقد ظهرت بوادر احلرب

اجلنوب خطتها دون أن تراعي أحد فقد ضغطت للحرب وكانت قوات الشباب تتقدم كل يوم إىل أن وصـلت مشـارف   
وبال , )داينونا(احملاكم يف بورهكبا كانت تسيطر على منطقة  متاما كما أن قوات, وهذا يعين أم يقتربون من بيداوا, دينصور

لذا طرأ أمر جديد لقد أقدم األخ عيسى الكـيين علـى مواصـالت    , شك فالقوات اإلثيوبية لن تشعر باالطمئنان على ذلك
ورا جبلب وافمـدو  العمليات اليومية اليت ال تتوقف وقد نصرهم اهللا سبحانه يف مطاردة قطاع الطرق الفارين من كيسمايو مر

لذا يكون بيداوا يف خطر كبري ألننا يف بورهكبا وعيسـى يف  , وغريها و وصلوا إىل دينصور وقد دخلوها بعد معاركة طاحنة
دينصور وكما قلت سابقا فقد كان هناك جلسات طويلة الختاذ قرار بشأن اهلجوم على بيداوا أو إبقاء الوضع على ما هـو  

القارئ فجبهة اإلخوة وشباب احلركة مل يعطوا احملاكم أي فرصة فقد بدأوا بالعمليات ضد القوات ولكن كما ترى ايها , عليه
وجيهل بعض هؤالء الشباب أن من احلـروب التريـث   , اإلثيوبية فيما بعد دينصور لكي تضغط على احملاكم ملواصلة احلرب

ال واالنتصارات على قطاع الطرق وغفلوا أن العدو لقد أخذم النشوة والقت, ودراسة العدو وجتميع الصفوف وعدم التسرع
جهل هـؤالء  , الذي سيقابلهم هو أكثر تنظيما ودراية باملنطقة ألم يستخدمون األقمار الصناعية عرب أصدقاءهم األمريكان

لـيت تـدرب   فما بعد دينصور تنتشر أكرب معسكرات القوات اإلثيوبية ا, الشباب أم قد دخلوا مرحلة جديدة يف املواجهات
لذا جيب أن نكون حذرين جدا , )مناس(وبالذات يف منطقة , ألف جندي من قوات سلطة عبد اهللا يوسف 8000أكثر من 

يف التعامل مع القوات النظامية فهم ليسوا أمراء حرب بل قوات نظامية لديها روح قتال وجهاز إداري منظم وسالح إشـارة  
يل حتركات الشباب عرب األقمار الصناعية والطائرات التجسسية اليت تطري فوق كل قوية وفوق ذلك أمريكا تزودهم بكل تفاص

, هذا هو الواقع وحنن جيب أن نتعامل مع األحداث حسب األسباب اليت لدينا جيب أن نتبع األسباب كي نـنجح , الصومال
عندما نعلن احلرب عليهم فيجب أن  أما, ولكن عندما نكون يف وضع الدفاع لذا نتوكل على اهللا ونواجه العدو حسب قدرتنا

  .وهذا ما مل حيصل متاما, نكون قدر ذلك األمر
وال , "شبس"يف يوم مجعة من أيام اهللا كان الشعب جيتمع يف ملعب كرة القدم يف مشال مقديشو وبالذات يف منطقة 

إىل ) غلوبـل (ذات نقل من داخل فنقد ننسى قصة هذه املنطقة فقد ُسلم أخونا عيسى الترتاين لألمريكان من تلك املناطق وبال
يف ذلك اليـوم كـان   , أوروبا ودول عربية إىل بغرام ها إىلمطار سري صغري حيث أدخلوه يف طائرة لألمم املتحدة ونقل عرب

لذا طلبنا من اجلميع االنتشار يف كل املباين الطويلة احمليطـة بامللعـب   , على جهاز االستخبارات ترتيب الوضع قبل املظاهرة
وقد , لضمان سالمة املشاركني فقد كان الشيخ شريف والشيخ يوسف عيدعادي وكبار الوزراء يشتركون يف هذا االجتماع

وخصصنا فرقة خاصة للبقـاء  , توىل جهاز االستخبارات مهام االمن الكامل وترتيب أمكان الصحفيني والشعب وما إىل ذلك
عداء وهي اليت كانت وراء تسليم االخ عيسى إىل األمريكـان كمـا   على سطح فندق غلوبل املعروف أن صاحبته موالية لأل

لقد جنحت املظاهرة وشاركت اجلزيرة واليب يب سي وحمطات عاملية , ومنه ميكن ألي قناص أن يقتل اجلميع يف امللعب, ذكرت
ـ , أخرى يف تغطيتها ن سـياريت ومل  وكنت داخل سياريت وأثناء ذلك عملت اجلزيرة لقاء خاص مع شيخ شريف بالقرب م



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
120  

 

 War against Islam                                    120الحرب على اإلسالم                                                    
 

ظهر ألحد ال للمحـاكم  ل شيء وراء الزجاجات املظللة ال أكنت أراقب ك, يعرف املراسل وال الشيخ شريف عن أمري أبدا
  .وال لإلعالم

النساء باألسـلحة   تظهر, أثناء ذلك التظاهر ونشوة الشعب وإبداء استعداده للتطع من أجل الدفاع عن الصومال
, دارس ومسيت بفرقة اإلستشهاديني وهتف اجلميع ضد التـدخل اإلثيـويب يف الصـومال   وظهرت فرقة خاصة من طالب امل

ألن اجلو كان ممطـرا يف  , وكانت قيادة احملاكم جتلس يف املرمى الشمايل للملعب وقد خصصنا هلم طوربال لكي يغطي املرمى
لتحدث معه كانت األصوات اخللفية عبارة وعندما بدأت ا, أثناء كل هذه األحداث اتصل األخ عيسى الكيين بنا, ذلك الوقت

حتدثت معه وأخربين بـأن القـوات   , عن تفجريات وأصوات إطالق نار وقد عرفت مباشرة أن هناك معارك تدور يف احلال
  , جندي مدعوم بالدبابات حملاولة االستيالء من جديد على مدينة دينصور 1000اإلثيوبية تتقدم بأكثر من 

  مباشر مع القوات اخلاصة اإلثيوبية يا أخي إننا يف قتال -
  ,سألته يف اهلاتف, "كيف نستطيع مساعدتكم, ثبتكم اهللا" -
  إم بأعداد كثرية ويتقدمون كاملوجة -
لذا حترك ببطـئ شـديد   , فهؤالء ميلكون اجلو, ألن ذلك لن يفيدك, ال تتقدم لألمام كسهم, أخي انتبه جدا" - 

هـل  , مث ميكنك بعد ذلك عمل هجوم مضاد من اخللف ومن األطـراف , العدوووزع الشباب جمموعات لكي تلتف حول 
  ,كانت اإلتصال مشوش ولكنه مسعين وأجاب قائال, "تسمعين

  يا أخي أطلب من اجلميع أن يدعو لنا بالنصر, نعم أمسعك يا يعقوب -
جهون ألول مـرة  فهم يوا, لقد علمت حجم الوضع هناك, وانقطع اإلتصال, "أبشر يا أخي سوف أفعل ذلك" -

مث طلبت من مسؤول , قوات منظمة تتقدم رغم كثرة القتلى يف صفوفها ونصحته بعدة كلمات لكي أطمنه أننا معه دون شك
وقد بشروا الشعب مبا حيصـل يف  , اإلعالم يف اإلستخبارات بأن يوصل خرب املعارك إىل قيادة احملاكم اليت كانت ختاطب الناس

وعرفت بأن الوضع يتغري بسرعة فقد عزمت القوات اإلثيوبية علـى  , دينصور على اهلواء مباشرة دينصور ودعوا إلخواننا يف
التقدم رغم اخلسائر الكثرية وكلنا نعلم أن احلكومة اإلثيوبية الديكتاتورية هي ال تبايل جبنودها وإذا رأيتهم ترى يف وجـوههم  

لنا من بيداوا بأن هؤالء عندما يرتلون إىل األسـواق يفاصـلون يف   ويظهر ذلك يف التقارير اليت تص, الفقر واحلرمان جدا جدا
واألمر اآلخر ال يوجد إعالم حر يف إثيوبية لتـبني للنـاس حجـم    , وإذا دخلوا قرية بوها بأبشع الطرق, أصغر موز لشراءه

مبا شاء إال أننا وضـعنا  وهذا عكس ما كان حيصل عندنا يف مقديشو فقد كان اإلعالم حر يتكلم , اخلسائر يف صفوف قواا
خطوط محر ال جيوز جتاوزها حيث أن احملطات اليت تشجع على اإلطاحة باحملاكم نعتربها خائنة للقضية وجيب تعزيرها أو تغيري 

  .اإلدارة فيها
ومع استمرار القتـال يف تلـك   , عندما تكلمت مع عيسى تأثرت كثري مبا جيري هناك يف ساحة املعارك بصفة عامة

وقد رفضت ذلك ملعرفيت أن مقديشو حتتـاج إىل محايـة ألن   , بدأ الشباب يطلبون اإلذن للذهاب إىل جبهة دينصور املناطق
, كما عززت جبهة الشمال وبالذات يف منطقة غلكعيو, وكنا نطالب من احملاكم التركيز يف أمن املطار وامليناء, القادم أصعب

وعرفنا أم قد وصلوا إىل , لذي رجع ومعه الشباب الفارين من السجن يف اليمنويف هذه األثناء كنا ننتظر األخ أحد اليمين ا
وكنا نعلم أن تلك املدينة حتت سيطرة سلطة عبداهللا يوسف ودخول هؤالء إليها بـأي  , بوساسو ورمبا سيتجهون إىل غلكعيو

 اجلنوب هو أصل هذه املشاكل كلها لـذا  وطبعا مل أشغل بايل كثريا ذه املواضيع ألن ما جيري يف, طريقة ليس باألمر اجليد
وبعد أن اجتمع مع الشورى التنفيذي أعطي لـه ميزانيـة   , ورتبت نفسي مع عبداهللا إيل جي, ركزت على موضوع السفر

ومجعنا مخسون شابا هلذه املهمة ومت شراء سيارة الندكروزر ديزل جديد مـن نـوع   , خاصة لبناء االستخبارات يف اجلنوب
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كما استلمنا أسلحة وجعب وذخرية من خمازن احملـاكم  , ى من نوع برادو وخصصتا لالستخبارات يف اجلنوباملفتوح وأخر
, م لذا هذا األخ املسمى بـ عشرين كان حيبين جـدا 1993وكان من يتوالها أخ من إخواننا الذي شاركونا يف لوق سنة 

الفنادق ألن لديه خربة يف هذا اال وقد ذهبت معه إىل وكان عضوا يف االستخبارات قسم خمازن اجليش كما توىل العالقات ب
واستلمنا من جملـس  , وأخذنا أحسن األسلحة والذخائرة وجهزنا أنفسنا متاما, املخازن املدفونة التابعة لدولة سياد بري سابقا

, الر كمصاريف للسـفر واستلمنا مبلغ ألف دو, شورى احملاكم جهاز ثورية جديدة للتواصل معهم أثناء وجودنا يف املعارك
يف مقديشو بعيـدا  " فيال بيداوا"ومتت هذه الترتيبات كلها يف مكتب , لمنا برميل مائة لتر ديزل لالستخدام يف السفرتكما اس

وأثناء وجودنـا يف  , وباختصار كانت وزارة الدفاع تتعاون معنا بسبب عالقتنا املباشرة بقيادا, عن رئاسة احملاكم وروتينيتها
دوا رمسنا خط سرينا إىل اجلنوب وقررنا الرتول إىل دينصور أوال لتفقد األمر ونساعد يف وضع قيادة جديدة لتساعد األخ فيالبي

وهكذا تغريت مهمتنا من إدارية خمصصة لبناء جهاز إستخبارايت إىل , عيسى الكيين الذي فقد معظم قادته يف العمليات األخرية
  .قتالية

ظهرت يف مقديشو وقبل حتركنا مباشرة فقد فرضت السلطات الكينية حذر علـى   كانت هناك مشكلة جديدة قد
وعرفنا أنه قد حان الوقت ملنع نتبة القـات متامـا ومل   , الطريان إىل الصومال وحنن مل نغضب لذلك بل استغلينا األمر لصاحلنا

فأكل القات آفـة عظيمـة   , ربى للشعوبولست ممن يأمر باستخدام القوة يف معاجلة املشاكل الك, نستخدم القوة يف منعها
وطبعا ليست كآفة النفاق ومل يغري الرسـول  , كالسجائر وحتتاج إىل جهود مشتركة بني الشعب والدولة يف حل تلك املعضلة

ه ينبغي أن يعلم كل قائد أن هناك سبل جيعله حمبوبا عند شعب, بل استخدم الدعوة والكلمة الطيبة يف دحرها, آفة النفاق بالقوة
وحل هذه األمور تكون شاملة وقد رأينـا أن  , ومرضيا عند ربه ودون استخدام القوة املفرطة اليت ال ترضي اهللا وال املسلمون

طالبان سكتت عن السجائر بسبب قناعتها أن هناك أمور أعظم من ذلك ومل ترد أن تسننرتف طاقتها يف األمور الثانوية كما 
وقد شاء اهللا أن , الفرعيات واملشتبهات ركائز يف دعوا وتتجاهل احملكمات واألصليات تفعله بعض اجلماعات اليت تتخذ من

وعندما استأنفت الرحالت , فقد رفضنا أن تستخدم كينيا تلك الرحالت للترويج عن الفساد, تتأخر جميئ الطائرات عدة أيام
, لك الرحالت القادمة من نـريويب أو هرغيسـا  أصدرنا أوامرنا لالستخبارات بعدم التمكني من إدخال أي نبة قات ضمن ت

وفعال فقد ضبطت الكثري من الشنط من قبل إدارة اهلجرة وسلموها لالستخبارات يف املطار ومت حجزها مث بعد ذلـك يـتم   
ومن يومها منعت القات يف مقديشو بقرار رمسي وتوقعنا بعض املظـاهرات  , حرقها أمام اجلميع بعد إصدار احلكم من القضاء

بل راقبت الوضع مث بعد يومني سكت اجلميع بعد أن علموا أن هناك فوائد عظيمة ظهرت , مل تتعامل احملاكم بالقوة يف فضهاو
لقد استثمر أكثر من ربـع  , واهللا يغنينا من فضله إن شاء, ومنافع منعها أكثر من فوائد جتارا, بسبب وقف جتارة نبة القات

وفرحت الكثري من العائالت ألن أولياء األمور بـاتوا  , يبة بدال من استثمارها لنبة القاتمليون دوالر يف مقديشو ملشاريع ط
كما ازدهرت جتارة الشاي يف الشوارع ألن من يفتقـد  , يرجعون إىل منازهلم مبصاريف القات بدال من هدرها يف تلك النبة

  .القات يلجأة إىل شرب الشاي وهللا احلمد واملنة
تواجهنا يف مكتب اإلستخبارات فقد علقت يف أذهان الكثري من الشعب الصـومايل أن   كانت هناك مشلكة أخرى

اجلالية العربية وأهل براوا يتاجرون يف األفالم وغريها من األمور اليت ختص أخالق اتمع وحبثنا جيدا ملعرفة مـدى تفاعـل   
بعد أن أغلقت كل متاجرهم املخصص لألفـالم  ) ينمهرو(اجلالية العربية يف مقديشو مع احملاكم فقد كانت مهمشة يف منطقة 

, وركزنا بعض نشاطات االستخبارات يف تلك املنطقة لكي يتعاطف أهلها معنا ونبني هلـم حقيقـة األمـر   , اهلندية وغريها
 ولألسف الشديد كانت تلك املنطقة مشهورة سابقا باألفالم الفاسدة اخلالعية وباجللسات اخللوة احملرمة وقد أغلـق بعـض  

املتاجر اليت مل تلتزم بتعاليم الدين اإلسالمي أما عدا ذلك فقد كان الناس حيبوننا ونتواصل معهم جبدية وكانت لدينا معـارف  
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كما أصبح لدينا عيون من العرب ختربنا بكل تفاصيل احلي وبالذات ما خيص باملخدرات وغريها وطبعا سلمت كل , بالعرب
عندما رأت احملاكم , ادة أفرع جهاز االستخبارات اليت وسعناها وأوجدناها حبكم الواقعهذه امللفات لألخ مجال األنصاري وق

نشاط االستخبارات مت إصدار مرسوم من وزراة الدفاع والشورى الستالم مبىن املخابرات السابقة املوجودة بالقرب من قصر 
ذلك فقد بدأنا نرى بعض النجاح وطبعا كنـا نسـعى   وفرحنا ل, الرئاسة ولواقع وراء وزارة اإلعالم اليت بدأت بعملها قريبا

هاز كله مـن شـارع   وكلفنا مجال األنصاري مبتابعة تفاصيل ترميم املبىن وانتقال اجل, لتوسيع أفرع اجلهاز إن أراد اهللا ذلك
اء املؤسسات لقد أسسنا نظام موحد ومربوط باحلاسوب فقد طبعنا بطاقات قوية ومجلية جلميع أعض, املبىن اجلديدالورش إىل 

احلكومية التابعة للمحاكم وكانت بطاقاتنا املخصصة لالستخبارات مشفرة بالكومبيوتر بنظام متقدم جدا حيث ال يسـطيع  
لقد أردنا أن ندفع اإلخـوة يف  , أحد أن يزورها وإن زورها فسوف نعرف ذلك يف الكومبيوتر احمللي املخصص لالستخبارات

  .ة وكأننا يف دولة حقيقية رغم أن احملاكم مل تعلن ذلك بعدالصومال للتعامل مع األمور جبدي
وقد أخربين األخ عبـد  , يف هذه األيام الساخنة كنا نتابع أخبار وزيرستان ألننا ال نريد أن نفقد اإلتصال من جديد

ز سفر جديد وباسـم  اجلبار الكيين بأن زوجيت وأوالدي يتجهزون للسفر إلينا لذا كلفنا إدارة اهلجرة واجلوازات لترسل جوا
, أما اجلديد يف عمل اجلماعة هو أن جيل جديد قد توىل على املسـؤوليات امليدانيـة  , جديد ليتم استخدمه أثناء سفرها إلينا

والسبب هو أن اجليل القدمي غري موجود فمعظم قياداتنا يف إيران واألخرين هم يف داخل أفغانسـتان مـع الشـيخ أسـامة     
كما كنت أنا واألخ طلحة السوداين يف شرق أفريقيا بعيدون عن القيادة , ات الغربية احملتلة ألفغانستانويواجهون ليل ار القو

هو املسؤول عن العمليات اخلارجية يف أفغانسـتان  ) فهد مسلم(لذا مل أستغرب عندما عرفت بأن األخ أسامة الكيين , العامة
وهؤالء الشباب , عمليات ضرب مراكز التجسس يف القرن اإلفريقيوهو من خري شبابنا وقد شاركنا بكل طاقته وإخالص يف 

وهذا اجليل يتميز باحلماس مع قلـة العلـم   , هم من القاعدة ولكن من اجليل ما بعد السودان أو ما أمسيهم جيل فترة طالبان
, ة ألم فرغوا أوقام لـذلك فمعظمهم شباب مل يتموا دراسام الشرعية أو العصرية ولكنهم خرباء يف القتال واألمور األمني
وأن تتوىل مسـؤولية إصـدار   , لذا كان على اجليل القدمي وجملس الشورى واللجنة الشرعية بأن تم ؤالء لكي جيدوا توازنا

وال ننسـى أن  , الفتاوي ومناقشة كل عمل ميداين يف وزيرستان أو داخل الباكستان ألال تقع العمليات اليت ال مربر هلا شرعية
لذا كان عمـل  , اك بعض القيادات يف تلك املنطقة اليت ال زالت حتمل الفكر التشددي الذي جيرم كل من يعارض أراءهمهن

هؤالء الشباب من اجليل اجلديد من أصعب األعمال ألم لن يتستطيعوا أن يعرفوا حقيقة األمور ألن األوامر تأتيهم من وراء 
لـذا نـرى الكـثري مـن     , شرة بقيادة اللجنة الشرعية للقاعدة اليت تتواجد يف إيرانالكواليس ومن قبل قادة غري مرتبطني مبا

, وهذا أمر  يشعرين بالقلق, 9-11أقصد القاعدة ما قبل أحداث , العلميات يف الباكستان اليت ال صلة هلا بفكر القاعدة األم
ننا كنا نسمع ردود من قبل القيـادة العامـة   مل تكن هلذه العلميات إن نفذت من قبلنا وأستبعد ذلك أي مربر شرعي كما أ

لذا لست متأكدا أن كل ما جيري يف الباكستان هو من قبل القيـادة  , ترفض تلك األعمال وأخرى تؤيد مع جتنيب ربطها ا
ن وأرجح أن تكـو , أو الدكتور أمين, اجلديدة من اجليل اجلديد ألن هؤالء لن يفنذوا عمل دون موافقة الشيخ أسامة مباشرة

فقد خطفت إرادة اجليش الباكستاين ووجهوا إىل , املخابرات اهلندية وغريها من الغربية قد وجدت أرضية جديدة لتلعب بالنار
لذا ال يستبعد أن تكون هي اليت وارء كل الدماء الـيت  , وبقيت املخابرات اهلندية لتلعب كما تشاء, املسلمني من أبناء القبائل

أمـا  , ان باكستان أو القاعدة عندما ينفذون علميات فهم ال يستنكروا ألم قد درسوها شـرعية إن طالب, تسيل يف املنطقة
ألن خـط القاعـدة األم   , علميات الفوضى اليت ال صلة هلا بالدين أو مصاحل األمة فهي ال تعود إال ألصحاا ومن خطط هلا

الكيين من اإلخوة الطيبني وهو مطلوب أمريكيـا فقـد    وعلى كل حال فإن األخ أسامة, ليست قتال الشعب الباكستاين أبدا
أو ما ) العم عاصم(كما أن ولد عبداهللا تبارك , وهو كيين اجلنسية ميين األصل, م98لعب دور كبري يف علميات شرق أفريقيا 
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 مسـؤوليات  هذا الولد قد توىل, كان يعرف باألخ أبو عمر املغريب الذي خرج من سجن غوانتنامو ويعيش حاليا يف املغرب
إنه جيل يواصل أعمال أباءه وهذا ما نريده ولكن , إجتماعية يف باكستان بسبب أنه جييد لغات املنطقة كلها وهذا هو اجلديد

  .ليكن يف إطار الشرع والتعلم حىت ال تظهر األخطاء من جديد
  
  
  
  
  

  الرتول إىل كيسمايو
  
فقـد  , لقد حان موعد الرتول إىل كيسـمايو , وجه نصحت نائيب وكل رؤساء األقسام ليقوموا بأعماهلم بأحسن

وتركت , يار احلضرمكما تركت مهمة بناء املعسكرات لألخ عمر خمت, كلفته ليتوىل أمر االستخبارات وكل ما خيص الشباب
ين يف إنه األخ الذي استضاف, ملف األهل والشباب اليمين لألخ عبداجلبار الكيين وهذا األخ صاحب وفاء كما مسى بنته وفاء

ومل يقصر يف حلظة يف مسانديت فقد كلفته مبلف أم لقمان فهي تعرفه جيدا وكذلك األوالد يعرفونـه  , بيته يف كل هذه الفترة
أما جبهة بورهكبا فقد نصحت األخ يوسف الترتاين , فقد عاش معنا يف مقديشو أثناء ختطيطنا لعملية الصهاينة يف ممباسا, جيدا

بح ضغط كبري علي  فقيادة شباب احلركة واحملاكم على سواء كانت تطلب مىن على استمرار الرتول لقد أص, بأن يتوىل ملفها
إىل كيسمايو لترتيب الوضع األمين ألنه غري مستقر وال يوجد جهاز أمين حقيقي بل هناك شباب بالزي العسكري ليس هلـم  

األسواق وهذا هو كل شيئ وقـد قلـت سـابقا أن    ومعهم أسلحة ويدورون يف الشوارع و, أي خربة يف التعامل مع الناس
  .كيسمايو كانت تدار من قبل شخصيات ال تؤمن إال بقدرا فقط

قبل أن نرتب للرتول إىل كيسمايو مطرت السماء مطرا غزيرة جدا أدى ذلك إىل قطع الطريق املؤدي إىل دينصـور  
 كيسمايو ومن هناك سنقرر إما االستمرار يف العمل األمـين  من بورهكبا لذا عدلنا اخلطة وراجعنا إىل القدمية وهو الرتول إىل

وهو أخ خملص للعمل جاء إىل , )حنيف(جهزنا السيارتني وكان معي األخ عبد الرمحن الكيين , واإلداري أو التقدم إىل اجلبهة
 أنه عضو سري يف جهـاز  كما, وكان هو املساعد األول يل يف هذه الرحلة, الصومال للمساندة احملاكم ومعه زوجته الكينية

فنحن مل نكن نعطي اـال  ,  يف مطار مقديشو بسبب أنه يتقن عدة لغاتت حيث سلمناه منصب كبري املفتشنياالستخبارا
يف مطار عاملي كـأي  بل كنا نستجوم ونشعرهم أم , للشباب األوروبني وغريهم أن يأتوا ويدخلوا إىل الصومال بسهولة

نواياهم وكنا نرجع بعضهم إىل بالدم عندما نتأكد أن نواياهم غري طيبة وأفعاهلم يف امليدان ستضـر  معرفة هدفنا , مطار آخر
خنراط يف صفوف من يتهم احملـاكم  الاكان بعضهم حيمل الفكر التكفريي وأراد فقط الوصول إىل الصومال و, بقضية احملاكم

وكانت , ديشو بأنفسنا لكي نواجه هؤالء الشباب األوروبنيكنا نضطر يف بعض األحيان إىل الذهاب إىل مطار مق, دون علم
فمراسل اجلزيرة وغريها كانوا ينتشرون كـثريا يف مطـار   , الصحافة متر بنا يف كل حني دون أن يعرفوننا ومل نظهر هلم أصال

والـيت  , ديةلقد وصلتين شكوى حول مكتب قناة العربية السعو, مقديشو خاصة عندما يكون هناك رحلة لشخصية صومالية
ومل نتعقبها كثريا ألننا , تعرف من قبل ااهدين أا توايل كل األنظمة وتعادي ورمبا حبسن نية كل ما هو جهادي واهللا أعلم

لقد , حنسن الظن بالناس ولكننا عندما عرفنا أن نشاطها يتركز على تأجيج الفنت وإظهار عورات املسلمني فلم يكن بيدنا حيلة
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اإلعالم كبح هذه القناة وعدم تركها تتحرك يف مقديشو لوحدها ألا ال تنوى إال نشر أخبار عن عـورات   طلبنا من وزارة
, نشرها وكأن العيوب قد انتهت يف مملكة آل سعوديف مقديشو كي ت لقد أرادت هذه القناة أن تفتش عن أي عيب, املسلمني

قبل أن تتحـدث عـن   "فاملثل يقول , عيوب ملوكهم وأمراءهم؟ أو أن من يعيش فيها هم من املالئكة ملاذا ال يتكلمون عن
, لقد منعناها يف عدة مناسبات من التصوير والتجول ألن نواياها كانـت سـيئة أساسـا   , "يوبكن ععيوب الناس حتدث ع

ى إستعداد لضرب أو فهناك املتشديني الذين كانوا عل, وليحمدوا اهللا أننا تكلفنا هلا باحلماية والراحة أثناء وجودها يف مقديشو
وكنا مننع بشدة هؤالء ونبني هلم بأن هذه احملطـات  , ختريب مكاتب أي مؤسسة إعالمية غربية أو عربية ال تتوافق مع احملاكم

  . وإذا عرفنا أا تعمل ضد القانون فبوسعنا أن نطلب منها الرحيل دون إيذاء فهذا ليس من اإلسالم يف شيئ, دخلت بإذن منا
فزيادة على عبد الرمحن الكيين هناك أخني من أوروبـا  , عن الشباب الذين سريافقونين يف هذه الرحلة مادام أحتدث

وطبعا قد ذكرت أن صاحبهم الثالث كان مع اموعـات الـيت   , أرادا أن يسافرا معي ليستطلعا أمر الصومال إختيارا منهم
أمحد الصومايل وهو من إخواننا السابقني الذين حـاربو   وكان معنا أيضا صاحبنا, ختوض حرب العصابات يف أطراف بيداوا

وأما السيارة املفتوحة فقد , ومشهور جدا يف العمل اإلعالمي والفين وهو من أصول مينية, األمريكان يف التسعينات يف مقديشو
شو وهو من شـباب  كان فيها مخسة إخوة يف اخللف واألخ عبداهللا ومعه األخ شريف مسؤول التنفيذي لألمن يف مطار مقدي

وقد رافقنا يف , "هذه هي فرصتك"عام ومل يرها وقلت له  17االستخبارات وقد طلب مين إجازة لرؤية أخته فقد افترقا منذ 
  .هذه الرحلة

م متجهني إىل كيسمايو بثبات واحلمدهللا وقد ودعنا إخواننـا  2006حتركنا من مقديشو يف منتصف شهر ديسمرب 
اهللا أعلم بالظروف أيام وهذا قرارهم و 7حىت تأكدنا من قرار احملاكم اليت تقضي بالتقدم حنو بيداوا بعد مل حنزم حقائبنا , مجيعا

وحسب علمي مبجريات األمور فإن حركة الشباب يف اجلنوب كانت هي اليت تضغط , ختاد مثل هذه القراراتاليت أدت إىل إ
وعدم مجع كل شيئ يف مكان واحد , الكايف ريات األحداثعلى احملاكم لكي تستمر احلرب وهذا كان بسبب عدم الوعي 
, مل تكن للمحاكم خيار ألن اجلنود معظمهم من الشـباب , والتهاون يف قدرات القوات اإلثيوبية بسبب محاسة الشهادة فقط

ومل يقدر هـؤالء   ,لذا كانت هذه املسألة غري مرتبة متاما, وكانت هناك معارك تدور على أرض الواقع يف دينصور وما حوهلا
القادة حجم قرارهم ونرى ذلك واضحا فبعد أن التقى الشيخ حسن طاهر بقادة اجلنود قرر وضع جدول للـهجوم الشـامل   

كما أن وزير الدفاع الشيخ يوسف عيد عادي ونائبه أبو منصور الراحاويين والكثري من القادة كانوا , دون أي جتهيزات تذكر
وكان الشيخ شريف يف جولة سياسية يف اخلليج العريب عندما اختذت هذا , ج بعد إعالن احلربجيهزون أنفسهم للسفر إىل احل

وكان حياول إظهار حقيقة احملاكم اإلسالمية وإثبات للعامل أا أجدر أن حتترم فقد حلت قضية عويصة طالت , القرار الغامضة
حتل القضية الصومالية يف التسعينات بالقوة وباسم إعادة األمـل   على اتمع العاملي فقد حاولت هذا اتمع الدويل املريض أن

وشاء اهللا أن مير الوقت وميكننا سبحانه , وقد ردينا هؤالء الغزاة دون أمل بسبب معرفتنا املسبق لنوايا السيئة للواليات املتحدة
ولكن كما نعلم فالواليات املتحـدة  , وتعاىل حنن املسلمون لكي نعيد األمل للشعب الصومايل املسكني وهذا شرف كبري لنا

واحلمدهللا أننا لسنا جزءا من , األمريكية وحلفاءها تكره كل ما هو إسالمي بسبب تسلط الصهاينة على اإلدارة العاملية احلالية
قبل أن نلدغ فنحن املتمردون عليها وسنبقى كذلك إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها ألننا وببساطة لن ن, هذه املهزلة العاملية

فنحن مل نرد كجهة استخباراتية أن نواجـه  , إن قرار احلرب األخرية كان قرار محاسي غري مبين على معلومات واقعية. مرتني
كنا نود أن تسـتمر احلـرب   , اإلثيوبني مباشرة ألن ميزان القوى وهي سنة اهللا يف العباد مل تكن مكتملة لكي نواجه مباشرة

  . ت املواجهة املباشرةبتكتيكات العصابات وليس
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مجع تقدمي يف احدى مراكز األيتام القريبة مـن املدينـة    أفغوي وصلينا صالة الظهر والعصر اجتمعنا كلنا يف مدينة
وصلنا إىل مدينة براوا يف الساعة التاسعة مساءا وتعشينا البسـتا املطبوخـة بـالطريق    , وانطلقنا ظهرا متجهني إىل كيسمايو

عبد اهللا إيل جي هو أخرب وال خيفي على أحد أن , وصلينا املغرب والعشاء مجع تأخري مث حتركنا من جديد ,الصومالية كالعادة
 وكنا نواجه بعض املتاعب بسبب , ذه الطرقات فهو يعرف كل الطرق املختصرة وكنت دائما وراءه يف السيارة الربادوواحد

لسـفر  واصلنا ا, نسى أنه سبحانه وتعاىل فضلنا بامتالك سيارات جديدةالفيضانات اليت ضربت بالبالد ولكن بفضل اهللا مث ال ن
مننا على جانب الطريق يف منطقة مؤهولة باألسود وقد تعجب اإلخوة املهاجرون عنـد مسـاعهم   إىل ما بعد منتصف الليل و

رابعة صباحا قمنـا وجهزنـا   ويف الساعة ال, أصواا فلم يكونوا قد مسعوا مثلها من قبل وهكذا رحبنام يف غابات الصومال
وقـد  , وحتركنا متجهني إىل مدينة جلب ويف الساعات الصباحية وصلنا إىل القرية اليت قبلها وهي هارغيسـا يـري  , أنفسنا

استقبلنا من قبل إدارة احملاكم فيها وشربنا الشاي وتفقدنا سياراتنا وطلبنا من السلطات فيها أن تعلمنا بتفاصيل املنطقة وكان 
وكان اجلواب واضح أيضا من قبلـهم وهـو أن   , "هل الطرق ساكلة؟, هل نستطيع الوصول إىل كيسمايو"واضحا  سؤالنا

السيارات لن تعرب أبدا دون مساعدة أيادي أهل املنطقة وهم من األفارقة البنطو الذين مهشوا يف العهود السابقة أما يف زمـن  
وتشاورنا إما التقـدم وإمـا االنتظـار أو العـودة إىل     , ماليني اآلخريناحملاكم فقد عملوا سواء جنبا على جنب متاما كالصو

وأثناء ذلك قمت باالتصال باألخ أبو وفاء جبهاز الثرية وأخربين بأن زوجيت وصلت إىل إسالم آباد من وزيرسـتان  , مقديشو
الغيب بأن هذه الرحلة ستكون   مل أكن أعلم علم, شكرته وأخربته بأن يهتم ا, وستكون جاهزا قريبا للمجيئ إىل الصومال

سنة حيث وحشية القوات اإلثيوبية احملتلة اليت جلبت مـن   16متواصلة حيث سنترك مقديشو ألهلها ولريوا ما مل يروها منذ 
لقد خرجت من مقديشو يف رحلة لن تتوقف أبدا إال بعـد  , سبحان اهللا فال يعلم الغيب إال اهللا, قبل عصابات عبداهللا يوسف

قررنا أن نتحرك إىل األمام ومن هنـاك  . ثر من شهر وسوف نرى ذلك يف املستقبل القريب حيث تتسارع األحداثمرور أك
وال تستطيع أي وتوقفنا أمام وادي ضخم جيري فيه املاء بقوة , كيلو مترا 15سنقرر ماذا سنفعل واقتربنا من مدينة جلب بـ

السيارات وكانت فيها كومبيوترات وأجهزة مسح ونسخ وطابعة خمصصة و أجربنا على إنزال أغراضنا من , سيارة املرور فيه
يف اجلنـوب ألن الوقـت    يشو ألننا ال نريد أن نتأخر يف عملنـا لإلستخبارات يف كيسمايو حيث اشترينا كل شيئ من مقد

يل جي ونزلت يف وهكذا فككنا أجهزة اهلواء من السيارات وتقدمت سيارة األخ عبد اهللا إ, املخصص يل هو شهر واحد فقط
أي أن شباب البنطو املفتولني قـاموا  ) أربع محلو اجلمل واجلمل ما محلهم(الوادي واختفت يف املياه ومن بعدها بدأت عملية 

ونـرى اإلنسـان   , بسحب السيارة املربوطة حببال يف أجواء شبه إحتفالية فالكل متعاون وكانوا يكربون ويسحبون ويهللون
كانت السيارة تتحرك بضع سنتمرات يف كل تكبري حىت ظهرت من جديد فقـد كانـت   , ل اهللاكيف يصنع املستحيل بفض

, متـرا تقريبـا   20مغطاة حتت املياه متاما وهكذا تنفسنا سعداء ألن السيارة األوىل قد عربت وسحبت إىل أن قطعت مسافة 
ويصور كل صغري وكبري وهو مشهور أنه  وجاء دورنا فدخلت يف السيارة وكان األخ أمحد اليمين حيمل جهاز تصوير رقمي

نزلت سـياريت يف  , رجل إعالم يف مقديشو ويعمل يف املونتاج وكان يصور كل هذه املشاهد وكذلك الفياضانات يف اجلنوب
وبعد قليل ومع رفع أصوات التكبريات ظهرت وسحبوين إىل أقرب , "يا سالم وكأنين غرقت متاما يف مستنقع مظلم", الوادي
, لب مين تشغيل السيارة وشغلتها كما جهزت أجهزة التقوية اليت تزيد من الدفع وعربت املنطقة بصعوبة واحلمـدهللا نقطة وط

ومل تنتهي احملنة بعد فهناك وادي أكرب من الذي عربناه وسنحتاج إىل أكثر عدد من الناس ولكن يبدوا أن إخوة البنطـو قـد   
ووصلت األغراض وحتركنا مـن  , دوالر للعبور يف تلك املنطقة الصعبة 200وجدوا عمال يسترزقون منه فقد دفعنا أكثر من 

وبعد مخسة كيلومترات فقط توقفنا وحصلنا ما حصل يف ) اإلزفلت(وواصلنا السفر عرب بعض الشوارع اجليدة حيث . جديد
بعـض الناشـطني املـدنيني     كيلومترا وهناك كان الوادي األعظم حيث وجدنا 2احملطة السابقة وجنونا واحلمدهللا مث حتركنا 
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وإخوننا من كيسمايو يرممون الوادي لتمكني آليات اجليش من املرور أثناء توجهها إىل دينصور للمشاركة يف املعـارك الـيت   
م جاهزون لإللتحـاق  هل أنت", كان السؤال الوحيد الذي يرد إىل مسامعنا ومن عدة جهات هو, تزداد شراسة يوما بعد يوم

ومل نرد على أسئلة السائلني ألن السؤال هـو سياسـي   , لقد كنا جاهزين عسكريا لكل االحتماالت, "ور؟صباإلخوة يف دين
فاالشـاعات الـيت   , على كل حال مل نرد ألن الوضع حساس جدا, وخطري وأي جواب سوف يؤثر على عملنا يف كيسمايو

نستطع إخفاء األمر كـثريا فقـد مت إبـالغ إدارة     مل, لذا جيب أن نفاجئ اجلميع بدال من التكهنات, تدور عن مهامنا كثرية
  . كيسمايو عن قربنا

مررنا بسالم يف املناطق الصعبة واجتهنا إىل مدينة جلب وقد دخالناها بعد املغرب وفور وصولنا دخلنـا يف املركـز   
يف الصـومال بسـبب    وهذا األمر مل يكن ليحدث, الرئيسي وهو مقر الشرطة وجاءنا األخ املسؤول وهو من إخواننا البنطو

كانـت احلكومـات   , كانت مجيع القبائل األفريقية األصيلة جتد صعوبة يف الوصول إىل أي مناصب تنفيذية, التعصب القبلي
وقد ظلموا ظلما كثرية يف املاضي ولكن مع إدارة احملاكم وتقدمي الدين , باء يف ديارهممع هؤالء وكأم غر الصومالية تتعامل
فقد استطعنا توضيح صورة املسلم احلقيقي الذي ال يلتفت إىل , ها على جنب على األقل يف املدن الصغرىعلى القبلية ووضع

وهذه التجربة بدأناها يف املدن الصغرى ألننا نعلم أن التدرج يف هذه املسائل الشائكة هي , لون أو عرق بل الكفاءة يف العمل
لقد أكرمنا هذا الرجل وطبل منـا تـركني   , ي على املناصب الرئيسية قائمةأما يف املدن الكربى فمازال الصراع القبل, األهم

باشرنا يف االغتسال فورا ألننا مل نفعل ذلك منذ خروجنا , سيارتنا يف املركز الرئيسي ومن مث حتركنا إىل فندق جماور ونزلنا فيه
كيلومتر تقريبـا   100ميلة وبقي لنا أكثر من ذلك الفندق يف مدينة جلب الزراعية اجل استرحنا يف, يوم اخلميسمن مقديشو 

  .للوصول إىل والية كيسمايو
ومننـا  , بعد االستحمام وجتميع القوة تعشينا عشاء مجيل ومكون من الباستا والتونة وشربنا بعض املشروبات الصودا

وذهبنا إىل مركز اإلدارة , نطقةوبعد صالة الفجر بدأنا ببعض النشاطات اإلدارية لكي نطلع قادة جلب عن مهمتنا يف امل, قليال
األمنية ألشرح للمسؤولني عن برناجمنا اجلديد ألنين لن أقدر على العودة إليهم إذا استقر األمر وبدال من ذلك فسوف نرسـل  
. مدربني صوماليني من كيسمايو بعد تدريبهم لفترة شهر ليتولو مسألة ترتيب أمن األقاليم والقرى بسبب ضيق جدول عملنا

ت االتصاالت تنهال علينا من مقديشو ومل أكن ألرد على تلك االتصاالت ألسباب أمنية ومعظمها كانت تطالـب منـا   بدأ
وتعجبنا فنحن مل نصل بعد إىل كيسمايو ومع ذلك ظهرت لنا أن األحداث تتسـارع بشـكل ملفـت    , العودة بسرعة إليها

فنحن نعيش اللحظات والدقائق والساعات واأليام وتلـك هـي   , ومل تم كثريا باالتصاالت اليت تأيت من مقديشو, لألنظار
, إذاً جيب أن نستغل هذه الدقائق يف ما ينفعنا عند اهللا, كما قال اهللا تعاىل) وتلك األيام نداوهلا بني الناس(, السعادة احلقيقية

د اخترنا هذا العمل رغم الصعوبات اليت لق, فإن قتلنا فاحلمدهللا فلن يعيش أحد لألبد قد خرجنا خلدمة الدين واإلسالم واألمة
حتيط به فكل من ينصر مسلما بأي وجه من األوجه فمصريه اإلامات اجلاهزة يف الغرب ومع ذلك مل نكن لنتراجـع عـن   

  .الدفاع عن حقوقنا املشروعة
ون ومل تكن يف حالـة  مقر األمن والتقينا باملسؤولني األمنيني وتفقدنا السجواجتهنا إىل , كنا يف يوم اجلمعة صباحا

وطبعا كانت مسـألة تنظيـف   , جيدة وطلبت من اإلخوة عمل برنامج روتيين حقيقي للمساجني لكي ال يشعرون بالوحدة
كما أننا نصحناهم يف تعليمهم الدين وحتريضهم حلب , أماكن نومهم واحلمامات أكرمكم اهللا وما إىل ذلك هي من األولويات

إنين أؤمن أن سلطات السجون يف كل مكان يف العامل تسـتطيع أن  , بتعاد من السرقات واحملرماتذام والرجوع إىل اهللا واال
فهناك الكثري من الدعاة الذين ينتشرون يف , وهذا أمر شائع يف الواليات املتحدة, تساعد املساجني لكي ينفعوا إذا خرجوا منها

وا يف السجون هم أكثر عددا من غريهم وهذا بفضـل  أسلمحلق وتتحدث اإلحصائيات أن من السجون ويعلمون الناس دين ا
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وقد فرحوا ـذه  , كان معي األخ عبداهللا إيل جي وقدم نفسه هلم بصفته املسؤول اجلديد لالستخبارات يف كال اجلوبتني, اهللا
أن وجود اجليش التطورات ألم يعلمون أن الوضع األمين غري مستقر رغم أن اجليش يف كل مكان وكثري من الناس يظنون ب

إذا رأينا , يكفي وهذا ليس صحيح فاألمن شيئ نابع من اتمع ومربوط باألفراد ومدى تقواهم هللا وحبهم للسلطة اليت متثلهم
يف الفترة الذهبية للدولة املسلمة وهي فترة حممد صلى اهللا عليه وسلم سنالحظ أنه مل يكن هناك شرطة أو جـيش مواليـان   

جيـل كامـل حيـب اهللا ويشـعر      كهنابل , حممد صلى اهللا عليه وسلمجول يف املدينة املنورة عاصمة للسلطان ومهامها الت
باملسؤولية الكاملة وكلهم كانوا يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل أمن إخوام وعلى رأسهم القائد األعظم للدولـة وهـو   

, حيمون إخوام يف اإلنسانية من أبناء األديان األخرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكذلك إخوام يف الدين كما أم كانوا
ألن بتقواه تقل اجلـرائم واألحقـاد   , أهم شيئ يف آمان اتمع هو أن يعي اتمع معىن األمن الشامل وهو مربوط بتقوى اهللا

أن ال أريد ). لئك هلم األمنالذين أمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أو(, واحلسد وحب الذات وعدم قبول اآلخر يقول اهللا تعاىل
بل حنن ضد الشرطة اليت ختدم السـلطان فقـط وترتعـب منـها     , أنين ضد الشرطة الداخلية املدنية فهذا ليس صحيحيفهم 

أمـا  , فاجليوش والسالح ينبيغي أن توجه إىل ساحات املعارك واجلهاد فهكذا فعل الرسول صلى اهللا عليه وسـلم , الشعوب
وب دون تربير شرعي وإمجاع من قبل العلماء أكان ذلك من قبل احلكام أو احملكومني كـل ذلـك   توجيه السالح ضد الشع

جيب أن ال تسلط األسلحة ضد , لسنا مع الشرطة الفاسدة وال مع من حيمل السالح من أجل مصاحله فقط, يؤدي إىل املمنوع
  .بل تسلط ضد األعداء يف ساحات القتال, الشعوب أبدا

البسيطة مع األخ املسؤول حتركنا من جلب قاصدين مدينة كيسمايو واحلمدهللا أننا اسـتقبلنا يف  بعد هذه اجللسات 
وال ننسى أن الطريق من جوبا إىل كيسمايو , أطراف املدينة من قبل شباب االستخبارات الذين كانوا ينتظروننا بأحر من مجر

ن الشعب الصومايل املسكني يف أطراف الطرقات وقد دمرت وقد حزنت كثريا لرؤييت اآلالف م) اإليزفلت(ممتاز جدا فهو من 
اختفت متاما وحصلت هناك خسائر بشرية وكارثة إنسـانية يف واليـة   , لقد اختفت قرى بأكملها, بيوم بسبب الفياضات

وكانت هـذه  وال ننسى أن سلطات كيسمايو املتمثلة يف الشباب مل تكن هلا عالقة جيدة باملنظمات الدولية اإلنسانية , جوبا
وهكذا عندما يبين اإلنسان كل شيء بسبب الشك والظن فلن , اإلدارة تنظر إىل املنظمات اخلاصة بنظرة ريبة وشك لنشاطاا

, "إما أن نساعد هؤالء وإما أن نترك هذه املنظمات تقوم بعلمها حتت إشرافنا"كنا خنرب اإلخوة بالتايل , ينجح أبدا يف عالقاته
وجتربتنا مع املنظمات يف مقديشو ناجحة حيث , دم اإلنسان يريد أن يساعد أخاه اإلنسان فال بأس بذلكوال ضري يف ذلك ما

  .نراقبها من بعيد ونبعد العناصر اليت هلا أجندات خاصة ا دون إفشال مهامها العامة
ـ , وصلنا إىل مدينة كيسمايو ومررنا أمام كنيستها القائمة هناك منذ عقود  فـإدارة  , ل مبكيـالني وتعجبنا من الكي

كيسمايو كانت تعيبنا وتنشر اإلشاعات الكاذبة حول تعاملنا مع النصاري يف مقديشو وزعموا أننا تركناهم يتجولون فيهـا  
وهذا ليس صحيح فالنصارى األجانب يف الصومال هلم أماكنهم وهم مل يعلنو أنفسهم بأم تبشرييون ألن ذلك , كما شاءوا

وقد بان , فهمنا بأن إدارة كيسمايو تسعى لتشويه مسعة احملاكم فقط, وسوف لن يتقبل الصوماليون ذلكضد أهدافهم احلقيقية 
وهذا يعين أن تلـك  , ينفنحن نسري يف كيسمايو والكنيسة واقفة وشاخمة يف معقل حركة الشباب ااهد, ذلك األمر يف اليوم

على أحد أن الفوضى كانت منتشرة يف بعض إدارات احملاكم ولكن ال خيفى , اإلدارة تطبق على الناس ما ال تطبق على نفسها
ووراءها الشباب الذين حيرضـون ضـد احملـاكم    , أكثرها كانت يف إدارة كيسمايو اليت كانت حتت إمرة بعض األشخاص

لقد قررنا , عاتوحنمد اهللا أننا وصلنا يف الوقت املناسب لنكشف تلك الرت, ويتصرفون وكأم يف دولة ثانية أو إمارة منفصلة
وفور وصولنا طلب مـىن األخ عبـداهللا أن   , أن نتخذ إجراءات وحنقق ونبني للجميع أن إدارة احملاكم هي موحدة إن شاء اهللا

عرف الديبلوماسية كما تسمى ولكي أجتنـب اإلشـاعات يف   بنذهب إىل بيت خمصص لنا ولكنين رفضت ذلك ملعرفة املسبق 
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نتجه مباشرة إىل دار الوايل ونقصد أمحد مدويب وخنربه بوجودنا وأنّ وجودنا رمسيا وأننـا يف  جيب أن "فقلت لألخ , املستقبل
حيث ال نريد املزيد من اإلشاعات عين واجتهنا فـورا إىل   ةوفعال أعجبه الفكر, "مهمة رمسية وقد كلفتنا احملاكم اإلسالمية ا

وقـد  , ومايل أمري احلرب وقاطع الطريق املسمى بري هـياليل مكتب أمحد مدويب وهذا املبين كان خمصص لوزير الدفاع الص
عندما وصلنا مل يكن أمحد مدويب موجود وكنا جائعني طبعا فدبر لنـا  , هرب وترك الدار ومل يكن يدفع اإلجيار ألهلها أبدا

توجهنا مباشـرة إيل  , كاألخ أمحد اليمين موعد يف احدى الفنادق يف كيسمايو وقد ظهر لنا أن لديه معراف بالتجار كبار هنا
وبعد الغداء اجلميل حتركنـا  , املطعم وتناولنا غداء مجيل أنسانا كل املتعاعب الذي لقيناه بسبب السفر ملدة ثالثة أيام متواصلة

وبعد فترة وجيزة مسح لنا الدخول , لديه بعض الناس إيل مبىن الوايل من جديد ودخلنا عند االستقبال وبقينا هناك حيث كان
فقد كان األخ طلحة السوداين هو من عنـده  , وطبعا كانت املفاجأة هنا, بل عبدالناصر وهو السكريتري الشخصي ألمحدمن ق

فسلمنا عليهم بتحية اإلسالم اخلالدة وبدأت أحتدث مع أخي وصديقي وحبييب طلحة وقدمت بعض الصور االستطالعية الـيت  
تال يف إيدويل ودينصو ودينوين وبيداوا وغريها ومحد اهللا بقدومنا ألن الطريـق  تأتينا عرب األقمار الصناعية وهي تبني مواقع الق

وتكلمنا بعض الشيء وال خيفي على أحد من احلاضرين أو من يعرف سياسة الشباب عن قرب أن أمحد مـدويب  , صعب جدا
صاحله بل يهمه موقعه وم, امر منهوهذا األخ أعرفه منذ فترة طويلة وال يهمه من يأخذ األو, يأخذ أوامره من طلحة السوداين

كان أمحد من اقترح على اجلنوبني قضية تغيري طلحـة  , قد ظهرت يف كيسمايو فماذا سيحدث اآلن؟و, السياسية والشخصية
فقد اصطدمت مع اجلميع عندما بينت هلم أننا مع , نسي أنه مل يكن جييد تلك الشطرنج معي, واستبداله يب وكأننا يف شطرنج

مل أنسى أم يظنون أو أشاعوا أنين مل أحضـر  ,  مجيعا ومصلحة احملاكم فوق اجلميع ألا توحد الشعب الصومايلالصوماليني
لقد كنت واثقا أنين مل أخفـي ولـن   , وأردت أن أخرج الوساوسة يف صدورهم, إىل كيسمايو يوم دخوهلا بسالم دون قتال

جتمعت معه وعلى انفراد مع قيادة جملس الشورى التنفيذي للمحـاكم  أخفي شيئا عنهم فطلحة السوداين يعلم جيدا أنين قد ا
يف مقديشو واتفقنا مع أولئك القادة أننا كمهاجرين سوف نساعد يف توحيد صف الصوماليني وليس شقه وسـنكون يـدا   

, واجه األخ طلحةوهناك مشلكة كانت ت, لذا مل أجتهد يف إظهاري نواييا أمام طلحة فهو يعلم ا مسبقا, واحدا يف كل شيئ
فقد كان يظن أن إخفاء سلطته على الناس وعدم إظهار نفسه أنه املسؤول عما جيري يف كيسمايو سيفي بالغرض وإقناعنا أنه 

لكن كثرة األخطاء اإلدارية اليت حتصل وما زالت حتصل أثناء وجودنا توضح أن املهـاجرون هـم مـن يوجهـون     , بريئ
لقد ظهرت مشكلة إجتماعية جديدة يف كيسمايو فقد , ال نرى أا تصب يف مصلحة احملاكمالصوماليون لبعض القرارات اليت 

بكل بسـاطة  , قرر طلحة وإدارته منع بيع السجائر يف كيسمايو دون إستشارة احملاكم أو اجللوس إىل العلماء والسماع منهم
وكـأن هـؤالء   , ة حممد صلى اهللا عليه وسـلم ُتتخذ القرار وجيب تنفيذه على الفور وكأن السيجارة هي جوهرة مشكلة أم
فهـذه  , لقد بدأوا بالنهاية وهذا خطأ فـادح , الشباب قد حلوا مجيع املشاكل اليت توجه الصوماليون وبقي مشكلة السيجارة

هـل  , عةلقد أخر اخلليفة عمر رضي اهللا عنه حد السرقة بسبب ااعة يف عام اا, املسائل تترك للنهاية عندما تستقر الدولة
هناك أمور جوهرية كانت , قبل التطرق إىل املمنوعات؟, حللتم مشاكل الالجئني والفياضنات وااعة والكولريا وما إىل ذلك

على رأس أولويات هذه اإلدارة وجيب أن تسعى إىل حلها قبل االصطدام مع الشعب يف أمور ال متلك حل هلا سوى إجبـار  
ملعروف مقدم دائما على النهي عن املنكر ملن يفقه يف الدين وأقول ملن يفقه يف الدين وليس وال ننسى أن األمر با, الناس فقط

, وال يغفر ملن أُمر أن ينفذ أمـرا فتكـرب وأىب  , واهللا سبحانه وتعاىل ميكنه أن يغفر ملن ارتكب منكرا بعد ي, ملن يتحمس له
ول قد اه اهللا عن االقتراب من الشجرة فلم يقدر علـى ذلـك   فاأل, وهذا واضح يف قصة آدم عليه السالم مع إبليس امللعون

لقد فهمت . فأبعد عن رمحة اهللا, واألخري رفض أمراهللا مباشرة عندما أمره بالسجود آلدم, ففعل املنهى مث غفر اهللا له بعد التوبة
خواننا يتخذون القرارات كمجـرد  فهذا القرار العجيب له قصة ويبدو أن بعض إ, ملاذا اختذت إدارة طلحة قرار منع السجائر
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فقد كنا يف مقديشو نناقش هؤالء حول منع القات بالقوة فنحن أردنا أن نتدرج مع الشـعب وهـم أرادوا أن   , ردود أفعال
فكنت دائما أستدل بأن السيجارة تقتل املاليني وهي أخطر على الشعوب من القات وملا ال متنعون , يفعلوا ذلك فورا وبالقوة

, فأظن أن هذه املعلومات قد وصلت عندهم عندئذ استخدموا القوة ملنع السيجارة ولقطع عين أي حجج مستقبال, السجائر؟
لقد اختلفنا يف الوسـيلة األوىل  , مل يقل أحد يف يوم من األيام بعد منع القات أو السجائر, لقد كان األمر غري واضح وغامض
ن متنع هذه األمور اليت فشت بأعجوبة يف أمة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم   كان رأيي أ, ملنعها وهذا ما جهله بعض إخواننا

وكانت خطيت هي رفع الضرائب اليت ختـص  , باحلكمة والتوعية واملوعظة احلسنة ألننا نتعامل مع مسلمني حيبون اهللا ورسوله
ختصيص عسكري لكل مـدخن ألن  بدال من , سهل إن شاء اهللاهذه البضاعات حىت ال يستطيع التجار االتيان ا وهذا أمر 

ومن يتعاطاها؟ ألن الدخان حسب , ما هو حد تاجر السيجارة, كما جيب مناقشة املسئلة احلدودية هلذه التجارة, ذلك يكلف
هل هو مسكر؟ هل من يدخن ال ينبغي أن يصـلى كمـن   , فهو ال يذهب بالوعي, األطباء يضر بالصحة ولكن ليس مسكر

وكنت أذكر الشباب بأن الطالبان , ستؤدي إىل معرفة الطرق السليمة للتعامل مع هذه املشكالت هذه األسئلة, يشرب اخلمر؟
إال أم تريثوا يف مثل هذه األمور اليت حتتاج إىل حل جذري هلا وتدرجيي , يف أفغانسان رغم تشددهم يف بعض املسائل الفرعية

التدخني يف األماكن العامة أقصد بأن هذا األمـر إىل زوال   وكل عواصم العامل حاليا اختذت إجراءات صارمة خبصوص, طبعا
ومادام القوة لنا فيجب إنكار املنكر باحلكمة لألننا يف موضع اهليبة وال خييفنا أحد فال نستخدم القوة إلخافة الشعب , دون قوة

اهللا عليه وسلم أعدادهم ال حتصى واملسلمني ألن ذلك لن يؤيت بثمار يف أي حال من األحوال ألن املدخنني يف أمة حممد صلى 
كما أن هناك شباب قادة يف القاعدة كانوا يـدخنون قبـل   , وكنا يف اجلبهات األفغانية نقاتل مع جماهدين يدخنون, وال تعد

فاألمر العجيب أن يظن الناس أن ااهد رمبا هو من صنف املالئكة , )كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم(, إلتزامهم بالدين
فهناك من ااهدين من سكروا يف املعارك وماتوا شهداء فالسكر معصية وتلبيـة نـداء   ,  يعص اهللا أبدا وهذا مفهوم خاطئال

وحىت نكون صرحاء فهناك الذنوب النفسية اخلفية والعلنية مثل الغيبة والنمية وأكل حلوم الناس واحلقـد  , اجلهاد كفارة لذلك
ذلك فهم ونرى أن بعض ااهدين يشتهرون بتلك الذنوب النفسية ومع , السجائر وكلها أكرب من شرب, واحلسد والكذب

لقـد فشـلوا يف   , كيف فشل اإلخوة  يف تعاملهم مع الشعب يف كيسمايو؟, السؤال املطروحو, جماهدون رغم تلك املعاصي
كيف جلندي صـغري يف  ,  التعاملفقد تنامي املعارضة الداخلية اخلفية ضد الشباب بسبب القسوة يف, ترتيب أولويات األمور

, سألت ذات مرة شاب ممن يضـرب هـؤالء  , سن يرفع خرطومه ليضرب رجال ورمبا بعمر والده رد أنه يدخن يف العلن؟
وقد دهش بالسؤال فهو مل خيطر يف باله أنه , "ما حكم الشرع يف حقك؟", "كيف لو مات أحدهم بسسب تلك الضربات؟"

كـان معظـم هـؤالء    , أنه سيتهم بقتل النفس املؤمن دون وجه حق, وأوضحت له اجلواب, رباترمبا يقتل أحدا بتلك الض
لقد أردنا توضيح هذه املسائل هلؤالء  الشباب وهي أن املدخنني هم مسلمون , الشباب يتعجبون عندما خنربهم بتلك احلقائق

ينا املستورة والعيوب الكثرية وليس بيننـا مالئكـة   فنحن أيضا لنا معاص, مثلنا متاما وإن أظهروا معاصيهم للعن بسبب اجلهل
تعجبنا عندما عرفنا بأن إدارة كيسمايو اشترت خراطيم سوداء من مقديشو وسلمتها للشباب يف الشوارع لكي تستخدم , بتاتا

ن حـر أن  وهذا جتنىي على حقوقهم اإلنسانية فاالنسـا , يف ضرب الناس على رؤوسهم، وكانوا حيلقون شعر املدخنني بالقوة
وإذا أرسلوا إىل احملكمة وقرر القاضي أم جيب حلقهم لتميزهم عن غريهم فهذا األمر يرجع للقضاء , حيلق رأسه وقت ماشاء

لقد , للقانون رجاله وهم القضاة, ألنه ميثل السلطة والقانون وليس هو القانون حد ذاته, وليس للشاب العسكري يف الشارع
لقد تدخل القضاء اإلسالمي لكي يعاقب أوالد , بالتصرفات الفردية وإن كانت من جهات سلطوية علّمنا التاريخ أن ال نقبل

الوالة الذين تعدوا على املواطينني ويف قصة ولد عمرو ابن العاص عربة عندما أعطى اإلمام واخلليفة وأمري املؤمنني عمر رضي 
  .اهللا عنه احلق للمواطن النصراين يف أخذ حقه من ابن الوايل
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إنناال نقول بأننا األفضل وغرينا ال يفهم ألن هذا من الغرور ولكن يف نفس الوقت جيب أن ننصف أنفسنا وننقـذ  
إخواننا الذين خالطوا املسائل كلها ومزجوا املتشاات باحملكمات ومل يفرقوا بني قطعي وغري قطعي وغفلوا حقيقة أن الرسول 

صوم الذي سعى لبناء جمتمع متكامل ومع ذلك وجد فيه العصاة واملنافقني من أمته ويف الكرمي الذي به ُهدينا إىل احلق هو املع
وقد علمنا كيف نتعامل معهم ومل يأمرنا أن نضرب أو أن نلجأ إىل التشهري والرعب وما إىل ذلك من األمـور  , داخل دولته

ففهمنا أن اليد هو الضـرب  , كر أنه يغري باليدبسبب أننا فهمنا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبصوص املن, املرعبة
بل ميكن أن تكون الكتابة أو السحب أو األخذ والرمـي  , وهذا هو اجلهل باحلديث فاليد ليس ضروريا أن يكون هو الضرب

, كما رمى اخلامت الذهيب بعد أخذه من الصحايب أو املنع بالقوة دون الضرب ويكون ذلك من قبل السلطات وليس األشخاص
فقد رغب املسلمون اجلدد , ومن يدرس سرية هذا النيب الكرمي سيعلم أنه كان لطيفا جدا عندما يتعلق األمر بالنهي عن املنكر

بل أوضح هلم حقيقـة الشـرك   , أن جيعل هلم أنداد أثناء ذهام إىل الطائف ولكنه مل يضرم أو يسبهم أو يفعل م األفاعيل
حيول املسرية مباشرة إىل تلك األشجار واألنداد ويضرب الناس وما إىل ذلـك ولكنـه مل    وكان باستطاعه أن, وعلمهم احلق

مل , ألن هدفه أكرب من أن يفرق صفوف املسلمني وهم يف مرحلة البداية والتعرف على الدين, يفعل صلى اهللا عليه وسلم ذلك
نكرا أكرب من الكفر وقد علمنا أن ندع النـاس  يتخذ صلى اهللا عليه وسلم أسلوب الضرب يف النهي عن املنكر وليس هناك م

باحلكمة والدعوة واللني رية التعبري وهو النهي باللسان ولقد ضمن اإلسالم للناس حقهم يف منع املنكر حب, إىل الدين دون إكراه
بب أن أهل مكة وهذا النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم امتنع عن هدم أساس الكعبة وهو أمر فيه مصلحة ظاهرية للمسلمني بس

وهو  ,يكانوا أهل عهد باالسالم فقد رعى مصلحة أهل مكة ومصلحة استقرار هؤالء يف الدين وترك ما نراه حنن أمر الشريع
كما نراه صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبة يقبل بعدم كتابة بسم اهللا الرمحن الـرحيم وهـذا   , توسيع أساسيات الكعبة الشريفة

اليوم يف معاهداته مع الكفار لقيل له ممن يدعى فهم اإلسالم أكثر من حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه مرتد األمر لو قبله أحدنا 
وأكثر من هذا هو قبوله صلى اهللا عليه وسلم مبحو إمسه بصفة رسول اهللا من أجل مصـلحة  , أو جاهل بدين اهللا وليعاذ باهللا

من أجل مصلحة األمة ولكي يعلمنا حنن اجلهلـة كيفيـة   , عل ذلك كلها؟وهذا أمر خطري ألنه رسول احلق وملاذا ف, املسلمني
  .التدرج يف الدعوة وبالذات عندما نتعامل مع املسلمني

واآلن لنعود إىل لقاءنا بوايل كيسمايو األخ أمحد مدويب الذي كان مدعوما من قبل األخ طلحة السـوداين وبعـد   
املقابل يف اجلهة اليمىن وأخونا عبد اهللا إيل جـي يف اجلهـة اليسـرى    التسليمات والتطمينات تقدمت وجلست يف الكرسي 

  :وأخربت أمحد مدويب مبا يلي
  "لقد وصلت كما اتفقت معكم" -
  وما العمل؟ -
  "كما تعلم فإننا على صدد بناء جهاز استخبارايت جديد" -
  طيب سوف جنلس ونتحدث أكثر -
  "اجلديد فهو عبداهللا فأنا معلم فقط أما املسؤول, عبداهللا سيتحدثك" -

وتدخل األخ إيل جي وأخربه بأنه مفوض مباشرة من جملس الشورى ليتوىل منصب رئاسة االستخبارات يف اجلوبتني 
ـ ا اال أو نطلب منه اإلذن بالعفهو كان يظن أننا نريد منه أن يوسع لن, وأخرج له أوراق اإلعتماد وهنا تغري وجه الوايل  لم

مل نـرد منـه إال   , أننا قد أينا أمورنا بالطريقة الشرعية فاحملاكم هي اجلهة املكلفة لوضع املناصـب  ومل يعرف, يف كيسمايو
  .واتفقنا على أن نلتقي يف اليوم الثاين يف مكتبه يف الساعة العاشرة, التعاون وعدم الوقوف ضدنا
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  العمل يف كيسمايو
  

مضافة خمصصة لضيوف الوايل ومل تكن تسـتخدم ألن  كانت هناك , وصلنا كيسمايو بسالم ووجدنا بيت جمهز لنا
واآلن سنتخذها مضافة خاصة لالستخبارات وسوف ندفع كل التكاليف حلني ترتيـب  , الضيوف يذهبون إىل الوايل مباشرة

موضوع ترميم مبىن االستخبارات السابقة يف كيمسايو وكنا قد أخربنا أمحد مدويب أننا سنخلي الساكنني فيه ونصلحه لكـي  
وهـذا  , كانت امللفات اليت تنتظرنا كثرية فهناك جتميع الكوادر مث التدريبات مث مباشرة العمل السري, نستخدمه يف املستقبل

وكلتاها من الـداروت  , العمل كان يف املقدمة فأردنا وبسرعة توزيع بعض العيون يف القبيلتني املتقاتلة منذ القدم يف كيسمايو
وهـي  , بعا ال ننسى أن األوجادين هي من أكرب قبائل الداروت أيضا ولكنها كانت مهمشة سابقاوط, وهي ارتني واملرحيان

وهناك أمر مهم ينتظرنا وهو بنـاء  , اآلن يف احلكم وهذا مل حيصل يف التاريخ احلديث ولكن حصل يف زمن احملاكم االسالمية
بل أردنـا أن  , أو لسحب البساطة من حتتها كما يظن بعضهمالثقة بيننا وبني إدارة كيسمايو حىت ال تشعر أننا جئنا النقالب 

  . نثبت هلم عمليا أننا جئنا لبناء جهاز خاص باجلنوب ويستفيد منه الواليات اجلنوبية كلها
شرعنا يف ترتيب املكاتب ونزل األخ عبداهللا إىل السوق وحضـر كـل   , قبل أن جنلس مع الوايل يف موعدنا املقرر

نحدر من هنـاك  أنا بتجميع الكوادر ومعظمهم يعرفونين ألم من الصومال الغريب وعبد اهللا إيل جي يوبد, مستزملات املكتب
كان هدف عبداهللا مساعدة هؤالء ألن مأسام هي من أكرب مآسي العامل , لة واملعروفة باسم األوجادينتأيضا وهي املنطقة احمل

القوات اإلثيوبية بقتل أخت عبداهللا وبعض من عائلتها حبجة أـا   وقبل فترة زمنية قصرية قامت, ولكن ال أحد يتحدث عنها
وهكذا هي إثيوبيا ولن تتغري فهي بالد الديكتاتورية والكراهية لإلسالم رغم أن هذا الدين السمح هو أكثـر  , تساند املقاومة

  .انتشارا من الدينات األخرى يف احلبشة
يدور يف املدينة وكنا نبحث بالتحديد عن بقايا اجلالية العربيـة يف  كنا خنرج بالليل لنتجول يف كيسمايو ومعرفة ما 

وكما نعلم , الشاطئ أو ما يعرف باملدينة القدمية وأردنا بذلك أن نشعر العرب الباقون أننا سنتعاون معهم كجهاز أمن مستقل
يف صميم التعاليم اإلسالمية فنحن ضد فاألجهزة احلديثة تعطي فرصة لألقليات يف  أي جمتمع حىت ال تشعر بأا منبوذة وهذا 

وأثناء , وكانت هذه سياسة جهازنا حيث تعيني عيون إستخباراتية من األقليات وتفعليها لكي نقطع طريق الشر عنها, التمييز
تلك اجلوالت كنا ندخل إىل مكاتب خاص باالنترنت كي نتصافح املواقع اليت منا وبسرعة فائقة وكنا نسـتخدم أجهزتنـا   

معظم ترحالنا يف الفضـاء  وكان , كندية الصنع) غيت آوي(وب يف هذه األثناء كنت أمتلك جهاز الب ت, اسوبية املتقدمةاحل
وقد جتولنا كثريا عرب هـذا الربنـامج   , التجسسية اليت تظهر الصور الدقيقة عن األرض) غوغل إرث(االليكتروين عرب برنامج 

كل يوم مير يؤكد لنا أن اهللا , فاظ على ميناء كيسمايو واملطار ألن ذلك من أوالوياتناملعرفة مواقعنا ومواقع العدو وكيفية احل
, وسريتد ذلك األمر عليهم, سبحانه وتعاىل يوضح لنا حقائق القرآن فقد ذكر أن الكفار ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا

ألن ذلك قد تغري مبجرد ملس زر واحد ميكنـا  , كي يعينوها فنحن اليوم ويف زمننا ال حنتاج إىل إرسال الشاب ملواقع العمليات
لقد رأينا العجائب يف عامل التكنولوجية عندما شاهدنا كيفية االسـتيالء  , احلصول على أدق الصور واملعلومات السرية الكثرية

ندق عاملي وعلى حساب على أموال األعداء عرب هذه الشبكة كانت لدينا مهارات عالية تستطيع  أن حتجز ألي أحد يف أي ف
شخص ال يعرفنا وال نعرفه خنتاره عرب االنترنت بعد معرفة تفاصيل حياته ونعلم رقم بطاقته االنتمائية وكنا خنتار األرووبـيني  

وأوضحت , ولوجية هي اليت ستحارب من صنعهانأريد أن أشري إىل أن التكو, هزة احلكومية اليت حتاربناالذين يعملون يف األج
األوروبيني بأن ال يأخذوا األموال من أناس عاديني بل جيب معرفة الكبار الذين يعملون يف املؤسسات احلكومية اليت للشباب 
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كنا نستمع وحنن نلعب مبا , لزعززعة هذه احلكومات وضرب صميم فخرهم وهي التيكنولوجية ةحتاربنا وشن حرب فوضوي
ع أن نفك رموزهم ولكن نقول هلم بأن لكل داء دواء لقد أثبت لنا اإلخوة طيتسلقد ظنوا أننا ال ن, عزته وفخره يعتربه الغرب

وقد طلب هـؤالء  , اخلرباء يف هذا اال بأم قادرون على سحب األموال الطائلة من أي شخص كان ويا للعار للتكنولوجية
ال أعرف االسـم املسـتخدم يف    ديب ذه الطريقة ولكنين رفضت طبعا ألنينيف  زوجيت يف أي فندقحجز لمين أن أالشباب 

عندما يضيق بنا األمور واحلمدهللا أن اإلخـوة   هلذه املغامرات فنحن جيب أن نلجأ إىل هذه الوسائلسفرها وهي ليست حباجة 
ا إنين أذكر هذه التجارب احلياتية ليلعم أبناء أمتنا أننا كنا على علم مب. يف وزيرستان مل يقصروا معهال واخلري واجد واحلمدهللا

ودية الغالية اليت تباع باملبالغ الطائلـة عـرب   يوحىت األفالم اهلول, يفعله األعداء ولكي يعلم العدو أننا نتقدم معه خطوة خبطوة
االنترنت كان باستطاعتنا فك الرموز وميكن بكل بساطة انزاهلا يف األجهزة قبل أن تروج يف األسواق أعين أن بإمكاننا حماربة 

وقد اخترنا بعض األفالم اليت منا فأنا أهوى الكوميدي وأنزلنـا  , ومنع فسادهم األخالقي عرب األنترنت هؤالء يف إقتصادهم
من الرسوم ) حممد رسول اهللا(كتجربة وقد جنحنا مث طلبت من اإلخوة أن يبحثوا عن فيلم ) مستر بن(فيلم جديد للكوميديان 

تلك الرسومات ألا حتكي حكاية وقصة نبينا حممد صلى اهللا عليـه   املتحركة من شركة بدر ألنين أردت أن يشاهد األطفال
لقد استفاد إخواننا األوروبيني بوجودهم يف كيسمايو وتعرفوا علـى الكـثري   , وسلم وهي مفيدة للصغار ألا ختتصر التاريخ

با كما اتصل األخ عبد الـرمحن  وكذلك اشتاقوا إىل زوجام وأوالدهم وقد وفرت هلم جهاز الثرية ليتصلوا بآهاليهم يف أورو
  .الكيين بأهله يف نريويب

لذا كان علينا االستمرار يف ما اتفقنا , عندما وصلنا مل جند األخ أبو دجانة يف املدينة فقد سافر كما توقعنا إىل احلج
رات احلرب أو السلم كيسمايو ليست لديها جملس شورى الختاذ قرا ت الىت حبوزتنا فمدينةوحسب املعلوما, مع عبداهللا سابقا

ويف نفس الوقت كان أمحد مدويب وأمريه األخ طلحة السـوداين  , بل كان األخ عيسى الكيين من يقرر من يهاجم ومن يترك
وقد شرح يل عبداهللا الحقا بأن أمحد يريد وبسرعة معرفة األجندة احلقيقيـة  , يقرران مصري كيسمايو دون الرجوع إىل أحد

هاز فعال سوف تضطر مجيع اإلدارات إىل االنضباط كثريا هلذه األمور ألنين أعرف أن بناءنا جلمل أهتم ,ئايئنا وكأننا خنفي شي
ألننا لسنا تابعني ألي مؤسسة إدارية حالية بل كانت ميزانيتنا مستقلة ويستقبلها األخ عبداهللا من , والتعامل مع اجلهاز اجلديد

  .إدارة احملاكم
إىل كيسمايو ويف الساعة السابعة صبحا تقريبا جاءين األخ عبداهللا وأخربين بـأن الـوايل   يف اليوم الثاين من وصوىل 

, تعجبت قليال ألنه أتى قبل املوعد كما أننا اتفقنا أن جنلس يف مقره وليس يف مقرنـا , أمحد مدويب يف اخلارج ويريد أن جنلس
وفعال جلسنا حنن الثالث يف غرفـة  , ننا ليس لدينا ما خنفيهت فورا على اجللوس ألفواق, شيئا ما ذه اخلطوة حبد ذاا يعينوه

إدارة االستخبارات اجلديدة وشرحت له األمور واملقصد من ايئ حاليا حيث األحداث تتسارع وجيب أن نبين إدارة متكاملة 
وإرسال إلينا من يظنون أم املهامات وبينت له أننا لسنا بصدد إلغاء أحد بل نريد منهم أن يشاركونا هذا احلدث  اتتوزع فيه

وأخربته أن قصدنا هو تنظيم إدارة اهلجرة واجلوازات , سيفيدوننا وجيب أن يكونوا صوماليني طبعا ويوافق األخ عبد اهللا عليهم
, لكيف املطار وامليناء وإعطاء جمال واسع لالستخبارات أن تتوىل اإلداريات فيها وال نريد أن نتدخل يف احملصالت فال يهمنا ذ

كمـا  , كما أخربته بأننا عرفنا بعدم وجود جهاز مركزي أمين يف املدينة بل هناك اجليش والسجون فقط وهذا يقلق اجلميـع 
وأخريا قلت , نبهته بأن عالقة الشرطة العسكرية بالشعب غري جيد وهذا يدع إىل التساؤالت حول حرفية من يقود هذا اجلهاز

وتعجب , ألنه مكلف رمسي من احملاكم وأخرجنا له الورقة املوقعة من جملس الشورى وقد قرأهاله بأن عليه التعامل مع عبداهللا 
وركزت مع أمحـد  , من مضموا ألن سلطات عبداهللا غري حمدودة وهذا أيضا مل يعجب أمحد ألنه اآلمر والناهي يف كيسمايو

فاجلميع يشعر أن إدارة كيسمايو تتصرف وكأا , يسمايويف قضية توحيد إدارات احملاكم وهذا هو األمر األهم يف ايئ إىل ك
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مل أكد أي هذه النقطة األخرية حىت قاطعين أمحد وتدخل  ليؤكد يل ذلك األمـر وأقصـد أمـر التصـرف     , دولة منفصلة
إننا نتعـاون مـع   "فقال يل , وقد اتبع الطريقة الديبلوماسية يف الشرح ألنه ال يريد أن يقع اللوم عليه مستقبال, كاالنفصاليني

مقديشو يف األمور اإلدارية مثل كيفية تسيري امليناء وكذلك إذا احجنا ماال بسبب احلرب فنحن نتصل باحملاكم يف العاصمة أما 
إن احملاكم ال , إننا جئنا لنلغي ذلك األمر"ومل يعجبين هذا الكالم فتدخلت وقلت له , "عدا ذلك فنحن نتخذ قراراتنا لوحدنا

إىل عدة إدارة ال تتبع نظام واحد جيب أن يكون األمر كله مربوط مبجلس شورى واحدة تسـمع هلـا وتنفـذ     حتتاج اآلن
وعلمنا منـذ  , ومن جانبه رأى اجلدية يف وجوهنا فطلب مرارا وتكرارا أثناء حديثنا أن نقابل أخونا طلحة السوداين, "خططها

إدارات وهي مكاتب الواليـات تتبـع    ,هناك فروع لنفهم اجلميع بأنن جئنا وحن, الفترة األوىل أنه ال يقطع شيئا دون طلحة
وأوضحت له , إال للنصيحة وليس لصده أثناء التعاون على الرب والتقوىن ال يتدخل أحد يف عمل اآلخر وجيب أ, إدارة واحدة

ا أعلم إننـا مـن   إن طلحة هو أخي ومعلمي وحنن يف مجاعة واحدة كم"قلت له , وبكل وضوح فلست ممن يكره قول احلق
وما جيمعنا أكثر مما يفرقنا فال داعي ألن تدخل , وميكنين يف أي حلظة أن أحتدث معه وهو حيترمين كأخ أصغر له, القاعدة األم

األخ طلحة يف اخلط ألننا بصدد عمل إداري أمىن والكل يعرف أن أخونا طلحة كلف بأن يتوىل مسؤولية إدارة جيش شباب 
عزمت أن أطبق استراتيجبية عدم و, مع طلحة خبصوص هذه املهمة المي حيث أراد أن يقنعين باجللوسمل يعجبه ك, "احلركة

أعمل كمسؤول أول عن األمـن يف حركـة   ف, ة هو أنين توليت مسؤوليتنيوالفرق بيين وبني طلح, التدخل يف عمل اآلخر
كما أنين أعمل كمشرف عام علـى  , كيسمايوكما أقر جملس الشورى ذلك قبل أن يتحرك الشباب إىل , ااهدين الشباب

فلما أحل أمحد يف األمر أكدت , ونويت أن أكرس كل طاقيت جلمع الصفوف ولتكوين إدارة واحدة, جهاز إستخبارات احملاكم
ما ال داعي بأن ألتقي بأخينا طلحة خبصوص املشروع الذي جئت من أجله أ", له أنين لن أقابل طلحة ملناقشة أمر ال خيصه أبدا

مر يتعلق به وبأخينا عبداهللا بأن األوأخربته من جديد , هكذا أقفلت هذا األمر وأوضحت املسئلة, "لو كان أمر آخر فأنا جاهز
وخرجت وبعد أن غادر األخ أمحد دخلت مكتيب , ومن مث تركت اإلثنني ألنين أعلم أن لديهم الكثري ليتحدثوا عنها, إيل جي

رغم تأكيده له أننا نريد اإلصالح وتوحيد , باحلرف األول أنه قد شعر أن الوايل مل يرتاح لقدومناوقد أخربين , أللتقي بعبداهللا
تفهمت األمر ولكنين صـدمت عنـدما   , الصفوف وإجياد حمترفني يف إدارة األمور وهذا األمر يصب ملصلحة إدارة كيسمايو

للجميع أنين مل آيت إىل كيسمايو لبناء قصـر أو أخـذ    بينتلقد , و تشعر بأنين أهدد مصاحلهاعرفت أن اإلدارة يف كيسماي
فقد نزلنا عند الوايل وأمورنا كانـت واضـحة   , بل جئت ألرتب األمور كما ينبغي وجئت بطريقة شرعية, السلطة من أحد

ا أمر مبشـر  ويف تطور إجيايب آخر أخربين عبداهللا بأن الوايل قرر أن يساعدنا مبا يستطيع وهذ, ومكشوفة لديه ومل خنفي شيئا
أما من جانبه فقد أكد يل بأنه لو تعثر الوايل وأراد املماطالة واللف والدوران فسوف نتسمر يف علمنا ألن شـعبيتنا يف  , مبدئيا

كيسمايو تزداد يوما بعد يوم فهناك الكثري من الشباب الذين يريدون أن ينضموا إىل العمل اإلداري األمـين خلدمـة املدينـة    
  . ذلكواحلمد هللا على 

فـرع   تقدمت قوات احملاكمت التجهيزات يف منطقة دينصور ويف هذه األثناء كان اجلميع ينتظر احلرب فقد تسارع
إىل األمام بعد أن صفت مجيع املخالفني ودارت معارك عنيفة بالذات يف مدينة دجوما وقد فقد الشباب السيطرة لقلة , الشباب

وصلت األوامـر جلميـع   كما , وقد انتبه القيادين هلذا األمر, ريق النريان الصديقةالتدريبات وجرح الكثري من اإلخوة عن الط
وكانت املهملة هـي فتـرة   , القوات بأن اجم يف كل اجلبهات إذا انتهت املهملة اليت أعطيت للقوات الغازية مبغاردة البالد

, شجعها ولكنها فرضت علينا من قبل بعض اإلخـوة الىت مل خنطط هلا ومل ن, فإما املغادرة وإما احلرب الشاملة, أسبوع كامل
فهناك الواليات املتحدة األمريكية وأرترييا وكينيا وإثيوبيا وكلها تريد أن , ونسي هؤالء أن احلرب يف الصومال هلا أبعاد دولية

عدو ولكننا سوف نثبت إننا مل نتمنا لقاء ال, تصفي حساباا يف القرن األفريقي وستخلق مأساة آخر للشعب املسلم الصومايل
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ألننا ما زلنا نسمع اإلامات الـيت ترمـى للمحـاكم    , واجلدير بالذكر هنا توضيح حقيقة الصراع يف الصومال, شاء اهللاإن 
ولكن , من قبل الواليات املتحدة األمريكية وتتهمها بأا تعرقل جهود السالم يف الصومالواحلركات اإلسالمية بصفة عامة و

فالواليات املتحدة هي اليت أعطت األوامر لكالا املفترسة يف املنطقة وأطلقتها على الشعب املسلم , قع غري ذلكاحلقيقة والوا
احلقيقة هي إحتالل الصومال وجعلها حتت تصرفات الغطرسة الغربية وحىت لو أدى ذلـك إىل غـزو   , املسكني حبجج واهية

  .شعب أعزل ولكن إن النصر صرب ساعة إن شاء اهللا
بعد أن انتهت املهملة اليت وضعها وزير ) إيدويل(أت املعارك ضد قوات التيغري يف عدة مواقع وبالذات يف منطقة بد

وهو مل يكن موجودا يف الصومال أثنـاء  , الدفاع احملاكم الذي أدىل ذه التصرحيات حتت ضغط املتحمسني كما قلت سابقا
معارك دينصور األوىل أقصد قبل أن نتحرك إىل كيسمايو كانت شديدة  وال ننسى أن, تطور هذه األحداث فقد كان يف احلج

لقـد وصـل   , )مشروع االستشهاد(وواضحة للجميع أن التصعيد ليس يف صاحلنا ولكن مع ذلك كان هناك مشروع يسمى 
علـى  , ربوكما نبهنا اجليمع من قبل أن مواجهة جيوش نظامية ليست كمواجهة أمراء احل, الكثري من اجلرحى يف مقديشو

وبدأنا بالدروس األمنيـة وأسـرعنا يف   , شابا 30ونظمت أكثر من , كل حال بدأت بعملي املفضل وهو التدريب والتعليم
وبدأنا بالعمل امليداين فورا فقد جتولنا كـثريا  , توزيعهم على األعمال املتوقعة لنحاول ملئ الفراغ احلقيقي لألمن يف كيسمايو

فضل ومن , من اجلالية العربية ومن بقي منهموقد جنحنا يف معرفة من بقي ومن غادر , ومناطق العربملعرفة العيون يف األحياء 
كما تلقينا بعض املعلومات عن العصابات اليت ختفي األسلحة يف البيوت وهي مرحيانية وتنتظر الفرص , العيش يف منطقة مجامي
تقريري األول املوجـه للـوايل    ائر املمنوعة يف املدنية وكتبتسجوعرفنا أن الناس قد تفننوا يف ريب ال, الحداث أي فوضى

ونسينا , بأن من يتفنن يف ريب سيجارة ال شك أنه سيتفنن يف ريب السالح والقنابل, والذي قيمت فيه األمن يف كيسمايو
د صلى اهللا عليـه وسـلم   بأن النبش عن عيوب الناس وحماولة معرفة أسرارهم ليس من صفات املؤمنني ومل يكن الرسول حمم

ننصح كل من يتوىل أمر املؤمنني أن يترك الناس وما أسروا فهذا , ينبش عن ما خفي عن أعينه ومل يفعل صحابته من بعد ذلك
لقد أفسدنا الناس حبجة النهي عن املنكر قبل وقوعها يف بعض األحيان ونسينا أن من شروط هذا النـهي أن  , بينهم وبني رم

وما نسيه حكام كيسمايو اجلدد أن الشعب الذي استقبلهم أول أيام رمضان بـالتكبريات حبـا يف   , منكر أكربال يؤدي إىل 
لقد اُتخذت قرارات مل تكن , ومل يتغري فلما نتغري حنن يف تعاملنا معه؟ صالح هو نفس الشعب يف شهر ذي القعدةالتغيري واإل

هؤالء أن هذا هو أسـاس كـل    ا أصحاب املصاحل واملفاسد ونسيمنا بأننواستمر من يعارضنا يف إا, يف صاحل العمل العام
  . مشروع أن يقيم مفسدته ومصلحته ومقاصد الشريعة يف تلك املسألة

يف جمال العمل قمنا بتوزيع اإلدارات يف كيسمايو متاما كما فعلنا يف مقديشو وكنا منلك سالحنا وقرارنا يف نفـس  
ـ وإذا أردنا شيئا , تدخل فيما نفعله وحنن أيضا مل نتدخل يف عمل أحدمل يكن أحد يستطيع أن ي, الوقت ذهب عبـداهللا إىل  ي
, وهذا ما كنا نريده حوار بني اجلميع لتقرير ما جيب فعله أثناء األزمـات  ,شرح له املوضوع إما أن يوافق أو يرفضيأمحد و

كما أكدنا للجميع عدم حماكمة أي أحد , احلساسياتونبهت األخ عبداهللا بأن ال يقرر شيئا دون الرجوع إىل أمحد لنتفادى 
ونترك اإلجراءات التالية للسلطة القضائية وهي الـيت  , فنحن نرفع تقارير عن املدعى فقط, دون الرجوع إىل القضاء الشرعي
شغوال جدا مل أجد أي فرصة للذهاب إىل امليناء أو املطار بسبب ضيق الوقت فقد كنت م. ستقرر إن كان مذنبا أو غري ذلك

ويف نفس الوقت كانت األحداث تتسارع يف دينونا واتصل يب األخ يوسف الترتاين وعلمين مبا جيري يف ساحة القتال وعـدد  
فبعض هؤالء مل يصـربوا عنـدما بـدأت    , وقد أحزنين عندما أخربين باستشهاد أعز شبابنا يف اجلهاز االستخبارايت, الشهداء

أمـا هـذا   , اركة وقتل بعضهم وحنسبهم شهداء عنداهللا فقد كانوا يدافعون عن الدين والدولةاملعارك يف دينونا وذهبوا للمش
, كان هذا الشاب هو املسؤول التنفيذي عن األمن يف ميناء مقديشو, فهو عزير جدا على قليب وكنيته سياد وامسه أمحدالشهيد 
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. لقد حزنت بفقدانه وفرحت أنه قتل يف سبيل اهللا, خباراتكما أنه كان املسؤول األول يف خلية التنفيذ واإلعتقال لدى االست
فقد , أما املشهد العام فقد تقدمت احملاكم إىل دينونا من بورهكبا دون أي جتهيزات تذكر ومل يتعاملوا مع نصائحنا عن الوضع

احملاكم يف بورهكبـا أن  كان التقدم عبارة عن محاس ألن املهلة قد انتهت والشباب يف إيدويل يتقدمون لذا جيب على قوات 
مل تكن قوات احملاكم جاهزة يف هذه املنقطة فليس هنـاك خطـوط أو   , تتقدم وهكذا جرت األمور بكل بساطة دون دراسة

وهكذا استغلت قوات التيغري اليت كانت لديها اجلواسيس يف املنطقة هذا املوقف , خنادق أو كتائب موزعة بشكل عسكري
ومل تتقدم هذه القوات أبدا إال بعد ما تأكدت أن املدفعية قد شتت قوات احملـاكم  , يف جداواستخدمت املدفعية بشكل كث
اليت ترمى من الشـاحنات  ) وان تو تو(وكانوا ميطرون الشباب بالكاتويتشا الطويلة أو ما نسميه , اليت مل تكن لديها أي غطاء

وكنت أخشى االنسحاب , قد رأى الشباب احلرب فعالل, وتقذف مجيعا يف عدة ثواين اصاروخ 42والشاحنة الواحدة حتمل 
قد حتدثت عرب اهلاتف مع األخ عيسى الكيين و, ويف هذه األثناء كانت جبهة إيدويل ساخنة جدا, الفوضي فسيؤدي إىل كارثة

وهلا وقد أبلى وعلمت أن خري شبابه وقادته قد قتلوا عندما صدوا هجوما للقوات االثيوبية اليت حاولت رد مدينة إيدويل وما ح
وحصل ذلك أثناء , وركز القوات اإلثيوبية على كل من حيمل جهاز إتصال وقتلوا مجيعا من قبل القناص, الشباب بالء حسن

ومل مير عدة أيام حىت وصلتنا أنباء بأن قـوات شـباب احلركـة    , التقدم وقد قتل األالف وليس املئات من القوات اإلثيوبية
كان يتحرك بسرعة ) أبو حفص الراحاويين(كما عرفنا أن أخونا علي صابر , استولت على إيدويل املدعومة من املتطوعني قد

يف املنطقة وقد التقى قواته بأخينا عيسى الكيين ومل يتفقا يف القيادة فقد كانت هذه القوات حتت إدارة احملاكم وإمـرة أبـو   
أمـا يف  , صابات وترك عيسى متمركـزا يف إيـدويل  وهكذا تابع على صابر عمله يف حرب الع, منصور الذي ذهب للحج

دينصور وبدأ األخ طلحة بتسليح أكثر مـن  زمة ملساندة اإلخوة يف إيدويل وكيسمايو فقد بدأت التحركات والتجهيزات الال
نـا  أما حنن فقد تابعنا عملنا كالعادة ألننا جهاز أمن إسـتخبارايت وعمليات , شاب للذهاب إىل دينصور ملساندة عيسى 800

  .أمر املعارك للقادة العسكرينالعكسرية حمدودة وتركنا 
كما أراد اإلخوة يف وزيراستان معرفة ما جيري , أثناء هذه األحداث اتصلت بأوالدي يف إسالم آباد ألطمئن عليهم

, ة جتري حاليـا بالضبط وأخربم بأنين يف كيسمايو يف مهمة جديدة للمحاكم وأن األمور تسري بسرعة وهناك معارك شديد
وكانت هذه , وقد قيل هلؤالء أنين يف مهمة عسكريا يف كيسمايو, كانت خاليا أرض الصومال تبحث عين فتتصل هنا وهناك

أما االتصاالت اليت كانت تأتينـا مـن   , اخلاليا الشمالية مكلفة بتدريب جيل أمين جديد لالستعداد للمرحلة ما بعد احملاكم
رفضـت ذلـك ألن   شو والذهاب للقتال يف األمام واإلذن بترك مقدي تخبارات ويطلبون مينكانت من شباب اإلسمقديشو 

وكانت االتصاالت واألخبار تأتينا من أرض املعـارك  , وهي أيضا جبهة ملن يعرف األمور, مقديشو ستكون فاضيا من األمن
يف إذا وسعت القوات اإلثيوبية وقـررت أن  ك, سألت نفسي, ا يف معارك بسيطةوحتزننا فهناك الكثري من الشهداء الذين قتلو

وحنن كجيل قدمي قـد رأينـا   , لقد علمت أن هناك خلل تكتيكي فيما جيري, كيف ستكون األمر؟, اجم بدال من الدفاع
لذا كنا نرى اخلطـر القـادم   , احلروب الكبرية فقد حاربنا يف أفغانستان وواجهنا قوات نظامية على مستوى عايل من التنظيم

ب احملاكم وبعض من شبابنا من اجليل اجلديد الذين مل يفهموا حقيقة املواجهات النظامية فيلزمهم مواقع ثابتـة وحمصـنة   لشبا
, للجواسيس الذين ينقلون أخبار الشباب للعـدو يوميـا  وعدم ترك املنطقة , وترصد مستمر وإستطالع جاد, وخمندقة جيدة

شـباب  كن جبهات ال تمل, واملدفعية عنف اهلجومات وهي الغارات اجلويةصد أوبدون دفاعات وخنادق قوية فلن نقدر على 
جليش يستخدم املشاة اويف احلقيقة هذا , عصابات متحركة ة وكأاإلثيوبيوقد تعاملوا مع القوات , تاثتة كما سبقت وذكرت

املساندة اهزة بكل بشيئ فهـم  ملواجهة القوات املتحركة خبفة وزيادة على ذلك تأتيهم اإلمدادات أول بأول من قبل قوات 
أما حنن وأقصد شباب احملاكم فقد كانت جبهام عبارة عن قوات متحركة ومتسارعة ومعها آليات وال , ميزجون بني األمرين
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تدري أهي عصابات أو نظامية أو ماذا؟ ومل يكن هناك إنضباط يذكر وبالذات من قبل املتطوعني الذين مل يكونوا حتت إمـرة  
وال ننسى أن قادة جيش احملاكم هم شباب صومالني صغار يف سن مل يتقنوا تسيري مجاعة وأصـبحوا  , هذه هي احلقيقةو, أحد

وال أريد ممن ال يفهم العسكرية أن يظن أنين أطعـن يف  , وهذا ليس جتريح ألحد فإن لكل حرفة أصحاا, اليوم قادة لكتائب
ما أقوله أن اإلستراجتية شيء والتكتيكات يف , "م اهللا امرء عرف قدر نفسهرح"فقد أذكرهم حبدث , ينقدرات الشباب ااهد
إن الشباب اختذوا استراتيجية املواجهة مع اإلثيوبيني وسلطة عبداهللا يوسف وحنن أيدنا ذلك وما زلنا نؤيد , احلروب شيئ آخر

فاحلماسة وحب الشهادة , األمر بكل بساطة هذا هو, ولكن التكتيكات املتبعة يف تنفيذ تلك االستراتيجية كانت خاطئة, ذلك
وعندما حصل خلل تكتيكي يف معركة أحد هزم جيش املسلمني وقد كان أفضل األنام حممـد  , فقط ال تكفيان لردع العدو

أين سالح اإلشارة؟ ,  يكونوا يعرفون من أين يبدأونإن شبابنا مل, وكل ذلك ليكون درسا لنا, صلى اهللا عليه وسلم من بينهم
من يـنظم  , أين الدعم اخللفي؟ أين الشؤون اإلدارية واإلسعافات؟ أين القوات البديلة؟ أين نقاط التجمعات الثابتة والبديلة؟و

كل هذه األسئلة مل تكن هلا إجيابات منـذ اليـوم األول   , أين التسلل اإلداري العسكري؟, هذه املعارك؟ أين غرفة العلميات؟
وطلبت من , ات لتهيئة قوات احملاكم وتوزيعها حسب الطلبكرممن يشجع تأسيس املعس لذا كنا, الذي وصلت إىل مقديشو

وتدريبهم على كيفية التعامل مع اخلـرائط  , حرب) جنراالت(بعض القادة امليدانيني توفري وقت بسيط إلعطاءهم دورة لواء 
ل أفرعها سواء املشاة واملدفعيـة واآلليـات   وكيفية توزيع اجليوش بك, وكيفية تنسيق بني القوات أثناء اهلجوم أو اإلنسحاب

وإتقان خطـوات إجـراءات تنظـيم    , وكذلك تعليمهم التسلسل اإلداري أثناء القتال, وسالح اإلسناد اخللفي وما إىل ذلك
, وقررنا فعال أن ننشأ املعسكر يف مقديشو لكي حنـدث أمـرا جديـدا   , ولكن مل حيصل ذلك, املعركة وهي بسيطة وميسرة

على خرباتنا يف التعامل مع القوات النظامية ألن اجلميع يعلم أن اجليل األول يف أفغانستان انتفعوا كثريا من خـربات   واعتمدنا
وكنا جاهزين لنساعد إخواننـا  , احلروب وقد تعلمنا كيفية توزيع األلوية والفرق والكتائب والسراية والفصائل مث اجلماعات

كما أن , هذه التحركات وحتسبها شخصيا امن بعض األطراف اليت مل تكن تعجبهولكن قد تأخر الوقت وبسبب التدخالت 
ألم , ة بربودة وأخذوا األمور ببساطةاياحلقيقة كانت واضحة فبعض قادة احملاكم والشباب تعاملوا مع هذه النصائح منذ البد

ه اجهه له أساليبه املختلفة عنا وله مصاحلونسي أن العدو الذي نو, مل يتوقعوا هجوما على مقديشو وهم يعتمدون على الشعب
لقد ظن بعض قـادة  , كما أن لديه سلطة صومالية مدعومة من قبل قوى الشر العاملي وهؤالء ال يرعون ال شعوب وال أحد

ة إستخدام الكالشنكوف وخملص للعمل ينفع ليكون قائد مجاعة أو فصيلة وهـذه هـي   ياحملاكم والشباب أنه من عرف كيف
فكيف تتخيلون هذا املوقف شباب تعودوا على تسيري مجاعات صغرية أصـبحوا  , لم تكن عسكرية بل عشوائية متاماف ,املعاير

كانـت  , أقصد أن التخصصات مل توضع يف أماكنها وكذلك مل جيتهد الكثريون يف تطوير مهـارام , اليوم ميلكون الكتائب
ال أؤمن بفكـرة أن الشـجاع يتـوىل    و, ي احلقيقة املرة يف الصومالهإختيار القادة بالشجاعة وباالنتماء القبلي فقط وهذه 

كما أن الصحابة مل يعطـوا القيـادة ألهـل    , ى ختصصه قبل أن يتسلم أي مسؤوليةاملسؤوليات بل جيب أن يتدرب األخ عل
   .بل هناك معايرة كثريا لقادة اجلبهات, الشجاعة فقط

يدة حلدما إىل أن فاجأين عبداهللا إيل جي بأن أمحـد مـدويب وايل   أمضينا عشرة أيام يف كيسمايو واألمور كانت ج
وفهمـت  , ويطلب مين أن أعـود إىل مقديشـو  , "ال نريد األخ يعقوب يف كيسمايو", كيسمايو أخربه بأمر عجيب ومفاده

كيف اختذ هـذا   ومل أدر, وهم الذين  أحسوا أنين أنظم ما مل يستطيعوا تنظيمه, مباشرة أن وارء قراره لغز وأشخاص آخرين
ال "وقلت لعبداهللا , القرار ولكن مل يتجرأ بايئ إيلّ وإخباري ألنه يعرف اجلواب املباشر الذي سيتلقاه مىن وهو الرفض طبعا

فقد انتشر أخبارنا وصدق نوايانا يف إمتـام هـذا   , "ترتعج فأنا متعود على مثل هذه احلاالت فهم يشعرون بالغرية من عملنا
أحد سيخرجين من هنا فهـو   كإذا كان هنا"وأخربته بالتايل , يعلم ما جئنا من أجله فال يهمنا من يظن بنا سوء املشروع واهللا
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وقد تفهم الوضع وقال يل بأنه أخرب أمحد أن , "أنت ألنك مسؤول االستخبارات يف اجلوبتني أو قرار من جملس شورى احملاكم
ورمينا تلك التفهات والكالم وراء ظهورنا ومل نرد أن ننشر ذلك اخلرب , لههذا األمر لن حيصل وسيبقى يعقوب إىل أن يتم عم

وبكل بساطة بقينـا  , ألنه سيكون عكسيا على وايل كيسمايو كما أن الوضع احلايل هو وضع معقد وطبول احلرب قد دقت
صل عبداهللا بالشـيخ حسـن   وقد أحرجوا بعد ذلك وخاصة عندما إت, واستمرينا يف أعمالنا دون االعتماد على تلك اإلدارة

وحسب رواية عبداهللا فقد تعجب الشيخ من هذا األمر ألنه يعلم أنـين  , وأخربه ذا اخلرب الكينيةتركي الذي كان يف احلدود 
استنتجنا فيما بعـد أنـه قـرار    , مكلف من احملاكم وهو عضو يف جملس شورى احملاكم وطلب منا مواصلة عملنا كما ينبغي

لقد وصلتنا املعلومـات  , وقد بدأوا فعال بذلك, أرادوا أن يستمروا يف نشر اإلشاعات حولنا مأل, رد فعلياستفزازي ملعرفة 
وتفرغ بعض من يف قبلـه شـيئ لنشـر تلـك     , إىل القتالأن يتوجه الشباب أن بعض الناس يشيعون من جديد أننا ال نريد 

د فهمت فعال أن اإلشاعة هي حرب أصال ويوصل املرء إىل وق, ووصلت إىل اخلطوط األمامية وصدقها بعض الناس,اإلشاعات
 تـدرب جيـدا  وكنا نرد على تلك اإلشاعات ببساطة ونبني للشباب أن من عنده , مرحلة النماء والفتان وقد ينا عن ذلك

كنـت  يا وشخص, فاإلعداد قبل املواجهة, فليذهب ومن مل يتدرب فال جيوز شرعا أن يواجه العدو وهو ال يعرف فن القتال
جيب على اجلميع أن يعلم أن العمـل  , ملناطق احلرب فنحن أيضا سنترك عملنا ونذهبواجته أبني هلم أنه إذا ترك الوايل مكتبه 

ولـن  , اجلماعي الصغري ليس كعمل الدولة اليت هلا مؤسسات وحياسب الناس على أعماهلا وجيب تقدمي التقارير على األعمال
لقد فشلوا من جديد يف مسعاهم للتخريب على االستخبارات ومضينا قـدما يف  , بالتحرك إليهأحترك إىل أي مكان مل أكلف 

  .عملنا

  إدارة كيسمايو ختتربنا
  

احلركـة يف  رأت اإلدارة يف كيسمايو أننا متسارعني يف تدريباتنا األمنية وكثـرة  فعندما , بدأت مرحلة اإلمتحانات
أرادت أن متتحن مصداقيتنا وكأننا يف حرب معهـا وهـذا   , ىل اجلهاز اجلديدالكثري من الشباب إ مركز اإلستخبارات وانضم

ـ وال أدري كيف يلجأ املسلم إىل مثل األساليب من أجل إفشال أخيه الذي مل يؤذ, األمر حمزن جدا ه أو يسـبب لـه أي   ي
سيارة من اجليش وبداخلـها  ويف ذات يوم وأثناء ترتيبنا لبطاقات الشباب اجلدد املنضمني إىل االستخبارات وصلت , مشاكل

وجاءين , وكنت بالداخل مشغول مع اإلخوة, شابني من أمن الشيخ أبو طلحة السوداين وقد طلبا اإلذن بالدخول إىل مركزنا
وهنا استنتجت بأم قـد شـعروا   , "هناك معتقل داخل السيارة وقد أرسل من قبل أبو طلحة"عبداهللا إيلجي ومهس يف أذين 

امات الباطلة لنا وعزمهم طردنا فأرادوا أن يستروا ما بدر منهم وليس اإلعتذار فلم نلقى أي إعتذار منهمخبطئهم حول اإل ,
  .وفجأة دخل الشابان يف مكتبنا ومها يف حالة احلماس كعادة الشباب

  يا شيخ يعقوب لدينا جاسوس يف السيارة -
  "وما أدراكم بأنه جاسوس؟" -
  كان يصور يف الشارع -
  "صور يف الشارع يكون جاسوسا؟ أكل من" -

كيف أما استنتجا أنه جاسوس دون أي دليل ر أنه , ختيلوا كيف يعبأ الشباب املسلم الصغري الذي ال يفهم دينه
أخي القارئ إن من األسباب الذي دفعين إىل كتابـة  , )وأمرت ألعدل بينكم(أيننا من كالم ربنا لرسوله , حيمل آلة تصوير
هو إلظهار مدى التالعب بالدين من قبل بعض الناس وعدم فهمه والتفرد به والتشدد فيه وكأنه نزل ألنـاس  هذه املذكرات 
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ال أريد أن يقال ألبناءنا يف املستقبل أننا رجال القاعدة األم مل حنرك ساكنا يف التعامل مثل هـذه التجـاوزات   , دون آخرين
جدوين ال أجتاوب معهما بسرعة سكتوا ومها يعرفان مسبقا مـع مـن   وعندما و, وقررت أن أعطي هلم درسا مل ينسوها أبدا

وكنت هادئا وأخربما بأن املعتقل يبقي بريئـا  , فقد فهمت أن العملية كلها فخ لالستخبارات ملعرفة طريقة عملنا, يتعاملون
لكنين كنـت صـارما معهمـا    وقد أرادا البقاء ومتابعة عملية االستجواب و, حىت يتم إثبات اإلامات ضده ويقدم للقضاء

فال ينبغي أن تتداخل املسؤوليات وهذا ما أسعى دائما له يف كـل  , وأجربما على املغادرة وترك ملف السجني لإلستخبارات
, أما الفوضى فال حنبـها أبـدا  , أحب أن تنظم املسؤوليات حيث نستطيع أن حناسب من يقصر يف عمله, مكان أتواجد فيه

فأي شاب يستطيع رؤية السجني واستجوابه واامه كما يشاء دون أن يكلمه أحد فهم قـد  , ا عليهاوهؤالء الشباب تعودو
وأصـبح لـدينا أول   , على كل حال تدخل عبداهللا إيلجي وأجربمها على االنصراف وترك األمر لنا, حتمسوا أكثر من الالزم

يوم واحد من إعتقال هذا الشخص كان األخ أبو طلحة ومن الطرائف أنه قبل , عملية إستجواب منذ أن أسسنا اجلهاز اجلديد
  .قد اعتقل شخصا آخر يف مطار كيسمايو دون توجيه أي إام له ودون إرساله لنا ملعرفة أمره فهذا تناقض بال شك

وطلبت مـن الشـباب   , املهم أننا تعاملنا مع هذا امللف بكل نزاهة وعدم إحنياز وتشدد ألننا ال نريد أن نظلم أحد
ار السجني إىل غرفة االستجواب وفك يده وإبقاء القماش على وجهه حىت ال يراين فرمبا يطلـع بريـئ فـال أريـد أن     إحض

ألم ميثلون اجلهاز , سيواجه املستجوبون الصوماليون دون تغطية وجههوبعده , وأردت أن أكلمه مباشرة, عديشخصين فيما ب
حيث عرفت أنه صحفي حر ومصور حر كما أنه عمـل سـابقا مـع     لقد درست بسرعة األوراق اليت كانت معه, الرمسي

فقد كان يف جنوب أفريقيا ورواندا والصومال وغريها أما حاليـا فهـو    كما عمل يف عدة دولة, يتنيالكين) نيوز(و ) التيمز(
ـ    و, أسوشيال بريس) إي يب(باسم يعمل للمؤسسة عاملية واملعروفة  ن قبـل  أعلم مسبقا بأن مثـل هـؤالء يسـتخدمون م

وال خيفى على أحد أن االستخبارات األمريكية , االستخبارات األمريكية دون علمهم يف بعض األحيان وبتوافق أحيانا أخرى
وعرفنا أيضا أنه يبيع األخبـار للمؤسسـات   , تتوغل يف مثل هذه املؤسسات العاملية اإلخبارية ألا مصارد األخبار األساسية

مل حنكم على الرجل رد األوراق الـيت  , )رويترز الربيطانية(لة باالستخبارات العاملية كمؤسسة اإلخبارية األخرى اليت هلا ص
مع هؤالء رد طلب الرزق وليس له نشاط عـدواين يف اـال    لمفرمبا يع, كفي هلدر دم امرء مسلمفهذا ال ي, وجدت معه

وأثناء تفتيشه أيضا وجدنا , ليل واضح حىت ندينه وهذا هو العدلكان علينا إجياد د, االستخبارايت اليت تسعى إىل الوصول إلينا
وقد لفت كل هذا انتباهي ملعرفة حقيقة مـا  , رسائل وأرقام هواتف وبعض القصاصات من لقاءات مع مسؤولني من احملاكم

, ب ااهـد فحركـة الشـبا  , وعندما بدأنا االستجواب معه كان أعصاب الرجل متوتر فهو يعرف متاما هو بيد من, جيري
ومل , معظمهم هلم نفس مفاهيم احلركات املتشددة يف العامل اليت ترى أن كل صحفي هو جاسوس بغض النظر عن أي شـيئ 

دون أن  ينعلى أمن حركة الشباب ااهد املشرفونحنن و حركة الشباب املتعاونني مع سلطة احملاكميكن يعلم أننا من رجال 
تـزر وازرة  كل مسلم يريد اجلهاد وندربه وننصحه مث نبني له حقيقة اجلهاد وبعد ذلـك ال  حنمل تبعات أفعاهلا فنحن نساعد 

  -:سألت السجني. وزر أخرى
  "إمسك؟" -
  إبراهيم علمي -
  "من أين؟" -
  أنا من أصل صومايل, كينيا,مالندي -
  "العمل؟" -
  صحفي حر -



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
139  

 

 War against Islam                                    139الحرب على اإلسالم                                                    
 

  "أي عمل آخر؟" -
  ليس لدي -
  "منذ مىت وأنت يف كيسمايو؟" -
  رمضان عندما سيطرت احملاكم على املدينة منذ -

ومن مث بدأت أسأل عن سريته الذاتية , دون أن يضرب أو يهان أبداجدا و وكان معقد وطويلباشرنا االستجواب 
ومن مث انتقل إىل جامعـة نـريويب    1994فهو من مدينة مالندي الساحلية وقد أكمل دراسته يف سنة , وعالقته االجتماعية

م وقد عمل يف عدة مؤسسات كينية إخبارية ومنها صحيفة النيشن املشهورة يف 98-97فة وأكمل دراسته يف لدراسة الصحا
, وبعد أن عرفت كل شيئ عن عالقاته العاملية بدأنا نتكلم عن ظروف عمله يف دولة فيها فوضى وحـروب متواصـلة  , كينيا

فقـد  , قد عرفت مباشرة أنه رجل متعلم وخبري يف عملهو, وكيف يصف الواضع احلايل يف كيمسايو وإىل من يرسل األخبار؟
وقد اشتكي ظروف اإلعتقال وأخربته بأن حيمد اهللا أنه حي ومل يقتل فورا رد , استجوبناه بالسواحلية واالجنليزية والصومالية

وسوف ترفع ملفـات  , طلبت منه أن يهدأ أعصابه فهو يف أيدى املؤسسة الرمسية للمحاكم, رؤيته بالكامريا من قبل الشباب
وهنا اطمئن قليال مث غرينا أسلوب االستجواب , وال داعي للقلق, االستجواب إىل قضاة احملاكم للنظر يف أمره بعد االستجواب

إىل الشدة حيث دخل اإلخوة الصومالني وبدأوا يتهمونه أنه جاسوس وأنه مدرس يف كيمسايو وهذا عكس ما روى لنـا يف  
وقد فـوجئ مبـا   , وواجهناه مبا نعرفه من معلومات قد أخفاها عنا, ا عنه يف املدينة واتصلنا مبن يعرفونهبادئ األمر فقد حترين

وأوقفنا االستجواب وطلب منا املاء ليتوضأ للصالة فقد حان وقت صالة الظهر وطلبت من اإلخوة , نعلمه عنه وبدا كانون
عد األكل بدأنا من جديد واستجوبه األخ الشهيد عبدالرمحان الكيين وب, فك القيود كلها وإعطاءه نفس الطعام الذي طبخناه

وقد أخرب الصحفي , وهذا األخ من الشباب الذين قدموا لنصرة الصومالني من نريويب وهو من أصول صومالية أيضا) حنيف(
دام مؤكد فقد كنا يف حالـة  بأن يقول احلقيقة ألننا نعلم كل شيء عنه وباحلقيقة وبعد اهللا سبحانه وتعاىل سوف ينجو من إع

وعندما طلبنا منه تفسري سبب وجوده يف خمـيم  , فقد اشتدت املعارك يف دينصور, استنفار وحرب وأي شبهة يؤدي إىل القتل
أنا مهتم ملوضوع وباء الكولريا ألن مثل هذه املواضيع حترك اتمع الدويل وقد ذهبت فعال إىل احدى "الالجئني أجاب قائال 

وأخربناه أن ما يعيشه هؤالء الناس من مأساة ليست مـن صـنع احملـاكم    , "لالجئني لتصوير األوضاع املعيشية هلمخميمات ا
سنة مـن   16وهذه كلها تراكمات لإلدارات أمراء احلرب السابقني الذين فشلوا منذ , اإلسالمية فنحن هنا منذ شهرين فقط

لتشويه صورة احملاكم يف اخلارج بأمور اإلنسانية وختفون املـآرب   فال تستخدم آلة تصويرك, عمل أي خري للشعب الصومايل
, لقد غضبت منه جدا عندما قرأت بعض مقاالته عن حقوق األفارقة الصومالني ووباء الكولريا يف مناطق جوبـا , وراء ذلك

ال نفارق بـني أسـود وأبـيض    أما حنن ف, وأخربته باحلقيقة أن هؤالء قد أمهلوا من قبل املؤسسات العلمانية القبلية السابقة
لقـد  , وصومايل وأفريقي فأكرمنا عنداهللا هو أتقانا وقد وزعت مناصب رفيع املستوى لشباب هم من أصول أفريقي صومايل

وهذا ما ال يفهمه الذين سكنوا يف بيوم ويتهموننا باالرهاب وهـم  , فهمت أن الصحافة العاملية تريد أن تصيد يف املاء العكر
ونبهته بأن ال يكرر مثل هذه املؤمرات اليت تدار , كيف يعمل العدو الصهيوين يف تشويه أي عمل خريي للمسلمنيال يعرفون 

  ,وسألته, فيكفينا ما جيري يف دارفور, من قبل املؤسسات الصهيونية لتفرقة الشعوب
  "ما قصدك بأن هناك تفرقة لألفارقة؟" -
  هذه مالحظات فقط -
ملالحظات عندما ترفق بصورة ما تصبح حقائق وتتناوله وسائل اإلعالم الصهيونية متامـا  أال تعلم أن مثل هذه ا" -

  "أتريد أن تكون فتانا؟, كما حيصل يف دارفور
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  مل أقصد ذلك, ال أريد ذلك -
  "لنعلم أنك لست جاسوسا؟, جيب أن تصدق معنا" -
  اخل.....أحلف باهللا العظيم وأنا مسلم وأصلي ولدي عائلة وكذا وكذا وكذا -

أقصد من الكالم الذي يتحجج به مثل هؤالء الصحفيون عندما يقعون يف يد اخلصوم فهم يتدربون على كل شـيئ  
هل , هل هي عدوانية أم ال؟ هل يعمل مع االستخبارات أما ال؟, فمهنتهم أساسا هي مهنة جاسوسية بغض النظر عن ميوهلم
لذا أخربناه , ذه األسئلة جعلتين ال أتعاطف معه حىت يصدقنا القولهو صحفي عادي ميارس مهنته أو جاسوسا حمترفا؟ كل ه

  وقد تردد مرارا مث واجهته بسؤال واحد, بأن يعطينا الرقم السري للربيد اإليليكتروين اخلاص به
  " هل تقول احلق؟ هل هناك شيئ ختفيه عنا؟" -
  ليس هناك أي شيء أخفيه  -
  "جانبنا وبناء على ما سنجده يف بريدك سنقرر ما نفعله بك طيب أنقذ نفسك واصدقنا القول وحنن من" -
  "فهم لن يتساهلوا معك, هل تريد أن تبات يف السجن الليلة وتقابل الشباب هناك -
  أنا بريئ, ال أريد ذلك رجاء -
  "إعطنا مفتاح بريدك اإلليكتروين, ما نطلبه منك فإذا كنت بريئا فنذ" -

مث حتركنا فـورا  , مفتاح الربيد وافق وأعطاناوأخريا , ختصر ملعرفة نواياه احلقيقيةلقد أردت أن أسلك معه الطريق امل
وحقيقة إنه شخص لـه عالقـات   , وقرأنا كل الرسائل اليت أرسلت واستقبلت, إىل مركز اإلنترنت وفتحنا بريدين خاص به

دت رسالتني مشفرتني لديه ومل أهـتم  وقد وج, )إي يب(عاملية ومع عدة مؤسسات إخبارية وكان فعال يعمل حاليا مع الـ 
باألمر كثريا ألن يف بعض األحيان يشفر الصحفيون الرسائل لعدة أسباب رمبا لسبق صحفي واهللا أعلم ومل أسيئ الظـن بـه   

وسوف أذكرها عندما حيني موعد تقدمي تقريـر االسـتخبارات   , مبدئيا ألنين أوال وأخريا مل أكن مقتنعا باعتقاله لعدة أسباب
حبوه إىل مرتله وتفتيشه ألننا عرفنا من املعلومات بأن يصلقد رجعت إىل املركز وأمرت اإلخوة , الصحفي إبراهيم علمي حول

وذكرته بأننا , ولكن عندما سألناه حتجج أننا مل نسأله هذا السؤال من قبل, أنه مدرس اللغة اإلجنليزية وقد أخفى هذا األمر عنا
على كل حال كان يدرس يف أثناء العطالت املهنية , ألناه عن أي مهنة أخرى غري الصحافةفقد س, قد سألنا وكل شيئ موثق

, وبعد أن فحصنا حاسوبه اخلاصة وكل األقراص اليت عنـده , لتغطية مصاريف بقاءه يف كيسمايو أو يكون غطاء مناسب له
ابالت مـع نائـب الـوايل وهـو األخ     وأنه موجود يف كيسمايو منذ فترة وقد عمل مق, تبني لنا أن الرجل صحفي حقيقي

مل جند دليـل  , وقد طلب منه رخصة للعمل وعاهده األخري بذلك ولكن مل يعطى الرخصة إىل اآلن, عبدالرزاق فك اهللا أسره
وشـرحنا يف  , وهكذا كتبنا تقريرنا بعد أن صورناه صور جانبية ومباشرة, أنه جاسوس جلهة ما أو جاء إىل كيسمايو ملعادتنا

ننـا مل  ان جاسوسا معاديا يف حقيقته إال أاملوجه للوايل  األسباب الرئيسية اليت جعلتنا نؤمن أن الرجل بريئ حىت ولو ك التقرير
فقد فعل الصحابة مثل هذا األمر يف معركة بـدر  , ومل نرد اتباع أسلوب الضرب فيكذب ونقتله ظلما, منسك ضده أي شيء

هذا حيصل كثريا عندما يكون االسـتجواب  , "تصدقوما عندما يكذبونكم"ا معناه وقال هلم النيب عندما استجوبوا الصبيان مب
هذا , )إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان(واهللا قد قال , عنيفا فيلجأ السجني إىل القبول بكل شيئ والكذب من أجل روحه

 احملكمة ومعه ملف االستخبارات أو يترك سـبيله  وطلبنا يف تقريرنا من الوايل إما أن حيوله إىل, يف الكفر فما بالك بأمر آخر
رادوا أن حيتفظـوا بالكـامريا   وأعدنا له كل حاجاته رغم أن بعض الشـباب أ , ويعطيه رخصة عمل أو يرحل فورا إىل كينيا

عض وطلبت منه أن أحتفظ بـب , فال جيوز أخذ أموال الناس بالباطل وحىت لو كانوا كفارا فما بالكم باملسلم, رفضت ذلكو
مث أخذه األخ عبداهللا إيـل  , الصور لالجئني الصومالني معي يف حاسويب وكذلك بعض صور مرضى الكولريا يف املستشفيات
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, جي إىل مركز الوايل وسلم امللف لألخ أمحد مدويب وكان معه األخ أبو طلحة السوداين وقد أعجبا باحتراف واتقاننا عملنـا 
انبنا فهمنا أن هذا العمل كله كان جمرد إختبار لعالقتنا بإدارة كيسمايو الـيت كانـت   وحنن من ج, وشكر الوايل األخ عبداهللا

  . وواهللا إننا حنبهم يف اهللا وال حنمل عليهم أي ضغينة رغم كل ما حصل منهم, تعارض وجودنا
كان يتابع تابعت عملي وكنت أتصل باألخ يوسف الترتاين ليزودين باألخبار وكذلك األخ عبد اجلبار الكيين الذي 

م عملنا جلسة طوارئ يف مركزاالسـتخبارات لدراسـة   2006ديسمرب سنة  20ويف يوم األربعاء املوافق , موضوع الزوجة
ذ قرارا شجاعا إما اختوعلينا ا, )إيدويل(يدانيني يف معارك األحوال يف اجلبهة فقد تسارعت العمليات وقتل الكثري من القادة امل

وأقصد هنـا   يةأو التحرك بكل أفراد اإلستخبارات أصحاب اخلربة القتالية العالية إىل اجلبهة الشمالمبواصلة الدورة مع الشباب 
, بلـدوغلي وكما قلت سابقا فإن جملس الشورى قد تشاوروا وهم يف قرية قريبة من , نطقة دينصور حيث املعارك الساخنةم

وفعال بدأ اهلجوم يف منتصف ديسـمرب  , بداية شهر ذي القعدة يفوكل الصومال واتفقوا على بدأ مبهامجة القوات اإلثيوبية يف 
من ناحية داينونا ودينصور وكانت املعارك غري عادية بكل املقايس ومل تتوقع احملاكم أن تكون ردة فعل إثيوبية قاسـية هلـذه   

القوات اخلاصة اإلثيوبية ولكن  وقد قتل الكثري والكثري من, الدرجة أو أن تشاركها الواليات املتحدة األمريكية بالسالح اجلو
وليس للبشر يف قاموس هذه الدولة أي  قيمة كما أن ميالس زينـاوي  , ال ننسى بأن هذه الدولة متلك أكرب جيش يف أفريقيا

وقد أظهر وحشـيته ضـد الشـعب    , أخذ قراره بناء على طلب الربملان لشن عمليات شاملة ضد الشعب الصومايل املظلوم
لقد حذرنا الشباب مسبقا بأن قتـال  , القذائف اإلثيوبية لتفرق بني مقاتل وبدوي وحمارب ورجل شارع الصومايل فلم تكن

ويف , قطاع الطرق ليس كقتال قوات نظامية هلا أعداد كبرية من اجليوش املدربة واملربجمة إلطاعة األوامر رغـم الصـعوبات  
وبعد , ستوى ضعيف ومتوسط من اخلربة القتالية واحلروب الشاملةاملقابل كانت قوات احملاكم مشتتة بني قادة ميدانيني على م

دراسة كل االحتماالت الالزمة ومعرفتنا املسبق بأن األمن يف كيسمايو معدوم إال أننا اتفقنا على التحرك فورا إىل دينصـور  
اجليش إىل هناك ولكنه قد وكنا على علم بأن أخانا أبا طلحة السوداين سوف يتحرك ومعه , دون أي تأخري أو مشاورة أحد

  . وهكذا أخربنا اجلميع بأن شباب االستخبارات سيتوجهون إىل دينصور ملؤازرة اإلخوة حسب الطلب, تأخر قليال
  

  التحرك إىل اجلبهة
  

وهم ال يصدقون ما يرونه فقد , م ودعنا اجلميع2006ديسمرب  21ويف يوم اخلميس , جهزنا الالندكروزرات كلها
, أقصد إستخبارات احملاكم وبالذات أنا وأعوذ باهللا من هـذه الكملـة  ) األي سي أي(تتحدث بأن قيادة كانت اإلشاعات 

ن وعدم الـذهاب  كانت اإلشاعات تقول بأنين ال أريد إرسال اإلخوة إىل اجلبهة أبدا وأنين أفضل البقاء والعمل بسرية يف املد
ن جياهـدوا  وأرادوا من اجلميـع أ , أنفسهم أمراء وأئمة على اجلميعتفهم مثل هذه االامات من أناس نصبوا إىل اجلبهات وأ

ااهد هو كل مسلم سـواء  و, فمن جاهد فإمنا جياهد لنفسه, ضد هذا املبدأ الرجعيوما زلت كنت و, حسب ما يرونه هم
عارضـت  , الربهـان فليأتوا ب, )أن يكون سلفيا جهاديا(أما الذين فصلوا للمجاهد مقايس معينة  ,كان عاصيا أو غري عاص

 أجاهد هللا ال ألحـد  وأخربت اجلميع أنين, بشدة هذه املبادئ ألنه ال أساس له من صحة يف سنة حممد صلى اهللا عليه وسلمو
 ,أن يكون حتركي هللا ال ألجل أحد وهذا هو األصل يف اجلهاد أن يكون يف سبيل هللا وليس اتباع أحد دون علـم أبدا وأرجو 

وهذا اجلهـاد  , ؤمن بأن ااهد هو إنسان عادي ميارس عبادة معينة تسمى اجلهادوأ, تل يف سبيل اهللان قاواهللا وحده أعلم مب
فالصالة والصدقات وبر الوالـدين  , وال ينبغي للمسلم أن يقصر فيها أبدا, كسائر العبادات له أبواب كثرية منها القتال طبعا
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اجلار والعمل اليومي يف طلب الرزق احلالل لألهل كل هذه مـن  وقراءة القرآن واإلحسان إىل الناس وإكرام الضيف وحب 
والذي ال يفهم كالمي فلريجع إىل كتـاب اهللا يف  , جهاد أيضا تتقدم أو تتأخر عن صف القتال وهي العبادات اليت توازي أو

تلون يف سـبيل  وءاخرون يقا, وءاخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا(ل حيث يقول املوىل عزوجل مسورة املز
وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه , وأقرضوا اهللا قرضا حسنا, وءاتوا الزكاة, وأقيموا الصالة, فاقرءوا ما تيسر منه, اهللا

فال جمال ألن نفرق بني الناس بسبب اجلهاد أو القتال أو نرفع من قدر فالن بسبب القتال وبط من قدر غريه ألنه , )عند اهللا
فقـون  من يسعر يف النار هـم قـراء ومن   للذا جتد أن أو, التقوى هي ميزان الكرامة عند اهللا وليس القتال فقطإن , مل يقاتل

إن املسلم هو ذلك الشخص الـذي سـلم   , مل يتقو اهللا يف عبادم ولذا كان جزاءهم جهنمإال أم , وجماهدون يف سبيل اهللا
فهناك الصاحلون واملتقون والتائبون والصابرون واخلاشـعون  , فقط ربه يف كل شيء وليس يف القتالنفسه وروحه واستسلم ل

واملتصدقون والصائمون والذاكرون واحلافظون لفروجهم وطالب العلم وكل هؤالء هلم املراتب العليا يف اجلنة متاما كالشهداء 
ار كي يزرع فيهم الفهم اخلاطئ عن فيجب أن نفهم هذا الدين متاما وال ينبغي للجيل القدمي يف اجلهاد أن يستغل الشباب الصغ

اجلهاد ألن هؤالء عندما ال جيدون ساحة للجهاد والقتال فسوف يفقدوا عقوهلم وإما أن يوجهوا غضبهم وسالحهم للمجتمع 
ألم تعاملوا مع اجلهاد وكأنه الدين فقط ولـيس هنـاك   , املسلم وهذا األمر قد وقع يف عدة دول إسالمية وليس بأمر جديد

إىل  لذا جتد مثل هؤالء الشباب يتكلون ,وهذا خطأ فاجلهاد هو ذروة سنام اإلسالم وليس كل اإلسالم, أخرى للدين شعارات
كمـا  , ويضرب بعرض احلائط العلم النافع فال جتدهم جيتهدون يف التعلم وطلب العلم أثناء عدم وجود اجلهاد, جهادهم فقط

, حيـام من اهللا الشهادة لتمحو كل ذنوب  كما ينبغي بسبب أم ينتظرونأن بعضهم ال يطبقون الشعارات الدينية األخرى 
واألمر الذي , ونسي هؤالء  أن الشهادة أمنية ومرتبة عالية يعطيه اهللا ملن شاء ولو مات على فراشه فأصناف الشهداء كثر جدا

يف اجلهاد فيمكنهم أن جيرحوا يف املعارك ليعلم صدق نواياه  مجيهله هؤالء هو األصعب حيث نسيوا أن اهللا قادر على إبتالءه
, !أصبحوا اآلن مقعدون مثال أو أسـرى قد و! فماذا سيفعلون وهم غري مستعدون إال للجهاد, أو أن يؤسروا من قبل األعداء

مرة  وذات, بسبب إصابته يف سبيل اهللا يف أفغانستان وتقلص معدته, لقد شاهدت أخا يل يف اجلهاد قد ابتلي بعدم قدرة الصوم
فتعجب جدا من سؤايل , "هل تطعم مسكينا لعدم قدرتك على الصيام؟"واجهته لكي أعلم مدى معرفته حبالته الشرعية فسألته 

, فضحكت ألنين عرفت أنه يثق باهللا وحيسن الظن بـه , "تكفر كل شيئوإن شاء اهللا الشهادة س, مسكنيال أطعم "وقال يل 
فمـاذا  , وال يستشهد بل ميوت كما ميـوت اجلميـع   ىيؤسر أو جيرح مرة أخرولكن ليس ذلك هو الصواب ألنه ممكن أن 

هذا منوذ صغري من بعض اجلهل الذي انتشر لـدي أوسـاط   , سيقول لربه خبصوص إطعام املسكني وهذا أمر من شرع اهللا؟
فعـل  ي تعلم كيف وهذا ليس خطأهم فهم قد حتمسوا فقط لنصرة دين دون الرجوع إىل, الشباب اجليل اجلديد من ااهدين

فعامل واحد أحب إىل اهللا من ألف عابد غري متعلم , فاجلهاد عبادة وينبغي على أحدنا أن يعرف كيف يتعبد اهللا باجلهاد, ذلك
وليس هذا األمر مقتصر على ااهد فقط فالتاجر عندما يشرع يف عبادة التجارة جيب أن يتعلم علـم  , اهللا على كيفية عبادة

تهدنا يف تفهيم الشباب أن ااهد هو مسلم عادي جياهد إن اضطر إىل ذلك وال يتخذ اجلهاد دين ألن ذلـك  لقد اج, البيوع
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان دائما يف املدينة ويف وسط زوجاته إن مل يكن يف ميدان القتال , سيؤثر على مسريته احلياتية

مل يكن هناك جهاد شرعي حاول أن خيترع أي جهاد يف أي مكان هـذا  وليس على املسلم أن جيعل حياته كلها جهاد وإن 
وبعد ذلك جيب عليـه أن  , إذا وجد القتال ووجب النصرة جيب على املسلم الذي فرض عليه ذلك أن يتحرك, ليس صحيح

لة أو العيش مع ذيونـا  يعود إلعالة زوجته وأوالده إن مل يكن من املطلوبني العاملني كأمثالنا الذين ال نستطيع أن نتحرك بسهو
املسلم ال ينبغي له أن يقول بعد فترة اجلهاد والرجوع إىل األهل بأنه قد تعب من احلياة العادية وأنه يريـد  , ألسباب أمنية حبتة

س أنه يريد الفرار من احلياة الروتينية العادية اليت هي أسا دأن يرجع إىل الغابة دون أي سبب واجللوس فيها دون أي عمل ر
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أما بـر الوالـدين   , فاجلهاد جزء من الدين ويفرض حسب االستطاعة ويكون فرض عني أو كفاية حسب الظروف, وجودنا
وإعطاء الزوجة واألوالد حقهم والتعلم العلم الشرعي النافع للنفس واخللق احلسن وحب املسلمني وتبليغ الناس هذا الدين ولو 

افرا والصرب على إيذاء الناس واإلعداد بشىت الرياضيات من أجـل اهللا وحماربـة   بآية واحدة واإلحسان إىل اجلار ولو كان ك
فينبغي أن يقسم ااهـد  , الشيطان الذي هو العدو األول لإلنسان كل هذه العبادات فرض عني من مرحلة البلوغ إىل املوت

لناس ويدعوهم إىل دين اهللا ويصرب علـى  فيكون مع ا, حياته إىل فترتني املكية إن مل يكن هناك جهاد شرعي وفرض عني عليه
أو أن , وحيفظ القرآن واحلديث ويتعلم اللغة والبالغة والعلوم األخرى النافعة وال يترك بابـا للشـيطان  , آذاهم ويواصل رمحه

شخص يعيش يف الفترة املدنية القتالية حيث التحرك إىل ساحات اجلهاد ملناصرة املسلمني إن كان ذلك فرض عني علي ذلك ال
أما إختاذ اجلهـاد ديـن   , أشهر كما فعل الصحابة ذلك 4مع التأكيد هنا أنه يفرض عليه العودة إىل وطنه وزوجته بعد فترة 

فلما مل جيدوا جهـادا  , ورمي األهل والعبادات األخرى بعرض احلائط هذا من األخطاء اجلسيمة اليت وقع فيها بعض الشباب
 مألم اختذوا اجلهاد دين وليس عبادة معينة تكون فرض عني يف فترة معينة وتسقط عنه يف الطرقات عاطلنيوال قتاال صاروا 

  .يف فترة عدم اإلستطاعة
لرحلتنا للجبهة فقد حتركنا إىل وسط مدينة كيسمايو وقصدنا اهلنجر الكبري املخصص للجيش وأخذنا طعامنا  أعودو

ان معي يف السفر اإلخوة األوروبيني سوى أخ واحد منهم فقد تعب وك, والتمويل الالزم وجهزنا أنفسنا للتحرك إىل دينصور
جهزت , وأصيب باملالريا وأرسلته إىل مقديشو بالطائرة ومعه أخ صومايل إمسه شريف وهو املسؤول األمين يف مطار مقديشو

وكنت , لقيناه جيب أن نواجهه فنحن ال نتمىن لقاء العدو ولكن إذا, نفسي جيدا ألنين أعلم معىن املواجهة ورمبا لن أعود أبدا
ألبس جعبة صنعتها خصيصا يل وفيها أربعة جيوب ملخازن الرصاص وجيبني للقنابل اليدوية وكان معـي أيضـا مسدسـي    

سروال كاكي أسود جبيـوب كـثرية وفنيلـة     ولبست, الشخصي وهو من نوع مكاروف وجعبة خاصة تسعى أربعة خمازن
اليت فيهـا  ) تامي إكس(وساعيت ) كتربيال(بكم عايل وحذاء و, مان احلضرمي رمحه اهللاهدية من الشهيد أبو فاطمة نعخضراء 

   .هذه هي اآلالت احلربية يف زمننا, )ثورية(ومعنا طبعا جهاز إتصال , بوصلة وسالحي احلريب من النوع اإليكي إمي
ا إىل بـؤايل وقـد دخلناهـا يف    حتركنا يف الظهر متجهني إىل مدينة جلب ودخلناها ليال ومل منكث فيها فقد حتركن
ومننا هناك يف املركز الرئيسي وكنا , منتصف الليل وكانت من املدن اليت وقعت حتت سيطرة األخوة عندما قاتلوا قطاع الطرق

مبقديشو وقد ) حنيف(ويف الصباح الباكر اتصل أخونا عبدالرمحان الكيين , يف ليلة األحد وقد رأيت رؤية أنين التقيت بزوجيت
لم مع األخ عبداجلبار الكيين وأخربه بأن زوجيت اتصلت بالليل وهي قد حتركت من إسالم آباد إىل ديب ومعهـا األطفـال   تك

م وبعـد  2002آسيا ولقمان ومسية وهذه األخرية مل أرها قط منذ والدا فقد سافرت أم لقمان من الصومال مع احلمل سنة 
على كل حال أخربت عبداجلبار أننا نـذهب إىل  , بنيت الصغرية األمرية مسيةأربعة سنوات ها هي تعود ومعها هدية يل وهي 

, ونبهته بأن ال خترب زوجيت بأي شيئ قبل أن أكلمها أنا, اجلبهة الساخنة اليت تصنع الشهداء يوميا وال أدري إن كنت سأعود
اجلبهة ومن جهة أخرى جيب أن أطمـن  فلدينا مسؤوليات عدة فمن جهة جيب أن نبقي معنويات الشباب مرتفعة بتقدمنا إىل 

حتركنا بعد طلوع الشـمس  , زوجيت بسالمة وصوهلا وأن ال أفزعها بأي خرب آخر سوى أنين إن شاء اهللا سأعود للقاءها قريبا
ومل نسلك طريق دجوما وساكو بل اختصر عبداهللا الطريق وسلك الطريق املباشر وال ننسى أن مدينـة  متجهني إىل دينصور 

عندما غادرنا بؤايل حتركـت معنـا سـيارة    , السفر حىت اقتربنا من اجلبال اليت حتيط بدينصوروواصلنا , عيدة جدادينصور ب
أما سيارتنا الديزل فكانـت  , الندركروزر حمملة بدوشكا وهي تستخدم البرتين بدال من الديزل وقد تعطلت كثريا أثناء النهار

وكان السائق شـاب  , وبعد الظهر تعطلت السيارة احململة بالسالح مرة أخرى, صامدة وهي األفضل واحملببة لدى الصوماليني
صغري إمسه آدم وهو من شباب كيامبوين قد تدرب لدينا يف التسعينات وأخربناه بأننا سنتحرك إىل دينصور قبل الظالم ونرسل 
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دينصور جربنا االتصال مبقديشو وكانـت  واستمرينا يف السفر وبعد العصر وعندما اقتربنا كثريا من , إليه سيارة أخرى لتجره
حتدثت معهـا بكـل   , املفاجأة لقد وصلت زوجيت وسررت كثريا بالنبأ متاما كسروري لذهايب إىل نصرة اإلخوة يف دينصور

وسررت , حرية وتكلمنا عدة دقائق كما حتدثت مع األوالد وكانت الصغرية غضبانة بسبب أنين مل أذهب الستقباهلا يف املطار
قلت هلا بـأنين  , بالتحدث معها بالعربية فهي ال تتقن السواحلية القمرية أبدا بل العربية واألردوية والبنجابية بطالق طبعا كثريا

سأرجع قريبا جدا لرؤيتها إن شاء اهللا ومل أخرب حبيبيت أنين متجه للجبهة الساخنة ألال أزعجها بذلك الكالم فهي قد أتت من 
أطفال ويف ظروف أمنية هي األعلـي علـى    3ع سنوات بعيدة عين وحتملت كل تلك الفترة مع مناطق ساخنة أيضا وهلا أرب

فأوال هي زوجيت وثانيا كانت تعيش مع خالد شيخ حممد قبل إعتقاله وكذلك األخ أبو ياسر اجلزائري قبل , اإلطالق يف العامل
أن استقرت يف السنة األخرية بوزيرستان بعد أن التقت  اعتقاله أيضا وبعد ذلك دخلت يف حمنة من التخفي والتستر والتنقل إىل

باإلخوة مؤخرا وكانت باجاور ومريانشاه وكل املدن الرئيسية يف مناطق القبائل أهدافا علنية لألمريكان دون النظر إىل أطفالنا 
كفار من إستهداف أعراضنا ونساءنا فهم قد أحلوا دماءهم وال أدري كيف يطلب منا أن ال ندر باملثل إذا كان ذلك سيمنع ال

عندما حتدثت مع حبيبيت باهلاتف أخربا فقط أنين بعيد جدا عنها فقد سـألتين  , وهذا رأي اإلمام حممد ابن عثيمني واهللا أعلم
  ". كم ولكنىن سأعود قريبا 700أنا بعيدة عنك بأكثر من "فأجبتها , "أين أنت؟"

وبعد املرور بالسلسلة اجلبلية دخلنا إىل مدينة صغرية ولكن ذو طـابع  حتركنا بعد قليل من االستراحة الجتاه دينصور 
والتقيت , وكانت الشمس متيل بسرعة للغروب, قدمي وهي مدينة دينصور واجتهنا مباشرة إىل مركز الشرطة حيث النشاطات

ومل جيد جواب ألنـه  " ة الداخلية؟ملن تركت وزار", وسألته ملاذا ترك مقديشو وجاء إىل اجلبهة, باألخ أبو قتيبة وزير الداخلية
, مل يكن يسمع كالمنا خبصوص البقاء يف موقعه وعدم التجول يف اجلبهات إال بإذن من القيادة العليا وأقصد قيـادة احملـاكم  

لقـد بانـت   , فالرجل كان املسؤول األول عن الشرطة يف مقديشو وإذا سافر يتعطل عمل الشرطة هناك ألن مكتبه يقفـل 
وقد ابتسم مث تبادلنا , "أخشى أن نرجع من جديد حلالة الفوضى ألن النظام ال ينفع ااهدين"درجة أنين قلت له الفوضى إىل 
  . وتركته ومجاعته, الكالم قليال

  دينصور
  

عندما وصلنا قبل املغرب إجتهت ملركز الشرطة وسألت عن املسؤول فأرشدت إليه وكان من اإلخوة القدماء وكنيته 
اجلديدة واملستخدة لدى االسـتخبارات ويف  الكينية وأخربته بأن يناديين حبسن نصراهللا ألا , مباشرة ف عليحسني وقد تعر

لذا إذا سألوا عن نصر اهللا فال أحد سـيتعرف علـي   , مل أرد أن يتعرف علي الناس بيعقوب عندما نعود إىل املدنو, اجلبهات
وقد أخربين بـأن  , طلبت من األخ حسني أن يفهمين الوضع, نه مفيد أمنيايف كل منطقة ألو, جداوأحب مسألة تغيري األمساء 

فهناك , وكل األمور تتم يف مركز الشرطة, األمر ميؤوس منه بالنسبة لألمن فاملدينة يف فوضى عارمة وهذا بسبب عدم التنظيم
 أكد أصدق ما أراه مـن الفوضـى يف   ومل, جتهز اجليوش وترتب املؤمن والطعام وتنقل اجلرحى وجيتمع املتطوعني واملهاجرين

املكان وطبعا أعذرت اجلميع ألننا يف حالة حرب وهذه املدينة قد وقعت قبل أسبوع فقط ولن نقد أن حنمل أحدا مسـؤولية  
أخربته بأن مثل هذه الساحات هي املالذات اآلمنة للجواسـيس ألن  , الفوضى وجيب أن نباشر من اإلصالح بدال من التذمر

إخوة ألدرم سريعا على كيفية تنظيم امللفات األمنية وإدارة الشرطة بصفة  10طلبت منه أن خيصص يل , م املكانالفوضى تع
جتولت قليال يف املركز وعندما دخلت إىل بعض الغرف وجدت الكثري من اإلخـوة  , وكنا جاهزين لذلك إن شاء اهللا, عامة

وما لفت انتـاهي  , ا ولندن ودمنارك والسويد والواليات املتحدة وغريهاوكانوا من فرنس, األوروبيني الذين قدموا للمشاركة
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مشروع (وتذكرت , لذا صدمت ملعرفيت أم يريدون املشاركة يف القتال دون تدريب يذكر, هلؤالء هو أم مل يتدربوا من قبل
ر من التدريب ورد تعلم لقد غضبت جدا عندما علمت أن هناك شباب يدخلون القتال وهم على مستوى صف, )اإلستشهاد

فاجلهاد حبق هؤالء ليس بفرض عني ألم ليسوا من أهل الصومال كما أم ليسـوا  , الكالشنكوف وهذا ال جيوز يف دين اهللا
وأقصد يف كالمي أنه إذا هزم أهل الصومال فعندئذ تقع املسؤولية على الكينيني وأهل جيبـويت وهـم   , من جريان الصومال
ونعم , "الشهادة"ولكن ال جمال ملناقشة هذه املواضيع مع شباب متحمسني للشهادة فقد كان شعار دينصور  األقرب فاألقرب

يوما مث بعد ذلك يتحرك  45جيب أن يتدرب اجلميع على السالح ويبقى يف املعسكر لفترة أكثر , الشعار ولكن أين التدريب؟
ولكن كان األخ طلحة السـوداين وعيسـى الكـيين    , امية الساخنةللجبهات اخلفيفة اخللفية مث بعد ذلك يتجه للخطوط األم

يعتمدون على املهاجرين أكثر من الصوماليني من أجل رفع معنويات أهل البلد وهذا ال بأس به ولكن جيب أن يكون هـؤالء  
  . متدربني جيدا

لتدريب ولكن ال حياة ملن من جانيب أخربت حسني بأن يرتب هلؤالء املهاجرين األوروبني إلرساهلم إىل كيسمايو ل
مل أنتظر كثريا يف مدنية دينصور فقد طلبت من حسني أن يرشدين إىل مكان األخ عيسى الكيين فقيل يل بأنه يف اخلط , تنادي
فقد فهمتهم أن اجلهاد , حتركت مع شبابنا األوروبيني املتدربني والعارفني أم يقاتلون مع إخوام دون إجبار أحد هلم, األول
وقـد  , ض كفاية بالنسبة هلم إال إذا هاجم العدو املدينة فيعترب اجلهاد حينئذ يف حقهم فرض عني دفاعا عن أعراض املسلمنيفر

كما أرسل األخ حسني اإلخوة العشرة الذين مل يتدربوا من قبل وقيل يل بـأن  , فهموا ذلك وأرادوا أن يشاركوا مع إخوام
طلبت أن يبعدوا من مناطق القتال ولكن الواضح أن السياسة بت من هذه اخلطوة فقد وقد تعج, أعرفهم بأخينا عيسى الكيين

سياسة التخفـي وعـدم    طبقتألنين , العجيب أن مجيع هؤالء الشباب املهاجرون مل يتعرفوا علي أبدا, "الشهادة"املتبعة هي 
انسـتان يف عهـد   السياسة اتبعتها يف أفغ هذه, تعريف نفسي ألي كان وإذا عرفين ال أنكر ذلك ألال أكذب من أخربه عين

ونصحت الكثري من الشباب املهاجرين بعدم الظهور ألننا ال ندري مـا سيحصـل وكـانوا    , اإلمارة اإلسالمية وقد جنحت
   .واليوم قد بان هلم حقائق تلك النصائح, يتعجون من هذه الفكرة أصال

جلميع مينع وكان ا, وقيل لنا أن نطفئ األنواركثري من اآلليات حتركنا بالسيارات إىل األمام ووصلنا إىل مناطق فيها ال
كـان معـي األخ أمحـد    , سألت نفسى ماذا جيري؟, من التقدم كما شهدنا الكثري من الشباب وهم يرجعون إىل دينصور

حد يعـرف  وال أ" إيدويل"الصومايل عندما استفسر عن األمر قيل له بأن هناك معاركة ضارية جرت قبل ساعات يف مناطق 
نزلنا من السيارات وترجلنا قليال إىل األمام ووجدنا سيارة آتية من ناحية اجلبهة األمامية وطلبنا مـن السـائق أن   , النتائج بعد

ووافق األخ فركبنا أنا واألخ عبدالرمحن الكيين وأحـد اإلخـوة   , يرجع ويوصلنا إىل األمام ألننا ضيوف األخ عيسى الكيين
سارت بنا السيارة بأضواء خافتة وبعد نصف سـاعة تقريبـا   , وتركنا الشباب اجلدد يف اخللف, صومايلاألوروبيني وأمحد ال

اليت كانت حتـت سـيطرة   ) إيدويل(وصلنا إىل منطقة ورأيت الكثري من الشباب جالسني يف وسط الطريق املؤدي إىل مدينة 
تعجبنا ألن اإلخوة كانوا يف إيدويل قبل حتركنـا  , خلط اجلديدوعندما سألنا عن هذا الوضع قيل لنا أنه ا, احملاكم قبل عدة أيام

شباب جمهودين وتعبـانني وحمتـاجني إىل   , أما ما أراه اليوم منظر عجيب, كانت املدينة حتت سيطرة الشباب, من كيسمايو
هلناك ألجده قـد   حتريت مكان عيسى الكيين وقيل يل بأنه يف األمام وذهبت, لقد أشفقت عليهم, الراحة ولو لساعة واحدة

قاتل ألكثر من أسبوع واحـد  تعبان جدا وهذا من حقه فقد  كان, تعب جدا وعلى رأسه عصابة بيضاء تغطى بعض اجلروح
دون توقف فمنذ أن استولوا على دينصور قبل أسبوع وهم يف كر وفر مع العدو اإلثيويب وليس مع قطاع الطرق فقد انتـهى  

وقد , حرك دون توقف يف مالحقة هؤالء لذا كان أمر طبيعى أن أراه وهو يف تلك احلالةكما أنه منذ شهرين وهو يت, عهدهم
  -:وقلت له, دومي وأخذين يف األحضانفرح جدا بق
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  : فرد علي قائال, "فقررنا أن نأيت ملساندتك, مسعنا مبا أصاب قادتك امليدانيني كلهم" -
فقـد فقـدنا   , )إيدويل(لقد انسحبنا من , ن فاملصيبة أعظمأما اليوم وبالذات اآل, إن ذلك كان يف يوم اخلميس" -

  قلت له , "املدينة وسقطت بيد العدو وقد تركنا سيارتني لنا وعدة سيارة كنا قد غنمناها قبل أسبوع
  ,فرد علي بكل حسرة, "أتقصد أننا يف اخلط األول اآلن؟, مل أفهم ما جيري" -
  ,"هذا هو اخلط وجيب أن نرتب الشباب هنا" -

لقد فهمت اآلن حجم املأساة فقد كان مصابا يف رأسه نتيجة قنبلة دفاعية ألقاها على جندي إثيويب كـان حيـاول   
  , وقال يل باحلرف الواحد, اهلرب منه وكانت املسافة قريبة جدا فارتدت بعض الشظايا وأصابته

 بـني شـهيد وجـريح   , هارأخ مهاجر اليوم ويف خالل ساعات الن 20يا أخي يعقوب لقد فقدت أكثر من " -
  :فقلت له, "ومفقود

  : فرد قائال" كيف حصل ذلك؟, إنا هللا وإنا إليه راجعون" -
وقاتلنا حىت نفذت من الذخرية فخفنا من األسر وقد تفرق الشباب عنا وهرب , لقد كان األمر مفاجئ جدا لنا" -

  تدخلت هنا ألسئل عنه, "السوداين املتطوعون إىل دينصور وتركوا أماكنهم وبقيت أنا واألخ أبو عبداهللا
  "أهو حي؟! وأين األخ أبو عبداهللا السوداين" -
وجيب أن تعلم يا يعقوب بأن املشكلة كلها وقعت عنـدما تركـت   , نعم هو نائم يف مكان ما هنا يف الشارع" -

  ,فأكدت له كالمه فقلت له" مجاعة معينة قادمة من مقديشو مواقعها ورمت السالح وانسحبت
نعم إنين كنت أحذر من مثل هذه التصرفات فأنتم اآلن تواجهون جيش نظامي ويف نفس الوقت ليس لـديكم  " -

وهذا سيؤدي إىل كارثة فاجلندي جيب أن يكون مطيعـا  , وبالذات هؤالء املتطوعون, املقدرة على السيطرة الكاملة بالشباب
  :مث قال يل". وبالذات يف مثل هذه الظروف

  :وسألته" ع يف الصباحسنتحدث عن الوض" -
  فقال يل بكل حزن" اليمين؟ أين األخ أبو جماهد" -
لقد كان االنسحاب كارثي وغري ممنهج وفوجئنا بالعدو , ال ندري أينهم؟, شابا 30ومعه أكثر من , إنه مفقود" -

  فقلت له" لقد انسحبنا بشكل غري منظم, وبكثافة النريان ولذا كل واحد انسحب إىل حيث شاء
  فأراد أن خيفف عين فقال, "نا هللا وإنا إليه راجعونإ" -
  "إن شاء اهللا سيظهرون الليلة أو الصباح" -

وهكذا  افترقتنا ولكن قبل ذلك رأيت الشباب املهاجرين اجلدد قد أحضروا إىل اخلطوط األمامية ومل أكن سـعيدا  
السمع والطاعة وعدم ترك املواقع إال بـأمر مـن   مث تقدم عيسى وألقى حماضرة محاسية للشباب ونبههم من األخطاء و, لذلك
أما أنـا  , والدفاع عن األعراض والكثري من احلديث التحريضي اإلجيايب ملثل هذه املواضع, ورغبهم يف القتال والشهادة, األمري

يف شـهر  فقد كنت أحبث عن األخ أيب عبداهللا السوداين ألنه صاحيب ومل أره منذ أن ترك مقديشو متجهـا إىل كيسـمايو   
ومن خالله سأعرف متامـا مـا   , وهذا األخ من ااهدين القدماء فقد كان معي يف جرديز وهو رامي ماهر للهاون, رمضان

كان احلزن , وحبثت يف كل مكان ولكن مل أجده بسبب الظالم, حصل ألنه رجل عسكري يفهم اخلطط املتبعة من قبل العدو
أخ مهاجر يف معركة واحدة بني شهيد وجمـروح ومفقـود يف    20األخوة أكثر من  يرافقي يف تلك الليلة فلم أختيل أن يفقد

وهذه األعداد أخشى أن بعضها مل يتقنوا التدريب متاما وكنت أخشى أن تستخدم السلطات اإلثيوبية أوراق هؤالء , الغابات
ص الشباب اجلدد وعدم إشراكهم حتدثت مع عيسى خبصو". يا اهللا ألطف بعبادك", لبث اإلشاعات عن القاعدة يف الصومال



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
147  

 

 War against Islam                                    147الحرب على اإلسالم                                                    
 

كيلـومترا   30يف احلرب ألم ليسوا متدربني ووافقين الرأي يف تلك الليلة وعدت باملهاجرين إىل دينصور اليت تبعد أكثر من 
ومن هناك جهزت نفسي من جديد وأخربت األخ عبد اهللا إيلجي بأنين سأحترك إىل اخلط األمامي والنوم مع , من اخلط اجلديد

  .عيسى الكيين ألن العدو ميكنه أن يهاجم يف أي حلظة األخ
) حنيـف (أخذت سيارة جديدة من الغنائم وهي تيوتا هاي لويكس سوداء وركب معي األخ عبدالرمحن الكـيين  

واألخ األورويب وأمحد الصومايل وحتركنا إىل اخلط من جديد وتابعنا السري حىت وصلنا للخط األول ومل نعلم أننـا يف اخلـط   
وأظنهم مل يفهمونين فقد أشاروا أنـه يف  , اخلط األول وقد وقّفنا حراسة اإلخوة فقلت هلم بأنين معلم نصر اهللا وأريد, ولاأل

وهكذا تابعنا , األمام وهكذا تابعنا السري ومل نعلم بأن اخلط األول هو وراءنا وبالذات تلك النقطة األخرية اليت قابلنا آخر أخ
فقد كنا نشاهد جسور صغرية , "أين حنن, بدأنا نسأل أنفسنا, ت فقد اتسعت املسافة وأصبحت بعيدةبدأنا ننك, السري لألمام

شارك معنا يف قتـال   وقداليمين األصل ونبهنا عبدالناصر غاب , وانتبه األخ هنا, سابقةوأماكن مل نرها عندما أتينا يف الفترة ال
قوات عديد عندما حاول زرع عبوة ناسفة يف الشارع الواقـع   وكان قد أسر من قبل, م1994األمريكان يف مقديشو سنة 
وهو أخ شجاع جدا وقد تكىن حينـها  , 1994وقد حتدثت عنه كثريا يف مرحلة مقديشو سنة , بالقرب من املتحف الوطين

بل تـابع عملـه   وبعد أن تركنا الصومال يف التسعينات مل خيتلط باإلخوة , أما اليوم فهو يستخدم كنية عبدالناصر, بأيب أمحد
وعندما عرف أننا يف مقديشو حتمس للجهاد من جديد وطلب  أن يصاحبين يف كل حتركايت وهو رجل مصور ماهر , لوحده

  :قال يل عبدالناصر, وكان حيمل الكامريا يف كل مكان
 ,!يا نصراهللا أظن أننا قد جتاوزنا اخلط األول بكثري أو أننا نا عن الطريق -
  "لدي شكوك عن ذلك أتظن ذلك؟ وأنا" -

وهنا انتهبنا أننا ) إيدويل(وهكذا أكد يل اجلميع بأننا قد جتاوزنا املسافة بكثري وقد اقتربنا من مواقع العدو حيث قرية 
وقّفنا السيارة وقلت لإلخوة جيب أن نرجع إىل تلك النقطة األخرية ويف الصـباح سـنتقدم   , يف خطر وقد أطفينا األنوار طبعا

وهكذا قفلنا راجعني وعندما وصلنا تلك النقطة استوقفونا بكل حذر وبأصوات , فمازلنا ال ندري حقيقة موقعنا ,للخط االول
توقفنا وأخربم أنين املعلم حسن نصر اهللا وكانت هذه كنييت , بالصومالية "قف"الكلمات تعين  هذهو, "ستيك! ستيك"عالية 

نصل إىل اخلط األول فتعجبوا وقالوا لنا ليس هناك خط أول بعـد هـذه    وأخربناهم أننا مل نعرف كيف, يف منطقة دينصور
شكرنا اهللا ألنه نصرنا اهللا فقد كنا قد اقتربنا كثريا من العدو وحنـن ال  , إذا جتاوزمت هذا اخلط فسوف تقابلون العدو, النقطة

, "أين عيسى الكـيين؟ "ن األمر سألتهم ولكي أحتقق م, ندري وكان عددنا أربع فقط وشكرنا اهللا أيضا أن سيارتنا مل تتعطل
ماذا نعمل ليس لـدي أي  , وبسرعة فرشنا بسطرتنا ومعاوزنا ومننا يف نفس الطريق, الغابة وقد نام من التعبيف فأجابوا بأنه 

ين حيلة وال أي سيطرة لتحريك هؤالء الشباب ملواقع أفضل فلم أرد أن أتدخل يف عمل عيسى فهو أمري اجليش واجلبهة رغم أن
, وكثري من الشباب جيهل هذه األمور البينة, دي للقاعدة األم يف شرق أفريقيا حسب املفاهيم اجلماعيأمريه يف التسلسل القيا

, ويعين ذلك معرفة التسلسل القيادي للجماعـة , فهو قعد تعهد معه يف أفغانستان, فعيسى ليس كغريه ممن مل يتعهد مع الشيخ
ـ نزع السلطات أبدا وولست ممن يتدخل يف , الالصوم بسرعة يف ت األوضاعتغريولكن   ةحذر يف مثل هذه األمور احلساس

  .كما أن السنة أن يرتل الشخص إلمارة صاحب اجلبهة, را سلبيا على صاحبها لفترة طويلةاليت تترك أث
ممنـا  يفت, الفجروحان موعد صالة , نامت أعيننا ومل تنم قلوبنا ألننا نتوقع أي هجوم مفاجئ فنحن يف اخلط األول

وأذنت مث أقمت وصلينا السنة مث الفجر مجاعات يف عدة جمموعات متفرقة مث حزمنا أمتعتنا وأخذنا أسلحتنا وحتركنا لنعـرف  
من بني مهاجر وأنصاري وأخ  40لقد تبني لنا حجم املصيبة فقد استشهد أكثر من , )إيدويل(متاما ما حصل باألمس يف قرية 

أر معظم هؤالء الشباب أثناء عملي يف مقديشو وملنعتـهم  طبعا مل دهشت ألنين مل , رب وأمريكا وغريهاأوروبا واخلليج واملغ
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كانت تكتيكات األخ طلحة واضحة فهـو يرسـل   , من الذهاب إىل اجلبهة دون تدريب كما منعت الكثريون منهم من قبل
ألننا لو عرفنا , سرعة إىل كيسمايو دون أن نعرف شيئشبابه يف املطار مث يستقبلون املهاجرون اجلدد ومن مث يرسلون سرا وب

أـم   اوميكن اإلخوة يف كيسمايو أن خيربون, ألن القتال يتوجب إعداد قبله, ملا قبلنا بأحد أن يدخل القتال دون تدريب جيد
د كان هناك أكثر وكما ذكرت فق, متدربون ولكن ما رأيته بنفسي يف دينصور أكد يل أن معظمهم تدربوا أثناء القتال نفسه

كين نفسـه   السوداين و عبداهللاحزنت كثريا عندما قابلت األخ . إخوة مهاجرين يف دينصور وهم مل يتدربوا من قبل 10من 
الذين غفلوا , وهو رجل حافظ لكتاب اهللا ومشهور بالتواضع واألدب وحسن اخللق وهذا واهللا ما ينقص بعض املتديننيعاصم 

هـذا  , ينه وحسن خلقه وليس الدين فقط بل حسن اخللق ومن أعطي هذا اخلالص ققد أفلـح أن تزويج الشخص مرهون بد
وقد أخربين سابقا بأن املخابرات السودانية وكغريها , األخ الفاضل كان قد اعتقل يف السوادن بعد عودته من معارك تورا بورا

بدأت النقاش معه خبصوص ما حصـل يف آخـر   , وقد سئل عين كثريا أثناء إستجوابه, من املخابرات تبحث عين بكل جهد
  : قال يل, أسبوع وما حصل يف أيدويل ليلة البارحة وقد أوضح الصورة متاما وعندما سألته ماذا حصل باألمس

, وقد غنمنا بعـض األسـلحة والسـيارات   , قبل ثالثة أثام سيطرنا على قرية إيدويل وخرج العدو منها بسرعة" -
  هسألت, "وانسحبوا بعيدا عنا

  ,فرد علي حبزن"هل رتبتم أمركم وجهزمت دفاعاتكم؟, مث ماذا حصل بعدها" -
  , فتدخلت وقلت له, "مل نتوقع أن يعمل هجوم مضاد ذه السرعة!هذا ما جهلناه" -
  ,فأكد يل قائال, "إنكم جتاهلتم أنكم تواجهون قوات نظامية -
سحبوا مث درسوا بسرعة مواقعنا اجلديدة وهي موجودة أصال لقد ان, مل نتوقع هذا األمر أبدا, هذا واهللا ما حصل" -

  ,زدين يا أخي مث ماذا حصل, "على اخلرائط اليت ميلكوا فنحن كنا نسكن يف معسكرام وهم حيفظون املنطقة شربا شربا
ملنـع   فقد أمطرونا بالكاتيوتشا واهلاون وضربوا واستهدفوا مدافعنا أوال واخلطـوط اخللفيـة  , حصلت املصيبة" -

, دهشت مما أمسع, "مث بعد ذلك كثفوا الكاتيوتشا وبفعلها قتل الكثري من الشباب, اإلمدادات ودمروا كل شيئ بسرعة فائقة
  ,فسألته, فأردت املزيد
  ,تبسم كما يفعل دائما وقال يل, ؟"هل متكنتم من دفن اإلخوة" -
كان مشغوال إما بالقتال أو التفكري يف فك احلصار  فالكل, لقد تركنا أجسام الشهداء يف أماكنها, يا أفا الفضل" -

  ,فتدخلت وقلت له, "وقد عرفنا أن أثيوبيا صورت الصور للنشر, واالنسحاب املباشر
فقد ذحبوا واستخدم الكامريات لتصوير جنودهم كما جلبتم اإلعالم يف , أنتم كذلك فعلتم جبنودهم قبل أسبوع" -

تعلم جيدا يا أخي أننا ضد التصوير أثناء القتل وقد حذرت , فكما تدين تدان,  سنن اهللافهذا أمر طبيعي يف, لنشر تلك الصور
  ,وسألته جمددا, "من هذا

  ,فأجاب, "ملاذا مل يستمر الدفاع؟" -
وقد قاتلناهم بشراسة حىت كادت أن تنتهي منـا  , لقد أرسلوا املشاة والقناصة بسرعة للمسح ولكن فوجئوا بنا" -

لقد قتل معظم , فتركت املوقع أنا واألخ عيسى الكيين وهو القائد وختيل يا أخي مل يكن معنا أحد, األسر الرصاص وخفنا من
وأظن أن إثيوبيا قد عرفت سر ضعفنا وهو عدم التنظيم أثنـاء   ةكانت حرب منظم, الشباب وتفرق اجليش ودخلوا يف الغابة

, "فيهم األفاعيل يف املعركة األوىل عندما سيطرتنا علـى القريـة   االنسحاب وسوف تستغل هذه النقطة للهجوم ألننا قد فعلنا
  قلت له

  فزادين من البيت شعرا حني قال يل, "ال بأس يا أخي إنا هللا وإنا إليه راجعون" -
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  " السوداين الذي جاء معي قد استشهد؟ أتعلم أن األخ عقبة" -
  !آمني, الشهداءنسأل اهللا أن يتقبله من , صحيح إنا هللا وإنا إليه راجعون -

عن تكتيكات احلرب وكيف كنا حنارب يف أفغانستان واألوجادين وكذلك احلروب  لقد كنا نناقش مع األخ عاصم
يف الشيشان وما نشاهده اليوم يف الصومال فلم يتغري أسلوب الشباب فهم يتقدمون بسيارات ببطئ مث يبدأون بالرمايـات وال  

هـل هـم    ندريفال , تكتيكات األخرى كااللتفاف وحفر اخلنادق للدفاع املستميتيريد أحد أن يفتح اجلبهة ويستخدم ال
أما املؤكد , اهللا أعلم مل نفهم ما جيري, أم قتال باآلليات والتمركز الدائم؟, يستخدمون تكتيكات الكر والفر واخلفة والسرعة

الطائرات األمريكية التجسسية يف رصد مواقـع   فقد استمرت, هو أن اإلخوة قد نسيوا أن اإلثيوبيني يتفوقون عليهم يف اجلو
, أما من جانيب تعجبت من كل القيادات اليت قادت تلك املعارك فلم أر قائدا معه خريطة واحدة, ملعاركالشباب طوال هذه ا

ـ    اكن لكي يوزع قواته ويعلم أماكن اللقاء لو حصل إنسحاب أو ترميز ملواقع العدو واألماكن املفترضة أـا للـهجوم وأم
وجيب , "بالربكة"أستطيع أن أقول أا كانت حرب , مل أر قائدا حيمل منظار عسكري, االنسحاب والدفاعات وما إىل ذلك
وقلت له لقـد  , أن األمر يسري بالربكة واحلماسة وقد أكد يل عاصم, ن لترتيب أي شيئأن تستمر كذلك ألنه قد فات األوا

, يا سوف تستخدم سالح املدافع ألنه خميف ومشتت للقوات ولديها استطالع جويانتهت فترة احلماسة فأنت تعلم أن إثيوب
بعد أن ندخل خنادقنا , ليس مثلنا فقد تعودنا على ذلك, واإلخوة الصوماليون ال حيبون التعامل مع املدافع فهي ختوفهم كثريا

أترى ليس هنـا أي خـط دفـاع    ", احةقلت له بكل صر, هذا مل حيصل هنا ولن حيصل يف الوقت القريب, ونستقر يف أمان
هل نسيت أننا عندما تعلمنا حروب العصابات وكيفة صد اهلجوم كانوا يعلموننا أن حنفر اخلنـادق  ", "حقيقي لدى ااهدين

مل , "أين السواتر أين كل تلك األمور البداهية يف احلروب؟, وحفر برميلية واختاذها قبورا لنا, االرتباطية وجتهيز أماكن التمويل
ما أراه اليوم هو شـارع  "قلت له جمددا , يكن لدى األخ أبو عبداهللا السوداين أي جواب فهو مثلي متاما ال يسيطر على شيء

  ".ونسأل اهللا أن يثبتوا كما ثبت من استشهد من إخواننا, وشباب حوله
ة املوقفو وما ينبغي لدراس, اجتمع القادة املوجودين يف جلسة طوارئ, عندما سطعت الشمس ودخل وقت الضحى

, وعبدالرمحن ختاري, ذو اليدين, أبو عبداهللا السوداين, عيسى الكيين, وكانت اجللسة مكونة من أخينا أبو قتيبة, فعله بسرعة
وافتتح األخ عيسى اجللسة ألنه من كان يف اجلبهة ويعرف ما جرى منذ أسبوعني تقريبا مـن القتـال   , والعبد الفقري إىل اهللا

وتكلم ذو اليدين وتكلم األخ أبو قتيبة مث األخ ختاري ومن مث تكلمت وأوجزت وأكدت هلم أن ماحصل كان خطأ , املستمر
استقر قرارنا على مقاتلة اإلثيوبيني رغم إذا ونصحتهم بأنه , تراكمي وقد فات األوان فقد بدأ املتطوعون بالرجوع إىل مقديشو

ومـن مث  , لة وصحيحة وعلى الشباب البدء حبفر اخلنادق جلعل اخلط ثابتااألوضاع الصعبة فيجب أن نستعد إستعدادات كام
وقد أدىل أحد اإلخوة برأي آخر , جنهز كمائن متحركة لاللتفافات كما اتفقنا على زرع األلغام يف الطريق املؤدي إىل دينصور

والسبب , ألنه خطأ عسكري طبعا وقد رفضنا ذلك اإلقتراح, حيث أراد أن نرجع باجليش كله إىل دينصور والبدء من جديد
كما أن طائرات االستطالع األمريكية سـتعلم بكـل   , هو أن العدو يعرف دينصورا جيدا ولديه املئات من اجلواسيس فيها

مع الفارق طبعا , "جيب أن يستمر الوضع كما هو مادمنا قد عزمنا على مواصلة القتال"قلنا لإلخوة , سهولة أماكن انشاراتنا
وبعد هذه املقترحات بدأنا مبرحلة توزيـع املهـام   , على مسألة زرع اخلنادق لنتأكد أننا سندافع إىل آخر قطر دمفقد شددت 

وكلـف األخ  , ناولة معرفة مصري اإلخوة املفقوديفكلف األخ ذو اليدين بالذهاب إىل القرب من قرية إيدويل لالستطالع وحم
أما األخ قتيبة فسـريجع إىل  , )بورهكبا(لة تسفريهم إىل مقديشو عن طريق عبدالرمحان ختاري بنقل اجلرحى إىل اخللف وحماو

مقديشو ملواصلة حتريض احملاكم يف إرسال االمدادات الالزمة كما أنين أكدت له بالرجوع ألنه وزير داخلية ولـيس وزيـر   
فأجبته إنـين جئـت   , "ا يعقوبماذا ستفعل ي", وعندما جاء دوري سألين األخ عيسى الكيين, الدفاع فمقديشو فاضية متاما
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ألطمئن عليكم فإذا احجتم يل فأنا سأبقى وإال فسوف أرحل إىل كيسمايو ملواصلة برناجمي بشرط أن يكون خطر العدو على 
قلـت  , ووافق األخ عيسى حيث أكد يل أن األمر شبه كر وفر وأن العدو رمبا لن يهاجم إال بعد عدة أيام, دينصور قد زال
ل التجهز للعودة سأحترك مع األخ ذو اليدين إىل األمام جلمع املعلومات واالستطالع ألنين أحب مثـل هـذه   لعيسى أنين وقب

وقبل اية اجللسة فتحت موضوع إشراك املهاجرين الغري متدربني يف القتال وقلت للجميع , وقد شكرين على ذلك, األعمال
وقد , ال نريد أن نكون سببا يف قتل العشرات أيضا كما حصل باألمسمل أترك جماال للمجاملة و, أن هذا األمر شرعا ال جيوز

وهو أخ صومايل مقرب جدا من ألخ طلحة السوداين ومكلف منـه  ) كورغاب(تفهم اجليمع وأخربوين أم سيكلفون األخ 
ـ   , "سأكلف كورغاب بتدريبهم"قال يل عسى , مبلف املهاجرين وهو من أتى م إىل اخلط ازالوا ال فعرفـت أن اإلخـوة م
كيف يعقل أن تدرب أخ سيواجه جيش نظامي ومن القوات اخلاصـة اإلثيوبيـة   , يفهمون حجم الكارثة ويبسطون األمور

لقد اختلفت مع اإلخوة من جديد , كيف سيتقن الرماية؟, كيف ستجهزه يف بضع ساعات!! جمهزين بكل عدة وبأعداد كبرية
ليزر ومتعلمـون  الصنع صواريخ  يف غري أماكنها فهناك إخوة مغاربة خرباء يف يف هذه النقطة وقلت هلم إنكم تضعون اخلربات

إنين ال أرسل مثل هؤالء للشـهادة  , كيف يعقل أن نرسل مثل هؤالء يف اخلط األول من دون تدريب؟, وقادمون من أوروبا
, تواصل هذا العمل اجلهـادي بعـدنا  بل جيب أن نستفيد منهم قدر اإلمكان وجتهيزهم مع اخلاليا العاملية اليت س, بكل بساطة

فأنا رجل أمين خالص , ولكن كان الفرق كبري بني مشروعي ومشروع األخ طلحة وعيسى الكيين ومن معهما من الصومالني
واملواجهات املباشرة وهذا أمر ال بأس به ولكن ال أعداء اهللا رؤوس ب للعمل السري واإلخوة هم قد أتقنوا حاليا يف قطع وحم

  .خ وال ُيسمح له بالدخول للمعارك دون تدريباتجيرب األ
وأخذت سياريت ورجعت إىل اخلط اخللفي يف دينصور , كل واحد منا مبا كلف لبعد اجللسة افترقنا كلنا لكي يعم

ويف اخلط اخللفي كان األخ الشيخ صالد مسؤوال عن مركز لآلليات ولـيس  , النتظر ذو اليدين وبعدها سأحترك لالستطالع
وهذا األخ من شبابنا القدماء وشـيخ  , بل هو جمرد جتمع آليات عشوائية وغري مموهة متاما, ط دفاعي مبعىن العسكريهناك خ

كبري يف سن وحيب خدمة اإلخوة دائما األبد ورجل مؤدب جدا جدا وقد نذر وقته للجهاد يف سبيل اهللا ومعروف أنـه ويف  
ونصحه الكثريون بأن يتزوج , سنة 16زق منها أي ولد منذ أكثر من فمن قصصه أنه تزوج أخت أوغادينية ومل ير, لزوجته

وما جيهله الكثريون هو أنه ميكن ألحدنا أن , وهذا أمر جيد, وجاوبه دائما أنه سيصرب على ابتالء اهللا, بأخرى لكي جيد الولد
  . ل اهللا هو من يهب ونعم باهللافهذه املسائل ليست ملكا للنساء ب, يتزوج الثانية والثالثة والرابعة وال ينجب أي ولد

 العسكري وكان األخ عمر خمتار احلضرمي مل يتوقف األمر على مهامجة مطار مقديشو بل امتد إىل مطار بيلدوغلي
هناك يتابع مشروع بناء املعسكر اجلديد املخصص لقوات احملاكم وكنت قد كلفت بتلك املهمة قبل أسبوعني فقط ومن قبل 

افقوا على هذا األمر إال بعد نقاش طويل  وتكرار للطلب وتفهيمهم أن املعسكرات هي أهم شـيء يف  ومل يو, جملس الشورى
أنظر إىل القوات األمريكية اليت تستعني بشركات أخرى يف تدريب عناصر مؤيدة هلا سواء يف أفغانستان , بناء القوات اجلديدة
ويتضح للقارئ الكرمي أن احملاكم  تأخرت كثرا يف , املال طبعافاملعسكرات هي عصب العمل اجلهادي بعد , أو العراق وغريها
ومل , د شيخ مسن وهو والد األخ أسامة من شباب االستخباراتهيف الغارة اليت حصلت يف بلددوغلي استش. الرد على طليب

  .القوات الصومالية اخلاصة السابقةيصب عمر خمتار بأذى وتابع خطة بناء املعسكر يف موقع 
فقد اتصلنا مبقديشو وعلمنا أن هناك طـائرة إثيوبيـة   , ودنا يف تلك النقطة اخللفية حصل أمر عجيب جداأثناء وج

وهذا األمر أربك اجليمع وبـدأ  , صغرية رمت وليس قصفت بل رمت بعض الذخائر على مطار مقديشو يف الفترة الصباحية
األخ مهدي كرايت وهو مسؤول االستخبارات يف مقديشو أما بالنسبة ألعمايل قد تركت , املسؤولون يسألون عين وعن قتيبة

ووضعت خططا منذ ثالثة أشهر عن كيفية الدفاع عن املطار وامليناء وقد ُوِضـعت  , واملسؤول األمين األول عن املطار وامليناء
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تنفيـذ تلـك    تلك املخططات يف األدراج من قبل وزرارة الدفاع بقيادة الشيخ يوسف عيد عادي الذي مل يتعاون معنـا يف 
املخططات وطلبت قبل ثالثة أشهر بعمل جتارب عسكرية على كيفية صد أي انزال على مطار مقديشو وامليناء ولكن لألسف 

كيف يتحدث األخ يعقوب عن إنزال وهجـوم  ", الشديد يف تلك الفترة كان اجلميع ينعم بنشوة االنتصار وظنوا أنين جمنون
ومل تقدر , م دول وقد رأينا اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان وهي كانت أقوى من احملاكملقد جهلوا أن األيا, "على مقديشو؟

أن تصمد يف املدن بعد اإلحتالل الواسع وكثرة النريان وعدم املباالة يف املدنيني من قبل القوات الغازية اليت تسـتخدم تلـك   
ن الطائرة اإلثيوبية الصغرية رمت ذخائرها على املطار والذي خفي على اإلعالم أ, التكتيكات جلعل الشعوب تستسلم بسرعة

ليس لديها  فارتبك اجلميع وهذه هن تكتيكات اإلثيوبيني إرباك احملاكم ألم يعرفون أن, قبل وصول الشيخ شريف من اليمن
 ومعه املعلم علـي , أما يف مناطق الشمال فقد تكفل األخ آدم عريو وحترك جبيشه إىل اجتاه غلكيعو ,جيش منظم مسيطر عليه

أما جبهة بورهكبا فقد كانت , شاملة يف كل مكان وهم مل حيسبوا احلسابات الالزمة لذلك فقد أراد هؤالء أن تكون املعارك
وقد استشهد يف هذه املعارك مسؤول جلنة التنفيذ يف االستخبارات وهـو  , تشتعل نارا من شدة القصف اإلثيويب على الشباب

وكان من خري شباب احملاكم وكان حيـبين  , مشهور بكنية سياد رمحه اهللا) أمحد غين(يناء األخ الفاضل املسؤول األمين عن امل
  . من حبه يل أنه عندما خيتلف مع اجلميع يتقبلين عندما أطلب منه اهلدوء ومواصلة العمل من أجل اهللا, جدا

ت محاسية كما سبقت وقلت ومل تبىن على لقد أعلنت احملاكم احلرب الشاملة على إثيوبيا وكانت كل هذه احلسابا
أسس دراسية عسكرية وكل خمططنا الدفاعية واهلجومية طويت من قبل وزارة الدفاع واختفت إىل دون رجعة ولـيس هـذا   

قلت لعيسى الكيين إنين راجع , وعندما مسعنا بأخبار قصف مطار مقديشو, وقت إلقاء اللوم ولكن جيب أن نتعلم من اخطاءنا
وقد طلبت منه أن أبقي شباب االستخبارات ألن معظمهم جربـوا  , ألن كل االتصاالت تسأل عين وعن األخ قتيبة إىل هناك

طيعون التنكر بزي البـدو والتحـرك   تستيغري جيدا وهم من أهل البالد فيحرب العصابات يف األوجادين ويعرفون قوات ال
, "شكرا خذ فرقتك وارجع معها إىل مقديشـو "به واضحا ولكن كان جوا, بأرجلهم ملسافات طويلة دون مشكلة فهم بدو
أما أنا فسأنزل إىل مقديشو لوحـدي   ريجعون إىل كيسمايو عن طريق بؤايلوكررت الطلب وقلت له بأن هؤالء الشباب س

وتعجبت من رد فعله وعدم إستجابته لطليب وسألت نفسـي كيـف   , نظرا لألوضاع ولكنه شكرين وقال بأنه ال حيتاج إليهم
ويف نفس الوقـت  , يعقل أن األخ عيسى ال حيتاج إىل صومالني من أهل البلد مع أن اجلهاد فرض عني عليهم حىت دون إذنه

أو ما يسـمى  , إا فلسفة جهاد آخر الزمان, ؟حيتاج إىل شباب مهاجرين من أوروربا مل يتدربوا من قبل ومل يتقنوا فن القتال
لذا إذا أسر األخ أو جرح ال يستطيع أن يتعامل مـع الوضـع إال   , لشهادة فقطجهاد دوت كوم حيث يكون التركيز على ا

كنت أخشى أن يستثمر , بصعوبة بالغة جدا وسوف نرى بأن البناء الذي مل يبىن على أسس متني يسهل عليه االيار السريع
أعلم أن هناك من ينتظر مين أي هفوة كنت , أمر نزويل إىل مقديشو يف نشر اإلشاعات أنين تركت اجلبهة يف األوقات العصيبة

مل , لذا كررت الطلب لكي يبقى شباب اإلستخبارات يف اجلبهة ولكن الرد كـان بـالنفي  , كي يسعى إىل نشر اإلشاعات
أجادله كثريا بل سلمت عليه وودعته ونصحته وهو من اإلخوة الذين حيبونين كثريا واخلالف يف اآلراء ال يلغي تلك احملبة أبدا 

ونزلت إىل مدينة دينصور وبدأنا بتجهيز أنفسنا للسـفر  , سلمت عليه حبرارة فرمبا لن نرى بعضنا فنحن يف حرب, اء اهللاشإن 
  . إىل مقديشو وقد اتصلت بزوجيت وأخربا أنين سأكون عندها ليلة الثالثاء إن شاء اهللا

مدينة دينصور فهي حالة الترقـب  لة اليت كانت تسود وأذكر احلا, م2006-12-25كان ذلك اليوم هو اإلثنني 
عات أدت إىل نشـر  سيهامجون قريبا وطبعا هذه االشـا  بدأت اإلشاعات الصومالية تنشر يف املدينة وتتحدث أن اإلثيوبنيو

ولكي ال نؤخذ يف حني غفلة متكن الشباب وبفضل اهللا من ترحيل مجيع اجلرحى وإخـراجهم مـن   , الفوضى يف كل مكان
وكانوا خيلعون الكراسي لفسح اال للجريح مث تفتح املكيفات لكي يـنعم  , لسيارات السرف التيوتادينصور إىل مقديشو با
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-بورهكبـا -اجلريح بنوم هادئ أثناء السفر الطويل يف طرق وعرة وغري معبد أبدا وكان الطريق املتفق عليه هو طريق دينصور
حقائبهم للخطوط األمامية وبعضهم محلـوا أوراقهـم   عندما استفسرت عن املهاجرين علمت أن بعضهم قد جلب , مقديشو

دخل وقت العصر ومل نتحرك بعـد  , وال أدري كيف سينظم هذه الفوضى العارمة, واآلخر تركها يف كيسمايو أو مقديشو
وحتركنـا  , وقد أكلت بعض األرز مع األخ حسني مسؤول دينصور, بسبب انتظارنا الحدى السيارات اليت ستحمل اجلرحى

واتفقت مع األخ عبداهللا إيل جي بأن يرتل معي إىل مقديشو وبعـد  , ا إىل املستشفى ملعرفة سبب تأخر أولئك الشباببسيارتن
, ومل نكن نعلم ما خيفيه اهللا لنا, أن تستقر األوضاع سنرتل كلنا من جديد إىل كيسمايو المتام دورة االستخبارات إن شاء اهللا

ـ , ة تشري إىل اخلامسة مساءا وكنت يف مستشفى دينصوركانت الساع. وال يعلم الغيب إال اهللا ءة صـومالية  رويف املدخل إم
وهـو  , "شريوميب"والبوشتو " لالسي"باللهجة املوريتانية أو ما يعرف باألوردو " بالزريغ"مسلمة جالسة ومعها إناء كبري مليئ 

وأنا أحب مثل , ويعطي طاقة جيدة عندما يشربه اإلنسان, "السوسا"اللنب املخفف باملاء البارد ومملح قليال ويسميه الصوماليني 
وهي تذكرين بأيام قندرها عندما يصل درجة احلرارة إىل اخلمسـني فنلجـأ إىل   , هذه املشروبات كثريا وبالذات يف الصيف
يت كلـها  مل أمسك نفسي فذهبت للمرأة ألطلب منها أن تبيع يل وملئُت زمزمي, العرائش ونبدأ بأكل البطيخ وشرب السوسا

لقد فرحت جدا عندما علمت أن عوام الناس أمثال هؤالء , قالت يل بأا جمانية وصدقة للمجاهدين, وعندما أردت دفع الثمن
وألنين بشر ال يعلم الغيب فلم أختيـل مـا   , إننا واهللا ننصر ؤالء وال جيب أن نكون سببا يف معانتهم أبدا, النسوة يساندوننا

كانـت هنـاك   , وكنت قد حتدثت مع حبيبيت والشباب وأخربت اجلميع أنين راجع إىل مقديشو, سيحصل بعد فترة وجيزة
إتصاالت كثرية تأيت من العاصمة ومل نستطع الرد على مجيع االتصاالت بسبب الوضع وكان األخ عبدالرمحان الكيين هو من 

اجلبار بأن األخ أحد اليمين قد وصل من غلكيعو  ويف احدى املكاملات أكد يل األخ عبد, يتوىل اإلجابة على تلك االتصاالت
وقد تعرضوا للحرب يف الشمال , وكنا ننتظرهم بأحر من مجر الستقباهلم, ومعه الشباب اليمينني الفارين من السجن عرب النفق

حىت أرجع  وقلت لألخ عبداجلبار بأن يكرمهم ويصربهم, ودخلوا املعارك يف غلكعيو ولكن اهللا سلمهم ووصلوا إىل مقديشو
  . بسالم إن شاء اهللا

فقد رأيت النساء والشـيوخ  , خرجنا من مستشفى دينصور قاصدين مقديشو ولكن كان القدر ينادينا ملكان آخر
تعجبت سألت األخ عبـداهللا مـاذا   , "بدأت احلرب"والناس مفزوعني يهربون من منازهلم وجيرون من هنا وهناك ويصيحون 

ولكن يف بدايـة أي  , سنة 16صومايل فهم يفزعون رد مساع الطلقات وقد تعودوا عليها من فأكد يل أنه الفزع ال, حيصل؟
فالرصاص تفزع الصوماليني وعند مساعها ال يسيطرون على أنفسـهم فيصـيحون وجيـرون    , معركة حتصل مثل هذه البلبلة

ابتسـمت يف وجـوههم   , رتنا جبمع من الناسعندما مرت سيا, وجيعلون األمر وكأا القيامة الكربى ومن هنا يبدأ االرتبكار
كانوا يصيحون يف , أيت إال باملصائباجلميع وهذا من حقهم فاحلرب ال ت لقد ظهر اهللع يف وجوه, وكربت اهللا ألخفف عنهم

تعجبت من هذا الكالم وسألت نفسـي كيـف تتقـدم    , "إثيوبيا تتقدم إىل دينصور وهناك دبابات تتقدم إيل املدينة"اإلخوة 
ابات العدو إىل دينصور ذه السهولة وقد اتفقنا يف الصباح أن تقوم اموعات حبفر اخلنادق وزرع األلغام وأكـد يل األخ  دب

وها حنن اآلن , حتت السيطرة إن شاء اهللا وال حيتاج إىل شبابنا ععيسى الكيين عندما طلبت منه ترك فرقيت ملساندته بأن األوضا
, "يا سبحان اهللا", وطبعا كانت اهللع والفزع يف كل ركن من دينصور, أن القوات اإلثيوبية تتقدمومل خنرج من املدينة نسمع ب

إنين أعلم أنين مكلف بالعمليات األمنية فقط , فقد حان وقت االبتالء ووقت الثبات, وبدأ قليب باالطمئنان وهذا فضل من اهللا
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيـتم الـذين   (, أقرأ آلية الكرمية ولكن عندما مسعت أن العدو على مشارف مدينة دينصور بدأت

ورغم قلة علمي الشرعي فقد عرفت أن اجلهاد أصبح فرض عني على كل مسلم ذكر أو , )كفروا زحفا فال تولوهم األدبار
؟ هـل أذهـب   سألت نفس ماذا أفعل اآلن, أنثى داخل دينصور فهناك قوات صليبية ستغزو املدينة وتبيدها وتؤذي من فيها
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لزوجيت وأوالدي وأترك أخي عسي يف حمتنه لوحده؟ هل أتقدم للخط األول وأجابه العدو ونلقى حممد صلى اهللا عليه وسـلم  
, "تابع السري إىل مركز الشـرطة " فقلت لعبداهللا إيل جي , كانت األسئلة كثرية والشباب ينتظرون مين أي إشارة, واألحبة؟

, "قوات التيغري تتقدم اآلن اجتاه املدنية وعيسى والشباب يواجهوـا "ته عن األوضاع فقال وهناك التقيت باألخ حسني سأل
فقلت لألخ قتيبة وهو وزير الداخلية بأن اجلهاد فرض عني علينا جيمعا ال ينبغي أن نرجع إىل مقديشو ذه الظروف إال مـن  

ورجح أن , ولكنين رأيت تباطئا منه, كما قال اهللا تعاىل يطلب منه ذلك لترتيب إنسحاب أو متحرفا لقتال أو متحيزة إىل فئة
رفضت ذلك وأصريت أننا جيب أن نتقدم للقتال وأخربت عبداهللا بأن يتحرك بسرعة إجتاه , نرجع لنطلب الدعم من مقديشو
  .)وما تدري نفس بأي أرض متوت, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا(اخلط األول وهذا سر كالم اهللا 

  ر الكربىمعركة دينصو
 

ومل نتوقـع أن  , م وهذا يوم عيد ميالد املسيح عليه السالم حسب زعمهم وجـدوهلم 2006ديسمرب  25كنا يف 
فقـد  , ولكن وعلى عكس توقعنا بدأت اآلليات العسكرية اإلثيوبية ومعها كل أشكال اإلسناد, تتقدم القوات يف ذلك اليوم

ملدافع الثقيلة والبعيدة املدى بالشاحنات العسكرية وبدأت الـدبابات  اشتركت الطائرات التجسسية األمريكية كما سحبت ا
وكل تلك اآلليات تتقدم بسهم مستقيم من قرية إيدويل إىل مدينة دينصور وقد فزع األهايل  72 الروسية الصنع من طراز يت
ثناء أ, بعد مخسة كيلوا مترا تقريباحتركنا من مركز الشرطة يف قلب مدينة دينصور إىل اخلط اخللفي وت, وبدا الوضع غري مستقر

السري مررنا بسيارة قناة اجلزيرة وهي ترجع من اخلط األول وقد جنحت يف تصوير آخر صور ملعركة دينصور وبقـي لنـا أن   
كما مررنا بسيارة األخ كورغاب وهي حمملة بالشباب املهاجرين اجلدد وهم ينسحبون ألم بكـل بسـاطة ال   , نتابع عملنا
, كانوا راجعني إىل وسط مدينة دينصور ومن هناك ستتخذ القرارات, يهم وقد فرحت أن اإلخوة فعلوا ذلك أخرياتدريب لد

فقال يل إن االتصال من مقديشو من زوجته , أما حنن فقد واصلنا السري ويف الطريق رن جرس هاتف األخ عبدالرمحان الكيين
لفته باستقبال كل املكاملات اليت ختصين سواء اليت كانت تأتينا من إسالم وكنت قد ك, وكنا يف الفترة العصرية ما قبل املغرب

  :ولكن هذه املرة كانت املكاملة من زوجته احلامل يف مقديشو, أو من مشال الصومال أو من كينيا, آباد أو مقديشو
  ورد األخ, هكذا بدت الصوت من الطرف الثاين ومن بعيد...." آآلو....آلو " -
فأنا راجع إليِك الليلـة إن  , جهزي نفسك جيدا, اليوم نكون عندِك إن شاء اهللا, إمسعي... آلو... منع... نعم" -
  ".شاء اهللا

وطبعا أنا قلت لـه بأننـا إن شـاء اهللا    , مل تدم املكاملة طويلة ولكنه أخربين بأن زوجته تسأل إن كنا سنرجع الليلة
وتقدمنا , ومل نكن نعلم ما خيبأه القدر لنا ألننا بشر, نيو ساملني غامنمث نعود إىل مقديش سنذهب لألمام ومساندة األخ عيسى

إنين سأتقدم لألمام مبن معي فامحى "وقلت له , بسيارتنا إىل أن وصلنا عند األخ الشيخ صالد الذي بدأ بتجهيز اآلليات الثقيلة
يؤدي إىل حجزنا وحصارنا وحنن سـوف  واحرس هذه الطرق وال تترك أي قوات تتقدم من هذه املنافذ ألن ذلك س, ظهورنا
لقد رافقين األخ قتيبة إىل تلك النقطة وأراد أن جنتمع من جديـد  , "كيلومتر ملساندة األخ عيسى الكيين ومن معه 30نتقدم 

إمسع يا أخي لقد درسنا الوضع يف الصباح ويبدو أن هناك خطأ ما لذا انتهى "فقلت له , ونعمل شورى سريعة لدراسة الوضع
مث تركته ومن معه يف تلك النقطة لقد كنت واضحا مع اجلميع أن اختاذ , "اجللسات وحان وقت التقدم للدفاع والقتال وقت

ويـا  ", هذا هو الوضع للقتال فقد ُحذرنا من متنيه ولكن جيب أن نثبت إن حصل ذلـك , القرارات يكون يف الوضع املناسب
مالكم إذا قيل لكم انفـروا يف سـيبل اهللا   (يناديين للقاء اهللا سبحانه وتعاىل لقد شعرت بأن هناك من , "حبذا اجلنة واقتراا
والوسيلة متروك للقائد أن يتفـنن  , لقد فهمت أن اجلهاد يف مثل هذه املواضع فرض عني دون أي شك, )اثقلتم إىل االرض
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مث أخـربت  , تينا العدو من اخللفعلى كل حال رأيت الشباب مرتكبني يف اخللف وحاولت تنظيم ذلك املكان ألال يأ, فيها
أردت أن , وتركت كل فرقيت مبن فيهم األخوة املهاجرين يف تلك النقطة, األخ عبداهللا إيل جي بأن يأخذين إىل األمام لوحدي

 ومل يكن هناك أي شيئ يف بايل غري األخ, أطمئن على اإلخوة يف األمام ورؤية ما جيري قبل طلب هؤالء لالنضمام إىل القتال
ماذا سيحصل اآلن؟ لقد عرفت أن اخلنادق مل حتفر ومسعنا من املعلومات األوليـة أن  , سألت نفسى عدة أسئلة, عيسى الكيين
وكان مكلف لالستطالع ومل يفعل ذلـك  بعد اهللا األخ عيسى الكيين قد أصيب وهو القائد الذي يعتمد عليه  األخ ذو اليدين
وال خيفي على أحد , ا والطلقات الشلكا اليت تطلق من القواعد احململة بالشاحناتوكنا نسمع أصوات الكاتيوش, لضيق الوقت

لقد فهمت أن املعركة كبرية وال سبيل لنا , أن الطائرات األمريكية اجلاسوسية كانت تعطي املعلومات األولية للقوات اإلثيوبية
  .إال التحرك بسرعة وعمل كمائن متحركة صغرية حسب ما عندنا من أسلحة

وصلنا يف منطقة قـرب اخلـط   , وقادها جبنون جدا فقد كان مسرعا, ركبت االندكروز مع األخ عبداهللا إيل جي
األول القدمي ونزلت من السيارة ألنين مل أجد أحد يف تلك املنطقة مث طلبت من األخ أن يرجع بالسيارة ليأيت ببعض الشـباب  

فنظرت إليه وعرفت أنـه مـن   , "يا أخي"طريق ورد رؤييت ناداين رأيت أخ صومايل متوسط العمر بالقرب من ال, لإلسناد
وبدأنا نتقدم لألمام , الشباب وكنا حنن لوحدنا يف وسط الشارع وهو شارع رملي مكون من احلجارة الصلبة والرمل األبيض

ط ومل نشاهد أحـدا  وفتحت أمان السالح على الوضع اآليل حتسبا ألي كمني فنحن ال ندري ماذا جيري بالضب, حبذر شديد
وفجأة  ظهرت دبابـة  , طلبت من األخ الصومايل أن يأخذ جانب الطريق وأنا يف اجلانب اآلخر وتقدمنا حبذر, على اإلطالق

وحنن نعلم أن تلك الدبابة فعالـة ولكنـها   , روسية الصنع ومن النوع القدمي ولكن حبالة جيدة يبدو أا خمزنة جيدة 72-يت
ظهرت تلك الدبابة أمامي مباشرة دون أي سابق إنذار وعلـى  , عاملنا وتعودنا عليها من أيام أفغانستانوقد ت, كالقرب لضيقها

  ,بدأت أكرب, وضعية اإلطالق واملدفع موجه إلينا وهي متجهة إىل دينصور طبعا
  سألت األخ الصومايل" اهللا أكرب ماذا جيري يا أخي؟, اهللا أكرب" -
فالشباب استهدفوها يف بداية صد اهلجوم وقد هرب سـائقها  , ة واقفة وال تتحركهذه الدباب, يا معلم ال تقلق" -

  "وتركها
ضت لصاروخ أريب جـي  كانت الدبابة جديدة جدا وقد تعر, بدأت أكرب وأهلل بال شعور" اهللا أكرب واحلمدهللا" -

لذي حصل أن السائق خاف مـن  وا, ؤثر عليها فقد أصابت الربج إصابة خفيفة وكانت أثار الضربة واضحةواحد فقط ومل ت
ومن أجل سالمتنا , أن يفاجأه رماة آخرين أو األلغام وقد ارتعب فرتل وهرب وتركها كما هرب اجلنود عندما ضربت الدبابة

ولكي نتفادى أي مفاجاءات طلبت من األخ الصومايل أن يطلع عليها بسرعة ويتأكد إن كان هناك شخص أخر بالـداخل  
وبدأنا ندور حوهلا وكانـت  , "إنين متأكد أن السائق هرب, يا معلم ال يوجد أحد: "فطلع وقال يل, وكنت أمحيه يف األسفل

ألن ذلك يعين , كنت مسرورا لرؤية هذه اآللة واقفة دون حراك, لتر وراءها 100وحتمل برميل , روسية الصنع وجديدة جدا
وبعد عدة تكبريات وليالت ظهرت شاحنة خاصـة  , ءأن اإلخوة قد قهروا عدوهم وأجربوه على اإلنسحاب والعودة للوار

ويعـرفين جيـدا   وقلت للسائق وهو السائق الشخصي لشيخ شريف  باإلخوة من وراءنا وعليها سالح الزوكياك وبدأنا نكرب
نـا  و ركب أخني فقط عليها الرامي والسـائق وحنـن ك  , "يا اهللا تقدم بنا إىل األمام لنعلم ما حصل إلخواننا"قلت له , جدا

طلبت من اإلخوة التوقف وبدأت , نركض وراءها وبعد عدة أمتار شعرت بأن هناك حركة داخل الغابة االستوائية اخلضراس
ظننت أنه جندي إثيويب ورفض اخلروج وبعد عدة حتـذيرات  , !"سلم نفسك, !سوف أطلق النار! أخرج, من هناك"أصيح 

, وهنا بدأت أمسع صوت التكـبريات , تكبريات وأطلقت عدة عياراتوكربت عدة , قررت أن أطلق النار على إجتاه احلركة
ولكن الشباب كانوا قد فقدوا السيطرة فنحن حذرنا قبل , "ال ترمي, ال ترمي, يا يعقوب, يا يعقوب", !"اهللا أكرب اهللا أكرب"
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لغابة هم اإلخوة وطلبت بـأعلى  وحينها عرفت أن من يف ا, يف الغابةمن وحصل هناك تبادل الطالق النار بيننا وبني , الرماية
, يا يعقوب أنـا عبـداهللا  "وبا للمفاجأة فقد ظهر يل األخ عيسى وهو يناديين , صويت من الشباب أن يوقفوا إطالق النار فورا

وذهبت إليه وقلت له أمل تسمعوا عنـدما طلبنـا مـنكم    , محدت اهللا وشكرته ألنه مل يقتل أحد يف التبادل, "ومعي الشباب
مث سألته عمـا جـرى   , قلت له قدر اهللا وما شاء فعل فلم يقتل أحد ومل جيرح أيضا, قال يل أن الشباب مل يفهمواف, اخلروج
فقال يل بأن القوات اإلثيوبية تقدمت باملشاة امليكانيكية وقد كمن اإلخوة هلم مث ضربوا الدبابة ونزل منها السـائق  , بالضبط

وأكد يل بأن اآلليات األخرى , وقد ترك زمزميته وحذاءه, رب بقية اموعةوهو يلبس مالبس صومالية عادية وهرب كما ه
جزاكم اهللا خريا أما أنا فإنين متقدم ", :ويف هذه األثناء قلت لألخ عيسى, قد تراجعت وطبعا رجع معها املشاة خشية الكمائن

من الرامي أن يرمي عيارات حتذيرية لألعلـى  وطلبت , وركبت فوق الشاحنة احململة بالزوكياك, وودعته, "لألمام إن شاء اهللا
ويف األمام وجدت جمموعة أخرى من اإلخوة كانوا يطاردون العدو وقد توزعوا وال يعرفون ما , يف كل فترة معينة أنثاء تقدمنا

مـع كـل   ونزلت من السيارة ودخلت يف عمق الغابة لكي أقوم باللقاء , أخربم بأن يبقوا يف أماكنهم وعدم التفرق, حيصل
اموعات املتخفية حملاولة ترتيب صفوفنا من جديد والتأكد أننا مل نترك أي أخ أمامنا وبعد عدة دقائق التقيت جمموعة أخرى 

لقد تـأثرت مـا   , "هل معك بعض املاء"واآلخر , "من فضلك أعطين خمزن ذخرية"وقال يل أحدهم , وكان وضعها صعب
ل إىل امليدان ويرى معاناة هؤالء الشاب الصغار والشيوخ الكبار وهم يدافعون عن ال إله يا ليت من يتهمنا باالرهاب يرت, جدا
أما الذين يقابلون أعداء اإلسالم ليل ار وميكرون لألمة ليل ار وجيـاملون  , هل من اإلحسان إامهم تانا وزورا؟, إال اهللا

, )وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون(م وصدق اهللا العظي, فهم الصاحلون, العدو الصهيوين ليل ار
أعطيت أحدهم خمزنا واحـدا واكتفيـت   , نعوذ باهللا من أفعال هؤالء احلكام الذين فضلوا الدنيا على اآلخرة إال من رحم اهللا

د ذلك قمت بترتيب الصـف  وبع, وليس ماء" سوسا"كما أعطيتهم الزمزمية وقلت هلم أنه , بثالثة زائد املوجود يف السالح
, كنا نسمع صوت إطالق النريان أثناء سرينا يف الغابـة , وفهمتهم أن ال يرموا إال بعد التأكد ألن اإلخوة منتشرين يف الغابات

وبعد نصف ساعة تقريبا تقابلنا مع اموعة األخرى املتوغلة يف ميسرة الطريـق  , ومل نكن نعلم بالضبط من يطلق تلك النريان
وبطبيعة احلال فمـادام األخ عيسـى   , ت منها أن جتتمع ورص الصفوف من جديد ألن العدو سيتقدم كي ينقذ الدبابةوطلب

وبدأت أسأل كل  واحـد  , يف الطريق العام طلبت من اجلميع أن يلقاين, ملواجهاتغائب عنا فأصبحت املسؤول األول عن ا
وإذا وجدت شخصا ليس لديه الذخرية كنت " في للمعركة أم ال؟هل تك"كان سؤايل واضحا جدا , عن الذخرية اليت حيملها

بـل  , فمشروعي ليس مشروع شهادة فقط, آمره بأن ينسحب فورا إىل الشاحنة اليت تركناها بعيدة يف الوراء ليتزود بالذخرية
ع اجلرحى ألنين أعلم بـأن  وتفادي وقو, إنه الدفاع وحماولة فعل املستحيل كي نعطل تقدم هذا العدو إلينا, الدفاع مث الشهادة

وال ننسى أن يف دينصور جرحى كثريون وجيب إخراجهم منها قبل وصول , ال أحد سيهتم م ألننا يف وضع حرج جدا جدا
مل أرد أن يشاركين أي أخ بدون سالح أو ذخرية ألن ذلك , وإذا أتت الشهادة فهي أمنيتنا, فكان مهميت تعطيل التقدم, العدو

األمر منتشر لدى إخواننا الصوماليون فيمكن لغري مسلح أن يصاحب مسلحا وينتظر فرصته فـإن استشـهد    وهذا, ال ينبيغى
فكـرت قلـيال   , "كيف لو قتل الغري مسلح قبل كل شـيئ "ولكنين كنت قلت يف نفسى , املسلح أخذ سالحه وتابع القتال

على قلتنا فعدد قواتنا قليل جدا جدا فهو ال يقارن مـع   كان علي احلفاظ, بالوسيلة املثلى الرباك العدو وكيفية تعطيل تقدمه
وما تبني يل أثناء ترتيبهم أن معظمهم ميلكـون  , كما أننا مل نكن منلك الذخرية الكثرية ملواجهات طويلة, اجليش اإلثيويب أبدا

ومـرهقني  , دنا قليـل وعندما سألتهم عن العدو استنتجت أنه يتبع أصلوب املوجات لريهقنا ألنه يعرف أن عد, نصف خمزن
تصاالت أما حنن فلم نعلم مبا جـرى يف  رفوا ذلك عرب اإلوقد عرفوا أن جبهة بورهكبا قد انكسر ع, بسبب املعارك املستمرة

بل أقصد لوجستيا مدينة بورهكبا فهـي  , لذا كان الوضع خطري فمؤخرتنا غري حممية بتاتا وال أقصد مدينة دينصور, بورهبكا
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كان على العدو التقدم من جهتنا حلسم املعارك متاما وهو يف نفس الوقت يعلم أنه يواجه شباب , بسرعة اليت متدنا بكل شيء
لذا اتبع , ولكن باألعداد اهلائلة اليت لديه ميكنه أن يصرب لعدة ساعات ويكسر خطنا, باعوا أنفسهم رخيصة هللا سبحانه وتعاىل

كان معي القليل من الشباب يف خط املواجهة ومنهم ولد , عوا بسرعةوكلما قتل منهم عادوا وجهزوا ورج, أسلوب املوجات
  .الشيخ ابو بكر عداين وهو شيخ جماهد كان يدعم احملاكم ماديا

وال نقدر على رؤية أي  شيئ ولكننـا  , إننا يف الطريق ودخل وقت املغرب وحل الظالم والرؤية كانت صعبة للغاية
فقد كانت املدفعية تساندهم عندما تقـع القـوات يف   ,  األجهزة ومل خيفو تقدمهمفهم يتحدثون عرب, كنا نعلم بتقدم العدو

ولكي أتفادى أي خسائر لدى ااهدون بسـبب  , كان لدى فرقة اإلستطالع من القوات اخلاصة إحداثيات الطريق, الكمائن
وحينائـذ ال  , قط مث نبدأ اإلشتباكاتكنا نترك العدو يقترب من صفنا لعدة أمتار ف, "وجها لوجه"املدفعية اتبعت تكتيكات 

كما أخـربت  , أما أثناء االشتباك املباشر كنت أرمي نصف خمزن فقط, تقدر املدفعية أن تقصف ألننا بالقرب من بعض جدا
, فالعدو كان خيتفي يف الغابة عندما نبـدأ بالكمـائن  , الشباب بأن يفعلوا ذلك وطلبت منهم أن يركزوا على جوانب الطريق

, وبعد ذلك نترك املوقع بسرعة وننسحب للخلف ملسافة كيلومترا وننصب كمينا آخـر , كنا نسمع صراخهم كالنساءواهللا 
بل جـرح أخ صـومايل يف   , دون أن يقتل أحد منا, استطعنا بفضل اهللا سبحانه وتعاىل أن نفاجأهم بثالثة كمائن قريبة جدا

ويف هذه األثناء فهمت ملاذا انسحب , ومت نقله للخلف بسرعة, اتوهو األخ عبدالرزاق من شباب اإلستخبار, الكمني األول
السبب هو أن اإلخوة فقدوا األمل يف الدعم اخللفي فقد انسـحبت  , الكثري من الشباب يف املعارك السابقة للخلف دون إذن

وكـل  , أي سـند مـدفعي   مجيع السيارات الثقيلة اليت حتمل مثل الدشكا والزوكياك والشلكا والذخرية أيضا ومل يكن لدينا
اإلخوة كانوا يف حالة غضب شديد وحاولت أن أشرح هلم بأن املؤخرة مل تتركنا فعما قريب سنحصل على الرصاص واملدد 

كانت األجواء ممزوجة ما بني احلماسة , ولكن حلني ذلك فلنقاتل حىت الشهادة وحناول تعطيل العدو أكثر فأكثر, إن شاء اهللا
  .الكبري ألننا قد علمنا عزم العدو على التقدموحب الشهادة واحلذر 

, كانت جبهة بورهكبا قد تفتت متاما لعدم التنظيم وتنفيذ اخلطط الدفاعية السابقة اليت وضعناها عندما زرنا املنطقة
إذن بدأ بدأ اجلميع يرجع إىل بورهبكا ومن دون , فعندما انكسر خط داينونا, وترك العدو يتقدم حبرية دون أي مقاومة تذكر

مل يكن هنـاك أي خطـة   , اجلميع يرجع إىل مقديشو دون أي سابق إنذار وهذه هي احلقائق يف الصومال وحنن نعرفها جيدا
ولكننا جيب أن نعذر الشباب يف دينصور فهم قد استولوا على املدينة منـذ  , وهذا ما حيصل يف دينصور حاليا, دفاعية مسبقة

كما أن القيادة امليدانية التابعة لألخ عيسى الكيين مل تنتبه علـى  , رصة لترتيب الصفوفأيام فقط والعدو مل يعطهم أي ف 10
موضوع عدم متابعة اهلجوم وعدم استفزاز العدو كما ذكرنا بدال من ذلك السكون والتريث واالهتمام حبفر اخلنادق وترتيب 

أخ مسـلح   800و متجها إلينا ومعه أكثر من وكان قد حترك من كيسماي, أوضاع اجليش حلني وصول األخ طلحة السوداين
عذر جبهة دينصور أمـا  لذا ن, الدعم ويف هذه الليلة بالذات كان األخ طلحة يف منطقة بؤايل مع قوات, وباآلليات العسكرية

  .وقدر اهللا وما شاء فعل, جبهة بورهكبا فلها أكثر من شهور وقد زرناها ووضعنا هلا خططا دفاعية ومل تنفذ أبدا
حل الظالم يف كل أحناء الغابة كانت الرؤية شبه مفقودة واستمرينا يف تطبيق خطة إمتصاص موجات القـوات   لقد

فقد كانت هذه القوات تتحرك ومعها شاحنات دعم مليئـة بالـذخرية ولـديها    , اإلثيوبية اليت كانت تأيت بإمدادات متتالية
ثيوبيني بأن الصوماليني ال يطيقون البقـاء يف أي منطقـة يـتم    إتصاالت منظمة وكذلك ال ننسى سالح املدفعية فقد فهم اإل

 20فقد كانت مهمة محل هؤالء ملسافة أكثـر مـن   , واألمر اآلخر الذي كنت أخشاه هو سقوط اإلخوة جرحى, قصفها
سـرعة  مل يكن معنا الذخرية الكافية ملواجهة جيش نظامي متحـرك ب , كيلومترا والعدو خلفك أمر خطري ويف غاية الصعوبة

دبابات ولكن ما جعلنا نبقى هناك هو حب الشهادة يف سبيل اهللا وعدم الفرار يوم الزحف وتلبية لنداء اهللا لقتـال   10وبعدد 
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لقد اتبعنا , كنا يف غاية اهلدوء التام وكثرنا من األذكار, كنت واثقا بأن اهللا لن يتركنا أبدا, من يريد أن حيتل أراض املسلمني
واصلنا املعارك املتقطعة مع , حلي حيث الكمائن املتحركة السريعة والرجوع إىل الفئة اليت تنتظر يف اخللفخطة اإلنسحاب املر

وأدرك , ن قوات املشاه دون الدبابات ألن جمموعة عيسى قد عطلت واحدة قبل وصولناالعدو وهو استمر يف بعث املوجات م
وكانـت  , يف القتال املتراجع إىل أن وصلنا يف منطقة الدبابـة املعطلـة  استمرينا , أننا نتحرك بسرعة والدبابات بطيئة حلد ما

وكانت القوات , كثرية كانت مسلحة بقذائف وكانت االنفجارات حتصل بني فترة وأخرى ألا, الشمعة يف غرفة الظلماءك
ن الدبابة ويف جوانب الطريق ألا طلبت من اإلخوة املرور بعيدا ع, اإلثيوبية تريد الوصول إليها قبل ختريبها ولكن فات األوان

وجدنا بعض اإلخوة يف تلك املنطقة وقالوا لنا بأن الشباب , ودخلنا الغابة لنتفادى أي شظايا من االنفجارات, كانت كاجلمرة
  . انسحبوا للخلف ولديهم أخ جمروح بسبب شظايا الدبابة احملترقة
تلك املنطقة واصلنا الرجوع إىل اخللف وتركنا الدبابة متامـا   طلبت من اجلميع أن يتراجعوا إىل اخللف واالبتعاد من

وجدت , وبعد عدة كيلومترات وجدنا اإلمدادات, كنا نشاهد االنفجارات من بعيد وكأننا يف ألعاب أولومبية, ومل نعد نراها
معي وهم أربعة إخـوة  وكذلك وصل بعض املهاجرين من الذين كانوا , ومعه األخ عبدالرمحن ختاري, األخ عبداهللا إيل جي

وهذا األخ كان نصرانيا وأسلم وهو من قبيلـة  , ومنهم األخ  شاكر احلبشي من لندن ,وتدربوا عندنا يف مقديشومن أوروبا 
وله عالقة باموعة اليت حاولت عبثا بأن يزرعـوا الرعـب يف   , التيغري وأمه كانت تعمل يف مكتب رئيس الوزراء اإلثيويب

يف , حيث وضعوا مواد غري متفجرة يف عدة حاويات صغرية وتركوها يف عدة أمـاكن  7-7بعد أحداث أوساط الربيطانيني 
ولكن بفعلهم املزاحي هذا مت اإلمساك ببعضهم وزجهم يف السجون وهرب البعض إىل الصـومال  , م2005-7-22تاريخ 

, وهو أخ عابد وحمب للـدين جـدا  , شوواستشهد بعضهم وبقي األخ شاكر اإلثيويب وقد أخذ منا دورة املعلومات يف مقدي
إذا أردوا الضـرب  , ونصحته بأن ال يعودوا ملثل هذه التصرفات الصبيانية وعدم اهلجوم على أي مناطق مدينة يف أوروبا أبدا

, واملصاحل اإلقتصادية دون وجود الناس فيها, ومعسكرات اجليش, أو االسكوتلند يارد, 6فليكن اهلدف هو مكتب اإلمي آي 
وقد أخربته الحقا عندما كان يف التدريب األمين بأن مثـل  ,  بكل بساطة ضد استهداف الشعوب مجلة ال ينبغي ذلك أبداإنين

هذه التصرفات ال جتلب للمسلم إال املشاكل وكذلك نبهتهم يف موضوع استهداف األماكن العامة حيث يقتل من ال ناقة له 
يا إن أرادوا أن يستهدفوا أحدا أن يركزوا على جهاز االستخبارات وكـذلك  وال مجل يف حربنا جيب على اإلخوة يف بريطان

إن هذا اإلسالم هو الـدين  , معسكرات اجليش فقط أما األهداف االقتصادية فيجب أن نتأكد أا خالية من الناس أثناء ضرا
دي إىل االقتتال إال إذا اعتدي علينا وعلى الذي فرق بني األهل والقبيلة والعشرية وبني األب واإلبن دون نصب العدواة اليت تؤ

لقد مسعنا عن قصص الصحابة ولكن التاريخ يعيد نفسه حيث األخ احلبشي أسلم وجهه هللا وهو اليوم يقف , مقدستنا وأراضنا
وجـدت  , نييف اخلطوط األمامية ملقاتلة األحباش الصليبيون من بين جلدته وهللا احلمد واهللا أكرب والعزة هللا ولرسوله وللمـؤمن 

وهو صاحيب وسكرتريي الشخصي يف ) حنيف(أيضا األخ يوسف املهاجر من أصل صومايل وكذلك األخ عبدالرمحان الكيين 
وكنت قد تركـت كـل هـؤالء    , فقد حترك معي من مقديشو وترك زوجته الكينية هناك, هذه الرحلة كما شرحت سابقا

, كت مسرعا دون أن ألتفت للخلف ملساندة أخي عيسـى الكـيين  الشباب يف اخلط اخللفي القريب من دينصور عندما حتر
  . وبعدها تركتهم مجيعا وتقدمت لألمام وحصل كل ما ذكرته مسبقا

, يف زمـزمييت " السوسـا "ومل يكن لدينا أي طعام إال ذلك املشروب , القتنيا من جديد م يف الساعة الثامنة مساًء
املاء وأضفت املاء يف املشروب لالحتياط ألنين ال أدري مـىت سـتنتهي هـذه    ولكن واحلمدهللا جاءنا اإلخوة ببعض التمر و

أمري وظنا أنين قد قتلت أو  وقد قلقا من, مث حتركت إىل األخ عبدالرمحن ختاري وعبداهللا إيل جي وسلموا علي, املواجهات
وسـألتهم مـاذا عنـدكم؟    , ملؤخرةواطمأنوا لرؤييت وأخربوين بأن عيسى الكيين يف دينصور ويهتم بترتيب ا, ماشابه ذلك
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وقلت , "إنك رمسيا القائد اجلديد هلذه املواجهات"وقاال يل , فأجابوين بأم قرروا مواصلة القتال ومدوين بالكثري من الشباب
ال أريـد انسـحاب   , هلم بأنين سأبقي مع الشباب والقتال إىل آخر حلظة ولكن ما أريده هو أن تكون مؤخرتنا يف آمان متاما

  قلت هلم, فاجئ من دينصور ألنين سأكون يف خطر مع اخلمسني أخ الذين معيم
كل ما أريده يا شباب هو أن توفروا لنا الذخرية يف اخللف وتنقلوا اجلرحى بصورة مرتبة وعدم االرتباك أثنـاء  " -
  , "رجاء, القصف

  فأجبته, خ عبدالرمحان ختاريهكذا قال يل األ, "املهم أن تواصل املواجهة, )نصر اهللا(لك ما تريد يا " -
  "املهم أن متدونا بالرصاص, ال تقلق إم لن يتقدموا مترا واحدا بعد هذه النقطة مادام اهللا معنا" -

مجعت كل الشباب يف صفوف وأخربم أن املعركة ستكون شرسة والذي يريد أن ينسحب له ذلك فأنا ال أحتاج 
ن السيارات أن تتراجـع إىل  وحتمس اجلميع على البقاء معي وطلبنا م, ما خططناإال إىل من يثبت ويسمع األوامر وينفذها ك

, متـرا  50مث قسمت ااهدين إىل خطني األول والثاين واملسـافة بينـهما   , مترا وتدخل الغابات 100 اخللف ألكثر من
وستأتينا اإلمدادات من اخللف , وشرحت هلم اخلطة أننا سنستمر يف القتال يف هذه النقطة دون الرجوع إىل اخللف كما سبق

وإذا نفذت ذخرية املقدمة تتراجع الصف كله مث تتقدم الصف اخللفي إىل األمام بنظام وهكذا سنكون يف تناوب , إن شاء اهللا
وزعنا الشباب على خط مستقيم بطـول  , مستمر إىل طلوع الفجر ألم سينسحبون إىل اخللف إن استقر أمر اإلمدادات لنا

أمتار وقد تعجبوا من ذلك فقلت هلم بأن العدو عندما امجه سوف حياول دخول الغابـة   10حيث بني أخ وآخر  مائة متر
, وقد سألين بعضهم كيف سريون العدو وأين سيكون اجتاه بطاقة املرمـى , وااللفتاف لذا جيب أن نفتح اخلط ملنعه من ذلك

فالعدو سيشـعر أن املنطقـة   ,  إن مل ترو العدو افعلوا ذلك فحسبفقلت هلم إذا مسعتم الرصاص فارموا باجتاه مستقيم وحىت
وطلبت من فرقة اإلستخبارات ألا خبرية ومعظم شباا قاتلوا اإلثيـوبيني مـرارا   , لذا سنمنعهم من االلتفاف, كلها مقفولة

عليهم أن يبتعدوا ويواصلوا السري وعندما سنبدأ الكمني جيب , وتكرارا يف األوغادين بأن تشكل مجاعة وتتوغل يف الغابة متاما
وهكذا راجعنا اخلطة كلنا وطلبت من الشباب املهاجرين بأن يكونوا يف , إىل ظهر العدو ملنعه من الرجوع والتزود باإلمدادات

 األمام وكل هؤالء الشباب تدربوا على أيدينا وشاكر كان قد تدرب يف كيامبوين على يد األخ يوسف الترتاين وعيسى الكيين
وضعت األخ شاكر يف ميمنة اخلط بالقرب من الطريق وكان هـو الفـرد   , لذا فهؤالء الذين معنا هم أهل حرب إن شاء اهللا

ويف امليسرة كنت أنا األول جبانب الطريق مث على يساري األخ , وبعده بعض إخواننا العرب, وجبانبه سالح البيكا إمي, األول
, وعلى اليسار مبترين كان األخني من املهاجرين واستمر اخلط ببقية اإلخوة الصومالني عبدالرمحان الكيين مث يف خلفي مباشرة

وقبل وصـول العـدو   , ونبهت اجلميع بأن ال يرموا دون النظر يف األمام ألال تصيب الرصاصات بعض اإلخوة املتقدمني قليال
, فطلبت منه أن حيضره إلينـا بسـرعة  , "مهلدينا سالح أريب جي يف اخللف وال أحد يستخد"جاءين شاب صومايل وقال يل 

وهكذا رتبنا الصف وأخربت اإلخوة بأن يصمتوا وينتظروا منا األوامر سيكون بدأ الكمني بالتكبريات وسوف نبدأ الكمـني  
دة ال بقينا يف تلك النقطة مل, بإطالق األريب جي على مشاة العدو ألن اآلليات توقفت عن التقدم منذ أن فُجرت الدبابة األوىل

وقد تأخر هذه املرة بسبب الدبابة احملترقة فقد حاولوا دون جدوى طمس أي دليل على , بأس ا نذكر اهللا وننتظر قدوم العدو
املعارك وهذا من تكتيكات اإلثيوبني الذين ال يقبلون بأم ميوتون رغم أن الشباب كانوا حيضرون بطاقات الضباط املقتـولني  

لـذا  , ميلون نسمة 70أننا نتكلم عن اجلنود يف إثيوبية فهم ليس لديهم أي قيمة فعدد املواطينني يتجاوز  ومبا, لإلعالم العاملي
بل تبايل مبوت القوات اخلاصة وهي تتكون من قبيلة التيغرى اليت , لدى الدولة جيش ضخم وال تباديل مبوت املئات يف املعارك

ب الصومايل عندما قرر املواجهة مع هؤالء احلبشة أم ال يبالون بأعـداد  وما جهله الشع, تسيطر على البالد منذ التسعينات
واألمر اآلخر كانوا يقاتلون بعقيدة , كلما قتلت منهم فهم يستمرون بالتقدم, فالعدد ال يهم اإلثيوبني ألم كثر جدا, قتالهم
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لذا كانت هناك جهات دينية حترض , مقبل مو) يا لوهايل(كفر حيث ال يسلمون أنفسهم ويهللون بكلمة الاألورتوذوسك 
القوات يف مقاتلة اإلرهابيني كما يسموننا وال ننسى بأن الربملان اإلثيويب أيضا ساعد يف تقدم القوات فقـد فوضـوا رئـيس    

وعلى كل حال كل ما سيحصل هو قد كتب من فوق سبع مسوات وال أحد يستطيع أن يغري قدر , الوزراء بأن حيتل الصومال
وهكذا استمرينا يف األذكار وانتظرنا حلـني  , ما جيب علينا فعله هو عدم االستسالم أبدا, جيب أن نرضى بقضاءه وقدرهاهللا و

  .وصول العدو
  

  آخر كمني يف دينصور
  

كمـا أن  , جيب على القارئ أن يعرف أن الكرامات واملعجزات حتصل يف أرض املعركة عندما يلتحم الصـفوف 
لقد عزمنا على أن نواجه كتيبة مشاه ميكانيكي متحرك بسرعة ولـديها إتصـاالت   , ع مستجابالدعاء يف مثل هذه املواض

لقد كانت معركة , بالطائرات االستطالعية األمريكية اليت كانت مهمتها إعطاء إحداثياتنا للعدو وإطالعهم على آخر مواقعنا
التقدم حسب املستطاع ألن الشباب عزموا علـى   غري متكافأة حسب العدة والعدد ولكن كنت متأكد بأننا سوف نقاوم هذا

كان هذا الكمني هو األخري يف تلـك  , الشهادة فقتال من عادانا من أهل الكتاب والشهادة بني أيديهم له أجر عظيم عند اهللا
عـد اآلن إال  إن اجليش اإلثيويب األرثوذسكي املذهب عزم على التقدم وحنن أيضا عزمنا أن ال يتقدم شربا ب, املنطقة واألطول

 7قبل بدأ املعركة بقليل آتاين أحد ااهدين بسـالح اآلريب جـي   , "الشهادة أمسى أمانينا"على أجسامنا وكان الشعار هو 
ال ينبغي ", وثالثة قذائف وأخربت اجلميع بأن الكمني سيبدأ عندما أكرب اهللا وأرمي صاروخا واحدا على دورية العدو املترجلة

أن جيهـز يل القـذائف   ) حنيـف (وطلبت من األخ عبدالرمحن الكيين , "اص إال عندما أبدأ إن شاء اهللاألحد أن يبدأ بالرص
بسحب األغظية الصغرية اليت عليها ويركّب احلشوات الدافعة ويضع القذيفة األوىل يف السالح ويتأكد من أن مسمار الـدليل  

وانبطحنـا  , أجلأ إىل التصويب التقليدي حسب أصوات املشاةلذا س, كنا ليال وليس لدينا منظار للقاذف, قد دخل يف مكانه
حرصنا أن نتبع سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومنها أن ال نتمىن أبدا لقاء العدو , مجيعا ننتظر العدو لنفاجأه حني يقترب منا

 اخللف وهذا ما اتفقنا عليه مع ولكننا إذا لقيناه جيب علينا الثبات يف اخلط إال يف حالة إنسحاب تكتيكي أو طلب للمساندة يف
  . اإلخونة مجيعا وسنصرب على االتبالء إن شاء اهللا

وبعد حلظات اتضـحت الصـورة   , بدأت األصوات تتضح وبدأنا نسمع خطوات األحذية العسكرية وهي تقترب
ترب العدو كلما زدنا ثقة وكلما اق, كن الليلة قمرية فقد كنا يف أواخر شهر ذي القعدةمل ت, رأيت أشباح العدو وهي تقتربف

إنه إحساس رهيب ال يعلمه إال من يعرف حقيقة اخلط األول ولقاء العدو وعبادة الرب يف مثـل هـذه   , باهللا وبنصره املبني
ومىت سـترفعنا املالئكـة   , ومىت سأقتل يف سبيل اهللا؟, والشعور الوحيد الذي ميتلك اجلميع هو مىت سأواجه العدو؟, األماكن

أقصد أن اإلنسان ال يستطيع أن يتحكم , ه احلياة لنلقى اهللا و حممد صلى اهللا عليه وسلم واألحبة والنعيم واحلوربعيدة عن هذ
املوت مبعىن فراق الروح ألجسادنا واخلروج من هذه الدنيا واحلياة مبعىن آخر وهو أن الشهيد , بشعوره فهو بني املوت واحلياة

مسعت صوت خفيف من األخ الذي وضـعته يف األمـام   , ار النهائي ببدأ إطالق الناروقبل أن أختذ القر, حي يرزق عند اهللا
إم "قال يل , فأفادين بأن العدو قريب جدا منه, "نعم يا أخي"فأجبته , بصوت خافت جدا...." يا أمري.... يا أمري "يناديين 
إننا نقاتل عـدو  , قرب أرواحنا ودماءنا رخيصة هللاذه العبارة اللطيفة عرفت بأن الوقت قد حان ألن ن" إم أمامي...أمامي

سـاد  . حمتل غاصب وكافر أصلي ال شك يف كفره ويف نواياه اإلحتاللية وأمحد اهللا أن جعلين من الذين قاتلوا ذلك العـدو 
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تقدم خبفة الصمت يف األرجاء كاهلدوء اليت تتعقبه العاصفة وكانت أصوات األعداء واضحة فمجموعة االستطالع التابعة هلم ت
إن هوالء األسود من نفس , ولكن ال جمال للكوماندوز يف مواجهة أسود الرمحان, وكانت حمترفة فهي مكونة من الكوماندوز

ولقن اهلنـدوس الـدروس يف   , اجليل الذي لقن الروس دروسا يف أفغانستان ويف الشيشان ولقن الصرب الدروس يف البلقان
س يف األوغادين واليوم يلقن أكرب حلف عسكري يف العامل واملسمى حبلف الناتو يلقنـه  ومازال يلقن التيغري الدرو, كشمري

ال ينبغى أن ينسى املسلم أن مجيع , والسر يف صربهم أم يواجهوم بقلوم وليس برصاصهم, الدروس يف أفغانستان والعراق
مع  وذهبت, أمة رفضت أبناءها األبطالأتعجب من , أبدا, العامل ال يساوي شيئا أمام ملكوت الرمحان إذا أراد أن ينصر العباد

وأقول وليسمع العامل لقد أثبتنا حنن شباب أمة حممد أننا قادرين على مواجهة أي حتالف عسكري , األعداء يف تشويه مسعتهم
لقد وثق , مني؟مهما كان قواته وهذه معجزة يف القرن الواحد والعشرون ولكن أين من يوظف هذه االنتصارات لصاحل املسل

شاب ستواجه كتيبة مشاة ميكانيكيـة مـزودة    50فكيف يعقل بأن جمموعة من , الشباب بنصر اهللا ومعناوياته كانت عالية
والرشاشات الثقيلة احملمولة علـى  , املدفعية الثقيلةب ومسنودةالكوماندوز قوت املشاة من يدة وبدعم دبابات ومدربة ج 9بـ

الظالم حيث أن العدو يتحرك خبرائط وهناك السالح اجلو األمريكي اليت تزوده باملعلومات  الشاحنات وكل ذلك سيحصل يف
, كيف يعقل أن مثل هؤالء الشباب سيثبتون؟ هذه هي احلقائق إننا نثبت ألننا مع اهللا ولواله ملـا ثبتنـا  , عرب األقمار الصناعية

للدفاع عن الدين ولكن ينقصهم قادة وحكام خملصـني لدينـهم    وليعلم العامل أن األمة اإلسالمية ال تنقصهم الشباب اجلاهز
وليس مصلحة حب البقاء يف الكراسي ومصلحة الدنيا وحب التنافس فيها والتأمر , يضعون مصحلة الدين واألمة أمام أعينهم

مـذهب واحـد   إننا يف زمننا كنا جند دوال إسالمية على , ومصلحة حب األعداء أكثر من حبهم لبعضهم بعضا, ضد األمة
مث ترى بأن تلك الدولتني هلا مصاحل مع أعداء الدين أكثـر مـن   , ويفرقهم خط ومهي مرسوم من قبل ساسة سايكس بيكو

 السـاكنني واملثال على ذلك هو أن بعض دول اخلليج هلا مصاحل مع اإلدارة األمريكية أكثر من اجلـريان  , املصاحل اليت بينها
  .إا مهزلة رؤساء وحكام وظلمة زمننا, د وثقافة وحضارة واحدةجبانبها مع أا تنتمى لدين واح

أخربت األخ عبدالرمحن الكيين بأن يتأكـد إن كانـت قذيفـة    , حان وقت املواجهة حان وقت اإلختبار واإلبتالء
وف على مث استعنت باهللا وذكرته ووضعت القاذف على كتفي والكالشنك, "يا معلم إا جاهزة"فقال يل , األربيجي جاهزة

مل نسمع بعد التكبريات إال التفجري " اهللا أكرب اهللا أكرب", مث أتابع القتال بالكالشنكونف 7جيب أن أرمي اآلريب جي , فخذي
واهللا إا نشوة وال أدري كيف أفسر لك الوضع يا أخـي  , يف جهة العدو وهنا ارتفع األصوات بالتكبريات وكأننا يف عرس

ال إله , ستعطي ما هو أغلى يف حياتك وهي روحك تعطيها ملن أعطاك إياه يف املقام األول وهو اهللا إا السعادة ألنك, القارئ
واهللا إن أصـوات  , إا إحساس بالعزة والنشوة, إالاهللا كيف أشرح لك يا أخي القارئ وأنت مل جتارب القتال يف اخلط األول

ومل يكن هناك جمـال  , ثريا عند مساع صوت رشاش البيكا إميسعدت ك, البيكا والكالشنكوف والقنابل توحي بأننا يف عرس
, لوقف إطالق النار إال إذا توقف العدو عن اإلطالق لنتأكد أنه تراجع ولذا استمر أصوات املدافع ممزوجة بالذكر والتهليالت

أخرج بكثافة ناريـة  لكي , وكالعادة وضعت رشاشي على الوضع الفردي ألنين ال أرمي أوتوماتيكي إال إذا وقعت يف كمني
وهكذا بدأ الشباب بالرماية كمـا  , أما مادمنا حنن من نصبنا الكمني وزمام املبادرة بأيدنا فكان الوضع حتت السيطرة, عالية

وهناك جمموعات من شباب االستخبارات منتشرين ميينا , اتفقنا ومل يستطع العدو اإللفتاف ألننا فتحنا خطا عريضا جدا جدا
وحبسب كثافـة  , هللا أن اخلطة جنحت فقد ثبت كل أخ يف موقعه دون التردد وكانوا يرمون أمامهم يف الظالم ومشاال واحلمد

أما أنا فقد ركزت على األشجار العالية ألن من عادة عدونا أنه يلجـأ إىل األشـجار   , النريان اآلتية من قبل العدو يكون الرد
وال يظهر يف األرجـاء إال  , أمتار فقط 10تجاوز املسافة بيننا وبني العدو كانت ملحمة عجيبة ال ت, رد الوقوع يف الكمني

شتان بني من كرس حياته للعب , يا سالم على اهلدى واحلق, وميض الرشاشات واملدافع وكأننا يف افتتاحية أللعاب األولومبية
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لقد , واهللا أكرب واهللا أكرب, اهللا هي العليا وال يفكر يف اآلخرة ومن باع نفسه رخيصة هللا ومن أجل أن يعز الدين ولتكون كلمة
مل أغري موقعي فكنت يف األمام يف جانب الطريق وطلبت من األخ البطل عبدالرمحن الكـيين بـأن   , استمر القتال لعدة دقائق

, علـيهم  وهامجت العدو ا واشتد الرمايـات , ففعل وجزاه اهللا خريا, يزودين بالقذيفة الثانية لكي أنشط الشباب من جديد
لذا كنت دائما أسأل عن أحواهلم أثنـاء القتـال   , وكان من واجيب التأكد من أن الشباب املهاجرين من أوروبا وغريها خبري

طلبت منهم عدم رفـع  , وبعضهم كانوا وراءي مباشرة, وأنادي بأمساءهم بأعلى صويت لكي أتأكد إن كانوا على قيد احلياة
  .اإلنبطاح واختاذ أي ساتر إن أمكن هذا مطلوب يف اجلهادرؤوسهم بل الرماية وهم يف وضعية 

  )ويتخذ منكم شهداء(
  

أمـا  , ورميت كل القنابل الدفاعية اليت كانت معـي , كانت املعركة حامية جدا وارتفعت درجة حرارة األسلحة
ألسر ال قدراهللا وكنت فلم أستخدمه بعد فهو للظروف الطارئة والدفاع عن النفس ألال نقع يف ا) مكاروف(مسدسي الروسي 

خنرج من بيوتنا للقاء العدو بنية العودة فاهللا  وأثناء كل هذه األحداث حدث األمر املرتقب فنحن مل, خمازن للمسدس 4أمتلك 
فعندما فاجأنا األعداء بالكمني اتصـلوا  , هذا أمر طبيعي يف احلروب واملعارك, )يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون(يقول 
فرأينا بأم أعيننـا صـواريخ   , الح املدفعية يف اخللف وأعطوها إحداثيات مواقعنا ولكن ما حصل أننا وهم على خط واحدبس

كما أم عدلوا املدافع وبدأت القذائف تسقط وراءنا , الكاتيوتشا تسقط عليهم يف مواقعهم وكنا نكرب اهللا عندما حيصل ذلك
ثري من الكاتيوشا اليت كانت تطلق من الشاحنات تسقط أمام خط العـدو أو  متر أو العكس حيث هناك ك 100بأكثر من  
, مترا 50لقد ارتبكوا فلم تسقط أي صاروخ كاتيوتشا واحدا يف خط الكمني أو اخلط البديل الذي وراءنا بـ, خلفه مباشرة

ننسى أن هلؤالء دعم متحرك فاجلنود فال , كانت الشلكات والكاتيوتشا ترمى باجتاهنا كاملطر, وهذا بفضل اهللا سبحانه وتعاىل
وكانوا ينقلون اجلرحى والقتلى أول بأول يف الليل ألن ال يعرف أحد , كانوا يزودون بالرصاص من قبل شاحنات مرافقة هلم

وعندما اشتدت رمايات املدفعية علينـا  , الدبابة املعطلة سابقا لوا أن قناة اجلزيرة كانت قد صورتوغف, يف الصباح ما حصل
وبدأوا يردون علينا باملثل وبكثافة , جد العدو فرصة ألن يشبك معنا باألسلحة اخلفيفة ألننا كنا ننبطح لتجنب شظايا املدافعو

  ,ناديته, وعندما رأيت ذلك طلبت من األخ عبدالرمحان الكيين بأن يضع يل القذيفة الثالثة, عالية
  : قال يل, عجيب جداوكان الرد " هل جهزت يل األريب جي! يا عبدالرمحان" -
  , ورددت كالمه وقلت له, "ال إله إال اهللا.... يا معلم" -
ولكن كان الرد مـن جديـد   , "؟7هل جهزت اآلريب جي"وسألته من جديد , "ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا" -

  وبصوت منخفض 
  , "ال إله إال اهللا" -

ضع اجلاثي لكي نتمكن من السالح والتسـديد جيـدا   يف الو نه يتكلم معي وهو منبطح وكنا قبل ذلكوتعجبت أل
فالرصاصات كانت حتك أجسامنا وهي متر للخلـف  , وظننت أنه يأخذ وضعية االنبطاح بسبب الكثافة النريانية اليت تواجهنا

وتعجبت عندما , ب أحدنا ويستشهد كان الوضع رهيبمطر وأي حركة وبقدر من اهللا يصا وكأا قطرات, كنا نشعر بذلك
  ,فنظرت إليه مليا وقلت له, د علي بنفس كلمات التشهد كاألول ولكن هذه املرة كان منبطحار

  "ال إله إال اهللا حممد رسوالهللا... نعم يا عبدالرمحن" -
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فقررت خدمة نفسى فوضعت الكالشـنكوف  , ملا رأيته منبطحا ووجه سالحه لألعداء ظننت أنه مشغول يف القتال
جي وكربت اهللا مث رميت القذيفة الثالثة اجتاه العدو وبدأ اإلشتبكات من جديـد مـن جانبنـا    على األرض وعمرت األريب 

فناديتـه  , )حنيف(وبعد ذلك حاولت أن أعرف ما كان يقصد األخ عبد الرمحن الكيين , وأمطرنا العدو بنريان عالية الكثافة
ال إله إال "د أصيب منذ اللحظة األوىل عندما قايل على الفور عرفت ما كان يقصده فق, ولكن هذه املرة مل يكن هناك جواب

فأولئك مع الذين أنعـم  (, واهللا لقد تعجبت من هذا الشاب فلم يلفظ كلمات أخرى غريها مرتني وطلع روحه إىل اهللا, "اهللا
م وامسـه  لقد استشهد رفيقي وأخي أبو هاش, )اهللا عليهم من النبني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

استشهد يف معركة فاصلة فقد رفض أن يكون يف اخللف وكان قد اتصل بزوجتـه قبـل   , حنيف وكنيته عبدالرمحان الكيين
ال إله "لقد سكن بكل سهولة مل أمسع منه أي صوت بعد , وها هو قد عرس عند احلور العني, املغرب وأخربها بأن تتجهز له

من زوجته السـريالنكية   بنتوهذا األخ من نريويب وقد ترك وراءه , ة إىل خروج روحهواالنبطاح كان إشار, الثانية" إالاهللا 
وتزوج  حبليمة وهي زوجته الكينية اليت تنتظره يف مقديشو ومن أصـول إثيوبيـة   , هماصل وكان قد تزوج باثنتني مث طلقاأل

فورا ملا تأكدت أنه استشهد ناديـت األخ  و, وستلد له هاشم بعد استشهاده, وكانت حامل يف الشهر اخلامس تقريبا, كينية
قلت ذلك بصوت عال جدا ليسـمع  , "لقد استشهد عبد الرمحان", األورويب الذي خلفي وأخربته باالجنليزية بأن لدينا شهيد

 مث طلبت من املهاجرين بأن يتقدما إيلّ حملاولة سحب األخ للخلف وعلى األقل مترين لنتمكن من ترتيبـه , األخرين يف اخللف
مل يكن أحدا يقدر على فعل , كيلومترا 20فليس هناك جمال حلمل هذا الشهيد ملسافة , وأخذ أغراضه الشخصية منه قبل دفنه

أردت أن أتأكد , ذلك يف حينها كانت املعركة حامية الوطيس والرصاصات يف كل مكان وثبتنا يف أماكننا منذ اللحظة األوىل
وكـأن روح أحـدهم   ) غرغرة(ألنين كنت قد مسعت صوت , هناك شهيد عندكممن الوضع يف صف امليمنة وسألتهم هل 

فقيـل يل بأنـه األخ شـاكر    , "ومن يكون؟", مث سألت, فقيل يل إن هناك شهيد من املهاجرين فكربت ومحدت اهللا, خيرج
أينكم يـا مـن   , ن دينهها هو اليوم يستشهد يف معركة ضد بين جلدته ولكن دفاعا ع, اإلثيويب وهو حيمل اجلنسية الربيطانية

لقد فقدت حىت اآلن اثنني من أعز أصدقائي , تنادون بالقوميات والقبليات والعصبيات النتنة اليت رجعتنا إىل الوراء مليون سنة
فطلبت من األخ يوسف املهاجر بأن يذهب إىل امليمنة لتفقد , وكان جيب أن أهتم بأمر الشهداء, وتالميذي املخلصني لدينهم

أما األخ الشهيد عبد الرمحن فقد طلبت من األخ  املهاجر الثـاين  , ر وأخذ كل أوراقه الثبوتية وكل شيء يف جيوبهاألخ شاك
لذا كان جيب أن حيصل على الثوريا والبطاقات واألمـوال  , بأن يفتشه جيدا ألنين كنت قد كلفته بكل االتصاالت اليت ختصنا

يف هذه الفترة رغم كثرة النريان إال أنين انشغلت , وجعبته وكل شيء منهاخلاص بالسفر وكذلك سحب قنابله وأخذ سالحه 
كنـت  , اشتدت الرمايات وكثف العدو النريان علينا واتبعت طريقة ممتازة لرفع معناويـات الشـباب  , بالشهيد عبد الرمحن

م اآليات القرآنية اليت تشجع على كما ذكرم وقرأت عليه, أذكرهم باألحاديث النبوية اليت تذكرهم مبراتب الشهداء عند اهللا
أم يسمعون صويت وكلما رفعت صويت بالقرآن أو الـذكر كثفـوا   وعلمت  ,مل أهتم بالعدو ورد فعله حول ذلك, لقاء اهللا

لقد أنـزل اهللا السـكينة   , ذكرت الشباب باهللا وطلبت منهم الذكر والثبات حىت النهاية, النريان علينا وكنا نرد بشراسة جدا
ال أبالغ فإنين مسلم وأعرف كيف ميكن اهللا عبده ويلطف به يف مثل هذه املواضع الطيبة فقد ذكر ذلك يف القرآن عندما , علينا

لقد ظهرت السكينة علينا بكل وضوح فلم نشعر أننا يف معركة ـذا  , ثبت األولون من املهاجرين واألنصار يف عدة غزوات
فنحن قوم حنب املوت , د العدو ومننعه من التقدم مهما كان الثمن وليكن ما يكوناحلجم الكبري بل كان مهنا الوحيد كيف نر
كيف ال نشعر بالسكينة وقد رأينا الشهيد عبدالرمحن الكيين ووجهه منور وكأنـه  , يف سبيل اهللا كما حنب احلياة يف طاعة اهللا

, ال من األمام وال من اخللف لقد سكن متاما نائم بكل بساطة ودمه ساخن يف داخل جسمه فقد أصيب يف قلبه ومل خيرج الدم
وهذا الشاب , إنه اختيار صعب ال يناوله إال من وفقه اهللا, )وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء(وصدق ااهللا العظيم 
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عن أراض ترك زوجته احلامل من أجل اهللا ومن أجل الدفاع , يشهد اجلميع له بالصدق واإلخالص وحب اهللا وخدمة إخوانه
ومن علمات تلك السكينة أنين نعست كثرية وكنت أرمي وأنا نعسان وأغيب عن الوعي لعدة دقـائق  , املسلمني يف الصومال
موجه للعدو وكنت أرمي وال أدري ما حيصل مث فجـأة أفـوق وأكـرب     هلقد أخذين النعاس وسالح, أثناء شراسة املعركة 

بتلك النعاس فقد كنا متعبني جدا والعدو لديه اإلمدادات وحنن لدينا اهللا مث مـا   لقد أكرمنا هللا, واحرض الشباب على القتال
ويبدوا حسـب  , وعندما اشتد القتال تذكرت زوجىت املسكينة اليت سافرت كل هذه املسافات لتلتقي يب, تبقى من رصاصاتنا

ل من كثرة القذائف والرشاشات والـنريان  املعركة وأرض الواقع أن ذلك لن حيصل يف ذلك اليوم فقد كنا متأكدين أننا سنقت
يا للعجب كيـف حيصـل   , وقلت يف نفسى جيب أن أتصل ا ألسلم عليها أثناء القتال, كان ثقتناباهللا عظيم, اليت توجه إلينا

يف  كنا يف وضع طبيعي جدا وأحب املواقع لنا يف هذه احلياة هي مواقـع القتـال  , ذلك إن مل يكن اهللا قد أنزل علينا سكينته
أخذت الثريا واتصلت باألخ عبداجلبار الكيين ألسلم عليه وأخربه بأننا يف املعركة ويسلم علـى الزوجـة   , الصفوص األمامية

ولكن ما حصل أن شخص آخر من جيبويت رفع السماعة وحينئذ عرفت بأن الثريا مراقـب  , وخيربها أننا سنعود إن شاء اهللا
, مالء السي آي إي وحنن نستخدمه خلفته واهللا معنا وال نبايل مـادام اهللا معنـا  وال عجب يف ذلك فتلك األجهزة ختصص لع

كانـت  , وكان ينبغي أن يتبع األسلوب السري يف االتصاالت حيث الالسلكي والشفرات وهذا ما مل يتوفر لدي الشـباب 
تصال لكـي ال أعطـي العـدو    وعندئذ قاطعت اال, األجهزة الصغرية التابعة لإلخوة مفتوحة وكنا نسمع العدو وهو يسمعنا

هؤالء هم جنومنا وأبطالنا الذين ال يتحدث عنهم أحـد  , واستمريت يف القتال وجبانيب جثة الشهيد الكيين, إحداثيات مواقعنا
لقد تأثر األخ املهاجر األورويب الذي جبانيب من منظـر  , وال يعرفهم أحد ولكن يكفي أن اهللا يعرفهم وهذا هو الفوز العظيم

: قلت له, "يا معلم ملاذا حنن ال نستشهد؟: "فقال يل والرصاصات تطري فوق رؤسنا, لشهيد أبو هاشم عبدالرمحان الكييناألخ ا
: فقلت لـه , "أين أصوب يا معلم؟: "لقد حتمس وقال يل, "ألن اهللا مل خيترنا للشهادة"فأجبته , "سؤال جيد يف وقت حرج"
لقد تعجب هذا األخ من منظر الشهيد عبد الرمحن , "عليه باملثل يف نفس النقطةباجتاه األشجار عندما ترى وميض إطالق رد "

وكانت هذه أول معركة يدخلها هذا األخ األورويب وقد ثبت ثبوت األسود وكان يناديين يف كل حـني  , ومتىن لو أنه مكانه
لقد كـان الظـالم   , "هور وميض املدافعباجتاه قدوم الرصاصات وأماكن ظ"فأجيبه مثل األول , "أين أرمي يا معلم", ليسألين
مل أتعجب برد فعل األخ األورويب فقد تذكرت أفغانستان يف التسعينات وكنا نبهر عندما يأتينـا خـرب الشـهداء أو    . هالك
وبفضل اهللا , وعندما شاركنا ألول مرة يف املعارك يف شىت مدن وجبال أفغانستان شتاء وصيفا كان األمر جديد علينا, املعارك

  . مث بصربنا كل هذه السنوات كسبنا خربة فطرية يف كيفية التعامل مع هذه املواقف أثناء التقاء الصفني
كد من عدم ترك أي هوية له وأخذت كل شيء من جيبه وأعطيت سالحه ألخ أفتشت األخ الشهيد من جديد ألت

ومل , يسحبوه إىل اخللف وحماولة دفنه يف احلـال وطلبت من اإلخوة بأن , صومايل كان جبانيب وكان مهمته تذخري املخازن لنا
يقدر الشباب فعل ذلك ألن املنطقة اخللفية كانت متطر بقذائف املدافع والرشاشات الثقيلة وكانت الرمايات عشوائية ولكن يف 

, لقد تومهت يف عدة مناسبات أنين مصاب بسبب أن الرصاصات كانت حتك جسمي من كـل مكـان  , نفس مربع احلرب
ختيل يا أخي القارئ كثافة الـنريان الـيت   , ت عدة مرات من األخ املهاجر أن ميرر يده يف جسمي ليتأكد أنين ال أنزفوطلب

كنـا يف حالـة   , إىل اآلن نيتواجنها وكثرة الرصاصات اليت ختترق اهلواء جبانبنا وحتك بعضها بنا ومل خيتار اهللا سوى شخص
والعجيب أننا استمرينا يف القتـال وجثـة أخونـا الشـهيد     , أ العدو بالرماياترفع رأسه عندما يبديقدر أحدنا لم احلرب ف

  . عبدالرمحن جبانبنا كاحلي الذي يشهد ما جيري وهو حي دون أدىن شك عند ربه
استمرينا يف القتال دون أن نرجع شرب واحد للخلف وبعد مدة انتهت مىن كل الذخرية اليت معي وأخـذت جعبـة   

وطلبنا ذخرية مـن الصـفوص   , األول خمزن وأخرج وأدخل الثاين لكي يعبأوكنت أرمي نصف , نهالشهيد واستخدمت خماز
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كنـا  , طلقة وفتحناه وطلبت من األخ الربيطاين أن يركز على ملئ املخازن يل 800اخللفية وجاءنا أخ صومايل بصندوق فيه 
, وأخشى أن يصاب أحدهم وال يقتـل , بوا بأذىنقاتل بشراسة ولكن يف نفس الوقت أردت محاية هؤالء املهاجرين ألال يصا

واستمرينا يف القتال وكلما هدأ العدو نفاجأه بالرمايات وقد اسـتخدمت  , فنقل اجلرحى يف تلك املرحلة كانت حمنة عظيمة
أماكننا  فنحن مل نربح من, لقد ثبتناه يف مكانه وال يعرف كيف يتقدم, قنابل الشهيد للجوم على بعض مواقع العدو القريبة منا

أما العدو فكان ميطرنا بالقذائف الكاتيوتشا ولذا فهمنا أنه جيهز املشاه اجلديدة للتقدم فقد خسر الكثري مـن  , منذ بدأ املعركة
وهناك عـادة لـدى   , وعندما يكثف من املدفعية فنحن نعرف أنه ينقل اجلرحى ويبعث املوجة التالية, اجلنود يف هذه املعركة

الوقت خيفون دائما خسائرهم و لكـي   ويف نفس, ال يهتمون بعدد القتلى همجليش اإلثيويب بصفة عامة فمن ا العدو الصلييب
ناك مشكلة أخـرى تـواجهين   كان ه. مليون 70وعدد الشعب يتجاوز , نكون واضحني فهم ميلكون أكرب جيش يف أفريقيا

مث تركت مـوقعي  ,  اخللف ويهتم بالشهيد شاكرد آخر يف امليمنة وطلبت من األخ يوسف املهاجر بأن يرجع إىليهفلدينا ش
ألتفقد خط امليسرة وهو خطنا ودخلت يف عمق اخلط ورأيت الشباب منبطحني يف أماكنهم وفرحوا جدا لـرؤييت وطلبـت   
ن منهم عدم ترك أماكنهم إال ملن نفذ منه الذخرية فيمكنه أن يتبادل مع اخلط االحتياطي اخللفي ولكن ما شهدته أن اجلميع كا

وأخربت الشباب بأن ينقلوه , شهدت أثناء تفقدي للخط أخ صومايل أصيب إصابة بالغة,  ثابتا وأراد البقاء يف اخلط األمامي
أما األمر الغريب الذي حصل يف جبهتنا هو أن مبجرد بدأ مدفعية العدو بالقصـف الشـديد   , إىل دينصور بأي طريقة وفورا

وهذا مـا كنـت   , انسحبت كلها إىل دينصور, لغابة واالنتظار يف ماكن أبعد قليالانسحبت كل سياراتتنا وبدال من دخول ا
كيلو مترا مـع   20ومل يبقى لنا ذخرية فقد سحبت للخلف مسافة أكثر من , أخشاه لذا كنا وحدنا دون أي مدد إال من اهللا

مل يكن لدينا مـاء  , "الشهداء؟ وكيف سأفعل جبثث", "كيف سأتصرف لو سقط املزيد من  اجلرحى؟, يا إالهي", السيارات
رجعت إىل إىل موقعي يف الوسط ومل , ولكن كان يف زمزمييت بعض اللنب احلامض املمزوج باملاء وكنا نستخدمه بيننا, للشرب

وبدأنا من جديد بالقتال وناداين األخ , تزل جثة الشهيد هناك وكان جبانبها األخ املهاجر األورويب البطل الذي يقاتل بشراسة
حـىت   كاصمد مكا"وقلت له , "فأنا لن أترك هذا املكان, يا أمري أإذن يل أن أستشهد هنا"الصومايل الذي يف املقدمة وقال يل 

والذي يعرف عن , "بدل مكانك مع أخ آخرإرجع إىل اخللف و, ذن لك بالبقاءتلقى اهللا ولكن إذا نفذت منك الذخرية فال إ
, فهناك أمور ال يعلمها إال اهللا تتداخل أثناء املعارك, جاءات حتصل مهما إتقنت اخلططاحلروب يعلم جيدا أن دائما هناك مفا

كما أنه ميكن أن يصيب القائـد أو يقتـل   , كرتول املطر وظهور الضباب وهيجان البحار والرياح الشديد يف بعض األحيان
أخ صومايل آخر وكـان علـى ميـني األخ    أما ما حصل معنا من مفاجأة جيدة هو إصابة , ويؤثر ذلك يف الشباب واجلنود

وبدأ يناديين بصـوت  , لقد دخل الرصاص يف صدره يف اجلهة اليمىن واستقر, سبحان اهللا أصيب هو وحنن مل نصب, املهاجر
 مث يهدأ مث يعود يناديين" اذكر اهللا يا أخي لعله يكرمك بالشهادة"ورديت عليه ...." أنا سأموت.... يا أمري"األمل وباستمرار 

كنت يف وضع حرج وأخربته بأنه جيب أن يصـرب ألنـه   , "أريد الرجوع إىل اخللف فأنا جمروح, ملاذا تتركين هنا؟... يا أمري"
اصرب حىت دأ الـنريان وأفكـر مبـن    "قلت له , يرى بأم عينه جثة الشهيد عبدالرمحن أمامه ومل استطع أن أنقله ألي مكان

وال ألومهم فقد كان القصـف املـدفعي   , السيارات قد غادرت وتركتنا لوحدنا كنت أعلم أن مجيع, "سيأخذك إىل اخللف
ولكن كان بامكام االبتعاد قليال وليس الرتول متاما إىل , يقصدهم وال يقصدنا فقد كنا حنن ومشاة العدو بالقرب من بعض

لن نترك جرحيا وراءي إن شـاء  "فأرد عليه , "يا أمري ال تتركين أبدا", استمر األخ اجلريج مبناديت وكنت أتأمل ألمله, دينصور
إننا نعلم جيـدا الطريقـة اإلثيوبيـة    , وعزمت على أن أحل مشاكل اجلرحى فهم إن أسروا فسوف يعذبون قبل قتلهم, "اهللا

قيد كان األخ قد سكن قليال ويف كل فترة وأخرى أناديه وأذكره باهللا لكي أتأكد أنه على , العدوانية يف التعامل مع األسرى
ساعات دون توقف إطـالق   8استمرينا يف القتال إىل منتصف الليل ويعين ذلك أن املعركة أخذت إىل اآلن أكثر من . احلياة
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حىت أثناء التدريبات اخلاصة يف التسعينات يف أفغانستان مل أرم مبثل هذا اليـوم  , ومل أرم يف حيايت أكثر من ذلك اليوم, النريان
لقد ثبتنا , وقد امحرت سبطانة بندقييت وحرقت ساعدي األيسر, طلقة 800الصندوق أكثر من  ويف, لقد جتازوت الصندوق

كان علينا إجياد حل لنفاذ الذخرية فرجعت إىل خط التبادل وطلبت من الشـباب بـأن   , ثبوت األسود وأبينا أن نترك أماكننا
أي شاب يف املقدمة وليس لديه ذخرية بأن ينسحب وطلبت من , يتقدموا ليأخذوا أماكن إخوام الذين نفذت منهم الذخرية

وبعد ذلك طلبت من اموعة اخللفية بأن تبدأت بالرجوع إىل دينصور لعدم توفر الذخرية ملعركة , للخلف أما من عنده فيثبت
مرة كان انسحاب هؤالء هادئ دون ضجيج ألال يشعر العدو بشيئ ويف نفس الوقت كانت اموعات األمامية مست, أخرى

واستمرينا يف القتال إىل أن نفذ مين , وطلبت من الشباب املنسحبني أخذ األخ الصومايل اجلريج معهم إىل دينصور, يف القتال
وعندما فتشت عن خمازن , رصاص وال استخدمه إال للدفاع عن النفس 15كل الذخري وبقي معي نصف خمزن أي ما يقارب 
كان جيب أن أفكر بسرعة ألنين لسـت  . خمزنني أثناء التحركات يف امليدان مسدسي وجدت اثنني فقط وعرفت أنين فقدت

ومل أرد ولن أجلأ يوما , شخصا عاديا وإن وقعت يف األسر فسوف يعزز موقف العدو األمريكي بأن القاعدة تقاتل مع احملاكم
من اجليش الصـومايل سـابقا   وأحضرت أخ متمرس , إىل إعطاء عدو أي مربر لكي يستمر يف تعذيب املسلمني يف أي مكان

املهاجرين وكل من ليس لديه رصاص إىل دينصور لنحضر التعزيزات  ألنين منسحب مع, نه بأن يتوىل اخلط واإلمارةوطلبت م
, بل يدافع فقد وحيافظ علـى اخلـط  , أكدت له بأن ال جيتهد يف جتاوز العدو مترا واحدا من هذا املكان, اجلديدة إن شاء اهللا

هيـا جيـب أن   "مث ناديت األخ املهاجر من أوروبا وقلت لـه  , ه ختصيص بعض اإلخوة لدفن الشهيدين فوراكما طلبت من
اترك الصوماليني وغابام فهم يعرفون كيف يتصرفون عندما "فقلت له " ماذا سيحصل لإلخوة"وسألين , "ننسحب إىل اخللف
يتحولون إىل بدو رد نفاذ الرصـاص منـهم ويـدفنون     إنين أعلم جيدا كيف يقاتل الصوماليون فهم, ينفذ منهم الرصاص

كيلومترا ونريد الوصـول   20هيا لنتحرك إىل دينصور فأمامنا أكثر من ", "السالح وهذا ما ال نستطيع فعله حنن كمهاجرين
لسـن أن  وطلب مين أخ صومايل صـغري ا , وبدأنا بالسري إىل دينصور ومعي األخ املهاجر, قبل الفجر لكي جنلب اإلمدادات

وبعد عدة كيلومترات التقينا باألخ يوسف املهاجر وقد أكد يل بـأن  , "حترك معنا فورا"يرافقنا فقد نفذ منه الذخرية وقلت له 
وطلب البقاء يف اخلط اخللفـي  , "أو ايئ معنا بسرعة, ميكنك البقاء إن أردت ذلك"وقلت له , السيارات كلها قد انسحبت
أو ما يسمى باملتطوعني وهؤالء هم مـن  , وتركناه مع بعض الشباب الذين جاءوا من مقديشو, فهو مل يستخدم ذخريته بعد

ومثل هؤالء , فهم يسنحبون وقت ماشاءوا ويأتون وقت ما شاءوا, خربوا اخلطوط األمامية سابقا بسبب عدم طاعتهم ألحد
ينصور وكانت الساعة تقترب مـن الواحـدة   على كل حال تركتهم وشأم وتابعت السري اجتاه د, ال يعتمدون يف الكمائن

  .صباحا
وبعد السري طويال التقينا بأول سيارة لندكروز وـا  , تابعنا السري وابتعنا قليال قليال من ساحة املعركة احلامية جدا

اإلخـوة  فطلبت من اجلميع عدم الرجوع إىل اخللف بل التقدم إىل األمام ومسـاندة  , بعض الشباب وفيها الكثري من الذخرية
ملاذا رجعت إىل اخللف ومل تنجز "سألت األخ توسىن , ووجدت األخ عبداهللا توسين واألخ عبدناصر اليمين مع تلك اموعة

أنسيت أنك مكلف بـزرع األلغـام يف   : "وذكرته قائال, "يا يعقوب رجعت ألن اجلميع كان ينسحب"فقال يل , "عملك؟
وعلى كـل حـال   , ا عرفت أن اخلطة اليت حتدثنا عنها قبل يوم مل تنفذ أيضالذ, فأجاب بالنفي, "هل فعلت ذلك؟, الطريق

مل أرد أن , مث تابعنا السري بأقدامنا متجهني إىل دينصـور , أخربته بأن يتقدم بالسيارة ألخذ اجلرحى والتأكد من دفن الشهداء
األول وكيف نستطيع أن نساند مـن  أستغل السيارة والرجوع ولو طلبت منه ذلك لفعل ولكن كان تركيزي كله على اخلط 

, وبعد فترة وجدنا سيارة لندكروز أخرى وملا عرفوين كربوا وهللوا وقد أخربين سائقها أنه كان قلـق علـي  , تركناهم هناك
  وسـألته  , أردت أن أطالعهـم علـى األوضـاع يف اخلـط    , "خذين بسرعة إىل جملس الشـورى يف دينصـور  "فقلت له 
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ركبنا السيارة وأسرعنا إىل النقطة اخللفيـة  , فأجابين بأنه خبري وهو يف اخلط اخللفي, "ل هو خبري؟كيف األخ عيسى الكيين ه"
ووجدت األخ عيسى وقد سر لرؤييت فقد افترقنا من قبل املغرب وحنن اآلن يف الساعة الثانية صباحا وما زلنا نسمع صـوت  

إنـه  "قلت لـه  , ت له بأننا سنصمد أمام العدو حسب ما خططناهأخربته فورا مبا جيري هناك وأكد, املدافع والنريان يف اخلط
فكـل  , ولكن ما يقلقنا هو أن املساندة اللوجيستية مل تكن متوفرة لدى احلاجـة , "كمني حمكم ولن يتقدم العدو شربا واحدا

إنين وقتيبة : "قال يلوأخربين باخلرب العجيب ف, "فكيف سنصمد هناك؟", السيارات قد انسحبت إلكيم ومعها الذخرية والطعام
وعبداهللا إيلجي عملنا اجتماعا سريعا وقيمنا العمل وقد قرروا االنسحاب , السوداينبدالرمحن ختري واألخ أبو عاصم واألخ ع

فسكتت قليال ألن ما حصل اليوم كان ينبغي أن حيصل منذ شهور ولكـن أحـدا مل يسـمع    , "إىل بورهكبا وترك دينصور
فقلـت لـه   , "ما رأيك فيما فعلنا؟"وقد سألين , سى أن يتأكد إن كنت أوافقه الرأي يف هذه احلالةفأراد األخ عي, بنصائحي

أما اآلن فالوضع غري مستقر متاما وجيب قبل , إنك تعلم أنين مل أحبذ التقدم إىل األمام من الفترة األوىل ولكن مل أشاء التدخل"
إنـين  : "قلت له, "هذا إن كان اإلنسحاب مؤكد, يف اخلط األمامياختاذ أي خطوة النسحاب شامل أن نؤمن الشباب الذين 

سنستمر يف القتال إىل أن تقرروا , فأرجوا أن توفر يل السيارات اململوؤة باملؤن والذخرية, سأرجع إىل األمام لسحب الشباب
مل يستطيع أحـدا مـن   . باتناكل طلسيليب  وقد شكرين وأكد يل أنه, "وهكذا سنتأكد أننا مل نترك جنديا وراءنا, االنسحاب

ما من غاب عن عينه أ, فقط السيطرة على الوضع حىت عيسى مل يكن يسيطر إال على السيارات واموعات املقاتلة اليت أمامه
وبالعريب الفصيح لقد عمت الفوضى يف املنطقة والدليل على ذلك أن األخ , ال أوامر وال أي عالقة تربطهم بهفال إتصاالت و

ـ  , أما عبداهللا إيلجي فقد حترك إىل كيسمايو, عبدالرمحن ختري حتركا إىل مقديشو قتيبة و رروا دون أن نعرف بذلك فقـد ق
طلحـة   أمـا األخ , هم وحنن يف اخللف لذا كان علي واألخ العيسى أن نواجه هذه املشكلةوصلنا أخبار, النسحاب بسرعة

شـابا   45كنت حينها أفكر يف الـ, ه ومعرفته أن اجلميع ينسحبولكنه مل يتقدم بسبب تأخرالسوداين قد وصل إىل بؤايل 
هل نسـتطيع أن جنـد سـيارات    "سألت عيسى , ترتكتهم يف األمام يف حالة مواجهة مع جيش كبري ومستعد ملعركة طويلة

تبقـى  فقد حتركت معظم السيارات اجليدة منذ فترة وحاول عيسى مجع ما يستطيع ومما , واجلواب كان واضحا, "لسحبهم؟
واتفقنا على أن ال نترك أي مهاجر يف اخللف أما الصوماليون فمـن كـان معنـا    , من سيارات ومعظمها يف حالة غري جيدة

جهز األخ عيسى ما يقـارب سـت   , سريكب ومن كان يف اخلط سينسحب بالطريقة الصومالية إن مل نقدر الوصول إليهم
إن الشـباب  "فقال لنـا  , وسألناه عن الوضع يف اخلط, ا يوسف املهاجرسيارات وقررنا التوجه إىل اخلط ولكن فوجئنا بأخين

هل الشـباب  "لته سؤاال واضحا لكي أقرر ما سأفعله سأ, "إما يتقدم أو يتأخر, ن العدووال يعرف مكا, دخلوا يف الغابة متاما
, "ن عشوائي ويف داخل الغابـات الكمني مل يعد موجودا هناك إطالق نار ولك, نعم"فأجاب , "تركوا الكمني ودخلوا الغابة؟
وعندما عرفنا أن الشباب نظموا أنفسهم , صباحا وكانت املدفعية الثقيلة هي اليت تقصف فقط 4وكانت الساعة تشري إىل الـ

وهكذا بدأ اإلنسحاب , ودخلوا الغابة قررنا بأن ال نتقدم لألمام بل جيب أن نسرع يف االنسحاب ونتجه إىل بورهكبا مبن معنا
فقد كسر العدو اخلط يف بورهكبا وبسبب سوء االتصـاالت مل يعلـم   , ري دون أن نعلم أنه سيكون إنسحابا غري طبيعيالكب

  ).وكان أمر اهللا قدرا مقدورا(وسوف نرى املفاجآت يف األمام , لذا كنا حماصرين يف دينصور, اإلخوة بذلك
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  )عشرالرابع الفصل ا(
  اإلحنياز الكبري
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  االنسحاب إىل مقديشو
  

, م عندما قررنا أن خنلي دينصور وحنزم أمتعنا ونرجع إىل فئتنـا يف مقديشـو  2006ديسمرب  26كان يوم الثالثاء 
كان أهم شيء يف هذه املرحلـة  , وها أنا أغادرها يوم الثالثاء فقد وصلت يوم األحد, ن فقطوللمعلومة فقد مكثت فيها يوما

تيكات االنسحاب املنظم وهي بسيطة فيكفي أن يكون لدينا معلومات أولية بتحركات العدو لكي حنـافظ علـى   أن نتبع تك
وهذا األمر قد مت فبدأت االتصاالت باألمام كما أكدنا ملن بقي من اإلخوة القليلون بـأن  , ظهورنا ونتأكد أنه لن يتابعنا فورا

وجهزنا كل اآلليات الثقيلة والسيارات الصغرية للحركـة  , صب كمائن ضدهيعطلوا العدو بزرع بعض األلغام اليهامه أننا نن
خمصص لألخ عيسى ومعنا األخني املهاجرين اللذان كانا معـي يف القتـال وبعـض    ) باترول(ركبت يف سيارة نيسان , فورا

ودخلناها أثنـاء آذان  , الوحتركنا إىل وسط مدينة دينصور أو, الصومالني وركب األخ أبو عبداهللا السوداين يف سيارة أخرى
كانت كمدينة ساكنة وال وجود ألي حركة فيها  وشاهدت بعض السيارات الغنائم اليت كانت لوزير الـدفاع  , صالة الفجر

واقفة يف أوساط الطريق وهي معطلة فعرفت أن الشباب يتركون أي شيئ وراءهم إنه أمر ) بري هياليل(سلطة عبداهللا يوسف 
أما بالنسبة لوزير الدفاع بيداوا , العدو الفرصة للتقدم زع اجليمع وال يفكرون مبا يفعلونه عندئذ يعطونفعندما يف, حزين جدا

أصبحنا يف وسط مدينة دينصور ومل يكن هناك أي حركة . وهو من قبيلة املرحيان فقد رجع مع اإلثيوبني متجها إىل كيسمايو
نون يعلمون جيدا بأن اإلثيوبني سيدخلون املدينة رد معرفة أن قوات كان املواط, وقد شعر اجلميع بأن هناك أمر ما سيحصل

ولكن مع بـروز الفجـر مث زوال   , وهي أقرب خط لنا) بورهكبا(تابعنا االنسحاب متجهني إىل مدينة , احملاكم قد انسحبت
 الصومال تنتقل املعلومـات  ويف, وسألنا الشعب عن آخر التطورات, الشمس وصلنا إىل أول قرية يف الطريق املؤدي إىل هناك

املشـكلة أن تكـون معلومـات كاذبـة أو     , لذا مل نكن لنقلق خبصوص األخبار, جهاز راديوبسرعة الربق فكل قرية متلك 
لقـد  "لوا بـاحلرف الواحـد   قا, هكبا قد وقعت يف يد اإلثيوبنيملا سألنا أهل القرية عن األوضاع قيل لنا بأن بور, إشاعات

لذا فهمنا سر استمرار القتال يف دينصور إىل الفجر فقد كانت خطـة اإلثيـوبيني   , "ن قتال من بورهكباانسحبت احملاكم دو
تابعـة  ) سرف(وجدنا يف القرية األوىل سيارة جديدة تويوتا , تطويقنا وكانوا يعرفون أن املهاجرين يكثرون يف جبهة دينصور

أرشدنا إىل جثة أحد إخواننا الذين جرحوا أثناء الكمني األخـري   كما أن الشعب, ألحد اإلخوة التجار وقد توقفت يف مكاا
وقد ذهبت للتأكد من اجلثة ألنه كان يف جمموعيت وكان قـد  , )وزير الداخلية احملاكم(وهو أخ صومايل وابن عم األخ قتيبة 

قد قتـل يف الليـل متـأثرا    وعندما رأيته فرحت جدا فقد وضعوه يف خمزن للبذور وحافظوا عليه وكان , أصيب أثناء املعركة
جبروحه ودفعنا ألهل القرية ماال ليدفنوه بسالم وأخربناهم بأنه شهيد وجيب أن يدفن فورا مبالبسه دون الصـالة عليـه وال   

ومن باب احلديث عن نعمة اهللا علينا فإنين أشكره أنه اختار منا يف معركـة الكمـني   . وشكرناهم على ما قدموه لنا, غسله
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وقد فرحت بتلك النتجيـة واستبشـرت   , وثالثة جرحى تقريبا, شهداء فقط مهاجرين وأنصاري صومايل واحداألخري ثالثة 
فالذي يعلم حجم العدو وقلة عددنا وعتادنا سيتأكد أن اهللا كان يف عوننا وقد كسبنا خربة يف مواجهـة قـوة   , خريا عنداهللا

هذا ما تأكدنا منه عندما , ساعة 24مننعه من التقدم ألكثر من  واستطعنا ومبجموعات صغرية ثابتة أن, نظامية متقدمة بآليات
  .وصلنا ألول قرية فقد قيل لنا بأن العدو ال يزال خارج دينصور ومل يدخلها إىل اآلن وهو يقصف القرية دون توقف
وال عبثا من أردنا دون جدوى أن حنرك السيارة التيوتا اجلديدة اليت وقفت يف القرية وقد كسر اإلخوة نوافذها وحا

ذهبت أكـرمكم اهللا إىل  , وطلب األخ عيسى منا تركها والتجهز للحركة إىل مقديشو, تشغيلها ولكنهم مل يقدروا على ذلك
اخلالء وتوضأت وصلينا الظهر والعصر مجعا تقدمي فقد تأخرنا قليال يف تلك القرية النتظار أي أخ متأخر وبعض الشـاحنات  

س واحـد مـن   ا عندما وجدنا شاحنة مليئة بالطعام واملؤن متوقفة خارج القرية وفيها حاروتعجبت جد, العسكرية الكبرية
ا ومل تستطع السيارة فعل ذلك لذا كانوا على وشك الرتول إىل بورهبكبوجدنا جرحى من إخواننا  اإلخوة ولكن عندما فتشنا
وال ينبغي أن نلـوم  , ع أناس مل يعرفوا النظام أبدالقد تأثرت باملوقف وعرفت حينها أننا نتعامل م, تركت يف مكاا باجلرحى

وا يسـريون  وحينها عرفت أن الذين حتركوا ليال دوننا كان, كانت الشاحنة تابعة للتجار املتطوعون, ال نلوم إال أنفسنا, أحد
 ومل يكونوا يعرفون وا من األخبار ودخلت احدى الشاحنات املليئة باجلرحى إىل مدينة بورهكبا ليالكالريح ومع ذلك مل يتثبت

وأقول وليعلم العامل أمجع أنه مت إعدام جرحانا وبصورة وحشية وعلى الطريقة اإلثيوبيـة  , بأن العدو بداخلها مث اعتقلوا مجيعا
وألكن منصفا يف ما أكتبه فلقـد فعـل   و, العدو ال حيترم اإلنسان ألن, لقد فزعنا من هذه األخبار, إخوة 10وكان عددهم 

بداية املعركة يف دينصور وإيدويل باالثيوبني األفعاعيل وكانوا يذحبوم بالسكاكني ودون الرصاص وتركت اجلثث إخواننا يف 
إننا يف شريعتنا حنترم اإلنسان حيا أو ميتا عدوا كان أو صديقا ألن هذا اإلنسان من صنع , لألعالم وهذا ما أثار غضب إثيوبيا

كان من الواجب علـى الشـباب   , )ولقد كرمنا بني آدم(د أكرمه اهللا حني قال اهللا وقد نفخ فيه روحه وهذا شرف له وق
اإلثيوبيني بأعداد ال حيصى يف معارك إيدويل  ت القواتلقد ذحب, إحترام جثث قتلى األعداء ودفنها كما فعل الرسول يوم بدر

األول مل نذبح جرحى من اجلنود بل ذُحبـوا  إننا يف املقام , على اجلرحى أمامها رجاال لتذحبوهم فانكبت ي اليوم مل جتدوهاه
حـىت إذا  , فإذا لقيتم الذين كفـورا فضـرب الرقـاب   (, أثناء القتال وهذا مطلب إالهي لتخويف العدو قبل بدأ باألسر

وعدم إعطاء , سبب عدم استقرار اجلبهة واملعركةإن األسر مل يكن لينفع معهم يف تلك املرحلة ب, )أثخنتموهم فشدو الوثاق
وهم عنيدون جدا وال يقبلون باألسر بل حياولون املقاومة يف كل أحواهلم وهذا ما أكدته املعـارك يف  , خ عيسى أمر بذلكاأل

قتلوهم مجيعـا  , نة مدنية وحتمل جرحى ومل يبقوا أحدا فيهاخوننا فإن العدو تأكد من أن الشحولكن بالنسبة إل, تلك األيام
  .آمني, اءناونسأل اهللا أن يتقبل شهد, بصورة بشعة

عيسى وهو أمري تلـك   فأنا ضيف عند, يف كل هذه الفترة مل أكن ألتدخل يف أي قرار يتخذ إال عندما يستشريونين
وقد تشاورنا , ال يتدخل املسؤوليات مل أتدخل يف قراراته وعلى كل حال مل يكن ليقطع شيئا دون أن يشاورنا ولكي, اجلبهة

واتفقنا أن نسلك الطريق املؤدي إىل مدينة كاريويل وسوف نتأخر ليلة كاملة قبـل  , يشويف الطريقة املناسب للوصول إىل مقد
وحتركنا مجيعا وقد طلب مىن أن أسوق سيارة لندكروزر بسب أن سائقها ال يوجيد التعامل مع الطرق , الوصول إىل مقديشو

لعدو دخل مدينة دينصور ويعين هذا أنه تأخر أكثر مـن  ويف مساء يوم الثالثاء تلقينا األخبار أن ا, وهكذا تابعنا السري, الوعرة
  .وكانت املعركة قد بدأت قبل غروب الشمس يوم اإلثنني, ساعة وهذا أمر مبشر جدا لنا 24

وغرزت احدي السيارات , وصلنا بالقرب من قرية كاريويللباسه وقد واصلنا السري إىل أن حل الظالم ودخل الليل ب
, لكي خنرجها وكنت خلفها مباشرة ومعـي معظـم املهـاجرون    بدأ اجليمع بالتعاون, األخ حسنيقها التيوتا اليت كان يسو

وأثناء وقوفنـا يف تلـك   , ومبساعدة من الشباب استعطعنا بفضل اهللا من سحبها, وتوليت موضوع سحبها عن طريق سيارتنا
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لتطمينه وقد استخدمت جوال األخ الشـهيد   ووجد الفرصة ألتصل باألخ عبد اجلبار الكيين, املنطقة كانت اإلتصاالت جيدة
  ,وعندما رن اجلرس رد علي األخ أبو وفاء بصوت خافت فيه شيء من احلذر, عبدالرمحن الكيين وكنا يف منتصف الليل

  "عبد اجلبار هل تسمعين؟.... آلو.... آلو" -
  يا يعقوب هل أنت خبري؟... نعم -
  هاجر خبري؟أنا خبري واحلمدهللا وكذلك األخ امل, نعم" -
  ماذا أقول ألهلك؟!... طيب -
  "أخربها بأنين سأكون يف البيت غدا صباح األربعاء إن شاء اهللا" -
  مسعنا بعض اإلشاعات هل هي صحيحة؟, وماذا بشأن صاحب هذا اهلاتف -
  "امسع ال خترب زوجته حىت أصل.... لقد استشهد األخ حنيف, إنا هللا وإنا إليه راجعون" -
  !".صح..ال سر يف الصومال؟"تعلم بأنه , نا قد وجدنا بعض األخبارطبعا ولكن -
  "لقد استشهد وعندما أصل إليك سأعرفك بالتفصايل, صحيح يا أخي" -
أرجو أن ترجع بسرعة يا أخـي حـىت    ,ستحصل فوضى عما قريب, يسألون عنك وكل الناس شباب اليمنإن  -

  .ننظم أمورنا قبل وقوع أي مكروه
  "مع السالم... شاء اهللا سأكون عندك يف غضون ساعات قليلةإن ... أبشر" -

وعنـدما  , قصدت االتصال باألخ أبو وفاء لكي يطلعين على آخر األخبار يف مقديشو ولكي يطمن أوالدي برجوع
نـاء  وعندما حتريت قيل يل بأنه قد حترك إىل كاريويل أث, أكملنا سحب السيارة حبثت عن األخ عيسى ومل أجده مل يكن معنا

وقررت بأن أحترك بسرعة وكان معي األخ عبدالناصر اليمين واألخ شاكر الصـومايل ومعـه أخ   , انشغالنا يف سحب السيارة
واألخ األورويب الذي كان يصطحبين من مقديشو من يكي من أصل مصري وكذلك كان معنا إبراهيم من زامبيا مهاجر أمر
. صـباحا  2يعرف الطريق فتحركنا بسرعة ووصلنا إىل كاريويل يف الساعة  وأخربين األخ شاكر الصومايل بأنه, أول الرحلة

وعندما اقتربت منها وجدته نائما بداخلـها فأيقظتـه   , وحتركنا فورا إىل احدى مراكز الشرطة ووجدت سيارة عيسى هناك
مجيعا ولكنىن اعتذرت منه لكنه طلب مىن البقاء إىل الصباح والتحرك , وأخربته أنين وصلت وسوف أسافر حاليا إىل مقديشو
  .واجلميع يسأل عين, ألن لدي الكثري من املسؤوليات اليت تنتظرين يف مقديشو

سلمت عليه واتفقنا مع بعض الشباب التابعني لوزارة الدفاع وهم من قبيلة العاير وموالني لوزير الدفاع احملاكم األخ 
, معنا فـورا  بب معرفيت اجليد م وافقوا على التحركوبس ,وكان لديهم باص صغري, يوسف عيد عادي الذي كان يف احلج

, وحتركنا أنا واألخ املهاجر وعبدالناصر اليمين متجهني إىل مقديشـو , كما أن ولد الشيخ أبو بكر عداين طلب مرافقتنا أيضا
اها وكانت الدفاعات يف فتوقفنا لصالة الفجر مث حتركنا مسرعني ودخلن, استمرينا يف السفر إىل أن وصلنا إىل مشارف آفغوي

ونقاط تفتيش كثرية حوهلا وبعد أن تركنـا آفغـوي   , كانت هناك تفتيشات دقيقة عن القادمني, مدينة آفغوي مشجعة جدا
وهي قرية صغرية مشهورة عامليا بسبب وجود جامعة الفويل وفيها خترج السفاح اإلثيويب الرئيس احلـايل  ) الفويل(وصلنا إىل 

وصلنا , واليوم يقصدها عدوانا وزورا ألنه ال يعترف باجلميل للشعب الصومايل, كان الجئا يف الصومال ميالس زيناوي عندما
, إىل نقطة تفتيش قريب من معسكر الفويل وقيل لسائقنا بأن يتوقف وجاء بعض الشباب ليتأكدوا من املوجودين يف السـيارة 

لقـد  , هما كانوا جيب أن يرتلوا ويلتحقوا باملعسكر يف التبة القريبةم, تلك النقطةلوكانت األوامر تقضي بعدم عبور املقاتلني 
إنين على "وعندما بدأوا يتحدثون مع الصومالني الذين معنا تدخلت فورا وأخربم , "ال عودة للمقاتلني إىل مقديشو"قيل هلم 

ملسؤول عن األمن واالستخبارات يف وتأكدوا من هوييت عندما عرفوا وعن طريق شباب وزارة الدفاع أنين ا, "عجلة من أمري
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فعرفت حينـها أن احملـاكم رمبـا    , وتركونا فورا فاجتهنا مسرعني إىل مقديشو وكانت نقاط التفتيش قد تقلصت, مقديشو
وكنـا  , جيب املقاومة ولو بشكل عشوائي وعدم ترك املدينة لإلثيوبني دون قتال, وهذا ما مل نتفق عليه, ستنسحب دون قتال

وكان ينبغي علي , يوبيا لن تدخل مقديشو مادامت احملاكم فيها واخلروج منها يعطىي دفعة لإلثوبني لدخوهلا بسرعةنعلم أن إث
  .أن أشرح هذه األفكار لس الشورى أو أي مسؤول تنفيذي لدى احملاكم

  
  

  الوصول إىل العاصمة واالنسحاب منها
  

مقر االستخبارات ووجدت الشباب قد جهزوا أنفسـهم   قبل طلوع الفجر وصلنا إىل مقديشو واجتهت مباشرة إىل
وكان لدينا أسلحة أتوماتيكية كثرية جدا وكذلك الكثري من األلغام والقنابل اليدوية اجلديدة وقذائف اهلاون والقليل , للحرب

قد فرح الشـباب  ل, تفخيخ وجتهيز السيارات املفخخةمليئ باألسلحة اليت تستخدم يف  كان مقر االستخبارات, من كاتيوتشا
كما أن األخ أحد اليمين بـدا  , لرؤييت وكل من أقابله يتحدث معي عن تدهور األوضاع األمنية بسرعة وانتشارت الفوضى

متوترا وأخربين بأن الشباب الفارين من السجن اليمين قد وصلوا وهم يف بيت منعزل وطلبت منه بأن حيضـرهم إىل بيـت   
وبسبب خربيت مع اإلخوة اخلليجني ومشاكلهم مل أتدخل يف قرارام احلامسـة فهـي   , لكاالستخبارات فورا وال يتأخر يف ذ

وكان مع األخ أحد شاب صومايل من هارغيسا مبتور اليد وهو ميين األصل وإمسـه أبـو حيـى    , كثرية ومتغرية يف كل آن
إننا معا وإذا "وقلت هلما , ذا األمرومل يكن يف بايل مثل ه, وكان متوترا جدا وحتدث معي عن خطة االنسحاب, اهلرغيساوي

وسألت اجلميع عن مكان وجود األخ الصـومايل املسـؤول   , "وصل العدو إلينا فسوف ندافع عن أنفسنا كما يفعل الرجال
وترتـب   بت من كل اموعات أن جتهزلفط,  جبهة بورهكبا ولكنه قد رجعوقيل يل بأنه كان يف, الرمسي عن االستخبارت

م أننا لن ننسحب حىت لو انسحبت احملاكم ألننا جهاز سري جيب أن نعمل عملنا سواء بوجـود احملـاكم أو   وأخرب, املكان
إننـا سـنبقى   "قلت هلم , كي يتعامل مع األوضاع الصعب مثل اإلحتالل, بعدمها وهذا هو أساس إنشاء هذا اجلهاز السري

  .ومتىن يل اخلري إن شاء اهللا والكل فرح" وحنن نتقنها, ب املدنملواجهة األعداء بفنون حر
وكانـت خمصصـة موعـة التنفيـذ     , واقفة) سرف(أثناء وجودي يف فناء البيت الحظت السيارة احلمراء تيوتا 

وقد استشهد أمريهم األخ أمحد غين يف بورهبكا وطلبت من األخ سليمان وهو من جمموعة املعلومات بأن يـأتيين  , واالعتقال
وبسبب عدم وجود سيارة , املسؤول عن الفنيات يف االستخبارات أن أزعج األخ عمر خمتار احلضرمي يدباملفاتيح ألنين ال أر

ولكنين مل أرد إزعاجه فقد كلفته لبناء معسكر جديدا لتدريب قوات احملـاكم يف  , معي فيمكنه توفري أخرى يل يف أي وقت
بيلدوغلي العسكري قد هوجم واستهدف مـن قبـل   بيلدوغلي ومل أكن أعلم عن أخباره كما ال خيفى على أحد أن مطار 

وكان األخ عمـر خمتـار   , الطريان اإلثيويب قبل أن تغار على مقديشو وقد استشهد شخص واحد كما سبقت وذكرت ذلك
مل أكـن  , لقد اجتهد وأسرع يف البناء حسب ما اتفقنا وكان قد شرع يف ختييط اخليم يف السوق, حينها يف املعسكر اجلديد

نا قد تأخرنا ولكن اهللا أعلم وحده أن خمططاتنا مل تتأخر فقد نصحت احملاكم من أول يـوم دخلـت إىل الصـومال    أعلم أن
وحتدثت معها خبصوص الدفاعات يف املطار وامليناء وكذلك بناء معسكرات لقوات املسحلة املنظمة وكتبت يف ذلك تقـارير  

وأما اآلن فقد اال علينا االتصاالت من , مللفات كانت يف األدراجمفصلة عن جبهة بورهكبا وكيفية الدفاع عنها وكل هذه ا
وكل واحد يريـد أن  , ينكل جانب من املالية والعسكرية والشرعية وبعض شباب اخلارجية املرتبطون حبركة الشباب ااهد
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وة عن أخبار جبهـة  وعندما سألت اإلخ". ال انسحاب دون قتال"يعرف موقفنا من االنسحاب وكان جوابنا جاهز وواضح 
اجلنوب قيل لنا بأن قوات األخ طلحة السوداين تراجعت إىل مدينة جلب وحتصنت هناك حسب التعريف الصـومايل فهـذا   

كمـا  , بل يكون الفرد يف اهلواء الطلق وهو حمصن, التحصني غري عسكري فال خنادق وال مواقع دفاعية معينة ال شيء يذكر
كان اجلميع يعلم أنين جئت مـن سـفر   !!!. يا سالم على العسكرية, دد السالح واختفوا متاماترك الكثري من املتعاونني واجل

ومع ذلك مل يعطين أي فرصة فقد كان جميئ مهـم  , وجنيت من املوت يف املعارك كما أن اجلميع يعلم أنين مشتاق لرؤية أهلي
وهذا فضل من اهللا سـبحانه  , زمات وعدم االرتباك أبداإنين ال أملك احللول السحرية ولكن يفكي التنظيم أثناء األ, جدا هلم
  .وكنت أطمن اجلميع بأننا ال خنشى سوى خالقنا, وتعاىل

ألن زوجـيت  ) أبو وفـاء (اعتذرت من اإلخوة وركبت السيارة التويوتا احلمراء واجتهت إىل بيت عبد اجلبار الكيين 
إنـين أتعجـب يف النسـاء    , يا اهللا, سنوات 4بعد انقطاع دام  كيف سيشعر األوالد, يا للفرحة, وأوالدي نزلوا مجيعا هناك

وال عجب يف ذلك فهناك نساء يصربن ألكثر من ذلك ويف سبيل أن أزواجهـن  , اللوايت يصربن لكل هذه الفترة من أجل اهللا
كنـت  , !لمنيفكيف ال تصرب زوجاتنا وحنن نطلب رضى اهللا وندافع عن حقوق املس, يطلبون املعيشة والزرق يف دول أخرى

دقائق إن شاء اهللا فقد اتصلت به منذ وصويل وتأخرت أكثر من  5أعلم أن األخ قد أخرب عائليت أنين سأكون يف بيت خالل 
ورد وصويل بالقرب من البوابة كان األخ جاهز لفتحها وقد أدخلتها للـداخل  , نصف ساعة تقريبا يف بيت االستخبارات

ولكـن مل يكـن اجلـريان    , وكنا نسكن بالقرب من بيت وزيز الدفاع, ضاع تتغري بسرعةبدال من تركها للخارج ألن األو
  .فعالقتنا ليست مباشرة بالوزراء بل مبن ينفذ األوامر يف الوزرات ومعظمهم من شبابنا, يعلمون بعالقتنا باحملاكم

  

  لقاء األحبة
  

يا ....يا أيب", أمامي وبدأ يناديينكان تسميته كما أحب ) احلكيم(نزلت من السيارة وكان األمري لقمان بن عبداهللا 
لقد سررت كثريا عندما مسعت هذه الكلمات الطيبة وأسرعت إليه ورفعته إىل أحضاين وكان قـد كـرب   , ..آيب..آيب... أيب

وخرجـت  , لقد فرح لـرؤييت , سنوات منذ آخر مرة رأيته فيها هو وإخوته وأمهم 4يعين أنه مر , سنوات 10فعمره اآلن 
جأت إيلّ مسرعا وبـدأت  , مرية الصغرية اليت ولدت يف الباكستان وهي ال تتحدث إال بالبنجابية واألوردوية والعربية طبعااأل

باألمرية الكبرية وروح بابا اليت هي كل قليب  وهناك التقيت, ا للداخل طبعاتناديين حبزن وفرح ورفعتها عندي وقبلتها ومحلته
وكانت تنتظرين وحني رأتين أسرعت إيلّ مل أستطع رفعهـا  , صرب أمها يف كل هذه األزماتبكل صراحة فهي الصابرة اليت ت

م 2001م وكذلك يف سنة 98وكنت ألعب معها حني كانت يف الثالثة وحنن يف نريويب سنة , عشرة من عمرها 11فهي يف 
وكانت , هي ال تنسى أي مناسبة يل معهاو, واين جداوهذا األمرية , حني كانت يف السابعة أثناء وجودهم معنا يف مقديشو

ين عند نزول املطر ونكـون يف اهلـواء   تذكرين مبناسبة االستحمام معها يف اهلواء الطلق عندما يرتل املطر فهي حتب أن تشارك
لـك  وعندما يشهد لقمـان ذ , وكانت أمها جتهزها باملالبس الثقيلة لتغتسل وكنا نلعب سويا, وهذه العادة من بالدنا, الطلق

, وشكرت اهللا على رؤيتهم مجيعا, لقد كربت آسيا, يتشجع ويرتل معنا ويغتسل, وحينها كان صغريا وخياف من صوت الربق
فلم اجلنب يا نفسي وقد علمت ", وتأكدت أن األرواح ال خترج رد أننا يف قتال بل اهللا سبحانه وتعاىل كتب لكل روح أجله

بدأ اجلميع يلعب معي وهنا انتبه األمرية الكبرية وقالـت  . لك يف سبيل اهللا إن شاء اهللاوليكن ذ, "أن موتك لن تكون إال بقدر
ألنين كنت يف حرية من أمري كيف سأتواصـل مـع   , وما أفرحين هو كالمهم باللغة العربية, "إن ماما بالداخل, أيب" , يل
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, وكلهم كانوا يتحدثون ا, م وهي العربية الفصحىاألوالد وهم ال يتقنون إال األوردوية ولكن يبدو أن أمهم لقنتهم لغة األ
ففي عائليت من يتحدث بالقمرية واألملانيـة  , وللمعلومة ومن التحدث بنعم اهللا فإنين أشكر اهللا أن يف عائليت الكثري من اللغات

, )جـزر مسـتعمارات الفرنسـية   لغة (واالجنليزية والفرنسية والعربية والسواحلية وامللغشية واألردوية والبنجابية والكريوولية 
وكانت التكتيكات املتبعة مع أمهم أننا نلجأ إىل اللغة القمرية ألم مل يتقنوها أو الفرنسية أو السواحلية لكي نفخي املعلومـة  

وأصبحوا اآلن يتحدثون مع أمهم بلغة ال أفهمها فكنت , ولكن يبدو أن السحر انقلب على الساخر, عنهم دون لفت انتباههم
  .ينا يف الوسط وأحتاج إىل أمهم ليترجم يل ما يتحدثون بهأح

, كانت الفرحة واضحة يف جبهتـها , وكانت فرحانة جدا لرؤييت, دخلت إىل غرفة والدم واألوالد يتمسكون يب
, يشـو كما تبني يل أا مرضت يف هذه الفترة منذ خروجها من وزيرستان إىل وصـوهلا ملقد , فابتسمت ابتسامة احلبيبة حلبها

وعندما رأيت بعض االلتهابات يف فمها قلقت جدا مـن  , "حنمداهللا على سالمتك"فأجابت , "احلمدهللا على السالمة"قلت هلا 
  . فأخربتين بأا قد ذهبت للطبيب لديها مضاد حيوي لذلك, ذلك

قد سـبقوين ألـم   وبدال أن يكون أنا من يعطيهم اهلدايا ف, مل أكد أرتاح حىت بدأت اهلداية تتدفق من كل صوب
" إا مجيلة جدا"فقلت هلا , "يا أيب هذه دمييت"بادرت آسيا وجائتين بأرنبها الصغرية وقالت يل , عرفوا أنين جئت من الغابات
, ويعلو على وجهـه الفرحـة  , يب يف كل هذه املدة يكاد يصدق أنه جبانيب وملتصق أما لقمان فال, وكذلك مسية فعلت مثلها

فقد اشترى يل بعـض العطـور   , م لتقدم يل ما أحبه ومل تنسى أي شيء أحبه إال وأحضرته من الباكستانوحان وقت والد
, فأنا ال أغري كثريا مسـتلزات اليوميـة  , واملالبس وزيوت للشعر وصابوين املفضل وهي تعرفين أنين أحب احلاجات اخلاصة

احد وأعين أنين أستخدم مركات معينة وقد أحضرا فأستخدم معجون وشامبو وصابون وعطر وآلة حالقة وكلها من نوع و
سنوات  4كنت أدعو اهللا طوال , ظنت املسكينة أا أتت لترتاح معي ولكنها مل تكن تعلم ما خيفيها القدر لنا, كلها من ديب

  .بأن ال يأخذين حىت أنعم النظر عليهم وعلى ابنيت الصغرية وقد استجاب اهللا لدعائي
قد ور وأكلنا مع األوالد وبدأت ختربين عن أوضاعها خالل تلك الفترة الطويلة اليت افترقنا فيها أعدت أم لقمان الفط

, عانت كثريا قبل الوصول إىل وزيرستان وكادت أن تقع يف يد املخابرات الباكستانية اليت كانت تبحث عنها لكي تصل إيلّ
ال ختايف جنوت إن شاء اهللا مـن  "فقلت هلا , ياسر اجلزائري واشتدت هذه املطارادات عندما اعتقل األخان خالد الشيخ وأبو

إنين مل أقابله ومل أصل "فأجابتين بكل صراحة , أما أنا فقد سألتها إن كانت لديها أي رسالة من الشيخ أسامة, "القوم الظاملني
ومال فقد طلبت ذلـك مـن   وسألتها إن كان هناك أي توصيات منه لإلخوة يف الص, "إىل أفغانستان فقد كنت يف وزيرستان

ولكنها عندما حان , أعطيت عناوين ملكاتبنا يف إسالم آباد ووزيراستان وكذلك مدينة طهران اإليرانية افأخربتين بأ, الشباب
موعد السفر نصحها اإلخوة يف إسالم آباد بترك كل تلك العناوين من أجل سالمتها وأكدوا هلا أا سترسل عرب اإلنترنت إن 

, "الشيخ يهتم بأمر املنطقة ويريدكم أن تبعثوا أحدا بفتاصيل ما جيري يف الصومال"أما الرسالة الشفهية فهي كالتايل , شاء اهللا
يورو كمرتب هلا لستة أشهر ومثلها الستخدامها يف حجز التذكرة لألخ الذي سأختاره للـذهاب إىل   1500وزودوها مببلغ 

ألف دوالر خمصص لتحركايت  20,000كان معي أكثر من " ر لدي يف هذه الفترةال بأس فاملال متوف"وقلت هلا , وزيرستان
أما املخصص للعمل فهناك جهة متـول  , وخلدميت وليس للعمل فأنا ال أحب أن أحترك دون أن يكون لدي املال الكايف لذلك

ارات وتطويرهـا وشـراء   ألف دوالر املخصص يل يف بناء االستخب 15كما أنين صرفت أكثر من , كل جهاز االستخبارات
فاملال هو مال اهللا وكلما أنفقناها يف سبيل اهللا زودنا اهللا بغريها وأكثر , وكل هذا يف سبيل اهللا إن شاء اهللا, أغراض خاص ا
 وال أمحل مهها يف مسـرييت , إنين ممن يؤمن بأن املال يأتينا مادمنا خندم دين اهللا, "فما نقص مال من صدقة", وهذا جمرب لدينا

  . ولن تستطيع أمريكا والقوى الغربية اليت معها ومهما فعلت أن تقفل خزائن رمحة اهللا, اجلهادية فأهل اخلري كثر
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, سألتها عن أوضاع اإلخوة يف وزيرستان فقالت يل أم بأمان حاليا ألن هناك إتفاق بني احلكومة ورجال القبائـل 
" إن أوضاعكم املالية أفضل من الشباب هنـاك "قالت يل , هللا ونعم باهللاولكن وضعهم املادي غري مستقر متاما فهم على باب ا

وسألتها عن سفرها فأكدت يل بـأن  , "إننا ال نعمل لوحدنا, ألننا نتعامل مع حكومة وهناك جهات بداخلها متولنا"فأجبتها 
وكما , مل تقدر على معرفة خربها وسفرهاكل األجهزة االستخباراتية سواء األمريكية أو السعودية أو اإلماراتية أو الباكستانية 

أما , خططنا سابقا فقد أرسلنا هلا جواز سفر صومايل جديد وسافرت إىل ديب ومن مث إىل مقديشو دون أن يعرف عنها أحدا
أمامي ومل يبقى , محدت اهللا على وصوهلا بسالم, عن أوراقها الرمسية السودانية والقمرية فقد تركتها مع اإلخوة يف وزير استان

  :سؤال عجيبا فقد سألتين, ومل تتأخر طبعا, أمر واحد يقلقين وأنتظرها أن تبدأ مبساءليت حوله
  :فقلت هلا, كيف حال زوجتك؟ ضحكت كثريا قبل التفكري يف كيفية الرد -
ومل تعجبـها الـرد   , "وقد حاول بعضهم أن يزوجونين ولكنين رفضت, أنت فقط, ليس عندي زوجة أخرى" -
  " طرح األسئلةفاستمرت يف
  أمل تتزوج يف كينيا؟, !!!!أنا أقصد زوجتك الكينية -
  "وكيف عرفت بذلك؟, هل هذا وقته, أم لقمان" -
  فأخبارك يف االنترنت, يا أبا لقمان أنت لست شخض عادي -
  "نسيت أنين املطلوب األمريكي... آه صحيح... عفوا" -
  كيف حاهلا؟.... أنا ال أمزح يا أبا لقمان -
ألن , لكن وبعد شهر واحد من ذلـك طلقتـها  .... ,هذا صحيح...تزوجت كينيةلقد , يا حبيبيت امسعين جيدا" -

وأيضا قد تأثر بعض أفراد عائالا من موضوع احلـرب  , وقد سجن أبوها وأخوها وابن عمها, عائلتها كانت يف وضع حرج
, قررت أن أطلقها ألال أتسبب يف معانتها ومعانات أهلهاف, فعرفت أن بعضهم ميكنهم أن يسلمونين لألمريكان, على اإلرهاب

ألن ذلـك  , وقد نسيت ذلك املوضوع وال أفكر بالزواج أبـدا , وال أعرف أي شيئ عنها, واطمئين فهي قد تزوجت بعدي
  :فقالت يل, فذلك اخلرب أيضا فيها, وإن شئت فاقرأ اجلرائد يف االنترنت, هل تصدقين, "يضرين أمنيا
  ولكنين تعجبت عندما عرفت أنك تزوجت أصال, ت كل شيءلقد قرأ, كإنين أصدق -
  "أنسيت ذلك؟, وكيف تتعجبني وأنت قد شجعتين بأن أتزوج عندما ال أستطيع الصرب" -
  ولكنين ظننت أنك بسبب الظروف األمنية لن تتجرأ بالزوج من أحد, مل أنسى, ال -
هل أنت مبسوطة , وعلى كل حال وألسباب أمنية قد طلقتها ,أرد ذلك ولكن قدر اهللا وما شاء فعلمل , وفعال" -

  "اآلن؟
  .ولكن تعرف غرية النساء, أعلم أنك قد طلقتها -
  "أفهمِت يا سعدية؟, مث طلقت زوجتتألنين ,  أي شيء عنها من فضلكال تبدأ تسألين, ...يكفي" -
  انسى ذلك املوضوع -

وكان املـرتل  , مكثت يف البيت إىل الساعة العاشرة صباحا ,كانت يف أحسن أحواهلا, لقد فرحت لرؤييت جدا جدا
وأثناء إحتفالنا الصغري مسعنا , مليئ باألوالد واألصوات فقد رزق األخ عبد اجلبار بآخر ولد له ومل يتجاوز األربعني يوما تقريبا

تفضل "فقال له , "كيف يعقوب؟" هفسأل, مه األخ يوسف الترتاينفذهب أبو وفاء وفتح وكان أما, أحدا يدق البوابة الرئيسية
فقلت لزوجيت سأخرج لألخ ورمبا لن أعود إال متأخرا ألن , وجاءين أبو وفاء وأعطاين اخلرب, "بالدخول إنه بالداخل مع أوالده

, "ملهأما اآلن فهناك الكثري ألع... ","سأعود إليك وقت الغداء إن شاء اهللا"سلمت عليها وقلت هلا , هؤالء حيتاجون إيلّ حاليا
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, بينت لزوجيت أنين أهتم ألمرها فلها احلق أن تطلب مين البقاء من أجلها ولكن شرحت هلا بأن الوضع يف مقديشو غري مستقر
أراد لقمـان  , "سأذهب ألتكد من هذا املوضوع مث أعـود "فقلت هلا , ولدينا معلومات أولية تتحدث عن انسحاب احملاكم

السراق بسـرقة النـاس وسـرقة    لقد بدأ بعض , ألن الوضع خطري جدا يف اخلارجاحلكيم أن يتبعين ولكنين رفضت ذلك  
وبدأ بعض , وكانت اإلشاعات كثرية جدا يف تلك الفترة, وهذا مؤشر أن الوضع سيزداد سوءا عما قريب, جهارا السيارات

س وزاراء دولـة عبـد اهللا   أعمال الشغب والفوضى يف املناطق الشمالية من مقديشو وهي معاقل املناصرين لعلي غيدي رئـي 
وكما سبقت وقلت , وكأم مل يعرفوا ما فعل احملتل بالعراق الستقبال احملتلني ألغراض دنيوية يوسف وهؤالء كانوا جاهزين

فقد كانت جمموعة املعلومات يف قسم االستخبارات تعلم جيدة تلك العناصر ورفعنا تقارير إىل وزارة الدفاع واألمـن عـن   
للوزارة أن بعض تلك لقد بينا , وطلبنا من الوزارة التدخل ملنعها ولكن ال حياة ملن تنادي, اا ونشاطتها السريةأماكنها وجتمع

  .لربنامج الغذئي العاملي يف إدخال وريب السالح ةاملخصصو العناصر كانت تستخدم شاحنات االممم املتحدة
, النـدكروزر ) يف إيكـس (وهي من نـوع   سلمت على زوجيت وخرجت من البيت وركبنا سيارة األخ يوسف

وبدأنا ببعض االتصاالت املهمة جدا ملعرفة آخر التقـارير امليدانيـة وعـن وضـع     , وحتركنا مسرعني إىل مقر االستخبارات
إن هناك قوات يف منطقة آفغوي ستحارب "وأكد يل األخ مهدي كرايت أن احملاكم اإلسالمية لن تنسحب وقال يل , اجلبهات

مث سأتله عن رأي جملس الشورى بعـد انسـحاب   , "األخ عبدالقادر كومندوز"سألته من يقودها فأجابين , "نديإىل آخر ج
يتواجـدون  ن أعضاء شورى حماكم النتفيذية فأكد يل بأ, القوات من دينصور وبورهكبا والوضع يف غلكيعو واملناطق األخرى

سألته عـن  , "شريف والشيخ حسن طاهر وآخرين كلهم هناك الشيخ"فقال يل , "من تقصد منهم"فسألته , يف آفغوي حاليا
وكان من واجبه ايئ إىل مقديشو حيث , اآلخ آدم عريو فأخربين بأنه يف غلكعيو وهناك معارك ضارية ويبدو أنه سينسحب

ومل يعجبين تلك , اهدإدارة احملاكم ولكن ما تبني لنا الحقا أنه انسحب مباشرة واجته إىل اجلنوب إىل معاقل حركة الشباب ا
لذا كان علينا مـن جانبنـا أن   , مجاعات منفصلة كل واحدة منها تم بتنظيمها, اخلطوة فالشباب بدأوا يتصرفون مثل األول

وفعـل  , قلت ملهدي أن يتصل بأعلى شخصية تنفيذية لدى سلطات احملـاكم , ولكي أخرج من الشك, ننظم أنفسنا يف املقر
بل لدينا خطة جلعل مقديشو بغداد للغزاة إن شاء , إننا لن ننسحب كجهة إستخباراتية"وقلت له ذلك فتكلمت معه باهلاتف 

وأخربت , واتفقنا على ذلك األمر, ففرح لسماعي صويت واطمأن أننا سنكون معهم إىل آخر حلظة, "هال توافقين الرأي؟, اهللا
ية يف االستخبارات بأن يطلب سيارة تيوتا صـغرية مـن   األخ يوسف الترتاين بصفته املسؤول عي العمليات اخلارجية والسر

سيارات مفخخة الستقبال االثيوبني إذا قررت احملاكم تـرك   10لقد كانت خططنا األولية جتهيز , السوق ويفخخها بسرعة
لذا جيب أن يكـون  , ووضعنا احتمال دخول هذه القوات إىل مقديشو يف أقرب وقت, وقد حتمس اجلميع للفكرة, مقديشو

وكذلك كاشفاا واملضادات , ومل تتوفر حينها إال بيت واحد وأكدت لإلخوة أن خيزنو فيه مئات األلغام, لدينا بيوت سرية
كما كان لدينا صاروخ مدفون بالقرب مـن  , إمتلكنا إثنان يف بيتنا, باجلملة وزنادين 4وكان لدينا  9للطريان من نوع سام 

وقـد رجعـت   , علي غيدي أو اجلنراالت اإلثيوبني ذ عملية ضد طائرة عبداهللا يوسف أومطار بيداوا عندما أرسلنا خلية لتنف
وذكرت مسؤول هذه اخللية سابقا وهو األخ جبري من قبيلة راحاوين اليت تسكن يف منطقـة  , اخللية وتركت الصاروخ هناك

أمـا الصـاروخ   , رب من بيداواثيوبية بالقبيداوا وقد استشهد يف العملية االستشهادية اليت استهدفت نقطة تفتيش للقوات اإل
  . مع األخ آدم عريواآلخر فقد كان 

, كان علينا إجياد مأوى لعائالتنا إذا قررنا البقاء واملقاومة واتفقنا بأن يأخذ كل أخ صومايل عائلة مهاجرة إىل بيتـه 
أمـا أنـا واألخ   , دوالر لذلك 1000وأعطيناهم , وهكذا طلبنا من اموعة السرية أن تستأجر بيت جديد يف وسط البلد

يوسف الترتاين فقد ذهبنا إىل التجار وأكدوا لنا بأم جاهزون إلعطاءنا أي مبلغ بشرط أن نبقى ونستمر يف العمليات داخـل  



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
176  

 

 War against Islam                                    176الحرب على اإلسالم                                                    
 

دخل العصر وقد شعر أهل مقديشـو بـأن احملـاكم    . وأخربم أننا لن ننسحب حسب اتفاقنا مع شورى احملاكم, مقديشو
وقد تعجبت ملا رأيت , انت الشوارع خالية متاما وأسرعت بسياريت إىل فيال بيداوا حيث مقر وزارة الدفاعستنسحب فقد ك

, إنين يف حالة ضـعف "وقال يل , فقد بدأت القبائل تتوافد لتأخذ ما بوسعها من األسلحة وقد فرح األخ املسؤول عندما رآنا
نا فورا أن خنلي ما بوسعنا من الذخائر واملضادات وألغام إىل بيت فاتفق, "وهؤالء سوف يهامجون املخازن ويأخذون كل شيئ

مث حتركنا بسياراتنا إىل خمازن احملاكم املتواجدة بالقرب من منطقة رمضان وقابلنا األخ , االستخبارات والبيوت السرية األخرى
الكاتيوشا واملضادات للدبابات الروسية  وقد فتح لنا كل املخازن وحنن مل نركز إال على الصواريخ, عشرين وهو منا وحنن منه

, وهناك نوع آخر فرنسـي طبعـا  , م2006كاليت استخدمها حزب اهللا يف حرب صيف سنة , الصنع من نوع ميالن مصغر
وأخذنا ما بوسعنا من أسلحة فقد استأجرنا سيارة باص وطلبت من اموعات السرية اخلاصة اليت ال يعرفهـا أحـد حـىت    

, جيب أن تدفن جيـدا ", طلبت من هؤالء بأن يذهبو بكل هذه األسحلة إال املدافن السرية, حركة الشباب املقربون من قادة
قلت هلم أن األجر سيثبت هلم سواء أكان هم من استخدم السالح ضد , "لفترة طويلة ف تستخدم قريبا يف مقاومة احملتلفسو

أن تستمروا يف املقاومة إذا ال قدر اهللا متنا أو استشهدنا يف سبيل وقلت هلؤالء الشباب جيب , احملتل أو غريهم من الصوماليني
كان الوقت مير بسرعة جدا ومل نعمل أي شيئ لعائالتنا سوى أننا حتدثنا مع بعض الشباب ألخذها . اهللا أو تفرقنا ال قدر اهللا

رب من مقديشو ولكن اإلشاعات كانت أكثر وحىت اآلن مل تكن القوات اإلثيوبية بالق, إىل بيوم إذا تقدمت القوات اإلثيوبية
ويتركـا  , لذا أخربت األخ عمر خمتار بأن يتحرك مع يوسف الترتاين ويأخذا عالئالما إىل املكان املخصص هلـا , من ذلك

 وجدت, ومل أجد أهل البيبت, وصلت يف البيت مع آذان املغرب, وهكذا افترقنا وكل يف سبيله اآلن, عائليت وعائلة أبو وفاء
لقد ودعتين وقالت بأن زوجها طلب منها الذهاب "وعندما سألتها عن زوجة األخ أبو وفاء قالت يل , زوجيت وأوالدي فقط

اآلن مـاذا  "قلت يف نفسي , "يوسف الترتاين جاء وأخذهم"فقالت يل " من اصطحبهم؟"سألتها , "إىل عائلتها ومعها األوالد
لذا اتصـلت  , "جديد وبعض الكالشنات 9قنابل يدوية وكذلك صاروخ سام  لن أستطيع ترك البيت وفيها صناديق, أفعل؟

وعندما وصل كنت قد جهـزت نفسـي   , باألخ أبو وفاء وطلبت منه ايئ بسرعة قبل أن أغادر وقد تأخر إىل وقت العشاء
مكان جمهول ال يعرفها احلمراء وخرجت مبفردي مع العائلة إىل ) سرف(وحقائب زوجيت وأغراضي وضعتها يف السيارة التيوتا 

إنين كنت حريصا على أن ال يعرف الشباب الصومالني مكان تواجد عائليت ألننا مستهدفون وال يوجد سر , أحد من الشباب
تركت الزوجـة واألوالد يف البيـت اجلديـد وأسـرعت إىل بيـت      . األسرار خترج بسرعة جدا وبنية حسنة, يف الصومال

مل ننم تلك الليلة وسيكون ذلك اليوم الرابع على التوايل دون أن أتذوق حالوة النوم , ريةاالستخبارات وكانت التحركات كث
وصـل  , بينما كنا جنهز أنفسنا للقتال من جديد وتوزيع اخلاليا السرية يف مقديشو لكي نبدأ حبرب سرية طويلة املـدى , أبدا

, اجرين الذين كانوا حتت إمارة أخونا طلحـة السـوداين  األخ عيسى الكيين يف مقديشو دون أن يرانا وقد اجتهد يف مجع امله
ال خيفى على أحد أن هذه التجمعات املهاجرة , ومجع عائالم وأخربهم بأن احملاكم ستنسحب وجيب أن خيرجوا من مقديشو

يكيـة  مل تكن تسمع نصائحنا وكانت مفتوحة ويعرفها اجلميع ومن الطبيعي أن يكون تلك البيوت هدفا للمخـابرات األمر 
وقيل لنـا أن  , لكنها مل تصل إليناكما أنه كلف بعض الشباب للبحث عنا وإعطاءنا تلك املعلومات لكي خنرج و, واإلثيوبية

, ي كيف حصل ذلـك؟ هلم قنابل للدفاع عن أنفسهم وال أدر وا بعض اجلرحى دون رعاية أحد وسلمواترك بعض الشباب
 ,ون لبعض العائالت الطيبة مع بعض النفقات املالية لتساندهم إىل شعار آخـر يف السيارات أو يوكل وملاذا مل يأخذوهم معهم

هلذا امللف هو أنين سألت عنهم قبل االنسحاب فقيـل يل بـأم يف    يوسبب ذكر ,املهم أنه قد حصل سوء ترتيب وتفاهم
ن إىل بعض اجلرحـى يف  فقد وصل اإلثيوبيو, أحسن وضع ويف بيوت سرية ولكن عرفت فيما بعد بأن األمر مل يكن كذلك

واألمـر األخـر هـو أن معلومـات     , وسوف أسرد تلك القصة فيما بعد, البيوت الفارغة وقد جناهم اهللا مبعجزة منه فقط
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لقد أرسلت األخ مهدي كرايت مسؤول استخبارات احملاكم إىل بيت جملس الشـورى  , االنسحاب احملاكم مل تصلنا حنن أبدا
سألته عـن احلاضـرين   , الليل وعندما تقابلنا يف مقر االستخبارات سألته عن نتائج االجتماعوبقي هناك إىل وقت متأخر من 

كان معنا الشيخ حسن طاهر والشيخ شريف أمحد واألخ خمتار ونائب شيخ شريف وبعـض مـن رجـال اللجنـة     "فقال 
وض إعطاءه مبلغا كبريا من املال لكـي  فأجابين بأن اجلميع حتمس خلططنا وكان من املفر, "وماذا قرروا؟"سألته , "االقتصادية

فرد علي بالنفي وأكد يل , "هل حسست أن هؤالء سينسحبون فجأة؟"سألته من جديد , نتعاون به يف مقاومة احملتل إذا دخل
وعندما سعمت تلك األخبار اطمـأن قلـيب   , بأن اجلميع سيبقى وهم متأكدون أن إثيوبيا لن جترأ على الدخول ما دامو فيها

لقد توهم العـدو  , ت الشباب بأن علينا التجهز للمعركة طويلة وسرية وساحتها جيمع مدن وقرى وغابات الصومالوأخرب
وال , وأظنه كان حيلم أما احلقيقة فسوق يواجه مقاومة شرسة مدى احليـاة إن شـاء اهللا  , عندما ظن أنه سيسقر يف الصومال

قررنـا أن نبيـت يف بيـت    , لعمل إىل أن خيرجوا احملتل وهـو ذليـل  أتوهم لقويل ذلك فقد أعددنا شبابا سيواصلون هذا ا
  ,ويف الساعة الرابعة فجرا فاجأين األخ مهدي كرايت بقوله, االستخبارات واستخرنا اهللا على البقاء وكانت احلراسة مشددة

  !!!استيقظ يا يعقوب, يعقوب... يا معلم يعقوب -
  "هل من جديد؟, نعم يا مهدي"  -
وأخربين بأن أخربك أنت ويوسف النتزاين ومجيع املهاجرين الذين معك بأن تتركـوا  , تصل األخ خمتارلقد ا, نعم -
  .مقديشو فورا
  وأينهم؟, ماذا عسانا أن نفعل!!! يف هذه الساعة املتأخرة, !!!!أمتزح معي؟ !!!  -
  لقد جتاوزوا مدينة براوا وهم متجهني إىل كيسمايو, لقد انسحبوا يف الليل -
  "رجال احملاكم؟ كل" -
  نعم كلهم -
  "أم أستجيب لنداء احملاكم, هل أبقى وأستمر يف خططي, وماذا نفعل اآلن؟"-
وأنت , لذا أنصحك ألال حترج احملاكم بأن تسمع كالمهم, تعرف يا يعقوب أن األعداء هم يريدونكم أنتم فقط -

  .دائما تسمع هلم
  "ولكن هل ستأيت معنا؟, طيب ال بأس" -
وسـوف  , وعندي كل هذه األسلحة والشـباب , وعائاليت هنا, فأنا من اهلوية ومن أهل مقديشو, ذلكال أظن  -

  .أما أنتم فتوكلوا على اهللا, نستهدف األعداء كما كنت ختطط
ومن أراد البقاء فال بأس , وكذلك األنصار الذين يريدون اخلروج, أيقظ مجيع املهاجرين بسرعة, شكرا يا أخي" -

  "بذلك
تؤيت امللك من تشـاء  (وصدق اهللا العظيم , لبصر تغري كل شيء بنيناه أو أردنا أن نبنيه يف خالل ستة أشهروبلمح ا

 4لقد تعجب بعض الشباب ألنين كنت دائما أذكرهم اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان وقد استمرت , )وترتع امللك ممن تشاء
بساطة ال ندري ما خيبأه  لكيظهروا للعلن ألننا بل نصحتهم بأن ال ونصحت اجلميع مع أن اهللا قد مكننا يف الصوما, سنوات
كان األخ يوسف الترتاين نائما يف بيت آخر مع زوجتـه وأوالده  , وحتقق ما كنا خنشاه ومن واجبنا عدم االرتباك, لنا القدر

اجلميع يف مكتيب طلبـت مـن    وعندما حضر, وكان من واجيب املرور عنده وأخذه ألنه مطلوب أمريكيا ودوليا تانا وزورا
أما الصوماليون فقـد  , وترتيب امللفات املهمة لألخ مهدي, اإلخوة املهاجرون بأن يصفو احلاسوب وينظفوا حاسبويب الصغري

وكلفت األخ عمر املختار مبوضـوع يوسـف   , طلبت منهم البدأ بتعبأة مجيع األسلحة والذخائر يف السيارات اليت يف اخلارج
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يا يعقوب "ووافق ولكنه تردد قليال وقال يل , )علي صويف(اصطحبه األخ أبو وفاء لكي حيضرا عائلتهما يف منطقة الترتاين وقد 
ومل أجرب أي أخ للخروج معي من مقديشو بل تركت , فقلت هلم إذا انتظروا قليال, "حنن ال نريد أن نفارقك حلظة من فضلك

  تلك اللحظةوحىت زوجىت اتصلت ا يف , اخليار لكل واحد منا
  "أم لقمان هل تسمعينين جيدا؟.... آلو" -
  أمسعك يا أبا لقمان, نعم -
إما أن ترافقيين للمجهول ونسـلم أمرنـا   , وأترك لك اخليار, وأنا ذاهب إىل اجلنوب, إنين سوف أغيب عنكم" -

  "ني إيلّ إن كتب اهللا يل احلياةوسأرتب لك كيف تصل, أو تبقى يف البيت وتسلم األمر لقضاء اهللا وقدره, لقضاء اهللا وقدره
وأنا لن أتركك هذه املرة سوف أحترك معك , سنوات وعندما تقابلنا مل ننعم بأي هدوء 4يا أبا لقمان لقد افترقنا  -
  .حيثما ذهبت
  "طيب جهزي نفسك أنا سأمر ألخذكم مجيعا, واخليار لك, جزاك اهللا خريا" -

ولكنها اختارت أن ترافقين كما يفعـل  , نين أعرف أين سنتجه أو البقاءوهكذا خريا إما بالبقاء وعدم مرافقيت أل
فتركنـا  , قلت لألخ عمر خمتار الذي كان دون سيارة فقد تركها عند امليكانيكي للتصليح وليس لدينا أي وقت هلا. اجلميع

اين وكانـت واقفـة عنـدنا    وطلبت من عمر بأن يأخذ الفي إيكس التابعة لألخ يوسف الترت, أمرها لألخ سلمان الصومايل
فتكلمنا كثريا عن , وقبل اخلروج ناديت األخ مهدي كرايت لتوديعه, ويتحرك هو واألخ أبو وفاء وأخني من املهاجرين وراءي

وتركت املكتـب  , اجلهاد والصرب وقلت له بأن جيتهد يف تفريغ املقر بسرعة وأكدت له بأن تستمر املقاومة منذ اللحظة األوىل
عندما مسعت اجلرس خرجـت  , مث سلمت على اجلميع وركبت سياريت وحتركنا مسرعني إىل مرتل زوجيت أوال, هوما فيها ل

بعدها حتركنا إىل منطقة . ومعها شنطة صغرية ا بعض أغراض اخلفيفة ومل جتلب معها أي مالبس يل وحىت حذاءي قد نسيتها
لقد انسحبت مجيـع  "فقلت له , مسرعا ومتعجبا ملا حيصل قريب من سوق بكارا للبحث عن األخ يوسف الترتاين وقد خرج

لقد انسحبت قوات طالبان منها , ل عندما دخلها احملتلان اهللا فهذا ما حصل أيضا يف كابوسبح, "قوى احملاكم وتركنا لوحدنا
معارك متقطعة يف كنا متأخرين كثريا فقد حان وقت الفجر وهناك , لذا اسر الكثريون منهم, دون أن يعرف املهاجرون بذلك

فوجدنا , وحتركنا من بكارا إىل حي علي صويف للبحث عن زوجات اإلخوة, املليئة بالعناصر التخريبية) شيبس(املطار ومنقطة 
وزوجة عمر خمتار أما زوجة أبو وفاء فقد , وكنا كالتايل زوجة الشهيد عبدالرمحن الكيين, أخ صومايل أرشدنا ملكان وجودهن

مل تكـن  , فضل األخ بأن ال تأخذها معنا وهذا هو الصواب لنساء األنصار أما املهاجرات فيجب أخـذهن ذهبت لعائالا و
فلم أجد الوقت والشجاعة إلخبارها ألا حامل وكان جيب التريث للوقـت  , زوجة الشهيد عبدالرمحن تعلم بأخبار زوجها

 100ا جتهيز السيارات بالوقود فطلبت من أبو وفاء صرف فكان علين, عرفنا أننا سنسري طويال إىل اجلنوب بال شك, املناسب
وقد جربته , دوالر ومت ذلك ومالءنا السيارتني بالديزل والبرتين ومحلنا معنا بعض االحتياط من أجل الطريق ألننا نذهب بعيدا

وآسيا , األخني املهاجرين تقامسنا يف السيارات فركب معي, قبل شهر عندما نزلت إىل كيسمايو ويبدوا أنين اليوم أعيد الكرة
  .توربو أوتوماتيكي-وأشكر اهللا أن املكيف كان يعمل جيدا والسيارة هي من من نوع ديزل, ومسية ولقمان وأمهم

فأفادنا بأن نصل إىل معسكر صـالح  , اتصلنا من جديد باألخ مهدي لكي يطلعنا على نقطة جتمع بقية من مل خيرج
فأسرعنا متجهني إىل منطقـة  , "ستجدون بعض التجمعات للتحرك معها"وقال لنا , طقتناويقع املعسكر بالقرب من من, الدين

م مهامجتنا ألـم  إنه الشغب مبعىن الكلمة وميكنه, وعندما وصلنا فوجئنا بأن الشعب بدأ ينهب كل شيء) إيكس كونترول(
ا أن الوضع مل يكـن قـد انفلـت    كم, وليس شعب أهل مقديشو ولكنهم خافوا من األسلحة اليت معنا بكل بساطة سراق

, فعرفت أنه يريد مـىن الرجـوع  , توقف األخ عمر خمتار ورأيت إشارة الرجوع للخلف, فسيارات احملاكم ترى هنا وهناك
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هل الشباب انسحبوا مـن  ", ال نعلم شيئا منذ اآلن, وقررنا أن تنجه إىل آفغوي وما ندري ما ينتظرنا هناك, فرجعت بسرعة
أسرعنا باخلروج من مقديشو وبدا اهلدوء احلذر يف كل مكان وكلما اقتربنا من , ه األسئلة مل تكن هلا أجوبةهذ" آفغوي أم ال؟

ة الفويل مررنا بقوات جبهة التحرير األورومي وقبل منطق, نا فعال أن االنسحاب قد متفعرف, اإلخوة السابقة ال جند أحدانقاط 
مترجلني طبعا بأعـداد كـبرية   وكانوا , ن التسعيانت ومدعومة من قبل أرتريياوهي حركة علمانية تقاتل القوات اإلثيوبية م

عرفت حينها أن اجلميع قد ترك املدينة وهذه اجلبهة تتخذ أصلوب العصابات وتعلم أن اآلليات لن تنفع مـن اآلن  , ومسلحني
ين أكدت هلـم بـأن هـؤالء    وظن بعض الشباب أم إرترييني ولكن, جيب اتباع أسلوب حرب العصابات وكانوا منظمني

فهم يريـدون  , وملا رأيتهم حتققت فعال أن إثيوبيا ستدخل مقديشو ولكن بعد االنسحاب, يدعمون من قبل أريترييا أوروميني
كما أننا , واحلمدهللا وصلنا بسالم ووجدنا جيش احملاكم هناك, أسرعنا يف احلركة وووجهتنا هي آفغوي, أن يستبقلوا بالورود

فقد عرفوه مباشرة وناداه , وقد فرح لرؤييت وسلم علي وعلى األوالد, لشباب وكان األخ عيسى الكيين معهموجدنا جيش ا
فاتفقنا على ترك املنطقة بسـرعة ألن  , وتكلمنا قليال عن كيفية احلركة, وسلم على األوالد وعلى أهلي, )عم عبداهللا(لقمان 

وتعجبت , الطائرات فقد كان جتمع كبري جدا وواضح ويكثر فيه املهاجرونالتجمع كبري وجيب أن نسأل اهللا بأن ال تستهدفنا 
ومن ضمنهم األخ أبو منصـور  , قابلت وألول مرة اإلخوة اليمنيني الذين فروا من السجن وسلمت عليهم, من تلك األعداد

يريدون مقابليت والترتيـب  وعلمت أم , وفرح باجلميع باللقاء, من شباب القائد خطاب يف الشيشان وهو من بالد احلرمني
  . وقلت هلم بأننا سنرتب كل شيء يف حينها عندما نصل إىل اجلنوب, معهم

  

  الطريق إىل اجلنوب
  

ال أسـتطيع  , القوات الصليبية اإلثيوبية إىل عاصمة بالد الصومال حلتالهلا هذا هو تاريخ تقدم, م28-12-2006
ة بني الفرحة ألننا مجيعا مع بعض واهللا مع اجلماعة وبني أن ختتفـي  أن أشرح لألخ القارئ كيف كانت املشاعر فهي ممزوج

فقد شهدت النساء واألطفال واألودال والسيارات , كان املشهد عجيب جدا, هذا اجلمع بلمح البصر وعن طريق غارة واحدة
طلبت , ع معرفة من يتجسس على منويف هذه احلالة ال تستطي, واملدنيني الصوماليني الذين أرادوا أن يعرفوا املزيد من أخبارنا

طلبت منه أن يصرف بعض األموال للعملة , وكان راكبا يف سيارة يوسف وعمر خمتار, )أبو وفاء(من األخ عبد اجلبار الكيين 
كان , ونزل بسرعة واشترى لنا بعض الفواكه من موز وبطيخ ومشروبات, الصومالية ألننا ال ندري ماذا سيحصل يف الطريق

وكان احلجاج يف مكة يكربون ويهللون ويذكرون اهللا يف الكعبة أما يف  -12-28يل من مقديشو هو يوم اخلميس يوم الرح
وعندئذ نعلم علم اليقني بأن املشـروع  , الصومال فاملشهد مل يكن كذلك فهناك عاصمة إسالمية سوف حتتل يف نفس الزمان

علمنا , ونة برعاياها وال تسمح هلا بالتدخل ملساندة الكانتونة األخرىالغريب الذي قسم املسلمون إىل كانتونات وتم كل كانت
أن هذا املشروع قد جنح يف الكثري من الدول وغسل أدمغة املسلمون فهم لن يتغريوا أبدا إذا مل يغريوا هذا الواقـع املفـروض   

لقد دعا لنـا الكـثري   , يطوف بالبيت ال أشك أنه هناك من دعا لنا وهو, ال أشك أن هناك من دعا لنا وهو يف عرفة, عليهم
كن جادين يف طرحنا لو طلبنا منهم اختاذ خطوات عملية كايئ لنصب اخليم لالجئني وإغاثة نول, لنصر أو احلفظ أو النجاةبا

, والسبب بسيط وهو وأنه ليس صـوماليا أوال , فسوف يعتذر الكثري منهم رغم صالحهم, امللهوفني ومد يد العون للمنكوبني
 ال ننسى تلك القوانني اليت فرقت بني الشعوب حبجة حماربة ما يسمى باالرهاب وهذه القوانني تعبد من دون اهللا إال مـن  مث

ولكـن  , وحنن ال يهمنا مال الناس فاملال مال اهللا, إن هذه القوانني تقدس دون القرآن يف الكثري من الدول وليعاذ باهللا, رحم
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هلم إخوان مسلمون ميوتون وسوف حيتلون من قبل كفار صليبيني متعصبني وسوف يقضون يهمنا ضمري الناس والشعور بأن 
ويف تلك اإلستراحة البسيطة وجدت الفرصة لكي أسـلم   .وهذا ما سيحصل يف مقديشو دون شك, على  اليابس واألخضر

مجيعا باللقـاء وعـدت إىل   على بعض األحبة من كينيا فقد كان بعضهم يسمع عين منذ سنوات وحان موعد اللقاء وفرحنا 
   .السيارة

وجهزنا أنفسنا متوكلني علـى اهللا الـذي يـرى    , نزل املهاجرين من سياريت وركبا سيارة أخرى لفسح اال لنا
كنت يف اموعة الـيت يف األمـام   , وحتركت القافلة الطويلة متجهة إىل كيسمايو, احلجاج يف بيته ويرنا أيضا يف تلك النقطة

من سيارة يوسف الترتاين وعمر املختار مث سياريت مث سيارة باص صغري فيها عائالت املهاجرين ومـن ضـمنهن   وهي مكونة 
وفيها أيضا زوجة الشهيد شاكر اإلثيـويب الـذي استشـهد يف    , وثالثة من بناا) أم هاجر(زوجة األخ أبو طلحة السوداين 

مل يكن الكثري يعرف من أكون وهذا , دنفيا وأستراليا وأمريكاوزوجات إخوة مهاجرين من اسكن, الكمني األخري يف دينصور
وأخربا بـأن حتـتفظ   , أم لقمان فهي حتب خدمة األخوات وقلبها طيب جدا جداوحان دور , يرحيين كثريا ألسباب أمنية

ن كيسمايو يفيدنا بأن وأثناء حتركنا جاءنا إتصال م, ألال تتسرب أي معلومة عن العائلة) صفية(بالشخصية الصومالية وبامسها 
, سـنوات  4ألكثر مـن  وقد فرح جدا ألنه قد افترقا , يف اجلنوب) مدوا(زوجة األخ يوسف الترتاين الكينية قد وصلت إىل 

ن وكلهن من أصول عربية واألخرية من أهل بيت رسول اهللا وقد تركهن يف مقديشـو عنـد   ولكنه كان قد تزوج صوماليتا
كيف بأن اهللا قد فـرج علينـا   , ة منهاتعجبنا من هذه األحداث واحلكم, جته الكينية أم حفصوقد سر بنبأ قدوم زو, أهلهن

كـان  , لقد كان االنسحاب شديد على األطفال والنساء, كربنا بوصول زوجاتنا ويف نفس الوقت دخوهلن يف إمتحان آخر
ن من يرضى بقدر اهللا وقضاءه فسوف يفتح كان الوضع جنوين ولك, واحلوامل واألرامل وصغار السن, معنا الكثري من الرضع

  . اهللا له أبواب اخلريات كلها
, يتعائلجود وبكان الوضع جد مريح , ال يسعين التحدث عن الرحلة دون التطرق إىل ما كان حيصل داخل سياريت

لقد نظر اهللا , ف هؤالءفاألطفال ظنوا أننا يف فسحة وسياحة وكانوا يلعبون وميرحون وهذا من فضل اهللا علينا فقد نصرنا بضع
مل نكن نشك بأننا سنهاجم مـن  , إلينا يف ذلك اليوم بنظرته الرحيمة رأى السنوة والضعفاء والرضع فرمحنا ووقانا شر الظاملني

وأكد يل اإلخوة الذين حضروا , وكانت الطائرات تطري فوق مقديشو, قبل الطريان األمريكي فقد كانت القافلة واضحة جدا
الفرق بني انسحابنا من مقديشو وانسحام من كابل هو أننـا مل  , ان من كابول بأن األمور تشبه بعضها بعضاإنسحاب طالب

نترك أي أخ وراءنا دون إبالغه بأننا ننسحب وهذا ما مل حيصل يف كابل فقد كان االنسحاب مفاجئ للجميع بسبب تـرك  
  .للتحالف الشمايل املوايل هلمبعض الكوماندانات مواقعهم وفتح ثغرة للكفار األمريكان وا

عندما اجتهت إىل دينصور من كيسمايو وحىت يوم عوديت إىل مقديشو مث اخلروج منها مل أنعم  12-23منذ تاريخ 
وقد طلبت مين زوجيت أن أفطـر ألنـين يف   , اخلميس م االنسحاب ألن من عاديت صوم يوموكنت صائما يو, بالنوم الكامل

وكذلك ال أحب األكل أثناء السفر ألنين بكل بساطة أخشى الذهاب إىل اخلالء أثنـاء  , يع الصومفقلت هلا بأنين أستط, سفر
متـرا   20ومن باب االحتياط ابتعدت كل سيارة عن األخـرى  , وكنا نسري بسرعة ال بأس ا, لقد تفهمت موقفي, السفر

وكنا نبادل الشريطني حسب جو , اإلسالمية كان لدي شريط قرآن وآخر من األناشيد احلماسية, لنتجب أي خسائر فادحة
وما تعجبت منه , فإن كان هناك هدوء وعدم حركة وظهر السكون وسكت اجلميع نضع القرآن وإال فنضع األناشيد, السيارة

يد وقد غضبت كثريا من أمها ألنين ال أمسع األناش, هو أن ابنيت الصغرية مسية كانت حتفظ كل تلك األناشيد وهي بنت الرابعة
أما يف األوضاع العادية فأنا أمسع القرآن أكثر من األناشيد وهـي  , إال يف أوقات معينة أثناء التدريبات لكي يتحمس الشباب

وطلبت من الصغرية وآسيا ولقمان بأن يقرأوا ما حفظوا , وكنت ومازلت ممن يشجع حفظ القرآن قبل األناشيد, تعرف ذلك
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ومع ذلك مل , فظت جزء عم وتباركأما آسيا فقد ح, قد فرحت جدا لذلكورة البقرة ووبدأ لقمان بقراءة س, من كتاب اهللا
أمري القاعـدة يف  ) أبواليزيد(أرتاح ألنين أعلم بأن حفص بنت عبداحلق اجلزائري وهي بنت الشهيد وجدها هو الشيخ سعيد 

  يت يف هذه املسألةفبدأت أحتدث مع زوج, عرفت أا حتفظ الكتاب كلها وهي يف سن آسيا, أفغانستان
  "يا أم لقمان ماذا عملت كل هذه السنوات مع األوالد" -
  هل ستحاسبين اآلن؟, يا حبييب -
أخربيين ماذا عملت معهم ملاذا آسيا مل حتفظ , وال أدري إن كنا سنعيش بعد اآلن, ألن الطريق طويل, طبعا اآلن" -
  "وكذلك لقمان؟, الكتاب كله
ومل أخربك من أجل أن تغضب علـي وال علـى   , ت لك بأن حفصة حتفظ القرآنأنا من قل, هون على نفسك -

  .األوالد
  "وهذا ليس من دريب, فهم حيفظون األناشيد أكثر, إشرحي يل املوضوع.... إذا يا سعدية" -
, كنا نبقى سنة كاملة أحيانا دون أن خنرج من البيـت , لقد عشنا يف ظروف صعبةكما قلت لك, امسع يا حبييب -

كنت يف , تسنوا 4طوال مدة , ومل أكن أعيش مع الشباب يف وزيراستان, بب أن أصحاا خيافون من أن يعرف حقيقتنابس
  هل تفهم؟, البنجاب أوال ولفترة طويلة

  "أمل تأيت من هناك, ماذا تقصد بأنك مل تكن يف وزيراستان" -
وبالـذات  , كنت مع جمموعة أخرى يف البنجـاب بل , إنين مل أسكن يف وزير استان, إفهمين جيدا, يا أبا لقمان -

وأنا جلأت إىل تدريس , فاالوضاع كانت صعبة, عندما اعتقل خالد الشيخ مث أبو ياسر اجلزائري وهو من كان يرعاين بعد اهللا
  .ا أكثر مينألسباب أمنية تعرفه, مل جيدوا فرصة للذهاب إىل الكتاب, علمنهم اللغة والكتابة وما إىل ذلك, األوالد يف البيت

  "لقد تعبت كثريا, نسأل اهللا أن يتقبل منك" -
  ,أريدك أن تبقى مع األوالد إىل آخر حلظاتك لتعلمهم ما تشاء, هذا هو سبب جميئي معك يف هذه الرحلة -
  "وآسيا ستحفظ مثل ما حفظت أختها حفصة إن شاء اهللا, ما زال لدينا الفرصة لذلك فهم صغار" -
ولكن كما تعلم فإن الطريان األمريكي والباكستاين , وصلنا وزير استان أدخلتهم الكتاب وعندما, طبعا ستحفظ -

وكـل  , ومريانشـاه وبـانو  ) باجاور(وبالذات يف منطقة , كانت تقصفنا وتستهدف املدارس حبجة أن اإلخوة يعيشون فيها
  .وزيراستان الشمالية

  "أعرف كل تلك املناطق  فلدي ذكريات مجيلة عنها" -
  هل كنت هناك من قبل؟... يحصح -
مث مكثت فيهـا  , دخلت للتدريب ألول مرة منها, كنت يف تلك املناطق يف التسعينات, قبل أن آيت ألتزوجك" -

  .وإذا قرأت مذكرايت سوف تفهم القصة, ونقلت إىل بانو مث بيشاور, وقد سجنت يف مريانشاه يف عهد نواز شريف, كثريا
  مبذكراتك؟أين وصلت , أخربين... صحيح -
, ولكنين مل أوزعهـا بعـد  , )قصة هارون فاضل -احلرب على اإلسالم(إنين على وشك إمتام مذكرايت بعنوان " -

وأظن أن قصة انسحابنا من , وحاليا أنا أحتدث عن فترة احملاكم يف الصومال, وطلبت من بعض اإلخوة يف أوروبا بأن يترمجوه
  .مقديشو سيكون له نصيب كبري فيها

  هذه الرحلة؟ تقصد -
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إنه التاريخ من , وحياة اجلهاد وااهدين, بل أكتب حياتنا مجيعا, فأنا ال أؤلف قصص خيالية, طبعا يا أم لقمان"  -
  ".وليس من يسمعونه أو يرونه عرب الشاشات, وجهة نظرة من يصنعونه

ذا كانت القصص تكثـر  إن الطريق إىل كيسمايو طويل وكان من واجيب أن أسوق كل تلك املسافات حبذر وهك
ومرة تريد مسية أن تـأيت  , يضحكون تراة ويتشاجرون على املكان تراة أخرى, حيث أحتدث مع األوالد وهم كانو يف اخللف

ختيل عندما يكون بيتك هي , ومرة تذهب ألمها وأخرى تريد إخواا يف اخللف وهكذا, معي يف األمام وأمنعها ومرة آخذها
وأنا أحسب الديزل واملسافة الـيت بقيـت   , املكيف عجيب ألن أم لقمان تريد املكيف على طول وطبعا كان قصة, سيارتك
كانت رحلة , ومرة أنا أغلبها وأقنعها بأننا سنصبح دون ديزل واملسافة طويلة, مرة تلومين وختربين بأن ال أكون خبيال, وهكذا

  . ممتعة رغم أا حمفوفة باملخاطر
 ألـا جبـانيب  , فكنت مسرورا وشكورا هللا, رحلة أمر مهم جدا يف مسرييت اجلهاديةوجودي زوجيت يف هذه الإن 

, سح وجهي ويدي ألن األجواء كانت ساخنة واحلرارة كانت مرتفعـة جـدا  كانت تأخذ املنشفة الصغرية وتبللها باملاء ومت
, ولكنها مل تكن تأكل شيئا, مة الناشفةكان معنا متر وماء والكعك وما إىل ذلك من األطع, اشتلغت يف جتهيز األكل لألوالد

تابعت القافلة السري إىل , وسألتها عن السبب فأجابتين بأن وزا قد زاد يف الفترة األخرية وجيب أن حتذر من السعرات احلرارية
ن علينا االنتظار فهناك الطريق الرئيسي املؤدي إىل براوا واآلخر الفرعي املؤدي إليه وباختصار وكا, أن وصلنا إىل مفترق طرق

وقد اتصل بنا األخ يوسف الترتاين يف السيارة الفي إيكس وسألين عن املفترق فقلت لـه  , هناك ألننا خنشى أن تفترق القافلة
كان األخ عيسى الكيين يف املؤخرة ومعه , ولكننا سنبقى هنا إىل أن جيتمع اجلميع, سنأخذ الفرعي ألنه يوصل إىل براوا بسرعة

أما يف املقدمة فقد سبقتنا جمموعة من سيارة الندكروزر عليهـا دشـكا   , لحة والشاحنات اليت حتمل الرشاشاتاجليش واألس
إننا يف حالة هجرة ومعنا عائالتنا فـأي هجـوم علينـا    , لالستطالع والتأكد إذا كان الطريق خاليا ألال نقع يف كمني مدبر

  .دهللاوكانت ثقتنا باهللا أعظم واحلم, ستكون كارثية بال شك
صل صـومايل  املخصص للعائالت وهو أخ كيين من أانتظرنا أنا واألخ ناصر الدين الذي كان يسوق سيارة الباص 
نتهز الفرصة لنتحدث عما سنفعله إذا وصـلنا  نوكنا , وقد طلب أن نبقى جبانيب بعض طوال الرحلة وهو من شبابنا املخلصني

سنتحرك إىل ما بعد كيسمايو إليواء النساء وإخـراجهن مـن هـذه     وكنت واضحا معهم فأكدت هلم بأننا, إىل كيسمايو
كانت خططنا بأن ال نبقى يف كيسمايو ولكن مل أفصح ألحد إال يوسـف الـترتاين   , األحداث مث نقرر ما سنفعله بعد ذلك

وكان األخ ,  جلبمل تنقطع اإلتصاالت بيننا وبني, وعمر خمتار وأبو وفاء ألم كانوا يتفهمون ما جيري والوضع كان حساس
ذلك فهـم  لوفرحنا , وأكدوا لنا بأن رجال الشورى التنفيذي التابعني للمحاكم قد وصلوا بسالم, أبو طلحة مع اجليش هناك

كنت حزينا ملا آل إليـه األمـور   , تذكرت املثل العريب مصائب قوم عن قوم أفراح, قد خرجوا من مقديشو يف وقت السهر
اكم وحركة الشباب ستتحد يف صف واحد وسيضع كل واحد منا خالفاته على جنب ونتعـاون  ولكنين فرحان ألن جلان احمل

إـا فرصـة   , وسيؤسس جملس شوري موحد للجميع وهذا أمر إجيايب وحمبوب, على الرب والتقوى يف هذه املصائب اجلديدة
ة السيطرة علـى الصـومال   حفد طوينا صفق, ادمةذهبية ألن تلتقي القاعدة الشعبية بالقيادة لوضع خطط جديدة للمرحلة الق

وتلك (وال يسعنا إال أن نشكر اهللا على حفظنا ونصرب على ما أصابنا , وبدأنا بأخرى وهي إرجاع ما فقد ومقاومة اإلحتالل
  ).األيام نداوهلا بني الناس

سنوات كـثرية دون   فقد مرت, أثناء توقفنا أخربت أم لقمان بأن ترتل بسرعة لتسلم على أختها السودانية أم هاجر
أمـا زوجـيت فهـي يف    , وهي وصلت للصومال منذ شهر ونصف فقط, م دون رجعة97فقد تركنا اخلرطوم سنة , اللقاء

, ونزلت من السيارة وسلمت على مجيع من يف الباص وطلب لقمان الذهاب إىل قضاء احلاجة, الصومال منذ مخسة أيام فقط
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تكن هذه املسألة لتمر بسهولة فقد انتبهت األمرية الصغرية مسية بأن أخوها قد نزل  ومل, ومل أتركه لوحده فقد نزلت ورافقته
وطلب مىن أمرييت آسيا بأن ارافقها إىل الغابة ألا ختاف وعرفت أا سلسلة الفرص اليت ينتهزها , لذا أرادت أن ترتل هي أيضا

واملفرح أن يف هذه النقطة , الغابة وانتظرا حىت رجعت رافقت آسيا إىل, األوالد وجيب التعامل مع كل واحد منهم على حدا
فطلبت مسية أن تذهب هلناك مع لقمان وألن الشـباب منتشـرين يف   , يتواجد فيها برك من ماء املطر وشكلت حبرية صغرية

أمهـا  سنوات وال أحد يفهمهـا سـوى    4كان عمرها , املنطقة فبدأت تلعب يف املياه وهي ال تفهم وال تدرك ماذا جيري
أما أنا فأصر على أن تتحدث معي بالعربية وكانت تعلم بأنين لن , ولكنهم ال يفهمون األوردو لدينا آسياويون وكانوإخواا 

هـل تعلـم   , أيب"كانت هذه الوردة مجيلة جدا أحببتها كثريا وكانت متزح معي وتقول يل , أرد عليها إذا حتدثت باألوردو
فقد متكنـت مـن بعـض    , لبوشتونية اليت تسكن مناطق سرحد والشريط احلدود مع أفغانستانوتقصد لغة القبائل ا" البتاين؟

ألا تذكرين خبوست وقندهار وجـالل  , وكنت أفرح عندما تتكلم بتلك اللغة, ألفاظها يف الفترة اليت عاشتها يف وزيراستان
نين طبعا مل أكن فارغا لذلك ألنين مركز علـى  كان لدي األوالد الكثري من القصص ليحكوها يل ولك, آباد وأيام أفغانستان

  . قصصه مفقلت هلم إذا وصلنا يف البيت يف كيسمايو سيحكي كل واحد منك, السفر
مل نزل منتظرين يف نقطة مفترق الطريق ونتحدث ونتبادل اآلراء ولفت انتباهي أخت أستراليا من أصول أوروبيـة  

حتدثت مع األخ , مرتاحة وتبني لنا أا غري, رها سنتنيا بنت صغرية وعمكانت تركب يف باص أخينا ناصرالدين وكانت معه
عرفت حينها , "األخ الصومايل الذي قتل يف إيدويل"فقال يل " من هو الشهيد؟"سألته , "إا زوجة الشهيد", ناصر الدين عنها

ال إلـه  , يا إالهي", ها يف أي حلظةأننا مع أخت عظيمة وأكثر من ذلك فهي حامل ويف شهرها التاسع وممكن أن تضع مولود
وطلب مين ناصر الـدين بـأن   , ألن اهللا أرحم هلذه املرأة منا فلن يضيعها أبدا, استربشت خريا, "اللهم كن يف عوا, إالاهللا

ـ  , بسبب وجود املكيف لدينا, نأخذها معنا يف التويوتا ت ومع أا كانت جتلس يف األمام مع زوجة ناصر الدين إال أـا تعب
, استشرت أم لقمان يف أمرها فقالت يل سنتدبر أمرها, بسبب كثرة الغبار ألم يضطرون إىل فتح النوافذ ألن اجلو حار جدا

لقد فرحت زوجىت ألا ستحظى برفقة مث أا ستطالب مين كل مرة بأن أشغل , "خليها ترافقنا وجتلس مع األوالد يف اخللف"
كم من أخت أوروبية , فلتذهب املكيف إىل ستني وسبعني أما األخت فلتحيا إن شاء اهللا وطبعا, املكيف حبجة األخت احلامل

واهللا إا من اللوايت تركت الدنيا من أجـل إرضـاء   , أو عربية أو عجمية تركت بيتها لتخلص لزوجها وتؤمن مببادئ دينها؟
صومايل حيمل اجلنسية األسترالية مث سافر معهـا   فقد تزوجت بأخ, من الصابرات, )أم حفصه(وهذه املرأة األسترالية , زوجها

وخرج مع اموعة اليت كانت , إىل مقديشو عندما نصر اهللا احملاكم وعاش فيها مع زوجها الذي ودعها أثناء معارك دينصور
ية وقد ذكـرت  مع عيسى الكيين ودخل املعارك يف إيدويل وقد استشهد هناك وكان مع اموعة املهاجرة اليت قاتلت إىل النها

, "وحوهلا إيدويل اركمهاجرا يف مع 20لقد فقدت أكثر من "ندما قال يل كان من اموعة اليت أخربين عيسى عنها ع, ذلك
فاألوىل سيطروا على املدينة والثانية كانت عندما عاد العدو فجأة وأمطر القريـة بالكاتيوتشـا   , واستشهد يف املعركة الثانية

ومل أتبع , تشهد هذا األخ وترك زوجته األوروبية يف مقديشو وكان من واجب اإلخوة أخذها معهملقد اس, وتشتت الشباب
بل شاورناها ألا أوروبية فنحن نعلم أن األوروبيات ميتلكن خصوصيات إستقاللية كثرية يف , أسلوب األوامر يف التعامل معها

وحنن نعلم أن بعض املهاجرات من الـدول  , ذ برأيهن إن أصنبوهذا يف ديننا حيث جيب مشاورة النساء وأخ, اختاذ القرارات
فاملتهم بريئ (, حىت لو كن يف عقر دار طالبانحلريات يستطعن العودة إىل بالدهن األروبية والدول االسالمية اليت فيها بعض ا

وجام يف السجون ـرد  مبدأ شرعي يفهمه األوروبني وجيهله حكام املسلمون الذين يرمون الشباب وز) حىت تثبت اإلدانة
وال , أم كانوا يف الباكستان أو حيملون فيزة الفليبني أو اهلند أو إم من السلفية وما  إىل ذلك من املظامل اليت طالت اجلميـع 
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فقد فقدت أمريكا املصداقية عندما أنشأت ذلك السجن اجلهنمـي  ) غوانتنامو(أدري ملاذا مل يستفد هؤالء احلكام من دروس 
  .ذي يسجن فيه الناس دون حماكمات وال حيترم أي حق من احلقوقال

مث , مل جنينا يف بطنها وعلى وشك الوالدةوحت, فهي قد فقد زوجها, مل أتردد حلظة يف مساعدة تلك املرأة املهاجرة
عندما استشـرناها  و, هتمام وهي ال تقدر على ذلكنت تزعج أمها ألا تريد منها االوكا, إن لديها بنت صغرية امسها حفصة

وافقت على االنتقال إىل سيارتنا فرحبنا ا وقفلنا الشبابيك وشغلنا املكيف وطلبت زوجيت منها أن ترتاح متاما فهي ستكون 
وكذلك بعض الكعك أبو ولد وقلت ألم لقما بأن جتربهـا  , شجعناها على األكل واشترينا هلا مشروبات غازية, يف خدمتها
وتبكي تارة رد فراق أمها وتارة بسبب اجلوع ومل , الصغرية فكانت تلعب مع مسية وآسيا ولقمان وأما حفصه, على األكل

يف بعض الكعك ومزجتها يف املـاء مث وضـعتها    تفتت, مت أم لقمان أا تبكي من اجلوعوعندما فه, يكن لدينا أي حليب
  .فارحتات األم قليال, فعلتها على الشرب ألا ستنام وهكذا زجاجتها وطلبت من أمها بأن جترب

وصلت السيارات األخرى فتابعنا السري جيمعا متجهني إىل براوا يف الطريق الفرعي ودخلنها يف الساعة الثالثة بعـد  
كما اشتريت الباستة والشاي وبعض من املياه , نزلنا هناك وطلبت من الشباب املهاجرين الذين معي بأن يرتلوا ويأكلوا, الظهر

احدى كفارا فقد بنشرت وجيـب إصـالحها أو    توكان علينا االنتظار ألن سيارة الباص فقد, هل وألم حفصةالغازية لأل
لدينا شاحنة خربانة يف اخللف "واجتمعنا قليال فقال يل , وبعد نصف ساعة وصل عيسى مبؤخرة اجليش, شراء أخرى احتاطية

وهنا بدأت بعض اإلشاعات تظهر ويتحدث أهل القريـة  , ام ببطئفأكدت له بأننا سنواصل السري إىل األم, "هي اليت تؤخرنا
وهذه كانت إشاعة أما احلقيقة أن معلوماتنا تؤكد وجود , بقرب وصول اإلثيوبية وحتدث الناس عن تدقدمها عرب مفترق براوا

وبئس من انتسب , اوعندما شهدت حجم اجليش الذي معنا ترددت وخيب اهللا آماهل, بعض املليشيات اليت تطمع يف مهامجتنا
كيف بشخص مسلم يشهد بال إله إال اهللا حممد رسول اهللا أن يهاجم نساء مهاجرات ال ذنب هلن سـوى  , إىل هؤالء القطاع

  . أن يف سبيل اهللا؟ وهذا هو السبب الذي شدد اهللا العقوبة على أمثال هؤالء
اال وعندما توقفنا يف براوا ذهبت ألتفقده  كان هناك أخ مهاجر قد ترك سياريت وانتقل إىل أخرى لكي يفصح لنا

ووجدت أن وضعه حرج فقد كان مصابا بامللرييا عندما كنا يف كيسمايو وسفرته بالطائرة حينها وعاد إىل مقديشو وها هـو  
عصرا وتابعنـا   حتركنا من براوا, لذا طلبت منه ايئ والبقاء معنا يف سيارتنا, اليوم يرتل إىل كيسمايو من جديد رغم املتاعب

السري إىل املغرب حيث اتفقنا على التوقف والتريث وانتظار القافلة اليت يف اخللف ألن أمامنا مفترق طرق جيـب أن نبعـث   
وهكذا صلينا املغرب والعشاء يف الطريـق  , جمموعة استطالعية قتالية لتعمل كمني سريع لكي حتمينا أثناء مرورنا بتلك املنطقة

ومل أتأخر كـثريا  , اب إيقاف السيارات بالطريقة الدفاعية وحراسة األخوات أثناء انشغال األخرين بالصالةوقد طلبنا من الشب
فقد أفطرت على بطيخ وكانت أم لقمان قد جهزت يل مشروب الفانتا ولكن مسية مل تتركين فقد كانت تريـدها وهكـذا   

وقلت ألم لقمان بأن تأخذ راحتها مع أختها حيث الوضـوء   ,ال نريد أن نغضب مسية فهي فاكهة السفر, تقامسنا الفنتا معها
  . واحلاجة والصالة

األخ إمساعيل عرايل وهو من شاببنا وحيترمين جـدا ويأخـذ    ينكان معنا يف جمموعتنا أمري حركة الشباب ااهد
ويف منتصف الليل بدأ , طويلةوبعد اجلمع بني صالة املغرب والعشاء اتفقنا على التحرك فورا وكانت الرحلة , بنصائحي كثريا

فقال هلا , قلت لزوجىت, "كيف سأعمل مع هذه احلالة؟, سترنايا اهللا أ", شعرت أم حفصة باملخاضكما , النعاس يأخذ اجلميع
ال , "اصربي وتتصربى واذكري اهللا ألننا يف الصباح إن شاء اهللا سنكون يف مدينة جلب وستذهبني فورا للمشـفى "أم لقمان 
كنت أسوق وأنا نائم مبعىن الكلمة فلدي الكثري من األيام اليت مرت دون أن أنعم بنـوم ومل أدرك أن  , قاومة النومجمال يف م

. كنت أنعس فأنام وأفقد الوعي مث أستيقظ فجأة من صوت أم لقمان اليت تنبهي أنين أخرج عن الطريـق , األيام ستطول بعد
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, كن عرفنا عن طريق بعض االتصاالت بأن اإلثيوبني مل يدخول مقديشو بعـد لقد انقطع أخبار مقديشو عنا يف هذه الفترة ول
عندما بدأت أفقد صوايب وأفزع من النعـاس  . فقد ترددوا ولكنهم وصلوا بالفعل إىل آفغوي وحتالفوا مع بعض القبائل هناك

, ين يف كل حني فقد كانت تعبانة أيضاومل تكن أم لقمان تنبه ,وال أحد ينبهين ألن اجلميع نائمني ,ألجد السيارة تتجه للغابة
وتبادلنا املقاعد وساق قليال مث بدأ ينعس ورجعت إىل املقـود  , عندئذ قررت أن أطلق من األخ املهاجر األورويب أن يساعدين

ة وهكذا سرنا حىت جتاونا منتصف الليل وقد دخلنا األماكن الوعرة والظالم كان شديد وكنا يف املقدمة مع سـيار , من جديد
وبدأ سائقها الصومايل ينعس فتوقف ونزل من سيارته وطلب مين أن يذهب األخ املهـاجر  , احلماية اليت حتمل سالح الدشكا

وتابعنا السـري وابتعـدنا   , ليقود سيارة احلماية ويبقى هو يف سياريت كي ينام قليال وقد وفقت على ذلك ألنين أعلم ما يعانيه
وقد كانت تزمر لنا لكي نتوقف ومل نسمعها وتابعنا السري عنـدما  , واق السيارات األخرىعن اإلخوة ومل أكد أمسع أب كثريا

مل نعـد  , ناتومل ننتبه ملا جرى فواصلنا السري إىل أن فقد, كانت سيارة العائالت اليت وراءنا قد تعطلت دون أن نعرف بذلك
وفورا مل يتأخر أحدا فقـد  , ن يتوقف ونرتاح قلياللذا طلبت من األخ املهاجر بأ, نرى األنوار وال نسمع أي صوت حمركات

أما أنا فقد كنت , كما نام  األخ املهاجر يف مقدمة السيارة, نزل مجيع الشباب الصومالني وفرشوا األرض وناموا نوما عميقا
وطلبـت  , قلتشم اهلواء الطلوحفصة كانت تريد اخلروج من السيارة , صاحيا ألن حفصة بدأت تبكي وازدادت معاناة أمها

ونزلت من السيارة ومحلت حفصة على كتفي وبقيت أغين هلا بعض , مين أم لقمان بأن خترج هي وأم حفصة لبعض حاجاما
بعضنا من أسـتراليا وبعضـنا مـن    , يف غابة صومالية, حنن مهاجرون, يا سالم على املوقف", األناشيد عسى ولعلى أن تنام

فقد , ضحكت كثريا هلذه النعم فال تفوتين مثل هذه املواقف اجلميلة, سمعنا أحدا إال اهللاال ي, وبعضنا من آخر أوروبا, أفريقيا
وأعـين أصـوات   , كنا نسمع أصوات ولغات غري صـومالية , سكن الليل وأسدل ظالمه يف كل األرجاء وال نرى شيئا قط

. ق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وصد, "سياحة أمىت اجلهاد"أليس ذلك مجيال؟ , احلشرات والربمئيات وحركة األشجار
لقـد فرحنـا لـذلك    , مكثنا يف تلك النقطة إىل الثانية بعد منتصف الليل وحينها بدت أنوار السيارات وهي تتقدم باجتاهنا

وكذلك اعتذرت للشاب وقد انزعجوا لعـدم  , وأيقظت األخ املهاجر وطلبت بالرجوع إيلّ وتسليم السيارة لألخ الصومايل
مل يكن , تابعنا السري ولكن هذه املرة كنت يف مؤخرة القافلة ألال نترك أحدا وراءنا. رحت هلم أننا مل ننتبه لنداءاموش, توقفنا

فهناك بعض األماكن اليت يستاحل فيه مرور السـيارات  , السفر كله سهلة كما يف األفالم بل واجهنا صعوبات مجا يف الطريق
لقـد  , بةة الصـع لتعشيقات الثقيلة وعربنا األماكنعنا مل تتوقف أي سيارة فقد وضعنا ابسب الوحل واألتربة ولكن اهللا كان م

كان إنطباع اجلميع سليب حول هـذه النوعيـة مـن    , صمدت سيارتنا األوتوماتكية يف تلك الظروف جتعب الكثريون عندما
ومع ذلك أثبتت أا القويـة   الطرق الوعرة السيارات السرف التويوتا فهي تنفع يف الطرق املنبسطة واملعبدة وتعترب ضعيفة يف

سيارات  4واجلواب أننا تركنا وراءنا , ولعال يسأل األخ القارئ أين بقية سيارات االستخبارت, فقد صمدت أكثر من غريها
, هللاودراجات نارية وقد فوضت األخ مهدي الستخدامها يف سبيل ا, وتيوتا كوروال, وسيارة تيوتا عائلية, )برادو(لندكروز 

وكذلك نيسان بترول جديد تنتظـر يف احلـدود   , باالنتظار والندكرورز برادو 88أما يف كيسمايو فهناك الندكروز موديل 
حنمد اهللا أننا امتلكنا أكثر من , الكينية وقد وضعناها هناك منذ شهر التاسع لالحتياط ولتستخدم ملثل هذه الظروف اليت منر ا

وكما أن مهدي استلم كل شيء يف مقديشو فقد تكفل األخ عبد اهللا إيل جـي  , يات الطويلةعشرة سيارة قوية تنفع للسفر
تابعنا السفر حىت وصـلنا  . بكل معدات االستخبارات يف اجلنوب وهو كان بانتظارنا يف كيسمايو لنحدد ما سنفعله بعد ذلك

توقفنا وصلينا صالة الفجر وحتركنـا مسـرعني   , كانت املدينة تبعد عنا أكثر من ثالثة عشرة كيلومترا, حلدود مدينة جلب
وطلبت زوجيت منها أن تتصرب فقد وصـلنا إن  , وكنت يف املقدمة يف هذه املرحلة ألن األخت أم حفصة على وشك الوالدة

ىل املدينة وبصوبعة بالغة عربنا اجلسر الوحيد املؤدي إ, وكنا حذرين يف تقدمنا ألننا نعلم أن الشباب يف حالة استنفار, شاء اهللا
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وهذا اجلسر يكفي الرباك السفر فإنه شبه منتهي وكلما اقتربت أي سيارة من اجلسر يرتل اجلميع ونبدأ بالدعاء والتضرع إىل 
وبعد اجلسر بعدة كيلومترات بدأ الشباب بـالظهور مـن   , إنه جسر صعب وخطري مبعىن الكلمة, اهللا لكي ينصرنا بتجاوزه

ولن تقدر أي قوة من احتالل جلب , ا ترك اجلسر دون حراسة وهي نقطة استراتيجية وحيويةوقد سألت نفسي ملاذ, الغابات
وقلت يف نفسي جيـب أن أنبـه األخ طلحـة    , مل أجد جوابا لذلك التصرف, نزال اجلويأو رمبا باإل, إال إذا عربت اجلسر
  .السوداين عندما نلتقي

العسكرية واضحة فهناك جنود وآليات تذهب وتعـود   وصلنا جلب واحلمدهللا وكانت األجواء حربية والتحركات
وعندما التقيت األخ طلحة السوداين وأخربته خبرب اإلخوة اليمنني الفارين من السجن وقد فرح , من احلركة بصفة عامة وجو

نزلـت  , وقلت له بأنين مشغول باألخت األسترالية اليت معي وسنتحدث أكثر إن شاء اهللا, ونبهته خبصوص اجلسر, بوصوهلم
يبدو أنين عملت لفة طويلة , اجلميع يف الفندق الصغري املوجود يف جلب وكنا قد نزلنا فيه عندما بدأنا رحلتنا األوىل لكيسمايو

يوما سرت من مقديشو جللب فكيسمايو مث دينصور مث كاريوىل مث مقديشو مث جلـب   15فقبل , ورجعت من حيث بدأت
جتولت يف جلب للبحث عن طبيبة أو طبيب لكـي يـتم   , نكن نعلم ما خيبأه اهللا لنا وكما قلت مل, دون أي توقف أو تريث

فالناس يف هـذه  , فهناك مستوصف صغري وليس فيه أي مستلزمات والدة طبيعية, فحص األخت األسترالية ومل جند ما نريده
ين وقلت له بأنين سأحترك بسـرعة إىل  رجعت إىل الفندق وحتدثت مع األخ طلحة السودا, البيئة يلجأون إىل الدايات للوالدة

, "إنين سأواصل السـري إىل اجلنـوب  , إمسع يا أخي", كيسمايو من أجل أم حفصة مث صارحته باستراتيجييت يف هذه املرحلة
بينت له أن االنسحاب مل يكن مرتب من اللحظـة األوىل لـذا مل   , وتعجب من قراري ولكنه عرف أنين جاد يف ذلك األمر

ذ قرار مواصلة االنسحاب ألنين ال أريد أن يتكرر ما حصل لنا يف مقديشو أن نستيقظ يف الصباح وجنـد أنفسـنا   أتردد باختا
ورغم أنه عارضـين يف  , هاكان قراري صائبا ألن اجلميع يعلم بأن هناك فوضى ولكن ال يريدون تشخيص, لوحدنا يف جلب

ـ لذا سبقتهم , ةذلك إال أن اجلميع اختذوا ذلك القرار بعدي وبأمر من طلح زي كلـه يف  يف قرار عدم البقاء أبدا وكان تركي
لقد بينت له , وحينها سوف نفكر كيف نواجهه, تأمني زوجيت وأوالدي وزوجات املهاجرين يف أماكن آمنة بعيدة عن العدو

ذهبت إىل الفندق , ذلك ومل أعارضه يف, لكنه رأى رأيه وهو البقاء يف جلب, أن تأمني العائالت أمر مهم جدا يف هذه املرحلة
وعندما دخلت هناك وجدا مع أم هاجر السودانية زوجة طلحة السوداين ومهـا صـديقات   , الصغري لكي أحبث عن زوجيت

م 2003كما أا قابلت زوجة أخونا األسري عيسى الترتاين الذي اختطف يف مستشفى صلييب يف مشال مقديشو يف سنة , جدا
وعندما التقت بزوجتـه  , فهو شبه مفقود وال أحد يعلم أين مكانه, زوجيت بعض من أخباره وكانت لدي, وسلم لألمريكان

أخربا بأن معلومات اإلخوة يف وزيرستان تؤكد بأن األسري يتواجد يف سجن بغرام اجلهنمي يف أفغانستان وهذا مؤكد مـن  
 3ان جدا لرؤية ولد األسري الذي يبلغ من العمـر  وفرحت أم لقم, بعض اإلخوة الذين فروا منه كأمثال األخ أبو حيىي اللييب

مل يكن األمر سهل بالنسبة لألخ طلحة السوداين فلديه مسؤوليات كثرية فبجانب أنه املسؤول العسكري يف هـذه  , سنوات
ري يف لديه زوجتني وأبناء كما أن زوجة عيسى األس, املهمة وجيش الشباب حتت تصرفه كان لديه أيضا ثالثة عائالت لريعاها

ذمته ألا أخت زوجته وكانت تعيش دائما مع عائلة طلحة رغم أا تصرفت حبكمة وتتزوجت بعد أسر زوجهـا وعلـى   
مذهب اجلمهور فخروج زوجها من السجن أمر غري معلوم أبدا وحبسب تصرفات اإلدارة األمريكية فيما يسمى باحلرب على 

لذا وافقها اجلميع على قرارها وتزوجت بأخ سويدي من , هو خري احلاكمنيإال أن يشاء اهللا و, اإلرهاب فهي لن تتركه أبدا
  . أصل صومايل وكان معها يف جلب

فربغم أنه عرف بقراري أصر على أن تبقى النساء يف الفندق , كانت قرارات طلحة السوداين بالنسبة للنساء عجيبة
للقوات اإلثيوبية بسبب ظهور قـوات احملـاكم    ومل أقبل بذلك طبعا فقد عارضت ذلك ألن جلب هدف مباشر, يف جلب
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أن يلجـأت  , ألن كيسمايو فارغة متاما وهذا ما كنا خنشـاه , والشباب فيها بكثرة وكانت جبهتها هي اخلط األول يف وقتها
قعة يف احلدود الوا) الكتا(العدو إىل االلتفاف أو اإلنزال هناك وحناصر قبل وصولنا ملعاقلنا احلصينة يف منطقة كيامبوين وغابات 

لن يصمد أي عدو ألكثر مـن  , ولن يقدر أي عدو بفضل اهللا أن يهزمنا فيها والسبب بسيط, فهي معاقلنا, الكينية الصومالية
, كانت نظريت واضحة ومل أحتمس لشيئ آخر, كما أن الدخول إليها يف غاية الصعوبة, شهر يف تلك الغابات املطرية املوحشة

  .ا هو شعاريهذ, جيب تأمني العائالت
فهذا األسد مل يهدأ مـن يـوم أول مـن    , وبعد نصف ساعة تقريبا وصل األخ عيسى الكيين وقد بدى منه التعب

توىل طرد قطاع الطرق مث بعد ذلك دخل يف حرب مباشرة غـري مـدروس   فقد , ضان ومنذ أن استسلمت كيسمايو هلمرم
وجيب أن نلقي عليه التحية لشجاعته وال نزكـي علـى اهللا   , لألسف الشديد مع اجليش النظامي اإلثيويب كما سبقت وقلت

إنه من أفضل شبابنا يف املنطقة , كان اإلخوة الصوماليون يسمونه اجلنرال بسبب استمراره يف احلرب طوال هذه الفترة, أحدا
ت قد تاهـت أثنـاء   يف نفس الوقت وصلت اموعات اليت كان. فهو صبور ولديه مهة وطموح يف تقدمي األفضل ألبناء أمته

معارك دينصور كما وصلت جمموعات حرب العصابات اليت كانت تقاتل بالقرب من بيداوا وما حوهلا وكان أمريها األخ أبو 
لقـد  , للتتوغل يف عمق بيداوا وما حوهلا لشن حـرب عصـابات   11وقد جهزناها يف مقديشو يف شهر , حفص الراحاوين

فهذه اموعات تتحرك خبفة وبدون آليات واثبتت قدراا على املناورة فالعدو ,  لنافرحت جدا بقدوم هؤالء ألم درس كبري
وكان قد طلب منـا اإلذن  , أما فرحتنا فكانت كبرية عندما ظهر األخ املهاجر وهو أحد طالبنا األوروبني, مل يصل إليها أبدا

وبدا واضحا أنه تـأثر  , معي يف السيارة سر جداوعندما التقى باألخني اللذان , بالذهاب وكسب خربة يف حرب العصابات
وبدأ حيكي , وقد فهم معىن احلروب فقد حنف وتعب وكان جائعا جدا, كثريا يف الفترة اليت قضاها يف الكر والفر يف الغابات
بيلـة  وقد أحبه اجلميع ألنه املهاجر الوحيد الذي دخل مـع تشـكيالت ق  , إلخوانه عن قصصه يف منطقة بيداوا وما جاورها

ولغة هذه القبيلـة ال يعلمهـا الكـثري حـىت     , الراحاوين وهذه التشكيالت ال تقبل بأحد غري رحاويين ألن الوضع حساس
ومع ذلك وبعد أن , لذا كانوا يرفوضون وجود أي غريب ال يتحدث بلهجتهم ألسباب مهنية وأمنية, الصوماليون ال يعرفوا

لقد تفهموا أمره وأخـذوه  , يف الشهر العاشر عندما ذهب معي لزيارة بورهبكا تدخلنا وافقوا على انضمامه هلم وكان ذلك
وغاديين وهو كما مدحه األخ نور األ) علي صابر(لقد مدحه األخ أبو حفص األمري , يقول اجلميع وقد أحبوه جدا كمامعهم 

, مريه ليبقى معنا يف هذه املرحلة احلساسةلقد فرح هذا األخ بلقاء إخوانه وفورا ذهب واستأذن من أ, قائد ميداين لدى احملاكم
  .أما جمموعة علي صابر ستتوىل أمر الكمني يف جلب, له ادخل يف السيارة فأخويك فيها وجاء إلينا فقلت

فقلت , عندما عرف بعض اإلخوة بقراري سألوين إن كان بوسعهم االستمرار يف السفر معي إىل كيسمايو بعائالم
أما أنا فلدي مسؤلية أمنية حلماية هذه العـائالت والشـباب املطلـوبني    , "آلن أليب طلحة فهو أمريكمإن القرار يعودو ا"هلم 

 مل أتأخر كثريا يف جلب فبعد ساعة, "ال أريد أي مهاجر يعمل معي أن يقع يف األسر داخل الصومال", واملهاجرين الذين معي
وذهبنا إىل مركـز  , يكس اليت مع يوسف الترتاين وسياريت السرفبالوقود للسيارة الفي إ تقريبا طلبت من أيب طلحة تزويدي

فعندما سألناه إن كان يريد منـها  , األخت األستراليةمث رجعت إىل طلحة وتكلمت معه خبصوص , الشرطة وعبينا السيارات
, نه كان أمري زوجهاأل سوداينتأمتر بأوامر األخ أبو طلحة الفلها احلق بأن , مع أمراء زوجها أو ستكتفي بالبقاء البقاء برفقتنا

جتنب التـدخل يف مـا ال   بذلك أردت , لة خطرة وستلد يف أي حلظةومل أجربها على الرتول معي رغم أنين أعلم بأا يف حا
ببعض أراء األخوات عندما قلن هلا بأا ستبقى مع أمراء زوجها وأا حتت إمارة األخ طلحة وما أم حفصة فقد تأثرت , يعنيين
وحينئذ حتدثت مع طلحة لكي أعرف القرار النهائي ويبدو أنه مل يكن يـدري  , لك من الكالم اليت ال معىن لذكرها اآلنإىل ذ
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وهكذا تراجعت أم حفصة عـن  , "يا أخي خذها معك إىل كيسمايو للوالدة"وقال يل , مبا جيري فهو مشغول باحلرب حاليا
  . قرارها وطلبت الرتول معنا مع ابنتها

أرادوا السفر وا حتت إمرة األخ خمتار مباشرة وع الكثري من شباب االستخبارات وهم من أهل مقديشو وكانتقابلنا م
بتهم بأن يصمدوا مع اجليش واالشـتراك يف الكمـني   لط, معي إىل كيسمايو ولكنين رفضت ذلك ألال أسبب املشاكل ألحد

ابقوا مع خمتار ألنه حيتاج , كان يف العمر بقية إن شاء اهللا سنلتقي يف القريب العاجل إن"قلت هلم , املرتقب حسب استطاعتهم
, يف أثناء هذه التحركات والنصائح قابلت األخ آدم عريو وسألته عن سالحي الشخصي الكالكوف اخلاص يب, "إليكم أكثر

م مجيعا خبري وقد وصلوا وسألته عن أخبار أمراء الشورى التنفيذي فقال يل بأ, له حالياموكنت قد أعرته وأخربين بأنه ال حي
فنصحته وتركته يف حالـه  , وأكد يل أن الشيخ شريف والشيخ حسن مها خبري ويتواجدان يف كيسمايو, بسالم إىل كيسمايو

إن "فتحدثنا عن موضوع اإلخوة اليمنني وقلت له , واجتهت إىل األخ طلحة لكي أودعه والسالم عليه ألننا رمبا لن نرى بعضنا
كان لدى بعض هؤالء حتفظات كثرية يف العمل معنا فأوضحت , "لذا هم معك, ا وهم يريدون العمل معناالشباب قد وصلو

هلم أنين وطلحة يف مجاعة واحدة وبسبب الظروف احلايل جيب أن يكونو حتت إمراة طلحة وعندما سيهدأ األوضاع سنجلس 
ناقشنا . امة ستكون خارج الصومال حىت لو كنت بداخلهاوبشكل عام أخربم بأن خمططايت الع, ونناقش أعمالنا يف املستقبل

دنا كل تلـك املـدة   مع األخ طلحة عن خطة الكمني املرتقب فقد أراد أن يعرف كيف واجهنا العدو يف كميننا وكيف صم
تـل  وجيب تطويل منطقة الق, جيب أن يكون الكمني مفاجأ وسري"وقلت له باحلرف الواحد , معلوماتفزودته مبا عندنا من 

فنصحته بـأن يتـرك   , حتدثنا قليال عن بعض التكتيكات هو خبري حريب طبعا, "ويكون من جانب واحد جدا وليس جانبني
أستأذنك "وقد شكرين وقلت له , سريتني يف اخللف لتهتم باجلنود الذين سيهربون إىل الغابة بعد الكمني لكي تقطع السبل هلم

األمـور كمـا   ", فردت عليه, لسيارة وسلم على أم لقمان وسأهلا عن أخبار الشيخورافقين إىل ا, "فإنين نازل إىل كيسمايو
وسلمت عليه وبدأنا بتجهيز أنفسـنا  , "يريد معرفة ما جيري....الشيخ يريد أن نرسل أحدا إليه"فتدخلت وقلت له , "....هي

, نا منه استقبالنا يف مشارف املدينـة ب وطلوقبل أن نتحرك اتصلنا بعبداهللا إيل جي لنؤكد له أننا قادمون إن شاء اهللا, للحركة
لقد جاءين , ويف هذه األثناء طلبت من زوجىت االتصال جبزر القمر وقد فعلت وسلمت على اجلريان دون إخبارهم بأي شيئ

بعض اإلخوة الكينني وسلموا علي حبرارة وبعدها طلبوا مين النصائح فقلت هلم بأن يصمدوا وإذا كسر اخلط بـأي طريقـة   
فيجب التحرك بسرعة إىل مناطق اجلنوب ألم يستطيعون االندماج يف قبائل الباجون والدخول إىل كينيا دون أن يعلم ـم  

ومن جانيب سلمت على اإلخوة اليمنني وودعت اجلميع و حتركنا مسرعني إىل مدينة , وشكروين وحتركوا إىل مواقعهم, أحد
  .كيسمايو

عبداجلبار الكيين وعمر خمتار وزوجته وزوجة الشهيد , كس وفيها يوسف الترتاينحتركنا من جلب بسيارتني الفي إي
واألخوة املهاجرون , أما يف سياريت فكنت أنا وزوجيت واألوالد الثالث, عبدالرمحن الكيين وزوجة األخ الشهيد شاكر اإلثيويب

قدراهللا وحكمته يف التعامل مـع العبـاد   وبعد خروجنا من جلب بعدة كيلومترات بنشرت سياريت وقد تعجبنا من , الثالث
فعندما كنا يف الطرقات والوعرة والتعبانة والرملية وغري مسفلتة مل , أنظر يا أخي القارئ عجائب رب العاملني, واستبشرنا خريا
سـتوقفنا سـيارة   نزلنا بسرعة وقد ا, إا أقدار اهللا على العباد, أما اآلن وحنن نسري يف الطريق اسفلت بنشرنا, نفقد أي إطار

ومبا أنين ال أملك إحتيـاطي مـن   , نيسان ألخ صومايل وساعدنا يف حل مشكلتنا ومبساعدة من اجلميع قمنا بتغيري الكفارات
وفعلنا مثل , الكفرات فقد استخدمنا كفارات الفي إيكس وركّبناها عندي مث حتركنا وبعد فترة وجيزة جدا بنشرنا من جديد

 كيسمايو واستقبلنا األخ عبداهللا إيل جي مسؤول االسـتخبارات يف اجلنـوب وأخـذنا إىل مقـر     وتابعنا السري إىل, األول
  .االستخبارات يف كيسمايو ونزل اجلميع هناك بسالم
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  التجهز للسفر إىل احلدود
  

ومل يكن لدينا الكـثري مـن   , هذا هو التاريخ أما الوقت فقد كنا يف احلادية عشر قبل الظهر, م29-12-2006
مل , لذا كان علينا رسم خطة سريعة ومتكاملة ملرحلة ما بعد احملاكم, الوقت ألن األحداث كانت واضحة أا يف تصاعد دائم

يبقى لنا أي شك بأن االنساحب من كيسمايو وارد وألسباب عدة ومنها التقاء مجيع قوات احملاكم يف اجلنوب فقد ظهر لنـا  
وفيها الكثري من الشباب اجلدد الغري , اك بسيط بسبب عدم النضج يف تنظيمها من قبلأن هذه التجمعات ستتوزع رد أي إرب

ومن يعرف ,  حتترم بعض هذه ااميع دولة املؤسسات لذا فلم تكن هناك مؤسسة إدارية يف اجلنوب لتنظمهاكما ملل, منظمني
كيسمايو بدًء من اإلدارة السياسـية برئاسـة    كانت إدارات احملاكم كلها يف, كيف يتقاتل الصوماليني يدرك ما أحتدث عنه

الشيخ شريف والشورى برئاسة الشيخ طاهر واملالية برئاسة عبدالقادر أبو بكر عداين الذي كان مع والده املقعد على كرسي 
ليـات يف  وذا الشكل سيتوىل جملس جديد تسري العم, أما اإلدارة العسكرية الرمسية فقد غاب قادا ألم يف احلج, متحرك
لقد اجتمع كل هذه األفرع يف مبىن لألمم املتحدة على أطراف كيسمايو ملناقشة الوضع اجلديد ومل أظهر هلم ألنـين  , اجلنوب

فهـؤالء  , وكان عبداهللا إيل جي يعلم جيدا أنين ال أحب الظهور أمام هؤالء ألال أسبب اإلحراج ألي أحـد , الرجل املخفي
وكانوا حمقني يف ذلـك وبالـذات   , "ال وجود للقاعدة يف الصومال"افة ويؤكدون هلم بأن كانوا يعملون للقاءات مع الصح

أما الشيخ طاهر فقد كان يعلم جيدا أن أبا طلحة السوداين , اإلدارة السياسية اليت ليست لديها أدىن فكرة عن نشاطاتنا السرية
كما يعلم جيدا أنين املسؤول األمـين  , عن كيسمايووأنه جيهز اجليش للحرب يف جلب والدفاع , هو حاكم كيسمايو الفعلي

وكان يعلم أيضا أن عيسى الكيين هو املسؤول عن اجليش , دون أن يعلم عالقيت باستخبارات احملاكم ينحلركة الشباب ااهد
  .كان علي االبتعاد عن التجمعات والصحافة واحلماسة والترتيب ملا بعد كيسمايو, التابع لشباب احلركة

مقابليت لنناقش , األخ أبو منصور الشيشاين وهو من الشباب الذين فروا من اليمن ومعه األخ أُحد األنصاري طلب
وقد جاءا إىل مقر االستخبارات يف كيسمايو وعملت جلسة مع هؤالء الشباب وطلبـا مـين   , مستقبل وجودهم يف الصومال

فقلت هلـم كالمـا   , ك أمر جيد وما إىل ذلك من الكالم اجلميلالتعاون مع طلحة وعدم التنازع والبقاء يف كيسمايو ألن ذل
أكدت هلم أنين أمني سر القاعدة األم بقرار من جملس الشورى يف اجللسة اليت عقدت يف قنـدهار  , واضحا ال يعرفوا من قبل

عمليـات اخلارجيـة   بعد أحداث أفريقيا وكما أكد يل هذا األخ أبو حممد املصري وحينها كان هو املسؤول عن ال 98سنة 
وبعد ذلك جاءنا طلحة أمريا لنا بقرار من الشيخ الشـهيد أبـو   , مث بعثت إىل الصومال للضرب الصهاينة يف كينيا, للقاعدة

وعندما دخلت إىل الصومال مـن  , حفص املصري وقد تعاوننا مجيعا ونفذنا العملية مث اتبتعدت عن اجلميع ألسباب أمنية حبتة
م كان لدى معلومات واضحة من مجيع أفراد القاعدة األم أن األخ طلحة معزول عن اإلمارة كما أنـين  جديد ملناصرة احملاك
مل أفعـل  ين ووقلت هلم أن األخ طلحة هو حر فقد اختذ قرارات ختصه وانضم رمسيا حلركة الشباب ااهد, لست أمريا ألحد

ع مجيع املسلمني كما أنين ملتزم تنظيميا مع الشيخ أسـامة  ذلك بل أتعاون معها فقط ألنين بكل بساطة مع العمل اجلماعي م
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يأخذون أوامرهم مـن األخ   ينوأعين أن مجيع شباب حركة الشباب ااهد, فال ميكنين أن يكون لدي أمريين يف نفس الوقت
اختذت القرارات الـيت   لذا فقد, متاما كمثلكما ومبا أنين حر يف قرارايت ولست تابعا ألحد, إمساعيل عرايل وليس الشيخ أسامة

وقد تفهموا كالمي , أراها مناسبا هلذه املرحلة واليت تسعى لتأمني الشباب املطلوبون عامليا وتأمني العائالت املهاجرة اليت معنا
يا أخي "وقال يل األخ منصور , هل يتحركون معي أو يبقون مع طلحة؟, وأحسوا باالحراج فشعرت أم يف حتري من أمرهم

, هذا أفضل ما تفعله ألمتك"فقلت له , "د طلب مين األخ طلحة مساعدته يف تنظيم الكمائن فأرجوا أن تتفهم األمرهارون لق
أكدت هلم بأن يتركوا أمر طلحة وأمري فهذه املسألة بسيطة وسنحلها قريبا عندما , "فأنا لن أمنعك من أتفعل ما تراه مناسبا

ألن أبا منصور متخصص يف الكمائن وله خربة طويلة يف الشيشـان  , ء مع طلحةوأكدت هلم البقا, نصل إىل كيامبوين مجيعا
ومن الذين فروا يف السـجن الـيمين يف الواقعـة    , وقد واجه  الروس يف عدة معارك وهو من شباب القائد الشهيد خطاب

قلت هلم كل واحد , اب العربوأنا مل أمانع أن يبقى أحد مع أخينا طلحة السوداين فأنا أعرف جيدا تصرفات الشب, املشهورة
والذي يتعايش مع الشباب الذين يأتون من اجلزيرة جيب أن يفهمهم جيدا وإال سيحصل هناك تنافر ومل , منكم حر يف قرارته

لذا مل أتدخل يف قرارم بسبب محاستهم احلايل فأنا أعلم أن بعد فترة وجيزة ستتغري املواقف وقلـت  , أكن جاهزا ألرى ذلك
وشرحت له سبب حتركي إىل كيامبوين مع العائالت وأوضحت له أن االنسـحاب  , "معه وسوف نلتقي يف اجلنوب ابقى"له 
إم ليسوا من أهل البالد فالقرار النهائي سـيكون  , ورغم اجتهاد املهاجرون لتفادي ذلك فلن يقدروا والسبب بسيط, وارد

لـيت  التغلب على القبلية والعصبية ا بقدرا تومهتم بأن السلطة فلمجرد شعوره, للصوماليني وهذا ما خيفى على بعض شبابنا
جيب أن نتعامل مع الصومالني أـم إخـوة   , وهذا من الوهم على األقل يف هذه املرحلة, جتري يف عروق هؤالء الصومالني

دت لألخ منصور أنين قـد  أك ,مهما زعموا إال من رحم اهللا وقليل ماهم, بداسلفيون ولكنهم لن يبتعدوا عن سلطلة قبائلهم أ
خرجت من جتربة غري بعيدة يف مقديشو فقد رتبت مع شورى احملاكم للبقاء واملقاومة يف داخل مقديشو ولكن ماذا حصـل  

والسبب أن شباب اهلوية كربى قبائـل  , بعد ذلك؟ جاءين إتصال قرب الفجر وبعد خروج اجلميع وكدنا أن نقع يف املصيدة
لذا انسحب اجلميع وهذا سيحصل هنا يف كيسمايو عندما سينسحب شباب قبائل األوغادين إىل  ,مقديشو قد انسحبوا منها

وزيادة على ذلك أن زوجاتنا وأهالينا وأودالدنا معنا فال ينبغي أن نزجهم يف هذه , فال ينبغي للمسلم أن يلدغ مرتني, معاقلهم
  .وال يرحم أبدا ألن العدو الذي نواجهه ال حيترم ال نساء وال أطفال, األحداث

وقبـل  , حتركت بعد هذه اجللسة إىل مقر طلحة ألقابله حىت أوضح له أمري ألنين ال أريد إشـاعات يف املسـتقبل  
التحدث معه كان اجلميع يعلم بقراري ويتعجب مىن ويسأل كيف أخطط للذهاب إىل كيامبوين مـع العلـم أن اجلـيش يف    

بـل تـأمني   , وما كان جيهله هؤالء هو أن احلرب ليست القتال فقط, لبكيمسايو وهناك حتركات وجتهيزات للقتال يف ج
ومل أتراجع عن قراري وذهبت إىل طلحـة السـوداين   , عائالت املهاجرين واجلرحى وجتهيز مأوى جديد هذا أيضا من القتال

أبو منصور الشيشـاين  وعرفت أنه جاء من جلب للترتيبات النهائية وكان يف سيارته فرتلت وسلمت عليه وكان مع األخوين 
مل تعجبـه الفكـرة ألن   , "إنين متجه إىل احلدود وسنأخذ معنا كل العائالت لتجنبها أي خمـاطر "وأحد األنصاري فقلت له 

احلماسة كانت واضحة لدى اجلميع وجتهز كل الناس ليتوجهوا إىل جلب ويعين ذلك أن كيسمايو ستكون فاضية ومن السهل 
ال أدري كيف غاب عن هؤالء أم يواجهون , نزال بعد تنسيق مع القبائل املعادية للشباب يف الداخلاالستيالء عليها بعملية إ

عندما رأيته غري راض بقـراري ودعتـه   , قوات نظامية هلا عمق لوجيسيت مستقر كما أن العدو ألمريكي يزودهم بكل طلب
وهو يعلم أنين رجل أمىن وينبغي أن أفعل , "ت احلربجيب أن جننب كل هذه العائالت ويال"وقلت له هذه هي خطيت األمنية 

وكان جوايب يف منتـهى  , وسألين األخ طلحة سؤال واضحا وكأنه يريد إحراجي أمام منصور وأُحد, ما آراه مناسبا لنا مجيعا
  ألنين كنت قد جلست مع هؤالء, الوضوح
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  هل ستأيت معنا إىل جلب لنرتب الكمني؟ -: طلحة
  "إنين متحرك مع العائالت إىل احلدود, سابقا كما قلت لك" -:يعقوب

ويف هذه األثنـاء اتصـلنا بشـباب    , هم مجيعا وحتركت مسرعا إىل مقر االستخباراتوودعت وسلمت على اجلميع
كما أكدوا لنا أن مقر االستخبارات كان من ضمن أهداف , االستخبارات يف مقديشو وأكدوا لنا دخول العدو إىل مقديشو

أو شيء مهـم فيـه    ا فقد هامجوه بعدد كبري من القوات املختلطة بني صومالية وإثيوبية ولكنهم مل جيدوا أحداجليش اإلثيويب
وجنح الشباب يف دفن وختزين األسلحة الفتاكة ملرحلة , فقد أخلي املقر قبل وصوهلم بعدة ساعات, سوى بعد األغراض املرتلية

قلت , فورا بالضرب وزرع األلغام والبدأ بالقصف بالقذائف اهلاون وغريهاوقد أكدت للشباب بأن يبدأوا , ما بعد االحتالل
ومسعنا بأن اإلثيوبيني تركوا الناس أثناء النهب والسلب متاما كما فعلت , "إا معركة مفتوحة مادام العدو قد احتل املدينة"هلم 

لقد هوجم مقـر شـركة   , ما حيصل تسمى سرقةالقوات األمريكية يف بغداد لكي يعطوا انطباع للحرية وهذا أمر خطري ألن 
تأكدت أن الشعب الصومايل سيعلم وبعد فترة وجيزة الفـرق بـني أن   , الكوكا كوال العاملية وغريها من الشركات الكبرية

 إن كل إحتالل, وأن يكون حتت االحتالل ال ميلك قراره ولو ملك بعض الدنيا, يكون املرأ حر ميلك قراره وهو فقري إىل اهللا
لقد فرحت اإلستخبارات األمريكية وكذلك بعض دول اخلليج التابعة لإلدارة األمريكية لدخول , يف األرض يعين إنعدام لألمن

ومل يبايل هؤالء بالتاريخ وما سيتحدث به األجيال القادمة بأن تأيدهم ذلك وسكوم أدى إىل إرتكاب , األعداء إىل مقديشو
  . اازر يف الصومال
لقد حصـلت بعـض   , لوقت ألحتدث عما جرى لبعض اجلرحى الذين تركوا دون أي خطة يف مقديشولقد حان ا

فهناك قصة عجيبة حصلت بعد انسحاب اجليش والقادة وترك بعـض الشـباب اجلرحـى دون    , الكرامات هلؤالء اجلرحى
ومل أفهم إىل حني كتابـة  ,  األسرفقد سلموا قنابل يدوية دفاعية للدفاع عن أنفسهم ألال يقعوا يف, حراسات أو تأمني يذكر

كـان ينبغـي أن   , لقد قاتل األخ وهو سليم فكيف جيرب بأن يدافع عن نفسه وهو جريح؟, !هذه الصفحات ماذا يعين ذلك
وهذا ما , وأن اجلواسيس سيصلون باألعداء إىل تلك املنازل, "ال سر يف الصومال"خيرجوا من تلك البيوت ألننا نعلم مجيعا أنه 

فعندما وصلت القوات اإلثيوبية يف مقديشو بدأت بتفتيش األحياء اليت اشتهر فيها الشباب وكان التفتيش دقيـق  , عالحصل ف
ومل يكن أصحاا قد اتبعوا اإلجراءات األمنية , وركزوا على البيوت املكشوفة مسبقا من قبل جواسيسهم, ومن مرتل إىل مرتل

لقد , مر إىل األبد وهذا كان شعور اجلميع بسبب األمن واالستقرار يف عهد احملاكمألم شعروا أن لديهم دولة واألمور ستست
مث أنعم اهللا عليهم باحملاكم ولكن ظهر العدو , جرب الصوماليون كل الطرق الشيوعية ومن مث الدميوقراطية الغربية ومل يفلحوا

ا نراه اليوم يف مقديشو هي نتيجـة تلـك األفكـار    فقد رجع بأفكاره من جديد وم, اللدود ألبناء أمتنا وهو الغرب الكافر
فالدمار والشتات واازر ترتكب من قبل القوات اإلثيوبية حبجة , األمريكية اليت تؤكد أن توسيع الدميوقراطية ستكون بالقوة

اذا مينع ااهدون من ومل, من أعطى للغرب احلق يف نشر الدميوقراطية بالقوة؟, والسؤال املطروح هو, احلرية ونشر الدميوقراطية
هل جيوز نشر الدميوقراطية , ما تؤمن به؟ليس هذا من الظلم أن حترم اآلخر أ, حق الدفاع عن أراضيهم ونشر اإلسالم باجلهاد؟

إن ما حيصل يف الصومال هو متاما ما حصل وحيصل يف العراق منذ , بالقوة؟ وال جيوز نشر اإلسالم بالدعوة عن طريق اجلهاد؟
استخدم الغرب كلبـهم املسـعور   ولكن هذه املرة , 1فهناك تنشر الدميوقراطية واحلرية عن  طريق القنابل اليب , واتأربع سن

فقـد  , لقد أخطاء الغرب يف قراراته يف هذه املـرة , واملوجه ضد األمة اإلسالمية وهي القوات األرثوذسكية الصليبية اإلثيوبية
الصوماليني إىل معظم بيوت الشعب وعاثوا فيها فسادا وركزوا وبشكل خـاص يف  دخلت القوات اإلثيوبية ومعها اجلواسيس 

سـواء مـن    ينبيوت اإلخوة امللتزمني بالدين وهم كثر يف الصومال ومل يفرقوا بني من ينتسب إىل حركة الشباب ااهـد 
البيوت وتأكد لنا أن بيت يوسف الـترتاين   لقد دخلوا مجيع, أو من يتبع دينه باتبعا السنة مل يفرقوا أبدا, املهاجرين أو األنصار
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وإن دل ذلك على شيئ فيدل أن جواسيس العـدو كـانوا ضـعفاء    , وعمر خمتار وأبو وفاء سلمت من كل هذه التفتيشات
وإن دل ذلك على شيء فيدل علـى أن هـؤالء   , فلم يصلوا إىل األهداف احلقيقة بل قصدوا إيذاء عموم الشعب, ابنيوكذّ

فلم يتركوا اال ألحد أن يتعرف عليهم وحىت اجلريان مل يكونـوا يعرفـون   , هتمون بأمنيام قبل كل شيئالشباب كانوا ي
  . وقد أكد لنا األخ مهدي كرايت أنه سحب كل شيئ من تلك املنازل, حقيقة ما جيري يف تلك البيوت
وقد ووجـدت  ,  يوسف إىل مرتلففي احدى التفتيشات دخلت قوة صومالية تابعة لعبداهللا, وعودة لقصتنا العجيبة

وتدخل عناية اهللا فقـد فهـم   , وبدال من االعتقال الفورى أرادت هذه القوة أن تشارك االثيوبيني يف ذلك األمر, جرحى فيه
فاحلاكم الفعلي ملناطق عبداهللا يوسف هـو  , صاحب البيت أن الصومالني سيحضرون اإلثيوبني فهم ال يتصرفون إال بأوامرهم

وبعد عـدة  , وهكذا اجتهد صاحب البيت ونقل اجلرحى بسرعة إىل بيت آخر أأمن هلؤالء اجلرحى, )غربي(ثيوب اجلنرال اإل
دقائق فقط وصلت قوة إثيوبية مدججة باألسلحة ودخلت املرتل وسألوا إن كان هناك أجانب أو مقاتلني أو جرحى صومالني 

وقد فتشوا كل البيت , وقال هلم ميكنكم تفتيشه إن أرمت, ل بيتهورد صاحب البيت أن مرتله آمن وليس فيه أحد سوى أه, فيه
واهللا , وال أدري مل التعجب فمن يتوكل على اهللا فهو حسبه, وتعجب اجلواسيس الذين نقلوا اخلرب لإلثيوبني, ومل جيدوا شيئا
ترك ثالث مـن الشـباب    وقصة أخرى حصلت عندما. إن هؤالء ينسون بأن اهللا مع املسلم املتوكل عليه, غالب على أمره

وقد سلم هلم  قنابل دفاعية وقيل هلم بأن , ومل يكن باستطاعتهم النهوض أو املشي أبدا, املهاجرين من جرحى معارك إيدويل
وجيب على أحدهم فتح الباب ـرد  , هناك إمرأة صومالية ستأيت بعد انسحاب اجليش من مقديشو لتأخذهم إىل مكان آمن

أن املرأة  فظنا, لى البابمسع الشباب طرق ع, ور عدة ساعات من خروج قوات احملاكم من مقديشووبعد مر, مسع أي طرق
ولكن مل تكن هناك , وبصعوبة بالغة وبفضل من اهللا فتحه, قد وصلت وزحف أحدهم جبراحه إىل الباب مع شدة التعب واآلمل

وملـا رأى الطفـل األخ   , املهاجرين يف عهد احملاكمإمراة أمامه بل طفل صغري فضويل كان يعلم أن هذا البيت يسكنه بعض 
ومل متر سوى عدة حلظات حىت اجتمع أهل احلي حول , مث فزعا مسرعا وجرى بعيدا, اجلريح جتمد يف مكانه وأنعم النظر فيه

جيـب  , ...إم مسـلحني , ...إم من احملاكم"وبدأت الصياح هنا وهناك , املرتل وكثرت الناس ودخلوه ووجدوا اجلرجى
ومبا أن اجلرحى من املهاجرين , وكثر اللغط يف املكان فالظاهر أن أهل احلي كانوا من القبائل اليت تكره احملاكم, ..."تسليمهم

هل اإلثيـويب  , وانظر كيف انقلبت العالقة بني احملاكم وهؤالء الذين نافقوا وكذبوا على أنفسهم, فيجب تسليمهم لإلثيوبني
كمـا  , وهذا أمر طبيعي يف اتمعات فهناك املنافقون يف كل جمتمـع , يف التعامل مع أبناء شعبه؟ سيكون خريا من الصومايل

, حترك هؤالء بسبب عدم رضاهم لبعض تصرفات بعض الشباب املهاجرون الذين مل يكونوا حتت تصرف استخبارات احملاكم
اهم من ذلك مراعاة ملشاعر بعض مرضى النفـوس  وكانوا يتجولون ويصولون بأسلحتهم يف كل أرجاء مقديشو رغم أننا منعن

إن مثل هؤالء ال حيبـون رؤيتـة األجانـب    , الذين ال يفهمون معىن املسلم أخ املسلم بل يعبدون القبلية والعصبية النتنة فقط
يني حسب مصطالحتهم وهم يتحكمون يف الصومالني ونسي هؤالء املنافقون بأن اإلثيوبني ليسوا أجانب فقط بل كفار أصلي

واألمر األخر الذي جيهله املنافقون اجلواسيس هـو  , كيف م أن يسلموا اإلخوة املهاجرين ملثل هؤالء الناس؟, وحمتلني للبالد
فقد حتدثت التقـارير األممميـة أن   , أن املهاجرين جاءوا للصومال ملساندم وقد أقاموا دولة وكانت عادلة بشاهدت األعداء

مل يهدأ اجلو أبدا فقـد  . للصومالني منذ استقالهلا من اإلستخراب عفوا من االستعمار اإليطايل عهد احملاكم كان أفضل عهد
يستطيعون رمي قنابلهم اليدوية يف مجوع من  فهم وبدن شك ال, الشباب دون حراكارتفعت األصوات يف داخل املرتل وثبت 

بل هم من املسلمني املتبعني لسنة حممد صـلى اهللا عليـه   , إم ليسوا من اخلوارج أو التكفرييني كما يظن بعضهم, املسلمني
وفجأة ظهر شاب ومعه سالح وصوته جوهري مـن نفـس   , وكثر املسلحني يف املكان, وسلم ويفهمون معىن زهق األرواح

ناك وخاف رفع صوته فوق اجلميع وأشار بالسالح هنا وه, "أينهم؟ ماذا تفعلون م؟", القبيلة اليت يف تلك املنطقة وبدأ يصرخ
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, وراماهم يف داخل سيارة مفتوحة خربة, اجلميع من تصرفاته فدخل مسرعا إىل البيت وأخذ الشباب دون أن يتكلم مع أحد
وما مل يعلمه اجلموع هو أن هذا الشاب كان من جنود اهللا , وانطلق م إىل اهول, وتوقف اجلميع وهم يشهدون ما جيري

إىل منطقة فيها بعض شباب احملاكم الذين دفنوا السالح ولكنهم مناصـرين للمقاومـة    وأخذهم, وقد أرسل النقاذ اجلرحى
وهكذا نصر اهللا هؤالء الشباب حلسن نيتهم ولتوكلهم على اهللا وليس بسـبب  , "اهتموا جبرحاكم"وسلمهم اإلخوة وقال هلم 

  .لى اهللا قبل األسلحةبل جيب اإلعتماد ع, ألسلحة وحدها هي اليت حتل األمورفليست ا, محلهم للقنابل
وقد أقمنا يف بيت االستخبارات كما ُجهزت عدة مراكز إليواء القادمني من  06-12-29, ما زلنا يف يوم اجلمعة

وكان األخ أمحد مدويب وايل كيسمايو ومن معه يف إدارته يسعون لتجهيز اجلميع دون وضع خطة أوليـة لوجهـة   , مقديشو
يت معي وبعض الشباب املطلوبني لدى األمريكان فقد سكنوا معنا يف مقر االستخبارات بعيدة أما العائالت املهاجرة ال, هؤالء

وقبل البدأ باجللسات السريعة لتحليل األوضاع طلبت من األخ عمر خمتار بأن يأخـذ السـيارات للصـيانة يف    , عن األضواء
خرج هو . وأن جيلب معه اإلحتياطي من البترول, ويشتري إطارات جديدة وجيهزها لرحلة أطول من األوىل, الورشة الكبرية

فقد و, وبعد الظهر بقليل رجعا إلينا بالطعام وأكل اجلميع بفضل اهللا مث خرجا الكمال مهمتهما, واألخ أبو وفاء لتلك املهمة
كانـت   وهذه العيـادة  ,حتركت بسيارة الفي إيكس ومعي زوجيت وأم حفصه اإلسترالية إىل مستشفى ااهدين يف كيسمايو

وبدأنا نتحدث عن االستراتيجية اجلديدة , وهو من شبابنا وقد فرح لرؤيتنا مجيعا, حتت إشراف األخ الدكتور حممد السوداين
, "وأظن أن اجلميع سيفعل مثلنا, إنين سأجته إىل اجلنوب بأسرع وقت"فقلت له دون أن أخفي خطيت , وكيف سنواجه األمر

وطلبت من أم لقمان , وقد تفهم األمر ألنه يعرف زوجها األخ الشهيد أبو حفصه األسترايلوشرحت له وضع املرأة اإلسترالية 
معي للبيت كي تم األخوات ا كما أخربت آسيا ولقمان ومسية بأن يلعبوا معهـا   ةوأخذت حفص, البقاء معها إىل أن تضع

أما أنا فقد اجتمعت باإلخوة الكينني ورمسنا خطة , ائنويف هذه األثناء اجتمع الشيخ أبو طلحة السوداين بقادة الكم, لتسليتها
ومـن مث  , وكانت واضحة وتوصى بأن تواصل العائالت اليت جاءت من مقديشو سفرها إىل مدينة دوبلي احلدودية, لرحلتنا

رتاين وعمـر  وقد سألين أحد الشباب عن عائليت وعائلة يوسف الت, ريبهن إىل كينيا وتسكينهن يف نريويب واتفقنا على ذلك
, فقلت له بأن هذه العائالت ستغادر معنا إن شاء اهللا, األسترالية وزوجة الشهيد شاكر ةخمتار والشهيد عبدالرمحن وأم حفص

يف إجياد أي حل للعائالت اعتمدوا خططنا ولكن زادوا فيهـا   وعندما فشل بعضهم, أقصى سرعةولكن جيب البدء باحلركة ب
وهذا ما عارضته أيضا ألن املهاجرات سيفضحن أمام اتمع , رات الالجئني الصومالني يف كينيابأن تستقر العائالت يف معسك

ويف هذه املعسكرات منظمات لألمم املتحدة اليت تعلم جيدا حقيقـة هـذه العـائالت    , الصومايل الذي يعرف بعضه بعضا
لتحرك والسفر بسرعة فذهب إىل مقر أمحد مـدويب  ورغم معارضىت لذلك إال أنين طلبت من األخ الكيين التجهز وا, املهاجرة

  .لكي يعلم القرار النهائي عن املهاجرات
كان إحساسي بأن تتحرك العائالت بسرعة لذا أعطيت هذا األخ الكيين الضوء األخضر بأن يتحرك يف أي حلظة أما 

, أم حفصه قد وضعت مولودها بسـالم وقبل املغرب بقليل علمنا بأن , حنن فسوف ننتظر األخ عبد اهللا إيل جي حىت يتجهز
فتعجبت , فتحركت بالسيارة مسرعا ومتجها إىل املستشفى ولكنين مل أجد زوجيت وال أم حفصه وكذلك الدكتور كان غائبا

اتصلت بكل مـن  , كيف أرتب للعائالت اليت معي وغريي يتدخل دون أن يشرح يل ما جيري؟, من هذه التصرفات الغريبة
أخـذن  "وطلبت من الشباب إعطائي رقم الطبيب السوداين واتصلت به ففجأين عندما قال , وجود أهليأعرفه ألعلم مكان 

فقلت له , "إن طلحة قرر ذلك"فرد علي , "إنين مل أخطط لذلك وال أريد ذلك"فقلت له , "إىل البيت املخصص للمهاجرات
ن يتدخل أحدا يف أمين الشخصي ألنين أعلـم حجـم   فأنا ال أحب أ, فعلم وفهم ما أعنيه, "طلحة غري مسؤول عن زوجيت"

لقد أخطأت وإنين "قلت له , لذا أحب أن أهتم بأمري وبأمر أهلي بنفسي, الفوضى وعدم املباالة يف األمن لدى البعض اآلخر
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ر طلحة مل أكن أعلم املرتل الذي اجتمعت فيه املهاجرات لذا ذهبت إىل مق, "أستطيع أن أهتم بزوجيت ويل خطة أخرى معها
وقررت الرجـوع  , ودخل الظالم دون أن أعرف مكاا بعد, وكان هناك اجتماع أخري ومل أهتم لذلك ألنين أحبث عن أهلي
كانت مدينة كيسمايو هادئة جدا ومل تكن هناك حركة فيهـا  , إىل مقر االستخبارات دون السيارة فقد تركتها لألخ الكيين

كنت متضايقا مـن  نا فأخذين إىل مقر االستخبارات وق مر يب سيارة ألخ من إخوانويف لطري, سوى من قواتنا العسكرية فقط
فأسـرعت  , فقيل يل بأا يف الداخل, وعندما دخلت سألت اجلميع إن كانت زوجيت قد رجعت, التصرف العشوائي األخري
فرحت باخلرب , "وصلت من كينيا إن زوجة أخينا يوسف الترتاين"وقبل أن أسأهلا أي شيئ قالت يل , إليها لكي أعلم ما حصل

سـألت أم  , ولكن ما كان جيهله املسكينة هو أننا يف حالة انساحب وسترجع من جديد إىل كينيا إذا تدهور الوضع احلـايل 
, مل يكن بيدي حيلة فالطبيب طلب مين مرافقة األخت أم حفصه بعـد والدـا  "فأجابت , "ملاذا تركِت املستشفى؟"لقمان 

وعندما سألتها عن سـبب  , "يت إىل هنا ولكن فوجئنا أننا يف بيت فيه الكثري من املهاجرات من شىت اجلنسياتوظننت أننا سنأ
كانت زوجات طلحة السوداين هناك فقد حضرت , "كلمإن اجلميع مشغول وال أدري مع من أت"قالت يل , لبها بائيعدم ط

لقد جاء األخ يوسف الترتاين ألخـذ  "فأجابت , "ف أتيت إذاً؟كي"وسألتها , جيمع األخوات من جلب ونزلن يف ذلك املرتل
, ولفت انتباهي أمر أخـر فلـم أرى أم خفصـه   , "زوجته الكينية فأخربته بأنين أريد الرجوع إىل األوالد فأخذين مع زوجته

حتت وصـاية أبـو    طلبت منهم أن ترافقين وكان اجلواب إن هذه املرأة"فأجابت , "أين أختك األسترالية؟"فسألت أم لقمان 
وقد رزقت بولد يف يوم العيد األضحى وكان ذلك يوم , "احلمدهللا الذي خفف عين املسؤوليات"فقلت هلا , "طلحة السوداين
وهذا البطل الصغري سجل تاريخ لنفسه فعندما يكرب سوف يعلم بأنه يتيم ووالده الصومايل استشـهد أثنـاء   , اجلمعة املبارك

, وأنه ولد يف كيسمايو يف آخر أيام حكم احملاكم يف تلك املدينة, القوات اإلثيوبية الغازية لبالده الدفاع عن أرضه وعرضه ضد
وللمعلومة ففي يوم العيد مل حنس بشيئ على اإلطالق ومل نصلى العيد طبعا ألننا يف دنيا أخرى بال شك فـنحن يف حـرب   

ومن يراهن على الرفاهيـة  , ب وأكدوا هلم بأن املقاومة ستستمرأما قادة احملاكم فقد استغلوا الفرصة وصلوا مع الشع, مستمر
بتنـا ليلـة السـبت يف مقـر     , باستقبال الكفار احملتلني فهو واهم ألن الشعب الصومايل لن يرحم احملتلني ومن يتعاون معهم

كون مع أهلـه وبنتـه   فقد وفرنا غرفة لألخوات وأخري ليوسف الترتاين الذي أراد أن ي, وكانت ليلة هادئة, االستخبارات
  . وخصصنا غرفة ألهلي والبنات أما أنا ولقمان فقد كنا يف اخلارج مع الشباب املهاجرين الذين معنا, لوحدهم

وعندما أصبحنا قلت لألوال أننا يف يوم العيد ومل , م كان ثاين يوم لعيد األضحى واجلميع فرحان30-12-2006
ووجدت بعـض الوقـت للعـب    , مالبس فقد تركنا كل أغراضنا يف مقديشويشعروا بذلك طبعا وكانت الصغرية ال متلك 

فآسيا ولقمان أرادا , لقد حصلت مسرحيات كثرية يف غرفتنا, والترفيه مع األوالد يف انتظار األخ إيل جي لكي نتحرك بسرعة
الفالحني فتلف آسـيا العمامـة   فمرة ميثالن , فقد تذكرا أيام البنجاب, بأن أشاهدمها ومها يؤديان بعض املسرحيات الفالحية

وتبني كيف هـي اتمـع الفالحـي يف    , على رأسها وتبدأ بإشارات عجيبة مثل شد الشوارب وتتكلم بالبنجابية الفالحية
وتنطلق أصوات احلمري , مث تغري األداء إىل دور املزارعة املكسينة اليت تركب محارها, البنجاب وحتكم الرجال على النساء فيها

, وطبعا مل تكن مسية لتتركهم يف حاهلم فهي البنجابية املولد واللغة والنشأة فتدخلت يف كل املسـرحية , وما إىل ذلك والديوك
أما أمهم , لقد تعجبت منهم وفرحت كثريا أن لديهم تلك املواهب ويهتمون للثقافات, وكانت هناك رقصات شعبية بينجابية

رر مرارا وتكـرارا يف  ففهمت أن هذه املسرحيات كانت تك, لضحك للمشاهدفقد كانت ساكتة ال تتكلم أبدا بل تكتفي با
فهم ال يدركون حجـم األمـر أن   , لقد تعجبت من قدرات اهللا الذي وهب لنا األوالد لريفهونا أثناء املصائب, عدة سنوات

فقـد  , ي وكذلك لقمـان كانت آسيا تفهم بأنين مطلوب عامل, هناك قوات غازية ختطط لالستيالء على املدينة يف أي حلظة
فينغي أن أتصـرف  , أما أنا فلم أظهر هلما أي ردة فعل ملا يعرفونه, أخربما أمهما قصصا كثريا أثناء وجودهم يف الباكستان
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أريد أن يعيشو كباقي األوالد ويدرسوا القـرآن والـدين والعلـوم    د أن يفزعهم مهما بلغ األمر فكأب حيب أوالده وال يري
ومن القصص اليت كانت حتكى لسمية وهي يف الباكستان أنين كنت أمحم آسيا , يتأثروا بأنين مطلوب عاملياألخرى دون أن 

, وطلبت من أمها أن أمحمها كما كنت أفعـل آلسـيا  , مل تنسى ذلك, ومن شدة ذاكرا ما شاء اهللا, عندما كانت صغرية
  ,:ضحكت كثريا عندما جاءتين أم لقمان وقالت يل

- فهي تعرف أنك كنت حتمم آسيا, ا ال متزحأبو لقمان إ  
  "هل تريد أن أمحمك بنفسي يا مسية؟" -

وهكذا دخلـت احلمـام معهـا    , وكنت قد طلبت من األخ أبو وفاء شراء فستانا جديدا هلا, نعم, كان اجلواب
فر أفضـل األطعمـة   وكنا نو, كان مجيع األوالد يلعبون وميرحون يف باحة البيت, وغسلتها كما أرادت وفرحت جدا لذلك

, لقد كانت مسألة أوضاع النساء تقلقين كـثريا , للجميع ألن لدينا نساء مرضعات وهذا فضل اهللا علينا واحلمدهللا على نعمه
ومل يتصل ا , فهي كانت تظن أنه يف كيسمايو, فقد بدأت زوجة الشهيد عبدالرمحن الكيين تسأل عن زوجها يوما بعد يوم

كنت قلقا من ردة فعلها حول هذا , وكان علي إخربها باحلقيقة بعد أسبوع من استشهاده, دة أسابيعمنذ أن سافر معي قبل ع
استخرت اهللا وطلبت من أم لقمان بأن حيضرها إيلّ يف الغرفة وقد جاءت وجلست , املوضوع ألا حامل ويف شهرها اخلامس

بالتكلم عن الصرب وأجر الصابرين وفضل الشهداء وكيف بأن وافتتحت احلديث , بالقرب من أم لقمان وحبجاا وجلباا طبعا
وبعدها قصصت هلا قصة األخت أم حفصه األسترالية اليت كانت معنـا يف  , اهللا ال يترك عائلتهم بعد استشهادهم يف سبيل اهللا

فقـدت زوجهـا مـن     إن هذه املرأة األسترالية"فقلت لألم هاشم , وقد قابلتها قبل ذهاا للمستشفى لتضع ولدها, السفر
واليوم فرحت ألن اهللا قد وهبها ولدا سيحمل إسم الشـهيد أبـو   , أسبوعني ولكنها ثبتت وصربت وشكرت هللا ملا حصل هلا

كانت أم هاشم ساكتة ومل تكن هناك أي ردة فعل وتشجعت أكثر وحتدثت أيضا عن األخت اإلثيوبية الربيطانيـة  , "حفصه
, انيب اثناء معارك دينصور وزوجته كانت تعيش يف الغرفة ااورة لنا مـع أم هاشـم  وهي زوجة األخ شاكر وقد استشهد جب

فقلت هلا هذا هو الصحيح فكلنا , "نعم إا صابرة ولديها ولد صغري وحامل أيضا"فأجابت , "هل تعرف هذه املرأة"فسألتها 
ر عند السراء ويصرب عند الضراء ويف ذلك جيب على املسلم أن يشك, سنموت وال جيب أن نؤذي األطفال بعد فقدان أباءهم

إن شـاكر مل  "وكانت تسمع كالمي دوء مث قلت هلا , كانت أم هاشم حتمل نفس إسم زوجيت فهي تسمى حليمة, خري له
فبدأت أسرد هلا قصة زوجها وكيف أنه ثبت , "بل كان يف نفس الصف مع زوجك عبد الرمحن, يكن لوحده عندما استشهد

وقلت هلا بأنين أعرف أنه اتصل ا يوم األثـنني قبـل املغـرب    , ة وكان أول شهيد يف تلك املعركة األخريةحىت نال الشهاد
وحتدث معها وكانت هي تلك آخر املكلمات حسب علمي وبعدها دخل املعركة بكل شجاعة وثقة باهللا مث استشهد يف ليلة 

ومل أكلم كالمي حىت بدأت بالبكاء , ه إال اهللا حممد رسول اهللاوأكدت هلا بأن آخر كالم زوجها هو شهادة أن ال إل, الثالثاء
احزين كما شئت فهذا حقك ال مينعك أحـد  ", "لك احلق بأن تبكي لزوجك دون النحب ورفع الصوت"فقلت هلا , اخلفيف
بسي حزنك بل ال حت"فقلت هلا , وهذا هو الصحيح فقد حزن ودمع الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم لفقدان إبراهيم, "منها

وبعد فترة وجيـزة  , وتركتها مع زوجيت وقد ضمها إيل حضنها وهي تبكي دوء, "ادمعي واحزين ولكن كوين من الصابرين
وبعد أن هدأت دخلت من جديد إىل أهلي فقلت هلا أن تسأيل أختها أم هاشم إن كان لدى زوجها أي شيء عندنا فـنحن  

خوة سافروا بأغراض زوجهـا  وكذلك بعض املالبس فأخربا أن اإل, ف مل يرجع هلاوأكدت لنا ان جهاز اهلات, سنرد اجلميل
ولك احلرية بـأن  , وتم بك إىل أن تلد, علينا واجب شرعي للحافظ عليك وعلى جنينك"قلت هلا كالم واضحا للحدود و

ولـن  , على اتصال بك حىت تلـد وسنبقى , تبقى معنا يف هذه الظروف أو تتحركي مع املهاجرات الكينيات املغادرات اليوم
العسكرية فقـد اشـتريناها بعـد    , دوالر وهي مستحقات زوجها 2000مث أعطيتها , "ننساك وإذا نسيناك فلن ينساك اهللا
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وقبل الظهـر أتـاين   . وشكرت اهللا على صربها, وقد اختارت أن تبقى معنا إن شاء اهللا حىت نصل لكيامبوين خبري, استشهاده
دوالر مث طلب مىن أن تـرافقهم   200التحرك مع النساء إىل احلدود فتحدث معي وقدم لزوجة الشهيد  األخ الكيين املكلف

فـأخربت  , ومل أرفض ذلك بل شكرت اهللا أنه خيفف عين هذه املسؤوليات, األخت أم شاكر ألا حتت وصاية األخ طلحة
يكن لدينا أي خرب عن األخت األسترالية اليت ولدت قبل عدة ومل , أهلي بأن خترب أختها اإلثيوبية أا ستغادر مع الدفعة األوىل

م وكانت مكونة من املهاجرات وبعض قـادة احملـاكم   06-12-30حتركت الدفعة األوىل يف يوم السبت املوافق . ساعات
  .اإلسالمية أمثال الشيخ املقعد أبو بكر عداين وأوالده
أم حفصه اإلسترالية ومعها مولودها ومل تكن لوحدها طبعـا  وقد جاءتنا , كان جدول أعمايل هلذا اليوم مليئ جدا

فقد حضر األخ عبدالرمحن ختري وهو مبثابة وكيل وزير الداخلية يف احملاكم وهو طالب علم حمبوب لدى اجلميـع وحيتـرمين   
يا أخي "وقال  األوىل سويدية, جاءين يف املقر ومعه أختني, كثريا وكنت معه يف معارك دينصور وهو كيين من أصل صومايل

, "على العني والرأس"فقلت له , "أن تقبلها يف جمموعتك وهو يف اخلط األول يف جلب وأرجو يعقوب إن زوجها أخ فلسطيين
فأردت أن أعلـم حـدود   , "بلى ولكن زوجها طلب أن تكون معك"فقال يل , "أليست هي من صالحيات طلحة؟"فسألته 

وارحتت لذلك ألنين مل أمشلـها يف  , "إىل احلدود يف دوبلي وهناك سنستلمها منك"ين فأجاب, "أين أوصلها؟"مسؤوليايت فسألته 
وأعجب ما رأيت يف حق هذه , بل سجلت يف اللوايت ستخدلن إىل كينيا ريبا, النساء اللوايت ستواصلن الرحلة إىل كيامبوين

فقلـت  , اجلهاد فرض عني على النساء يف هذه املرحلة اإلثيوبيني واحتجت بأن لتأا حتب دينها وجاهزة لتقا, وبيةاملرأة األور
إمسعي يا أخيت إن اجلهاد فرض عني علينا جيمعا إذا دخل العدو إىل املدينة أما اآلن وهو بعيد "هلا وكانت تتحدث باالجنليزية 

مل تتقبـل املسـألة   , "ندقعنها فيجب أن حنذر وعلى الرجال توىل أمر العدو أما النساء فعلينا محايتهن كما فعل النيب يف اخل
إن اجلهاد سيكون فرض عني عليِك إن غاب الرجال أما حاليتا "بسهولة وكان علي تفهيمها معاين كثريا حىت ترضى فقلت هلا 
وطبعا مل تقبل بكالمي وعندئذ علمت أا حتب زوجها كثريا , "فزوجك يف اخلط وسيواجههم وجيب أن حنافظ على سالمتك

وعندما رفضت كالمي اتصلنا بزوجها وجاء من جلب وأكد هلا بأن تبقى معي يف هذه املرحلـة  , الشهادةوتتمىن لو شاركته 
وقد شعرت باملسؤولية وتذكرت كالم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم , "زوجيت آمانة عندك وجيب أن حتافظ عليها"وقال يل 

أما األخت الثانية اليت جاءت ". ىت تصل إىل احلدود بسالمسأعمل ما بوسعي ح"قلت له , "من ختلف غازيا يف أهل فقد غزى"
وأخـربتين أم  , سألت اإلخوة عنها وعن سبب سحبها يف املقام األول ومل جيبين أحـد , مع عبد الرمحن ختاري فهي األسترالية

ذا أفعل بأم حفصـه  فما, وهكذا ألقيت إيلّ مسؤولية أخرى, "يعقوب سيهتم بِك"لقمان أن طلحة السوداين أرسلها وقيل هلا 
وكان علي اختاذ قرار مصريي هلذه ملرأة , وكما يعلم اجلميع فإن الطريق ال ينفعها أبدا, فهي حديث عهد بوالدة ومن النفساء

  .وجيب أن نشعرها بأننا إخواا ولن نتركها أبدا, املسلمة املهاجرة اليت فقدت زوجها يف سبيل اهللا
ترالية وكانت معي زوجيت وشرحت هلا كيف أن وضعها خطري وال ينبغـي  عملت جلسة سريعة مع أم حفصه األس

فأخربا أننا جهزنا بيتا سريا هلـا  , "سأنفذ نصائحكما"قالت لنا , وقد تفهمت األمر ألا كانت تعبانة جدا, بأن تسافر معنا
, "سيارة فليس لدينا الوقت الكايفامحلي حفصه واملولود واركيب ال"ومل ترفض ذلك فقلت هلا , وملولودها وسوف تتحرك معنا

كان علينا إخفاء أمرهـا للجميـع سـواء    , ي يف مهمة سرية للغايةجوكان الوقت مير بسرعة وحتركت أنا واألخ عبداهللا إيل
والسبب أننا سنتركها يف كيسمايو وميكن العدو أن يصل إليها إن تسرب أي معلومـات  , املهاجرين أو الصومالني وأي أحد

وطلبنا منها أن ختصص غرفة , فذهبنا ا بعيدا إىل بيت احدى األخوات التابعة لالستخبارات ومشهورة بالتكتم, صغرية عنها
ومل يكن يعلم , "وال خترج خربها ألحد, حافظي عليها"قلت هلا , كما أكدنا هلا بعدم إخبار أي كان عنها, لألخت أم حفصه

  . ركنها هناك ورجعنا مسرعني إىل مقرنا ملواصلة جدول األعمالت, ذا املوضوع سوى أنا واألخ عبداهللا إيل جي
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قررنا بـأن نتوجـه إىل   , وفور عوديت عملت جلسة مع اإلخوة الذين معي واتفقنا على اخلطة املبدئية هلذه املرحلة
قنـا أن يكـون   واتف, كيامبوين مهما كانت الظروف فلن نتوقف يف دوبلي ألا قرية صغرية ويكثر فيها اجلواسيس الكينيون

إعطاء كـل أخ  ) بو وفاءأ(الكيين وطلبت من األخ عبد اجلبار , النساء معنا وإذا هدأت األمور سنهرن إىل كينيا إن شاء اهللا
وقلت هلـا بـأن   , أما أموايل اخلاص فقد أعطيته لزوجيت, دوالر لإلحتياط وحتسبا ألي طارئ فرمبا نتفرق يف أي حلظة 300

نفس الشيئ لزوجـة   ناوحولنا بعض املبالغ لزوجيت األخ يوسف التزاين وهن صوماليات كما فعل, آخرحتافظي عليه إىل شعار 
  . احلضرمي املهندس عمر خمتارلة احلرجة ومل ننسى عائلة دوالر هلذه املرح 400لقد سلمنا لكل عائلة , أبو وفاء

وأرادوا معرفة أخر قراراتنا ومل خنـف  , ينتوالت الزيارات ملقرنا من قبل بعض املسؤولني من حركة الشباب ااهد
وبدأت هذه الفكرة هي السائدة لدى اجلميع بعد أن كانوا يعارضونين من قبل عـدة  , على أحد مسألة التوجه إىل كيامبوين

ي وطلب مىن التخفيف وجاءين األخ عبد اهللا إيل ج, وجهزت رحالت حبرية إىل كيامبوين حلمل بعض أسلحة واألطعمة, أيام
فذهبت فورا وعملت جلسة مع املهاجرين الذين معي وفهمت الظروف الراهنة وطلبت منهم أن يقبلوا بالسفر , جمموعتنا عن

وكان مـن واجـيب   , "فأنت أمرينا, لن نتحرك مع أحد غريك"فقالوا يل , عرب البحر إىل كيامبوين وقد رفضوا يف بادئ األمر
ال أحد سيتدخل يف أمركم فأنتم حتت سلطة "فقلت هلم , أن يسبقونا هلناكتفهيمهم أن الوضع يتطلب التخفيف ومن األفضل 

ورغبتهم كما حذرم من الطريق الذي سنسلكه فهو طويل وغري جيد ورمبا لـن نصـل بسـهولة إىل    , "احملاكم يف اجلنوب
وعلمت أم ال يرضون , ينوقد وافقوا بعد نقاش طويل وكانوا ثالثة إخوة أوروبني وأخي وصاحيب عبدالناصر اليم, كيامبوين

إن قيادات احملاكم كلها ستتجه إىل "ففهمتهم أننا يف حرب وجيب أن نتصرف حبكمة وقلت هلم , أن يتأمر عليهم أحدا سوى
وقد وافقوا على األمر وحتركـت معهـم   , "وبإمكاننا أن نسفركم إىل بالدكم من هناك, كيامبوين وستبدأ املقاومة من هناك

طلحة وقابلت األخ أمحد مدويب وأخربته بأن يضم هؤالء مع جمموعة البحر وودعتهم يف بيت أمحد مـدويب  بسياريت إىل مقر 
  .دوالر لإلحتياط الشخصي إىل أن يصلوا بسالم إن شاء اهللا 100وأعطيت كل واحد منهم , على أمل أن نلتقي يف كيامبوين

خرجت مع األخ عبداهللا وذهبنا إىل مقر طلحة وتأكدنا ف, اجلميع قد غادركان دخل علينا الليل وأردنا أن نتأكد إن 
وقد اتفق جملس شـورى احملـاكم   , بأن الرحلة البحرية قد غادرت كما أن الباص اليت حتمل املهاجرات قد غاردت منذ فترة

الكيين مـن  فقد اختاروين مع طلحة وعيسى , قياديني 9بغيايب تشكيل إدارة جديدة لتدير هذه املرحلة احلساسة وضم الس 
وعندما وصلين ذلك اخلرب أوفدت عبداهللا إليهم ليخربهم أنين سأتعاون مـع  , والبقية من إخواننا الصومالني, طرف املهاجرين

وقد اتفق , فسوف نبدأ بالعمل إذا وصلنا إىل كيامبوين بسالم, اجلميع قدر املستطاع ولكنين حاليا مركز على تأمني العائالت
وبعد اطمأن قليب لتحركات العـائالت  , عسكرية يف جلب وفوضوا طلحة لقيادة الكمني يف تلك املدينةالشورى يف العملية ال
ذهبنـا  , طلبت من األخ عبد اهللا إيل جي بأن نعود إىل أم حفصه لنتأكد من وضعها قبل أن نترك كيسمايو, وبعض املسؤولني

, دوال من قبل أبو طلحة العطاءها وقد فعلنا ذلـك  1000سلم يل  إىل املرتل وتأكدنا أا متلك املال الالزم هلذه املرحلة فقد
وحتدثت باالجنليزية طبعـا  , عندما وصلنا يف البيت كانت مضطجعة وحتت بطانياا مع مولودها أما حفصه فقد كانت نائمة

ـ , "إننا سنغادر صباحا وال ختايف ألن صاحبة البيت منا"وهي حتت البطانية فقلت هلا  ة دوال مـن جـييب   كما أخرجت مائ
ختربي أحد أن لديك أموال  فال, هذه مصاريفك ملدة شهر أعطيتها لصاحبة املرتل"وأعطيت لصاحبة املرتل وقلت ألم حفصه 

وتكلم األخ عبـد اهللا  , وقد شكرتنا كثريا, "دوال ستكفي ملدة شهر 100ألن , تعطي أحد أي مال لشراء أي شيءأخرى و
د هلا توفري كل احتياجات الالزمة لألخت املهاجرة وبالذات مالبس التبديل ألـا مـن   إيل جي مع األخت الصومالية وأك

  .ومننا بكل اطمئنان مع وجود احلراسة ومل نبايل إال هللا, ورجعنا إىل مقر االستخبارات, مث سلمنا عليها وودعناها, النفساء
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  االنسحاب إىل دوبلي
  
حصلت , تظارنا لألخ عبداهللا يف مقر االستخبارات كي نتحركوأثناء ا, وقت الضحى, م06-12-31يوم األحد  

حكم احملكمة ولكن تأخرت اإلجراءات إىل أن جي سجني جمرم وقاتل كان ينتظر لقد أحضر األخ عبداهللا إيل , لنا قصة ظريفة
م سـتنتهي عمـا   فلما رأى أن سلطة احملاك, وهذا الشخص قد قاتل أحد أقارب عبداهللا, بدأت األمور تتدهور يف كيسمايو

لقـد  , قريب استلمه من السجن لكي يسفره معنا إىل دوبلي وحيكم هناك من قبل حمكمة القبائل وهو من نفس قبيلة عبداهللا
ومل خيرب أحد بأي شيئ بل أدخلـه يف  , أحضر هذا القاتل يف البيت وقد تعجبنا عندما أنزله من السيارة وهو مكبل بالسالسل

دخل الغرفـة  , وعندما عاد وجهزنا أنفسنا للسفر, أعماله وقد أخذ معه مفتاح الغرفة خرج لتكملةفة معزولة وأقفل عليه وغر
املفتاح "فقلنا له , "هل رأى أحدكم ارم القاتل؟"فخرج إلينا متوترا وبدأ يسأل , لكي حيضر القاتل وفوجئ بعدم وجود أحد

مل , لقد ترك السالسل يف مكانه وهـرب , "رب من الشباكلقد ه"فقال , "والغرفة كانت مغلقة وأنت من يعرف عنه, لديك
لذا متكمن من فكه وانتهز الفرصة ألنه , ينتبه مصلحة السجن أن الرجل كان قد حنف وكانت حلقات السالسل أكرب من يده
, "ا إليه راجعـون إنا هللا وإن"قلت لعبداهللا , يف بيت عائلي فخلع النافذة اخللفية ومل يكن هناك أحد يراقبها وهرب بكل بساطة

وبدأنا نضحك لتلك القصة الظريف فلسنا ناقصني مشاكل حىت نسافر مع جمرم قاتل , وصربته وقلت له بأن يركز على سفرنا
التيوتـا  , جهزنا ثالثة سيارات مدنية, "سوف لن ينجو من اتمع القبلي, قدراهللا وما شاء فعل"وقلت له , لقد كفانا اهللا شره
كما يسموا الصومالني وهي ) عبدي بلي(الفي إيكس الندكروزر مع يوسف الترتاين وكذلك الندكروز و, السرف اليت معي

كما أعطي لنا سيارة للحماية من , من أقوى السيارات وتستخدم يف جيوش عدة دول وميكن وضع سالح مضاد للطريان فيها
من األلغام املضادة للـدبابات يف سـياراتنا وصـواعق     ومحلنا معنا الكثري, نفس النوع وحتمل سالح الدشكا املضاد للطريان

  :أما العدد الكامل لألشخاص فكاآليت, كهربائية وأسلحتنا الشخصية
  األخت السويدية-آسيا ولقمان ومسية-أنا وزوجىت: سيارة السرف -
يد زوجـة الشـه  -عمر خمتـار وزوجتـه  -أبو وفاء-يوسف الترتاين وزوجته الكينية وبنتها حفص: الفي إيكس -

  عبدالرمحن الكيين 
األخ سلمني الكيين وهو من هرب زوجة يوسف الترتاين مـن  -إيل جي وشباب احلماية, 88سيارة الندكروزر  -

لسجن بعـد أن  وقد سجن سابقا يف كينيا لفترة سنتني ونصف يف قضية ضرب فندق الصهاينة يف مماسا وقد خرج من ا, كينيا
 وقد اتفقنا أن يضم معنا يف القافلة, إنه صاحب يوسف الترتاين, شخصيا وال أعرفه جيدا أي عالقة بهليس يل و, برأته احملكمة

  .ألنه ثقة عند يوسف
م حيث كان املسحيون يف العامل حيتفلون بأعيادهم أو مـا  06-12-31خرجنا من كيسمايو يف يوم األحد تاريخ 

الديانة وال أقول يف اجلرمية أو القتـل كـانوا يهامجوننـا يف    أما إخوام يف الديانة وأقول يف , يسمى أيام رأس السنة اجلديدة
وعلى كل حال تابعنا سفرنا ومل نبتعد من مدينة كيسمايو حىت انفجر إطار سياريت وشكرنا اهللا أننا مل نبعد كـثريا  , الصومال

كروزر احململة بالدشكا ونزلنا لكي مث تابعنا السري بأربعة سيارات وبعد ساعة تعطلت السيارة الالند, واجتهدنا يف تغيري اإلطار
واتفقنا على أن نترك األخ آدم بالسيارة لكي يرجع ـا  , نصلحها ولكننا مل نقدر على ذلك بسبب حمركها اليت تعمل بالبرتين

تابعنا السري بكل هدوء واألوالد كالعـادة  . إىل كيسمايو وشرعنا يف تفكيك سالح الدشكا مث ودعناه لكي يرجع الصالحها
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فأضحك قليال وانظـر إىل والدتـه ألرى ردة   , "يا أيب مىت سنصل إىل البيت؟"نوا يلعبون وبني فترة وأخرى يسألين لقمان كا
فريتـاح  , "قريبا إن شاء اهللا يا حبـييب "وجتيبه بكل سرور , فلديها اجلواب الكايف ملثل هذه األسئلة اليت لن تنتهي أبدا, فعلها
حىت اآلن مل جند أي صعوبات بالنسبة للطريق فقد كان جافا وكنا خنشى أن ميطر فيـتغري  . يللقد تعبوا من السفر الطو, الولد
ونزلنا هنـاك  , )بوليس قوقاين(تابعنا السري حىت وصلنا لقرية صغرية متسى , عندئذ سنتأخر كثريا بسبب الطريق والوحل, اجلو

فقد أكدوا لنا أن الشباب واجهوا , ونا املعلومات األخريةوشربنا بعض الشاي وأعطينا األهايل بعض من البرتين والديزل وأعط
كان اجلميع يتحدث عن املعارك يف جلب وعندئذ حتركنا , وتعترب هذه املناطق تابعة لنفوذ قبائل األوغادين, اإلثيوبني يف جلب

وكنـا  , عن الكمـني  مل نكن نعلم التفاصيل, مسرعني لكي نتمكن من الوصول بسرعة إىل دوبلي والتأكد من آخر األخبار
واصلنا السري إىل الليل وبدأت األمطـار وعرفنـا   . اهللا وحده أعلم, هل الشباب قد ثبتوا أم قرروا االنسحاب؟, نسأل أنفسنا

لقد فرح األوالد باملطر وكـانوا يـرددون   , مباشرة أننا سنتعطل فالطريق يقع يف األراضي السهلة الزراعية وهي تتبلل بسهولة
ادعو اهللا أن خيفف عنا ألننا لن نتحرك إذا شبعت ", "اللهم يف الوديان واليابسة" وقلت هلم يا أوالد قولوا , "فعااللهم صيبا نا"

كما اختـذنا اجـراءات احلـذر ألن    , وبدأنا نتباطأ يف السري, "سوداء وسوف نغرز بال شك, إا أرض عجيبة, األرض باملاء
كانت , دنا صعوبة يف التحكم بالسيارات وهي تتحرك لوحدها يف األوحاللقد وج, الصعوبات بدأت تظهر بعد نزول املطر

اجتهدنا يف السري يف الظالم ويف احدى اللفات أسرع عبداهللا إيل جي ألن التباطئ , سيارة عبداهللا يف األمام فأنا فسيارة يوسف
يف حفرة أثناء حماولة املراوغة ليتفادى فأسرعت وراءه دون أن أعرف طبيعة الطريق وفجأة وقعت سيارته , سيؤدي إىل التغريز

التغريز ومل أنتبه هلا بسبب كثافة الغابة واألمطار فأسرعت حملاولة التفادي االصطدام به ولكن ال جمال فقد اجتهـت سـياريت   
 وسحبت سياريت بسرعة ولكن ما ولكي أتفادى التغريز وضعت التعشيقة للخلف, مباشرة إليها وصدمتها بقوة ولكن بتحكم

أما الفي إيكس فلـم  , أنين وقعت يف حفرة أخرى على جانب الطريق ومل أقدر يف سحبها من جديد فقد غرزنا مجيعا حصل
  .تثب كذلك فمجرد وقوفها بسببنا غرزت وراءنا أيضا

  ما حصل يف كمني جلب
  

كشـف  الساعة الرابعة عصر فأمر آخر فقـد  م ويف 2006-12-31يوم األحد  منأما ما كان جيري يف جلب 
واآلن سأسرد رواية أخ كيين مهاجر شارك يف كمني جلب املخصص , العدو الكمني وبدأت معركة غري متكافئة وغري منظمة

ووضعت جمموعـام يف الوسـط واموعـات    , وأنصار ينذكر أم قد قسموا إىل جمموعات مهاجر, لقطع طريق بوؤايل
ومل , ولكن مل يكن خمفي, ه واسترشد بنصيحيت حول فتح الكمني وتطويلهوقد نفذ طلحة خطت, األورومية الصومالية يف األمام
كما أن اإلثيوبيني قد عرفوا كل تفاصيل الكمني عن طريق سؤال عامة الشعب الذين يسافرون إىل , يكن هناك خنادق للجنود

شاة باحلركة كالعادة منتظـرين  وعندما تأكدوا أن الكمني جاهز توقفت اآلليات وبدأت اموعات القتالية وامل, جهة بوؤايل
وقد حضر عيسى لتفقد املهـاجرين  , ومل يكن هناك قائد عام ليشرف على الكمني فلم حيضر طلحة إىل املكان, إسناد املدافع

وغادر بعـده دون أن  , وتثبيت خط األخ أبو حفص الراحاويين الذي أتى من نواحي بيداوا باملشي مع جمموعته املتدربة جيدة
وترك األخ أبو الزبري من الساحل العاج وهو أخ قابلته يف مقديشو يوم قدومه وليس له أي خـربة  , ا من املهاجرينيكلم أحد

 ينكما أن معظم الشـباب املهـاجر  , قتالية ومل يتدرب تلك التدريبات العسكرية اليت تؤهله ملواجهة جيش مثل جيش إثيوبيا
الكمائن وبعضهم تدرب على اجلري ملدة أسـبوع يف املعسـكر ويف يـوم     الذين كانوا يف الكمني مل يتدربوا على تكتيكات

لقـد  , وال حول وال قوة إال باهللا, وبيكام والقنابل 7املعركة فقط تدرب بعضهم على األسلحة ورأوا ألول مرة االريب جي 
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ة شهدها جمموعة علي بصري وعندما اقتربت القوات اإلثيوبي, وقد شهدت بعض من هؤالء الشباب, تدربوا نظريا يوم املعركة
فلم ميتلك نفسه ألن خطة الكمني أن تضرب اآلليات باأللغام , أخونا الشهيد أبو حفص الراحاوين الذي لقن هؤالء الدروس

املزروعة مسبقة مث تليها االشتباكات الفردية ولكنه ورد رؤية القوات اإلثيوبية خرج بسالحه البيكاإمي وبدأ بفتح النار علـى  
وقد , وقاتلهم قتاال شديدا حىت استهد بقذائف الدبابات اليت سارعت إىل الرد وضرب كل املنطقة بقوة, ء الكفار احملتلنيهؤال

وهو , ر وبصدقوهذا الشاب كان يتمىن الشهادة ليل ا, وقد تقطع جسمه كلهوقع على األرض ساجدا هللا سبحانه وتعاىل 
, يف بيداوا بسيارة مفخخة وذكرت ذلك سابقا ونسأل اهللا أن يتقبله من الشهداء من الذين قادوا عملية حماولة إغتيال يوسف

, وبعد بدأ املعركة بدأ أبو الزبري املهاجر بترتيب صفوف الشباب وكان اجلميع قد أكل وتفرق بعضهم للحاجة أكـرمكم اهللا 
منها وأخذ ثالث شباب مـن املهـاجرين   م إليهم ونزل دقاألثناء شهد سيارة الشيخ شريف تتوذكر يل هذا األخ أن يف هذه 
وقبل املغرب مل تكـن  , وكان هو من يقود العلمية بنفسه وحيث الشباب على القتال والصرب, وتقدم إىل األمام بسيارته املليئة

وقد انسـحب الشـيخ   , هناك سوى أصوات الكاتيوتشا ومدافع الدبابات واهلاونات متطر على اإلخوة الذين مل حيتموا بشيئ
وبـدات  , ولألسف الشديد مل تفجر أي لغم يف ذلك احلـني , ف كما فعل ذلك املعلم قاسم الذي كلف بزرع األلغامشري

يف الكمـني  , كما فعل ذلك جمموعة أبو منصور الشيشاين اليت كانت مع طلحة وعيسى, اموعات باالنسحاب من الكمني
عدو أن اموعة الكامنة يف طريق بوؤايل قد توقفـت عـن   وعندما تأكد ال, املخصص للطريق املؤدي من جلب إىل مقديشو

, وأثناء اإلنسحاب محل الشباب بعض اجلرحى, بدأت الصواريخ ترتل بكثرة عند جمموعة طلحة ومن معه, القتال وانسحبت
, دم بسرعةوعندما بدأت تتق, وتأكدت القوات اإلثيوبية أن الطريق مفتوح لكي تفعل بالشباب ما تشاء, وكان الظالم قد حل

واضطر العدو إىل التوقف والتريث , ودمرت آلية إثيوبية, وقفها اهللا سبحانه وتعاىل عندما انفجرت لغم دون أن يفجرها أحد
يسر اهللا للشباب املنسحبني دون نظام وحتركوا بسرعة فائقة متجهني إىل كيسمايو مع  هاوعند, والتقدم ببطئ خوفا من األلغام

وعة الزبري فقد حتركت من مكان الكمني إىل جلب مترجلة بعد أن أخذ عبدالقادر كومنـدوز بعـض   أما جمم, صالة العشاء
فقد أرشدهم أمحد , ومل تقدر جمموعة طلحة املنسحبة من املغرب من الدخول إىل كيسمايو يف تلك الليلة, اجلرحى إىل جلب

ذكر األخ عيسى فيما بعد أن األخ املكلف بانـذار   وقد, مدويب إىل الطريق املؤدي إىل أفمدو وهكذا سارعوا يف االنسحاب
وقد انسحب مع جمموعته بعد العشاء وبعد أن تأكـد أن  , القيادة عن تقدم القوات مل يفعل واجبهم ولذلك حصل ما حصل

أما األخ الذي يروي يل هذه القصة فقـد نزلـت جمموعتـه إىل    , ومل يدركوا أن جمموعة الزبري وراءه, اجلميع قد انسحب
وعندما وصـولوا إىل أول  , وقد ناموا قبلها وبعد صالة الفجر حتركوا إليها, يسمايو دون أن تعرف أن الشباب قد تركوهاك

ودخلوها يف الساعة الثامنـة صـباح   م رفضوا سمايو مل تعد تابعة للمحاكم ولكنهقيل هلم من قبل املليشيات بأن كي, نقطة
, ويف أول األمر استقبلوا باملدائح وقد ظن أهلها أم من احلـبش , رة قطاع الطرقدينة كلها حتت سيطا أن املتأكدوو ,اإلثنني

موعات القبلية , ر الشباب توقف الترحيبات ألن الناس كانوا قد سئموا من معاملة الشباب هلمولكن عندما كبوجد اإلخوة ا
بدأوا بإطالق النـار علـى   أنفسهم ظر ولكي حيموا وتعجب إخواننا من املن, التابعة لربهياليل قد احتلت مجيع مواقع الشباب

ومل , وبدأوا باخلروج ألن مجيع أهل كيسمايو ينظرون إلـيهم , وعندما طلبوا بعض من الوقود رفض طلبهم, اهلواء للتخويف
دة وقد اشتبكت مع قطاع الطرق الذين أرادوا سرقة اسلحتهم ودارت معركة صغرية مل, تعرف هذه اموعات إىل أين تتجه

وعندما خربت سيارم تركت , دقائق قبل خروجها من كيسمايو متجهة إىل دوبلي بعد أن عرفت أن اجلميع اجته هلناك 10
أما املهاجرين فقد واصلوا السفر بسـيارة أخـرى إىل   , مجيع األسلحة ولبس الصوماليني مالبس الشعب ونزلوا إىل كيسمايو

  .وبعد التنظيم حترك اجلميع إىل دوبلي, بلوا مع جمموعات كثرية من اإلخوةوتقا, أفمدو يف الساعة اخلامسة بعد العصر
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اتفقنا أن نعمـل جبهـد كـبري    , بدأنا مبعركة جديدة يف ليلة رأس السنةلقد , وأعود إىل قصة إنسحابنا إىل احلدود
فهي الـيت يف املقدمـة ومل   , أمضينا الليل حنفر ونضع األشجار حتت سيارة عبداهللا إيل جي, الخراج مجيع السيارات وبسرعة

وعندما استعصت علينا سيارة عبداهللا انتقلنا , نستطع أن نعمل أي شيء رغم كل األشغال وتبني لنا أننا وقعنا يف منطقة عجيبة
, إىل سيارة الفي إيكس وحاولنا جاهدين أن خنرجها ولكن دون جدوى فقد غرزت جسم السيارة يف أصل الطني بعمق شديد

فرجعـت إىل سـياريت   , ض يف جدوى العمل ليال فاتفقنا مجيعا أن نرتاح قليال مث نواصل العمل بعد صالة الفجرواستشرنا بع
, نزلت آسيا ومسية للحاجة مث رجعن إىل السيارة, وقلت ألم لقمان بأن جتهز بعض الطعام لألوالد ولألخت السويدية اليت معنا

بدأت , صغرية والظالم هالك يقد هامجين النمل الكثيف دون أن أراها فهأما ما حصل يل يف تلك اللحظات فأمر ال حيتمل ف
وكـان  , تقرصين هنا وهناك ودخلت معركة معها وبسرعة رجعت إىل السيارة كانون فقلت لزوجيت لقد هامجتين النمـل 

لكي أعطـي الفرصـة   و, فقلت هلم ال أحد يرتل من السيارة أبدا فهي يف كل مكان, اجلميع ينظر إيلّ ويضحك من حركايت
ونامت زوجيت واألخت السويدية واألوالد , لألخت السويدية كي ترتاح وترفع جلباا ونقاا قررت أن أنام خارج السيارة

سقف سيارة عبـداهللا ألنـام    واخرت لنفسي, لطريق يف الغابة ومنن هناكأما زوجات اإلخوة فقد فرشنا جبانب ا, يف السيارة
لقد فهمنا أننا وقعنا يف بيوت النمل ونسأل اهللا أن خيرجنا من هذا , اليت كانت اجم كل من يتحرك عليها كي ال تصل النمل

ميكن للقارئ أن يتخيل مالبسي أثنـاء هـذه الرحلـة    . نا فنام اجلميع إال احلراسةعباستسلمنا لشدة التعب ا ت, ساملنياملكان 
مل ألبس أي سروال منذ خروجي , وإيزار ميين,  طويلة األطرافلقد خرجت من مقديشو ومعي قميص قطين, اجلهادية الطويلة
, أضعها خلف كرسي السائق أو جبانيب مباشرة خمازن جبانيب طوال الطريق فأحياناوكانت جعبيت اليت حتمل أربعة , من مقديشو

نه ال جمـال للمالبـس   لقد تعجب الشباب مىن فاجلميع كان يلبس مالبس عسكرية قوية تتحمل األجواء أما أنا فقد عرفت أ
فميزة لباسي أنه بإمكاين تقمـص شخصـية صـومالية إذا    , العسكرية بعد اآلن فيجب أن نتصرف كالبسطاء وعوام الناس

, فما علي إال دفن السالح ومحل املسدس والقنابل خبفية واملشي كالبدو العادي إذا تطلب الظروف ذلك, اضطررت إىل ذلك
  . بل اليدوية وكانت يف سيارة يوسف الترتاينلقد محلنا معنا صناديق للقنا

وبعد صالة الفجر اجتمعنا وبدأنا بالعمـل  , م إا السنة اجلديدة بالنسبة للتقومي امليالدي2007-1-1يوم اإلثنني 
ا أننا ومب, وفتح بعض إخواننا املذياع ليسمعوا أخبار اليب يب سي بالصومالية, الخراج سيارة عبداهللا إيل جي وعزمنا على ذلك

كنا يف رأس سنة اجلديدة فقد احتفلت احلكومات الصليبية ااورة للصومال بأعيادهم وما تبني لنا من األخبار هو أن احلكومة 
إن كينيا وأوغندا وإثيوبيا , وهذا ما حنذره ممن ال يفهم السياسة كثريا, 180الكينية قد انقلبت على احملاكم اإلسالمية بدرجة 

لقد دهشنا عندما مسعنا أن حشود من القوات الكينية تتكاثر علـى  , اتيجية موحدة فيما خيص املسلمني فيهاهي دول هلا استر
حبجة عدم , وما خفي على الناس أن كينيا شاركت يف العدوان بإغالق احلدود على وجوه العجائز والالجئني, شريط احلدود

لقد نسيت كينيا مجيع , اكم هم قادة لشعب بينهم وبينها مواثيقأن رجال احمل ونسيت, رصة لإلرهابني لدخول كينياإعطاء الف
وما خفي أن قوات إثيوبية متكنت من الوصول إىل احلدود مرورا بكينيا فقـد  , تلك املواثيق وستدفع الثمن غالية إن شاء اهللا

ا للصومالني وللدين اإلسالمي ومن يعرف خبث احلكومة الكينية وكرهه, التفت بسرعة واقتربت من احلدود الكينية الصومالية
فكانت اخلطة األمريكية أن تنتشر القوات , فسيعلم أن تلك القوات كانت تتمركز يف داخل كينيا لتتدخل يف الظروف املناسبة

ولكن وبسب أن إثيوبيا ليست لديها حدود مـع جنـوب   , اإلثيوبية على األرض يف جنوب الصومال وهي تدعمها من اجلو
وتكلف فرعون زماننا أعين , إلدارة الكينية واألمريكية إىل خطة إدخال القوات اإلثيوبية من األراضي الكينيةجلأت ا, الصومال

أما القوات , بوش وإدارته بالضربات اجلوية واملراقبة واإلسناد اجلوي والبحري ألم يعرفون أننا نتجه إىل كيامبوين دون شك
باملروحيات ومنع الالجئني املساكني الفارين من ويالت اإلثيـوبيني مـن دخـول     الكينية اجلبانة فقد كلفت مبراقبة احلدود
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, األراضي الصومالية الكينية احلدودية وهي أراضي صومالية تارخيية استقطعت من قبل املستخرب اإلجنليزي وأعطيت لكيينـا 
, ا قد أغلقت كل نقاط احلدود مـع الصـومال  وقد أعلنت احلكومة الكينية يف بداية السنة بأ, وفيها األقراب وأبناء القبائل

كانت مكيدة من القوى الكربى ونسـي  , لتمكن العدو الغازي من تنفيذ جمازره وحبجة عدم متكن رجال احملاكم اللجوء إليها
  .هؤالء أن اهللا يكيد كيدا

احلـدود وقبـل    اجتهدنا الخراج السيارات بسرعة كي نصل إيل, عندما تأكدنا من أن احلرب انتقلت إىل احلدود
وبفضل اهللا استطعنا أن خنرج سيارة عبداهللا بعد جمهود مجاعي مث خرجت سياريت مث تابعنا يف , دخول العدو إىل القرى ااورة

ويف الساعة الثامنة صباحا انطلقنـا مـن جديـد    , لقد تأخرنا كثريا بسبب نومنا يف تلك املنطقة, ذلك سيارة يوسف الترتاين
وبعد الظهر وأثناء توقفنا قليال للتأكد من سالمة سيارة عبداهللا اليت انقطعـت منـها حديـد    , احلدودي قاصدين قرية دوبلي

يف هـذه األثنـاء   , بركة ماء فاضطررنا إىل التوقف وترتيب أمورنا ووقعت يفاجنرت كما أن سيارة عمر املختار , )تالشاف(
وماذا حصل ", "هل انسحب اجلميع بعدنا أم ماذا؟", "ماذا حيصل؟" فسألنا أنفسنا, بدأت سيارات احملاكم متر جبانبنا وتعجبنا

تيوتا هـايلكس  (فقد ظهرت سيارة طلحة السوداين وهي من نوعية جديدة , وكان اجلواب من األمري نفسه, "لكمني جلب؟
لحة لكي يعطين ذهبت إىل ط, استوقفناه وطلبنا منه سحب سيارة الفي إيكس ففعل ذلك بكل سهولة, وقوية جدا) دابل كابن

إنك تعلم جيدا , يا أخي هارون"فقال يل , فتكلمت معه وسألته عما جرى, آخر األخبار وكان بداخل سيارته اإلخوة اليمنني
وكثفت القوات اإلثيوبية املتقدمة , لقد كشف العدو األمريكي الكمني من اجلو, مل يثبت أحدا أمام الكاتيوتشا, أمر الصومالني

بدأ القصف "فقا يل , فسألته عن تفاصيل ما جرى ومل يكن لديه أي تفاصيل, "تشا فانسحب أفراد الكمنيالضربات بالكاتيو
فقررنا أن ننسحب كليا من كيسمايو قبل وصـول العـدو   , مث بدأ الشباب بترك مواقعهم وبدأ االنسحاب دون أي ترتيب

فأجابين أنه يف اخللف مع , سألته عن األخ عيسى الكيين ,ومل أفاجأ مبا أمسعه ألنين انسحبت ملعرفيت أن ذلك سيحصل, "إليها
ودعـت األخ  , ومعهم جيمع اآلليـات كما ذكرت من كيسمايو بعد العشاء لقد انسحبوا قبل , اآلليات والكثري من القوات

  . فتحرك مبن معه, "سنتقابل يف دوبلي"طلحة وقلت له 
يـا  "فقلت له , خ عبداهللا السوداين الذي تعجب من قراريتوبعد فترة وجيزة وصل إلينا األخ عبدالرمحن ختاري واأل

قلت هلم أن قوات الشباب غري منظم , ولكن األمور كانت واضحة منذ االنسحاب األول من مقديشو, "أخي لست مالئكة
سنفعل وقلت له , "جيب يا هارون أن جنلس وندرس كل هذه األخطاء اليت أدت إىل هذا االنسحاب املفاجئ"فقال يل , متاما

حتـرك  , ذلك وبشرته بأمر زوجيت وقلت له بأن الشيخ أسامة خبري ويطلب منا إرسال أخ إليه ليشرح له ما جيري يف الصومال
أننـا   ورغم أم كانوا يف املقدمة إال, اجليمع قبلنا ولكن ما جيهلونه أننا مع الشخص الذي يعرف مجيع شعب املنطقة وطرقاا

قطة ووصلنا إىل قرية صغرية تقع قبل دوبلى وحتسسنا األخبار وشربنا بعض الشاي وفجأة ظهرت حتركنا بعد العصر من آخر ن
حتدثنا قليال مث حترك اجلميع وقبل املغرب وصلنا إىل مشـارف  , تعجبنا كيف أا تأخرت يف اخللف, سيارة طلحة من جديد

 بعيدا عن فوضى اجلـيش والتحركـات  لنا مكانا ودون أن نستريح ذهب عبداهللا وأوجد , دوبلي ومع حلول الظالم دخلناها
وعندما رجع إلينا أخربنا بأن اإلثيوبيني سيدخلون املدينـة يف أي حلظـة بقـوام    , الشباب ألن كل ذلك مكشوف يف اجلو

د غادروا أكد يل األخ عبداهللا وهو من أهايل دوبلي أن مجيع األهايل الذين حيملون اجلنسية الكينية ق, املوجودة أصال يف كينيا
وأطلعته علـى  , قلت له جيب أن نفكر جيدا بأمر العائالت, وشيكةوهذا مؤشر على أن احلرب بدت , دة إىل داخل كينياالبل

, املتبعة من قبل اإلثيوبينياخلطة مكثنا تلك الليلة يف دوبلي وكنت قد درست بسرعة , خطيت وهي الرتول إىل كيامبوين بسرعة
ء وجودنا فيها ولكنهم يضغطون علينا باألخبار لكي ينسحب اجلميع وأثناء اإلنسـحاب يبـدأون   فهم ال يهامجون املدن أثنا

لذا قلت لعبداهللا ننام يف دوبلي ولن يدخلها لعدو الليلة ويف الصـباح  , باملطاردة والضربات وهذا ما حصل منذ تركنا ملقديشو
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فنحن مل نأيت لنبقى يف دوبلـي بـل   , ن رحلتنا التالية طويلةوودعنا وخرج ليجلب لنا الديزل والبرتين أل, سنتحرك بإذن اهللا
وتعترب رحلتنا خطرية بسبب الطريق وشدته وكذلك املراقبة املتواصلة من املروحيات يف نفس , سنغادرها متجهني إىل كيامبوين

ل إىل كيامبوين ألا منطقتنا وعلى كل حال كان القرار السليم أن نرت, الطريق ألنه احلدود نفسه وتنتشر الدوريات الكينية فيه
وكما أن قرار اخلروج من كيسمايو بالعائالت كانت موفقة فقد تشجعت بعدم البقاء يف احلدود املفتوحة لكي , ونعرفها جيدا

ولكن مـا خيططـه   , وكانت خطتنا أن نصل إىل كيامبوين والبقاء فيها وتنظيم املقاومة منها إن شاء اهللا, أمحي نفسي وعائليت
أغراضنا وقد استلمنا حقيبة الشهيد عبدالرمحن الكيين وكذلك جهاز الكومبيـوتر   رتبنا, سان ليس ما يقدره اهللا له أحياناناإل

وسلمت جهاز اهلاتف احملمول لزوجته واحلقيبة وقد تصدقت بـاملالبس لإلخـوة   , )غيت آوي(احملمول اخلاص يب من نوع 
  .مشكلة نام اجلميع خبري دون أي, وأخذت اجلهاز فقط

  

  االحنياز واملواجهات
  

م وبعد صالة الفجر جاءنا عبداهللا وأخذ منا ماسـتطاع مـن األسـحلة واأللغـام     2007-1-2يف يوم الثالثاء 
واتفقنا أن يأخذ السيارة السرف الـيت معـي   , كما أحضر لنا طعام اإلفطار, والعشرات من الصواعق الكهربائية لكي يدفنها

فخـرج  , جلديدة اليت كانت يف احلدود منذ الشهر التاسع وقد خصصت لظروف كتلك اليت منر اويعطين السيارة النيسان ا
السـتعدد  ل, طبيعة الرحلة وصعوبتهاعلى أما حنن فقد تناولنا الطعام مث طلبت من أم لقمان بأن تطلع األخوات , ليتابع أعماله

لقـد آن األوان  , ال متلك مالبس للتبديل ك مسية رغم أاكذلكما فعل آسيا ولقمان و, واستحم معظمنا لتجديد النشاط, اهل
وعندما رجـع عبـداهللا   , لذا جيب تنفيذ القرار بالرتول إىل كيامبوين, فقد اقترب العدو من دوبلي, ألن نواجه الواقع واحلقيقة

, تابعة لالستخباراتحمرك ديزل وخمصصة للسفريات الطويلة وهي ) نيسان بترول(أحضر معه السيارة اجلديدة وهي من نوع 
ملئنا السيارات بالوقود واستلمنا كل أجهزة احلاسوب والكامريات وكل األجهزة الصـغرية املتقدمـة املخصصـة لقسـم     

كانـت  , بعد ذلك حتركنا بالعائالت إىل وسط دوبلي وكانت الساعة تشري إىل العاشرة صباحا تقريبـا , استخبارات اجلنوب
, بدالرمحن السويدية إلدارة طلحة لتنتظر زوجها الذي كان يف اخللف مع قـوات الشـباب  مهمىت األوىل تسليم األخت أم ع

بل أرسل هـؤالء إىل كيسـمايو ومنـها إىل    , وعرفنا بعد ذلك أن تلك اموعات من املهاجرين مل تكن مع القوات أصال 
, هميت واملسؤولية اليت ألقيت على عاتقيوقد انتهت م, أما زوجام فقد سلكوا طريق الرب كلهن, كيامبوين عن طريق القارب

وعندما سألت عن املكان الالزم لتركها قيل , لقد نفذت ما طلب مىن وهو إيصاهلا إىل احلدود كما اتفقنا مع عبدالرمحن ختري
يـويب  يل بأن أتوجه إىل مرتل الشيخ حسن تركي وهناك التقيت بالكثري من املهاجرات ومنها عائلة طلحة والشهيد شاكر اإلث

تعجبت من املوقف ألننا مل خنطط أن تبقى تلك العائالت , وزوجة األسري عيسى الترتاين وبعض العائالت األمريكية واألوروبية
بل أن رب إىل كينيا بأسرع وقت وهذا أمر طبيعي يف كينيا فيكفي أن متلك املال وتفعل ما , املهاجرة والصومالية يف احلدود

نزلت أم عبدالرمحن من السيارة وأدخلتها يف املرتل وكانت تسأل دائما عن زوجها , على وجهك ولن يقف أحد, تشاء فيها
وحتدثت مع أم هاجر زوجة طلحة السوادين وقلت هلـا بعـد   , وأخربا أنه مع اجليش يف اخللف ومل يصلوا بعد, الفلسطيين

كد أورجعت مسرعا إىل نقطة االنطالق ألت, "ليت تتبعهوهي تابعة لطلحة واموعات املهاجرة ا, األخت آمانة عندِك"السالم 
وفعال قابلت األخ الكيين املسؤول عن التهريب وأخربين بأن العائالت كلها قد حتركـت بـاألمس إىل   , من موضوع النساء

سألته عـن  و, وما جاورها) ليبوي(احلدودية لكي خيففوا الضغط فالقوات الكينية واألمريكية تنتشر يف منطقة ) ديف(منطقة 
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ملاذا مل تأخذ معـك تلـك   ", وشكرته, وأكد يل بأم رجعوا لكي يأخذوا البقية, العائالت الباقية يف بيت شيخ حسن تركي
, "إخراجها وأصر بأن تبقى يف داخل الصـومال  السوداين رفضإنين جاهز ألخذها ولكن األخ طلحة "فأجابين , "العائالت؟

ة يتبع خطة إبراهيم شكري وأمحد مدويب اليت تقضـى بإرسـاهلا إىل معسـكرات    وعندما استفسرت املوقف عرفت أن طلح
وكنت قد رفضت ذلك مسبقا ومل أتدخل يف األمر من جديد ألن تلك العائالت حتت إمـرة طلحـة   , )داداب(الالجئني يف 
لت له بأننا سنهرم إن فق, وسألوين إن كانت زوجيت واألخوات الاليت معي سترافقهم, وشكرت اإلخوة الكينيني, السوداين

وقبل , وسلمت عليهم, ولكن من منطقة أخرىفخطة التهريب قائمة , هدأت األوضاع ولكن من منطقة كيامبوين إن شاء اهللا
باشر سفري ظهر األخ طلحة السوداين بسيارته اهلايلكس السوداء وكانت احدى زوجاته الصـومالية  إىل سياريت أل الوصول
مـاذا نفعـل   , ما هي األوضاع؟", نزل وأسرع إيلّ وسلمنا على بعضنا مث سألين, اإلخوة اليمننيكما ركب معه بعض , معه
ولكن و مبا أنه سألين ماذا سنفعل , لقد كان الوضع أشبه بفيلم خيايل وما أدري ماذا أقول له فهو املسؤول عن اجليش" اآلن؟
مث سنتركها يف منطقـة بورغـابو   , ون اآلن إىل كيامبوين بعائالتناإننا متحرك, أخي يف اهللا: "قلت له, فقد أجبته مبا يلي, اآلن

, مث سألين عن املهـاجرات , "أخي تعال معي اآلن سنتحرك سويا حاال, وندخل يف الغابة لنواصل املقاومة إىل أن يفتح اهللا لنا
زوجتك السـودانية ومـن   اإلخوة أخرجوا جمموعة إىل ديف وأخرى مل خترج من ضمنها "فقلت له , وكأن كالمي مل يعجبه

, "أرشدين إيل بيت شيخ حسـن "بل قال يل , ومل يرد علي خبصوص الرتول معي, "ها وكلهن يف بيت الشيخ حسن تركيمع
وقبل أن يتحرك ظهر الشيخ حسن تركي بسيارته التيوتا هايلكس احلمراء , فطلبت من الشباب الكينيون أن يرشدوه إىل املرتل

وحتدثت معه قليال وأخربتـه مبـا   , ح جدا لرؤيتنا فهو حيبين كثريا ولنا تاريخ سابق يف كيامبوينفذهبت وسلمت عليه وقد فر
خ وحتدثا قلـيال مث  وجاء إلينا طلحة وسلم على الشي, وبدا يل أنه جاهز للحركة إىل كيامبوين وقد فرحت بقراره, نويت فعله

ينبغي أن نتحـرك  "قلت له " ما رأيك؟"فأجابين , أي دليل سألت الشيخ حسن عن املوعد املقرر للحركة فليس لديناو, حترك
فهناك الطريان األمريكي وممكن أن تقصف أي قافلة متحركة حبجة أا تابعة للمحـاكم ولـن   , دون أن يشعر العدو بذلك

طأ أن نتحرك يا شيخ حسب معلومايت العسكرية واألمنية من اخل"وقلت له باحلرف الواحد , "يترددوا يف قتل نساءنا وأطفالنا
وطلـب األخ  , "وأنا سأحترك ليال مع اجليش والشباب, حترك أنت اآلن"وهنا انتبه لكالمي جزاه اهللا خريا فقال يل , "كقافلة

بأن يرتال من سيارته ) كولبيو(وقد فعل ذلك وأمر أخني من أهل , عبداهللا منه أن يعطينا دليل من الشباب الذين معه يف السيارة
و ما أفرحين هو اقتناع اجلميع بفكـرة الـرتول   , شكرته لكرمه علينا فهم أهل املنطقة ويعرفون ما جيب فعلهوقد , ومرافقيت

إن الوصول إىل اجلنوب دون تعرض هلجمات هو نصر عظيم , بسرعة إىل اجلنوب وقبل أن تضرب السيارات وتتشتت القوات
فعندما كنا , نه عندما تظهر األزمات نبدأ نتذكر بنصائحنا إلخوانناال خيفى على القارئ أ. ألننا سنحتفظ بأسلحتنا وقواتنا, لنا

تقوية منطقة اجلنوب باألسلحة  نصحت الشباب خبصوصيف مقديشو يف شهر رمضان وأثناء ختطيطنا للهجوم على كيسمايو 
أما كيسمايو فهي للقبائل  ا جيدا قبل احلركة إىل كيسمايو ألن اجلنوب هي معاقلنا وليست حتت سيطرة القبائلهالثقيلة وتأمين

ولكن كان القـرار  , وإن مل ننجح فيكون قد رتبنا أمرنا يف اجلنوب وأسسنا منطقة كيامبوين, فإن جنحنا يف دخوهلا فهذا خري
وكان ينبغي على إدارة كيسمايو بأن تنتبه إىل , كما يعلمه اجلميع بأن تتوجه القوات إىل كيسمايو دون تردد وهذا ما حصل

وين فارغة من األسلحة بعد أن توجه معظم الناس إىل كيسمايو وإىل جبهات دينصور ونسي اجلميـع أن القاعـدة   أن كيامب
  .اخللفية لنا فارغة متاما

م استولت القوات الصليبية اإلثيوبية على بـالد الصـومال ودخلـت مدينـة     2007-1-2يف نفس يوم الثالثاء 
وظهرت اموعات السرية يف كيسمايو يف , بدأت اخلالية السرية بعملها فورا ومل تتأخر املقاومة حلظة واحدة فقد, كيسمايو
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ضربات املتتالية ضد تأخر األمر أكثر من كيسمايو وبدأت املقاومة بعد أسبوع  ومل تتوقف الأما مقديشو فقد , نفس اللحظات
  .القوات احملتلة

وركـزت  , م أن يبقو إن رأوا الصواب يف ذلكقبل احلركة شاورت اإلخوة الذين معي يف الرتول وطلبت من بعضه
على األخ أبو وفاء الكيين فهو يتحدث بالصومالية ومتزوج من صومالية وميكنه أن يبقى يف أي منطقة حدودية دون أن يلفت 

 والشباب, الشيخ حسن تركي, الشباب الكينني, أيب طلحة السوداين, ودعت األحباب كلهم, ولكنه قرر الرتول معنا, النظر
كما أكد يل األخ أحد األنصاري أن األخ , اليمنيني وكان خطط بعض هؤالء الدخول إىل كينيا والسفر من جديد إىل اليمن

) غوانتنـامو (وقصته طويلة فوالده يقبع يف السجن اجلهنمـي املعـروف   , حسام اليمين وهو شاب صومايل ميين وأمه مصرية
فعندما هامجوا البيت يف بيشاور ومل جيدوا األخ الشهيد اليمين أخذوا أبو , عدةوالسبب إدعاء األمريكان أن زوج بنته من القا

أما األخ املطلوب فقد استشهد يف عمليـة استشـهادية يف   , وإىل يومنا هذا يقبع هذا الشيخ يف غوانتنامو دون ذنب, الزوجة
يسى الكيين فلم يكن قد حضر بعـد إىل  وودعت اجلميع إال األخ ع, وكان عالقيت باألخ حسام قوية جدا, داخل أفغانستان

حتركنا بسـرعة الـربق   , ودعت عبداهللا إيل جي وأعطيته بعض العناوين املهمة يف مقديشو ليؤكد للشباب أننا خبري, دوبلي
قطعنا مسافة , وقد حتركنا بسيارتني فقط ومعا الدليلني, متجهني إىل كيامبوين يف سفرية عجيبة حمفوفة باملخاطر من كل جانب

, كيلـو تقريبـا   250كيلو ومن هناك وجدنا مفترق الطريق املؤدي إىل كيامبوين وتقدر املسافة الباقية من اآلن بأكثر من  8
وأحيانا مير الطريق يف وسط , والطريق غري عادي فإما ترايب صحراوي حيرق الكفرات بشدة احلرارة أو وحلي يتعبنا يف احلركة

بعد أخذ كل األسباب توكلنـا  , وهنا ميكننا أن نغرز بكل بساطة مهما كانت قوة سيارتنا, املستنقعات الصغرية املخفية متاما
كان مهـي كلـه إبعـاد    , ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه, على اهللا ألننا جيب أن نبعد النساء واألوالد من ويالت احلرب

  .األخوات واألوالد وكل من يرافقنا من الوقوع يف أي كمني أن هجوم مفاجئ
ويف , واألخ عمر خمتـار الكـيين وزوجتـه   , كب معي يف سياريت اجلديدة زوجيت أم لقمان وآسيا ولقمان ومسيةر

السيارة الثانية كان األخ يوسف الترتاين وزوجته وبنته حفصه وزوجة الشهيد عبدالرمحن الكيين وأبـو وفـاء الكـيين واألخ    
ومل تكن لدينا أي سـيارة مسـلحة   , س أوسع قليال من النيسانوالدليالن وسيارة الفي إيك, سلمني صاحب يوسف الترتاين

تابعنا سفرنا بكل حزم فيجب , مالغأللحماية بل اكتفينا بأسحلتنا اخلفيفة املكونة من الكالشينكوفات والقنابل اليدوية وعدة 
قوات اإلثيوبية كانت تنتظر من فال, ملنطقةألن األعداء كانوا يتحركون ببطئ بسبب قلة خربم عن اأن نبتعد عن هذه املنطقة 

وكانـت تلـك   , ـا انظريا األمريكية اليت يف اجلو لكي تعطيها االحداثيات واملعلومات عن مواقع قوات احملـاكم وحترك 
أما حنن فقد اتبعنا استراتيجية احلركـة  , لذا قررت القيادة يف دوبلي بأن تتحرك القوات ليال إىل اجلنوب, التحركات يف النهار

وكانت سيارتنا مدنية حبتة وحتركنا وكأننا من الشعب فمن يرى نوعية السيارات سيعلم أا مدنية ولن يتمكن مـن  , فيفةاخل
واألمر الذي ال يستطيع أن يفر منه أحد يف الصومال هو االشاعات اليت زم القـوات  , النظر بالداخل ألا شيئا مظظلة كليا

ومن تلك اإلشاعات أن مجيع , عات حول حتركات احملاكم وكذلك حتركات العدوفقد كثرت تلك اإلشا, قبل وصول العدو
لذا ورغم متويه سفرنا إال أننا أدركنا حجم املغامرة فرحلتنا إىل اجلنوب , قادة احملاكم ستتحرك إىل كيامبوين وهذا قبل احلركة

باألسباب واستخار مواله فال ينبغي لـه أن يـركن أو   فاملسلم إذا أخذ , ولكننا لسنا أمة تعبد املاديات أبدا, يف غاية اخلطورة
فهـي  , فاألرض هللا وهو من يتحكم يف اجلو والبحر والرب وال نؤمن ولن نؤمن بأن أمريكا هي اليت تتحكم بالكون, يتردد أبدا

 130لسي فال ختيفنا ا, وال تساوى ذرة من قوة رب السموات واألراضني, ال تساوي جناح بعوضة من ملكوت رب العاملني
إن اهللا وحده من يعلم وقـت اآلجـال   , وما إىل ذلك من أمساء اجلمادات اليت ال حتي وال متيت 52ي ـالبو 140أو السي 

سـنة   17ولو كان موت اإلنسان هو مبجرد وجوده يف أرض اجلهاد والقتال لكنا قد متنـا منـذ   , والروح ملك له سبحانه
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لبترول من سيارة يوسف الترتاين ومل يكن لدينا أي احتيـاط فقـد انتـهت    مل نكن قليقون من شيئ سوى أن تنفذ ا, مضت
  .أما سياريت فكانت نيسان جديدة وقوية ولدينا ديزل إحتياط هلا, احملروقات كلها يف دوبلي

, ا تقابلنا مع السيارة اليت حتمل احلليب إىل دوبلي وهي قادمة مـن القـرى  احملـاورة   بعد عدة ساعات من حتركن
وكـان اجلـو   , واخترت احلليب احلامض ألن فيه صوديوم وملح, لتر 3الكثري من احلليب املعبأ يف جالونات سعة  فاشترينا

لقد ظهرت لنا مشكلة , ساخن جدا وقد صرب األطفال يف كل هذه احملنة وكانوا يدعون اهللا بأن نصل إىل البيت اهول بسالم
كما ظهرت بعض البقع , احلبيبة باحلساسية وبدأت حتك جسمها وانتفخت صغرية يف اليوم األول من رحلتنا فقد أصيبت بنيت

أرادت أن ختفي أملها عـين  , ومل أكن أعلم ذلك فقد كانت تبكي يف اخللف ولكن خبفية ألال أشعر ا, فجأة يف كل جسمها
, "مـا ـا؟  "وسألتها , "اخللف ابنتك تبكي يف"وعندما علمت أمها باألمر عن طريق لقمان فأخربتين , ألا تعلم أننا يف سفر

  "ووقفت السيارة بسرعة وقلت آلسيا, وطبعا عرفت السبب, "احلساسية تتعبها واجلو حار"فقالت يل 
وفرحت جدا عندما طلبت منها ايئ والركوب معي وقد وضعتها , "تعايل اركيب مع بابا يف األمام, آسيا حبيبيت" -

إـا تتـدلع بسـبب    "وقالت يل , وتعجبت أم لقمان من املوقف, يف وهي أحنفجبانيب ومل تكن هناك أي مشلكة فأنا حن
وفتحت هلا املكيف لكي جتـد  , "لقد مرت تسع سنوات وأنا بعيد عنهم, مت حيماد, اتركيها تتدلع يل"فأجبتها  ,"وجودك

, "يا أيب آسيا مريضة"ال يل فضحك وق, "استعد فبعد آسيا سيأيت دورك"وبعد فترة ناديت لقمان وقلت له , بعض اهلواء النقي
وهـذا  , "ال ختايف إا وراثيـة "وقلت هلا , وقد ارتاحت آسيا متاما, فشكرته ألنه قد فهم سبب دعوة أختها للقدوم إىل األمام

فعندما نتناول بعض احلبوب الطبية ترفضها أجسامنا وتسبب احلساسية ويبدوا أا , صحيح لقد ورثتين وأنا ورثتها من والدي
فقـد  , كما أننا إذا لبسنا مالبس خمزونة لفترة طويلة بعد اإلستحمام تأتينا احلساسية وهذا ما حصـل آلسـيا  , ت ذلكورث

اغتسلت يف دوبلي مث أخرجت بنجاب جديد من حقيبة والدا ولبسته ومل تنتبه بأن تلك املالبس فيها أتربة ومغربة بسـبب  
وهذا حيصل معي عنـدما أغتسـل وألـبس    , حلساسة هي اليت جعلتها تتحسسوتلك األتربة اخلفية ا, الطريق والسفر الطويل

ومل تكن هذه املسألة لتمر دون أي , على كل حال سعدت آسيا ألا معي يف األمام, مالبس خمزونة يف الدواليب لفترة طويلة
انتصرت وأخذت مكـان   فقد ظهرت بشدة وأرادت أن تستوىل على مكان آسيا وبعد أخذ ورد, معاضة من األمرية الصغرية

فهي بطبيعة احلال تعلم أا األمرية احملبوبة لدى اجليمع فأمها حتبها جدا بسبب أا ولدا يف الظروف اهلجرة والتـهرب  , آسيا
كان ذلك قبل إعتقال األخ خالد شيخ حممد وهو الذي توىل كل طلبـات أم لقمـان   , من األعداء ويف ظروف أمنية شديدة

تابعنا السفر وبعد العصـر  . وأسأل اهللا أن يفك أسره ومجيع أسرى املسلمني يف كل مكان عاجال إن شاء اهللا وجزاه اهللا خريا
لـذا وقفنـا   , وكان علينا دراسة األماكنة الصلبة لكي نتجاوزها دون التغريز, وفيه مياه كثرية وجارية وصلنا إىل وادي صغري

وقد حاول املرور من نصف الـوادي  , اين أن يتحرك وكنا نراقبه من اخللفونزل اإلخوة ومشو قليال مث قرر األخ يوسف الترت
مشرنا مالبسنا , وبدأنا بأعمالنا من جديد لكي خنرجها قبل الظالم, ولكن توقفت السيارة فجأة بسبب عمق املياه وقلة السرعة

 نبايل فاألهم أن خنرج بسـالم مـن   واجتهدنا كلنا يف اخراجها من تلك املنطقة وأثناء العمل أصيب قدمي ببعض اجلروح ومل
وكنـا  , وبعد حفر ووضع اجلذوع حتت الكفرات وكثرة احملاوالت واملتابعة خرجت سيارته وسحبها إىل خللـف , هذه احملنة

ووضع التعشيقة الثقيلة مث حترك باليسار ومر من األطراف اجلافة وكربنا اهللا وقد , حيناها قد درسنا جيدا املكان الالزم للمرور
ومررنا , مث ركبت سياريت النيسان وهي منخفضة كثرية ولكنها أقوى بكثري من الفي إيكس ألا ال تغرز كثريا, جنح واحلمدهللا

, كيلو فقـط  30سوى مسافة ظالم ومل يبقى بيننا وبني قرية كولبيو بسهولة من تلك املنطقة وتابعنا السفر حىت دخل علينا ال
عب فقد وصلنا إىل األراضي الزراعية ومبا أننا كنا يف موسم األمطار وجب علينا زيـادة  وأصبحت الرؤية صعبة وظهرت املتا

ويف داخل , السرعة ألن الطريق يكثر فيه الوحل والطني وكان علينا شق طرق جديدة يف داخل الغابة لنتفادى أي تغريز جديد
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هذه اإلبتالءات من نزول وحفر وسـحب وربـط   وأثناء كل , الغابة غرزت سيارة يوسف ونزلنا من جديد وبدأنا بأعمالنا
وهـو مـن   ) كَابو ُتكتـا (ها هو األخ لكمكشوف وما 88ظهرت سيارة عسكرية أخرى وهي من نوع الندكروز , وشد

فجميع املعتقلني لدينا يتم اسـتجوام يف  , وكنا نتعاون معه كجهة إستخباراتية, )حريايل(مقديشو وكان مسؤوال عن شرطة 
إنين حتركت لوحدي مـن  "وقال يل , وقد تعجب عندما رآنا وفرح جدا, قبل رفع تقاريرهم للمحاكم) يلحريا(قسم شرطة 

ونزل شبابه وساعدونا يف إخـراج  , "ستكون معنا فهي منطقتنا ونعرفها جيدا"فقلت له , "دوبلي أريد الوصول إىل كيامبوين
قة فنصرنا اهللا وخرجنا من املناطق الطينية وكانـت تغطـي   شفويف منتصف الليل نظر اهللا إلينا بعني الرمحة وال, سيارة يوسف

وخرجنا من الغابة وعدنا للطريق العـام ومل  , تابعنا السيارة العسكرية اجلديدةحتركنا دون أي مشاكل ومث , نصف السيارات
ملشكلة بالتغريز بل أما هذه املرة فلم تكن ا, من جديد) الفي إيكس(ميضى سوى بضع دقائق حىت غرزت سياة يوسف الترتاين 

ونـزل األخ  , وكما يعلم السادة القراء فالسيارة األوتوماتيكية اجلديدة هلا مشاكلها اخلاصة, كانت بتوقف احملرك عن العمل
, عمر خمتار وحاول عمل كل شيئ لتشغيلها بكل وسيلة ولكن عرفنا أن السيارات األوتوماتيكية هلا نظامها التشغيلي اخلـاص 

وأثناء توقفنا من أجل يوسف غاصت سياريت يف الوحل إىل منتصف النافـذة ومل أكـن   , )التوربو(لك نظام وبالذات اليت مت
وملا تعبنا قررنا أن ننام يف وسـط الطريـق إىل   , أسوقها وقتها فقد كنت مشغوال يف احلفر وكان األخ عمر خمتار هو السائق

  .وهذا التأخري كله من فضل رب العاملني, الصباح
م وقـد بـدأنا   2007-1-3إنه يوم األربعـاء  , وملا بزغ الفجر صلينا على انفراد منا يف داخل السياراتنام معظ

ومل يكن الوقت لصاحلنا فقررنا أن نتركها , مبحاولة جديدة يف تشغيل الفي إيكس وهي سيارة جديدة جدا ولكنها مل تشتغل
وفرغنا كل األغراض ووضعناها , األخ الذي انضم إلينا بالليلوراءنا ألن هناك شاحنة عسكرية كبرية وراءنا حسب ما أخربنا 

كان علينا أن نتحرك بسرعة ألننا بكـل بسـاطة يف   , املكشوفة وهي ملونة بلون قوات احملاكم, )كابو توكتا(يف سيارة األخ 
دري هل حترك الشباب إلينا وال ن, وسط الطريق ويف احلدود الكينية الصومالية ومل تكن املروحيات العسكرية لتتركنا يف حالنا

وتركنا السيارة وركبت كـل  , مل يكن لدينا أدىن معلومة عن حقيقة الوضع وراءنا, أو غارت عليهم الطائرات أثناء حتركهم؟
واتفقنا مع  الدليلني أن يبقيا مع السيارة وزودنامهـا  , األخوات معي يف سياريت وركب كل الشباب يف سيارة األخ الصومايل

, "وإذا وصلت الشاحنات العسكرية القادمة من دوبلـي فستسـحبكم  , وبعيدا عن السيارة, ابقيا هنا"وقلت هلما , مباء ومتر
وعلى مشارفها قابلنا بعض الرجال وأرشدونا على الطريق وبعد فترة , احلدودية) كولبيو(واجتهنا مسرعني إىل قرية , وودعنامها

ب عندما رأو سيارتنا ولدينا علم اليقني بأن يف هذه القرية فيها أناس مـن  وقد دهش الشع, وجيزة دخلناها بعد زوال الشمس
ـ كما أن ا, مباشرة مع السي آي إي يتعاملون) مكابلي(قبيلة  لـذا مل  , اجلواسيس الكينيون من أصول صومالية منتشرون فيه

على عدم الظهور ألن ذلـك سـيعطي    نبقى يف وسط املدينة رغم أن القرية كانت ومازالت حتت سلطة احملاكم إال أننا اتفقنا
, "إرهابني يف املنطقة"وال نريد املزيد من اهلجمات اجلوية على الشعب الصومايل حبجة وجود , مربرا أخر للهجوم على القرية

الصومال  فمازال يقاتل األبرياء يف العراق وأفغانستان واليوم يف, إا النغمات املوسقية اليت أتقنها بوش منذ وصوله إىل السلطة
كيـف لـو   , ولو سألت األخ القارئ ومن باب اإلنصاف وليس التطبيق, وال حول وال قوة إال باهللا, حبجة وجود إرهابيني

ألننا أمرنا , اجلواب ال طبعا, هل جيوز ذلك, حبجة أننا حنارب إرهابيني أمثال بلري وبوش, هامجنا العواصم األوروبية دون متييز
وكما نرى , بالعتاد والرأي ومن ليس له ناقة وال مجل يف الصراع اليت بيننا وبني هذه اإلدارات الفاشيةأن نفرق بني من يقاتلنا 

أمـا عنـدما   , تقوم الدنيا وال تقعد, فعندما خيطأ بعضنا دون قصد ويفجر وسط املدنيني سواء يف عواصم أوروبية أو إسالمية
كنت حذرا جـدا مـن   , "أما محزة فال بواكي له", أحد حيرك ساكنايقتل نساءنا وأطفالنا ويهتك أعراضنا يف كل مكان ال 

وأسرعنا من اخلروج يف وسط القرية واجتهنا إىل غابة صغرية فيها معسـكر  , الظهور ألال أسبب أي متاعب للشعب الصومايل
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ـ  ومن الكتا إىل كيامبوين تقـد , كيلومترا 30بـ) الكتا(وتبعد هذه القرية عن غابات , وإدارة احملاكم  45ر املسـافة بـ
كان اجلميع يسـألنا  . ولكننا سعدنا بوصلنا إىل قواعد إخواننا يف كولبيو ذا أن مشوارنا طويل ومل ننته بعدويعين ه, كيلومترا

ولكننا أخربنا اجلميع بأننـا تركنـا دوبلـي دون    , عما جيري يف دوبلي ومل يكن لدينا الكثري من األجوبة حول الوضع هناك
وعرفنا منهم أن الطائرات األمريكية تشن غارات على دوبلي , وة كانوا يتواصلون عرب جهازا الالسلكيكما أن اإلخ, حرب

ن األبرياء دون وجـه  ولكن مل يعلموا أم يقتلو, وهم يقصدوننا دون شك, "قتل اإلرهابيني املطلوبني"وأفمدو وغريها حبجة 
فهذا اجلهـاز الوحشـي   , يت ال أحترمها يف أي حال من األحوالوهذا فشل إستخبارايت آخر لسي آي إيه ال, حق وبعيدا عنا

وعندما سألنا اإلخوة عن القافلة الليلية أكدوا لنا بأن مجيع قيادة احملاكم والقـوات  , يستبيح دماء أمتنا بشىت الوسائل والذرائع
 معنا تتسابق مع العدو فكلما تركنا كانت اموعة اليت, "اللهم استر عليهم", قد حتركت إلينا وكانت قالفتهم مكشوفة للعدو

, وكان على اإلخوة منذ معرفتهم أم مكشوفني, وقد ركز العدو على للقوافل الطويلة املتحركة, منطقة تقصف بعدنا مباشرة
  . كان عليهم ترك السيارة والتحرك باملشي فقط بدال من اآلليات

وبعد أن أكلنا عملنا اجتماع سـريع مـع حـاكم    , الطعامبعد الظهر أرسلنا األخ أبو وفاء إىل السوق وأحضر لنا 
, ومل أذكّره بنفسي, م1997وقد فرح لرؤيتنا ومل يتذكرين ألنين غائب عن كيامبوين منذ ) ديراىي(كولبيو وهو األخ عبداهللا 

وسأل احلاكم , وحركتهم ملقديشوقبل , أشهروكان يعرف األخ يوسف الترتاين جيدا ألن اإلخوة كانوا يف كيامبوين قبل عدة 
إننا نريد الوصول بأقصى سرعة إىل ", وبدأنا نتحدث معه عن الوضع وشرحنا له خططنا, األخ يوسف عن املسؤول فأشار إيلّ

, نسقنا معه بأن يأخـذ النسـاء إىل مرتلـه   , )الكتا(شرحنا له بأن العائالت ستبقى هناك أما حنن فسندخل غابة , "كيامبوين
ومن ناحييت طلبت منه جتهيز اإلخوة املقاتلني وعدم بث اإلشـاعات  , يف هذه املرحلة وأكدنا له ذلكونصحنا بأن خنفي أمرنا 

فصـيلني جمهـزين    وجـود  وبعد فترة أكد لنا, ورفع روح املعنوية لدى اجلنود والتأكد من عدد القوات اليت معنا يف كولبيو
كر من كولبيو رد اإلشاعات ألن ذلك سـيؤدي إىل  وطلبت من احلاكم عدم االنسحاب املب, للحرب وكل جنوده مسلحني

حـىت  , جيب التريث والتواصل مع اإلخوة عرب الالسلكي"قلت له , قطع الطريق لألخوة الذين يف اخللف والقادمني من دوبلي
  ". يصل اجلميع

كمـا  , معهم لقد تشجع اإلخوة الصوماليون عندما رأونا وهذا من عادم فهم يستبشرون خريا بوجود املهاجرين
ألن وجودنا يف املنطقة م السلطات األمريكية اليت بدأت تتحدث لوسائل اإلعـالم  , طلنا من اجلميع إخفاء األمر مهما كان

وإمنا تريد هـذه اإلدارة الفاشـية   , أا ال تريد املساس وإيذاء الشعب الصومال متاما كما يقولون خبصوص العراق وأفغانستان
فلن يرمحوا أحدا حىت الذين اتصلوا م يف , وسنرى قريبا كيف سيترمجون مساعدم على أرض الواقع, مساعدة الصوماليني

السابق وصنفوا من قبلهم  أم معتدلني أمثال الشيخ شريف ومن معه يف اجلهاز السياسي إلدارة احملاكم لن يرمحوا فسـوف  
  .يهامجون بعد فترة وجيزة

  من كولبيو إىل كيامبوين
  

, مجعنا الصالة وجهزنا أنفسنا لنتحرك من جديد وسريافقنا شاب جديد ليدلنا علـى الطريـق  , احة قصريةبعد استر
وودعنا عبداهللا ديرايي ومن معه من الشباب وطلبنا منهم عدم اخلروج من القرية إىل حني وصول اجليش أما حنن فسنتحرك إىل 

وتأكدنا من الكومبيوترات واأللغام ومحلنا معنا طعام ومياه معدنيـة  وقبل احلركة حتققنا من السيارات , )الكتا(معسكر الغابة 
كيلو تبني لنـا   5وبعد احلركة بـ, حتركنا قبل املغرب بقليل وبسيارتني, وناموسيات كثرية ألننا ال ندري ما خيبأه القدر لنا
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قنا من كولبيو وقعنا يف املسـتنقعات  شبه مقفول فمنذ انطال) الكتا(إن الطريق إىل , صعوبة الوصول إىل كيامبوين بالسيارات
ألن اآلليات ال , وتشاورنا مع الدليل وأكد لنا بأن نرجع إىل كولبيو ونترك السيارات ونتحرك بأرجلنا, وبدأنا بالتغريز مبكرا

الرجـوع  لى واتفقنا ع, وال يوجد طريق آخر غري الغابة الكثيفة وهذا مستحيل, يف هذه املسنقعات الطويلة والعميقة مكانة هلا
ت بسياريت يف املياه وقد انفجرت احدى اإلطارات ومبا أنين يف وسط املستنقع وكانـت امليـاه   وأثناء ذلك غرز, إىل كولبيو

وتابعت يف السري , رار يف احلركة لكي ال أغزر يف هذه املنطقة احلساسةمومل يكن لدي أي وسيلة إال االست, تدخل يف السيارة
وتبني لنا عدم , ديد اإلطار ووصلنا إىل منطقة منبسطة قليال وليس فيها مياه فتوقفت لكي نغيري اإلطارأعين حب, فقط) بالرييم(

وكنا نتابع , لذا كان علينا استخدام إطارات الالندكروزر العسكري ونركبها عندي إن أمكن ذلك, وجود أي غيار لسياريت
وقد تبني لنـا أن  , وإيابا إىل دوبلي مث تعود إىل كولبيو مث كيامبوين يف هذه اللحظات حركة املروحيات الكينية اليت تطري ذهابا

السلطات الكينية قررت املشاركة يف احلرب عن طريق قفل احلدود لالجئني ليتمكن األمريكان وأصدقاءهم الصـليبيون مـن   
علم الذنب الذي ارتكبه من انتسب وال ن, اجليش اإلثيبويب بقتل أكرب عدد ممكن من الالجئني الصومالني حبجة أم من احملاكم

يف حني أن األمم املتحدة مل تقدر علـى ذلـك كمـا    , فهم من أوجد األمن واالستقرار يف الصومال؟, إىل احملاكم اإلسالمية
واليوم سيجرب العدو اإلثيويب فشل أصدقاءها وسيلعم حينها أن الصومال ليسـت كمـا   , فشلت اإلدارة األمريكية من قبلها

تكن احملاكم اإلسالمية دد األمن واإلستقرار العاملني كما يكرره األمريكان عندما يريـدون أن يتـهموا الـدول     مل, يظنون
وال يهمنا أمريكا وال األمـم  , وحنن كمسلمني ال نؤمن ذا املبدأ فاألرض هللا وجيب أن ُيذكر اهللا فيها كما أراد, واجلماعات

, وال خناف منهم بل خنشى وخناف من خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا, ة ال نعبدهم أبداألننا وبكل بساط, امللحدة يف هذا الشأن
إن أمريكا أعطت لنفسها احلق يف نشر مبادأها بالقوة مث من , )ال ميلكون موتا وال حيواة وال نشورا(أما سواه سبحانه وتعاىل 

نا أنه إذا مكننا اهللا يف هـذا األرض سننشـر الـدين    واملؤكد لدي, جهة أخرى حتاول منعنا من الدافاع عن أنفسنا وأعراضنا
فإن كانت الدول غري عدوانية فبالدعوة وإن كانـت عدوانيـة   , اإلسالمي كما علمنا ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الم بـل  وال نكرههم يف الدخول يف دين اإلس, ل بأن األرض هللا يورثها من يشاءبامجنا بالسالح فستواجه بالسيوف حىت تق
  ).لكم دينكم ويل دين(وخنريهم بني اجلزية أو قبول الدين , نتركهم ودينهم
نزلنا اجلميع من السيارة مبن فيهم النساء واألطفال وطلبنا منهم اللجوء إىل الغابات ااورة يف اجلهـة الصـومالية   أ

, صومايل والكيين رغم أما من قبيلة واحدةوالطريق هو ذلك اخلط املرسوم من قبل املستخرب ليفرق بني ال, وليست الكينية
لقـد وهمونـا أن ميمنـة    , ومازالت تؤثر يف اتمع املسلم الواحد ويف القبيلة الواحدة) سايكس بيكو(وهذا من خزعبالت 

عـد يـؤمن   ونسي ساسة بيكو بأن التاريخ يتغري وأن اجليل اجلديد من أبناء أمة حممد مل ي, الطريق كينيا ويف امليسرة الصومال
ولو كره الطغـاة مـن الكفـار    , )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(لقد فهمنا أالعيبهم وحنن حدودنا هو , حبدود املستخرب

فترى الذين يف قلـوم مـرض   (, األصليني وأذنام من حكام املسلمني الذين نافقوا واتبعوا سبيل عبداهللا ابن أيب بن سلول
ال يستطيع أي عامل وحىت أولئك الذين والوا احلكام والء عمياء أن يثبتوا لنا , )يصيبنا دائرة يسارعون فيهم يقولون خنشى أن

أما فسقهم وضاللتهم وظلمهم ونفاقهم وخيانتهم وغـدرهم  , إننا ال نكفر أحدا من أهل القبلة إال بشروط, عكس هذه اآلية
ال "كما أم يصرحون بذلك ليل ار ويقولـون  , للعيان ةأمور واضح, بأمتهم وأكل خريام وجتويعهم فكلها كالبدر البادي

فال يظن علماءنا األجالء الـذين جالسـوا   , وكل من يتابع اإلعالم يفهم كالمي جيدا, "نستطيع خمالفة قوانني جملس األمن
هو معجزة اهللا فينا كما فالقرآن , كال إننا نعلم ديننا جيدا, احلكام وأومهوهم أم على حق أننا ال نعرف القرآن أو ال نفهمه
وقد ذكر القرآن املنافقون وهذا يعين أن هؤالء سـيتواجدون  , كان جليل الصحابة والتابعني وسيظل كذلك لألجيال املستقبل
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لقد تواجدوا يف القرون املفضلة فمابالكم بقرننا الذي ميسي , متاما كما سيتواجد ظاملون والفاسقون والكافرون إىل قيام الساعة
  . وسأتطرق هلذه املسألة احلساسة إن مسح يل الوقت بذلك إن شاء اهللا, م كافرا بنعمة ويصبح مؤمنا والعكس صحيحاملسل

مث بدأنا بتغيريه قليال قليال ألن األرض رطبة وميكـن  , أخرجنا املعدات وسحبنا اإلطار اجلديد من السيارة العسكرية
وعندئذ سـترقد السـيارة متامـا    , تستخدم لرفعها أثناء تغري اإلطارات أعين احلديد اليت) العفريت(للسيارة أن تضغط على 
فطلبت مـن  , مل نكد نبدأ العمل حىت بدأنا نسمع صوت املروحية العسكرية وهي قادمة من بعيد, وسيكون ذلك صعبا علينا

, كان يف داخل السـيارات  ونزل من, "ال أحد يبقى داخل أي سيارة, إخرجوا مجيعا من السيارات"قلت هلم , اإلخوة االنتباه
فالشاب ما , ولكن أين ترتل؟, مرت املروحية فوقنا متوجهة إىل قرية كولبيو مث ركزنا على صوا وبدا لنا أا حاولت الرتول

فقلنا رمبا نزلت بعيدا عن القرية ويف املطار وهذا جائز ألن القبيلة اليت تسـكن كولبيـو هلـا    , زالوا فيها وميكنهم مهامجتها
سـرعوا يف  ا"وقلـت للشـباب   , اسية هذه املنطقةباطات كثرية باملخابرات العاملية سواء األمريكية أو الكينية بسبب حسارت

, فدخل عمر خمتار حتت السيارة وبدأ بالعمل كما بدأ األخ سلمني باحلفر, "رمبا رأتنا تلك املروحية وممكن أن ترجع, عملكم
مل متـر فتـرة   , اين فقد طلبت منه التواجد بالقرب من اإلخوات يف الغابة الشوكيةأما يوسف الترت, وكان أبو وفاء يساعدمها

, ومل ندري ماذا تريد بالضـبط , وظهرت فوقنا, وبدأنا نسمع صوا وهي تقترب إلينا, طويلة حىت طارت املروحية من جديد
دخلنا السيارة العسكرية يف الغابة وبقيت وكنا قد أ, وخففت سرعتها ووجهت مقدمتها إلينا وكأن السائق يريد أن يتأكد منا

, شرعت الطائرة املروحية العسكرية الكينية بعيوا الليزارية واملسلحة وامللونة بلون الغابـات , سياريت املدنية املعطلة يف الطريق
لشباب الثالث وطلبت من ا, وكنا نراقبها ونراقب من فيها بكل هدوء, شرعت باالقتراب وحماولة اهلبوط ولكن ببطئ شديد

ال ختـافوا منـها وال ترتبكـو    , جيب أن نشعرهم أننا مدنيون, استمروا يف احلفر"الذين كانوا حيفرون جبانب السيارة ما يلي 
لذا من الصـعب  , ومجيع أسلحتنا كانت داخل السيارات, وبفضل اهللا علينا أننا كنا نلبس مالبس مدنية, "استمروا يف العمل

وقد ارتاحت لرد , واستمر الشباب يف احلفر وكأننا مل نرها ومل تم ا, وكنت أقرب واحد للباب, حيةمتييزنا من داخل املرو
, ع أي صوت آخر غـري صـوت حمركاـا   مال نسو, لت وأصبحت يف األعلى مناونز, فعلنا فبدأت باالقتراب أكثر فأكثر

كنا نـرى الكـابنت   , ذا املوقف من عدوك اجلريئختيل أخي القارئ ه, واستمرت يف الرتول واخنفضت حىت صارت مبستوانا
حيث , لنحلة عندما تثبت يف مكان واحدوثبتت املروحية كا, ء يف املقدمةومساعده خبوضتهما العسكرية ونرى العيون احلمرا

ذا املوقـف  كان علينا اختاذ القرار الصائب هل, ا الكابنت لسيارة النيسان مباشرةهووجه, احملركات تعمل ولكنها ثابتة جبسمها
رغم أا مع والدا بالقرب من الغابة إال أـا  لقد فزعت ابنيت مسية , نا أي شيئألننا ال نريد أن يعرف العدو ع, وليكن حبذر

طلبت من يوسف أن يبعـد اجلميـع   , ونظرت آلسيا ولقمان وأمهم وكانوا مدهوشني من املنظر, "بابا, بابا"كانت تناديين 
وكل واحد منا كـان  , "أم لقمان ابتعدي... ادخلن الغابة...يف الغابة", وبدأت األصوات تتعاىل, أكثرويدخلهم الغابة أكثر ف

ومل تتجرأ بأن تعرب الطريق ألم , إا مروحية عسكرية وميكنها أن ترمينا بأي شيء, ينادي من هو أقرب حىت ال تكون كارثة
وواهللا إننا ال نتمىن لقاء العدو وبالـذات  , يها إلننا ال ننتمي لبيكوأما حنن فسوف نعرب الطريق إل, )سياكس بيكو(يؤمنون بـ

مل يكن ذلـك  , ولسنا ممن يدير ظهره للعدو عندما يلقاه, ولكن العدو مل يتركنا يف حالنا, عندما تكون زوجاتنا وأوالدنا معنا
, "ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا, منو لقاء العدوال تت"صحيح أننا نتجنبه قدر املستطاع استجابة لوصية رسول اهللا , من شيمنا أبدا

هل سـنختار  , كان علينا أن نثبت مادام العدو هو من اختار املواجهة وكأن اهللا أراد أن ميتحننا أمام أطفالنا وزوجاتنا وأموالنا
نـاؤكم وإخـوانكم   قل إن كان أباؤكم وأب(الدار األعلى أو الرجوع للخلف من أجل أوالدنا؟ وهنا جتلى لنا اآلية الكرمية 

 وأزواجكم وعشريتكم وأموالٌ اقترفتموها وجتارةٌ ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إلكيم من اهللا ورسوله وجهاد
فاألوالد والزوجة سيعيشـون  , لقد اخترنا اهللا ورسوله) يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني
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واألمر الثاين وكأن اهللا أراد أن يري تلـك  , )فال تلوهم األدبار(أما حق اهللا فيجب أن نلبيه , عنهم أبدا بعدنا واهللا لن يتخلى
فقـد  , النسوة كيف تكون املعركة وكيف أن أزواجهم يعملون جاهدين وحسب استطاعتهم من أجل محايتهن وحريتـهن 

نسيات منا وطلب من األقارب عدم التكلم معنـا ووضـعت   وسحبت اجل, )ربنا اهللا(أخرجنا من ديارنا ال لشيئ إال أننا قلنا 
أهال وسهال إنك يف الصومال وأنـا  "أن نستقبله بالورود ونقول له , فماذا يظن العدو أننا سنفعل؟, الرقابة يف كل من يعرفنا

احلديـد  ", النـار سوف نواجهكم باحلديد و, ال واهللا, "؟وهؤالء املهاجرون من املطلوبني, كيهارون فاضل املطلوب األمري
كان هذا شعارنا يف رحلة االنسحاب ال ينبيغي ألحدنا أن يستسلم وهو ميلك ما يستطيع , واهللا, نعم, "والنار بالنار, باحلديد

  . وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها, الدفاع عن نفسه
كيف لـو  "ختيلت , فيلما يف هذه األثناء دار يف خميليت فكرة عجيبة وكنت سرحان يف أعماق خيالية وكأنين أشاهد

لقد مرت هذه األفكار كالربق , "ونومتنا مجيعا واستيقظنا وحنن يف سجن غواتنامو اجلهنمية, رمت هذه املروحية قنابل غازية
اخلها ومل أتلفظ فما وجدت نفسي إال بد, كانت أبواب السيارة النيسان مفتوحة, يف خميليت وكان علينا اختاذ القرار الصائب

سحبت أول سالح كان أمامي وتبني أنه سالح األخ يوسف الترتاين وكان لديه خمزن , به الشباب مبا سأفعلومل أنت بأي كلمة
انطلقت مباشرة إىل , ...مث بدأت أكرب اهللا بأعلى صويت... عمرت السالح ... فتحت األمان بسرعة... , يسعى أربعني طلقة

وكـان علينـا   , وكنا على مستوى واحد فهي قد نزلت كثريا لقد اقتربت جدا, املروحية اليت كانت كالنحلة الواقفة يف اجلو
اهللا ", وبدأت األصوات تتعاىل بالتكبري من الغابة ومـن كـل مكـان   , وبدأت بالرمايات وأنا أكرب اهللا بأعلى صويت, إبعادها
للكابنت واسـتمريت يف الرمايـة    ووجهت السالح, أصوات النساء واألودالد وكل الشباب, "اهللا أكرب... اهللا أكرب... أكرب

شخص بدوي مبعوز خيـرج  , وانتبه الكابنت لذلك ودهش ملا يراه, وكانت مقدمة الطائرة الزجاجية الدائرية مضادة للرصاص
واجهتها بإمياين , أمتار 10مل تكن املسافة أكثر من , لقد اقتربت منها جدا, سالحه مث يتجه إيل مروحته مسرعا ويبدأ بالرماية

ولكن ما شهدناه كانـت كرامـة مـن اهللا    , فماذا عسى أن يفعل الكالشنكوف أمام املروحية العسكرية؟, س بسالحيولي
لقد هزت طالقات الكالشنكوف مقدمة الطائرة وكانت الرصاصات تطري هنـا  , للمستضعفني الذين معنا من النساء واألوالد

, وبدأت املروحية تتراجع أمام نريان الكالشـنكوف الواحـد   ,وهناك ولكنها مل تقدر على االختراق رغم تصويب للكابنت
وبدأت ترتفـع بسـرعة   , لقد لزمت مكاين واستمريت يف استهدفها, ومسعت صوت الكابنت وهو يصيح وال أدري مبا يقول

 وبدأت أستهدف منطقة الوقود عسى ولعال, درجة للخلف وأصبحت اجلهة السفلية للمروحة فوقي بزاوية 45ولكن بزاوية 
ال حتسـنب احلـرب   ", واستمريت يف االطالق حىت هربت كالنعجة تفر من األسود, أن نصيبها وهي تتراجع بسرعة وبسرعة

وياليت قالوا مقالتهم هذا للغزاة األمريكان الذين , هكذا قال الكويتيون للصدام, "إحنا إذا دندنت طبول احلرب دندنا, جيهلنا
اختفت املروحية , مل تتجاوز هذه املعركة الدقائق املعدودة, معركة رغم سرعة العملية لقد كانت ساحة, حيتلون بالد اإلسالم

وليست لدى جنودها أي جتربة حربيـة أو  , إننا نعلم جيدا نفسية القوات الكينية فهي من أجنب القوات يف أفريقيا, بال رجعة
وبعد أن اختفت املروحية كانت بعض األصـوات  , فقطفعقيدم الوحيدة املرتب الوفري يف آخر الشهر , عقيدة قتالية واضحة

... اهللا أكرب... اهللا أكرب", مستمرة يف الفرحة والتكبري وعندما انتبهت لذلك  رأيت آسيا ولقمان ومها يقفزان ويكربان فرحة
, سبا أننا يف فيلم بينجـايب هل ح, مل أدري ما ظنهما باملوقف؟, "اهللا أكرب يا أوالد"فرديت عليهم , ..."اهللا أكرب... بابا...بابا

ومن ميت , إا حقيقة, هذا ليس فيلم هوليوود"قلت يف نفسي , لقد تعجبت من شجاعتهم, وجيب أن يكون هناك مشجعني
لقد نصرنا اهللا نصرا مبينا بفضله , واهللا موالنا وال موىل هلم, إال أن قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار, "ال يعود ليصور فيلما آخر

, "رمبا ترجـع املروحيـة؟  , ماذا نفعل اآلن يا يعقوب"وتعجب الشباب مما رأوه وأسرع يوسف الترتاين إيلّ , بحانه وتعاىلس
وأكدنا للجيمع بأن يأخذوا ما يستطيعون محله مـن مأكـل وسـالح    , "جيب أن خنلي املنطقة بسرعة, طبعا يا أخي"فأجبته 
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وأما عائليت فلم تكن لديها أي محولة سوى , لنا يف منطقة خففنا من محولتناوكلما نز, ورصاص ومتاع ألننا سنترك السيارات
ولبست سالحي وجعبيت اليت حتمل , أخذت حقيبة عائليت من السيارة وجالون ماء سعة ثالثة رتل, ما يلبسونه وحقيبة صغرية

باب الصوماليون فقد قطعوا شـوطا  أما الش, وكذلك فعل اإلخوة األربع يوسف وعمر خمتار وأبو وفاء وسلمني, أربع خمازن
ومل تكن كولبيو بعيدة , األجهزة واألطعمة والسياراتني يف نفس املكان, وتركنا كل شيئ, كبرية يف الغابة مع النساء واألطفال

, ابـة وكانت معنا أختني صوماليتني وأزواجهما قد سبقامها للغ, ودخلنا يف الغابة بعد أن تأكدنا أن اجلميع معنا حتركنا, عنا
السيول والفيضـانات الـيت    أشهرلقد كنا يف , فاملاء يف كل مكان, حتركت مبعوزي وفنيليت ودخلنا الغابة املليئة باملستنقعات

سنوات وهي من أقـوى   4ثر من لقد استخدمتها ألك) لكاتا(وانقطعت خذاءي , شردت اآلالف يف منطقة جوبا السفلي
, ماذا أفعل اآلن واملنطقة كلها مليئة بالشوك. أخرجتها ورميتها فقد انتهت دورهاو, األحذية ولكن مل تتحمل أكثر بعد اآلن

ووجدت نعال , فتحت حقيبة زوجيت ألنظر إن كان فيها نعال, وعندما كثر األمل يف قدمي, بدأت أسري ببطأ ولكن خبطاة ثابتة
ستها من شدة األمل وأدخلت السبابة والكـربى  ويا عجبا لقد لب, إا خمصصة البنيت مسية, من البالستيك ولكن ختيل حجمها

وقد كـربوا  , وتابعنا املشي إىل أن وصلنا إىل معسكر اإلخوة, فقط ومحلت جسمى على قدمي ألال تلمس بطن قدمي األرض
مد واحل, وبعدها اجتهت إلينا, وأكدوا لنا بأن الطائرة كانت قد نزلت يف أطراف كولبيو وال يدرون ماذا فعلت هناك, لرؤيتنا

, اهللا أننا واجهناها فسوف يفكرون ألف مرة قبل مراقبة الطريق من جديد لذا جيب أن نتحرك بسرعة إىل كيامبوين دون تأخري
فذهبت لبيت عبداهللا ديرايي مسؤول , ومل أهدأ حىت ذهبت إىل املرتل الذي فيه النساء واألوالد ألطمنهم, إا فرصتنا للحركة

ت آسيا ولقمان يف كوخنا الصغري وجاء, باب وعلت على وجهها الفرحةمان بصويت خرجت للوعندما مسعت أم لق, كولبيو
كما طلبت األمرية الصغرية البقاء معي يف كوخنا الصغري ألا خائفة جدا من صوت الطائرات وقصصت هلا قصصا وحاولت 

لقمان وآسـيا يتسـالن   أما , من جديد ا جاءت سوف نضراوإذ, أن أفهمها أا طائرات عادية ال تسمن وال تغي من شيئ
ميكن أن حيصل أكثر من "ولكنهن ثبنت وقلنا هلن , لقد فزعت األخوات من املنظر, ويتحدثان بتلك القصة اليت حصلت هناك

  ". ألن طريق اجلهاد ليس سهل, ذلك
قوات األمريكية اإلثيوكينية مبا أننا فشلنا يف الرتول بالسيارات وجب علينا عمل ترتيبات أخرى للنجاة بعائلتنا من ال

وكانـت املعلومـات   , وبلّغنا عبداهللا أن خيتار لنا شاب يعرف التهريب ألننا سنهرب زوجاتنا عرب كولبيو إىل كينيا, املشتركة
أمل يعلم هـؤالء  , وكأننا سنمر أمامهم ونسلم عليهم, األولية تتحدث عن وجود اآلالف املؤلفة من القوات الكينية يف احلدود

لقد انتشر , وهذا من ضعف اإلنسان, أرض اهللا واسعة وال يوجد أي دولة يف العامل تستطيع أن حتمي حدودها مهما فعلت أن
فال ينبغي أن يعرف العدو أن من هامجها هم مـن املهـاجرين ألن   , خرب اهلجوم على املروحية يف القرية وكان علينا التصرف

  .نيذلك سيعطي مربرا أقوى للوحوش بضرب املدني
أخربت األخ عبداهللا ديريي بأن يرسل الشباب لسحب السيارتني وإخفاءها يف مناطق القبائل وإذا هـدأت األمـور   

أما حنن فقد انتظرنا الشاب الذي أرسلناه , كما طلبنا منه إخراج كل األغراض منها, فتسلم ألخينا عبداهللا إيل جي يف دوبلي
أثناء ذلك فتحت جهازي احملمول وألغيت كل املعلومات , )هولوكو(ة لنساء إىل قرينيا وكيفية ريب اليستطلع الطريق إىل كي

حمرك أقراص حممول وقد تركناه يف مقديشو ولكنين  مومل يكن هناك الكثري من املعلومات ألننا كنا نستخد, مهمة اليت ختصنا
وكان ذلـك أثنـاء   , األخ يوسف الترتاينوجدت فيلما وثائقيا عن بعض التدريبات يف شواطئ مقديشو وقد ظهرت فيه أنا و

ألننا نعلـم  , وقد استخدمت برنامج خمصص إلذابة امللفات وليس إتالفها, جتربة صاروخ روسي الصنع يستخدم ضد الدروع
وتركـت بعـض   , جيدا أن اخلرباء يف جمال احلواسيب يستطيعون إعادة امللفات امللغية أما تلك اليت قد أذيبت فال جمال لذلك

كما تركت بعض الصور اجلويـة لعـدة   ,  اعتقل سابقا يف كيسمايولالجئني صومالني كان قد صورها صحفي كيين الصور
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وبفضل اهللا مث ذا الربنامج , مناطق يف الصومال وغريها وهذه الصور متوفرة لدى اجلميع فقد استخدمنا حمرك غوغل الجيادها
لقد ,  منا وتدريسها قبل إرسال أي أخ إليها من أجل االستطالع امليدايناستطعنا أن نشاهد الكثري من املناطق واألهداف اليت

, أما هم فقد طوروا هذه الربامج حملاربة الدين والتجسس على املسلمني يف دارفور وغريها, سهل العدو علينا الكثري من العمل
ل التجسسي سهل على ااهدين الكثري من إن برنامج غوغ, )فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون(ولكن اهللا يقول 

فيمكنهم رؤية األهداف مبجـرد كـبس زر   , فاجليل اجلديد ال حيتاج إىل الوصول إىل األهداف ليتأكد من أشكاهلا, املتاعب
واجلواب , عندما تأكدت من مسح كل شيئ أقفلت اجلهاز ورمبا يتساءل القارئ عن نشاطنا اإلستخبارايت يف مقديشو, واحد
ا مل حنفظ أي من أعمالنا يف أي جهاز ثابت فناشط االستخبارات وهويات اجلنود العاملني فيها قـد وضـعت يف قـرص    أنن

  .لذا مل أترك يف جهازي أي دليل يكون سببا يف إيذاء أي أخ مستقبال, وقد تركناه يف مقديشو, خارجي خمصص لذلك
لقد استغل الوضع واختفـى ومل  , )هولوكو(يأخذنا إىل  انتظرنا إىل أن حل الظالم ومل يعد الشاب لذي اتفقنا بأن

, فكان علينا مواصلة اخلطة األوىل وهي الرتول إىل كيامبوين بزوجاتنا دون السـيارات , يعد وهذا حيصل كثريا أثناء الفوضى
أن تعتقل النساء لذا كنا مستعدين ب, "أخف الضررين"كانت نظريت لألمور هي , كل ما يهمنا أن حنمي األطفال والنساء أوال

لقـد  , ألا لو اعتقلن أثناء معركة سيعطي ذلك انطباع بأن مقاتالت ويف احلقيقة هن غري ذلك, يف كينيا بدال من الصومال
جة الشهيد عبدالرمحن حتمـل بطاقتـها   وزوبعضهن كينيات ف, ية دون استثناءاخترنا بأن رن إىل كينيا ألن جيدن السواحل

أما زوجيت فهي ال حتمل أي أوراق ولكنها , كما أن زوجة عمر خمتار هي ترتانية املولد, وجة يوسف الترتاينالكينية وكذلك ز
عندما درسنا أمر الواقع وضعنا أنفسنا بني خيارين , تتحدث بالسواحلية بطالق وسنرتب هلن قصة تغطية متالئمة مع الظروف

أو الدخول سريا إىل كينيا فرمبا يـنجحن يف جتـاوز الاسـتخبارات    , إما أن يأسرن وهن يف الصومال ومن قبل قوات غازية
م أن لوكلنا نع, أو يعتقلن ولكن سيكون ذلك يف داخل كينيا, األمريكية املتواجدة هناك ويصلن إىل املدن الكربى مثل ممباسا

قية إسالمية وغري إسالمية كما أن هناك منظمات حقو, فهناك صحفيون مستقلون يتابعون كل صغري وكبري, يف كينيا رأي عام
فلن تستطيع احلكومة الكينية إخفاء األمر عـن الـرأي   , تتابع كل حتركات يف احلدود ولن تسكت هذه املنظمات إن اعتلقن

فمن السهولة إنكار القوات الغازية أسر , أما لو أسرن يف الصومال ومن قبل اإلثيوبيني فتغطى األمر ورمبا لن يظهرن أبدا, العام
لذا أخبارنا نساءنا أن سيدخلن كينيا مهما كانت , كان علينا األختيار بني األمرين واخترنا أخف الضررين, ء واألطفالالنسا

  .الظروف
وكنا قد تركناه حلراسة السيارة الفي إيكس اليت تركناها قبـل  , وبعد صالة العشاء بقليل وصل إلينا أخانا جنيب اهللا

وعندما استفسرنا عن األوضاع يف تلك املنطقة أكد لنا بأن املروحيات العسكرية الكينيـة  , وكان أحد الدليلني, قرية كولبيو
وعندها اختفى هو وصاحبه يف داخـل  , وبقيت حتوم حوهلا لعدة ساعات, فاجأم بعد رحيلنا وكادت أن ترتل فوق السيارة

فحسبت أن كل , كانت نفس املروحية اليت فاجأتنا وفهمنا حسب الوقائع أا, الغابة مث انسحبا وتركا السيارة لشدة املوقف
وعندما سألنا جنيب اهللا عن أخبار قادة احملـاكم والقـوات مل   , ومل تظهر يف املنطقة منذ استهدافها, الناس سيقبلون خبزعبالا
ين وحتمل خ عبداهللا توسا أن سائقها هو األفأفادن, فسألناه عن الشاحنة العسكرية اليت قيل لنا أا خلفنا, يكن لديه أي جواب
فهمت من , وقد غرزت وخاف من الطائرات األمريكية فتركها وانسحب إىل الغابة وال يعرف مكانه, سالح مضاد للطائرات

وتلك  140لقد ظهرت الطائرات سي , هذه املعلومات أن األمور تتطور بسرعة وأن األعداء سيستهدفون التجمعات الكبرية
أكـدوا لنـا أن   كما أن الشباب , التت تطري دون طيار يف األجواء كانت جتوب املنطقة ذهابا وإيابااالستطالعية اجلاسوسية 
وكانت هذه اخلطـوة  , ت يف املياه الكينية احلدودية مع الصومال كما أن بعضها دخلت املياه الدوليةالسفن األمريكية شوهد



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
214  

 

 War against Islam                                    214الحرب على اإلسالم                                                    
 

إن , ونسي فرعون وهام أن جنودمها أـم خـاطئني  , ميلكون الدنيامن أجل إغالق املنافذ البحرية والربية واجلوية وظنوا أم 
  .األرض هللا وليس ألحد أن يتحكم فيها ولن يغفل اهللا عما يعمل الظاملون

ألننا غـري مرتـاحني   ) هولوكو-كولبيو(أخربت األخ عبداهللا ديرايي بأن يترك كل احملاوالت إلخراجنا عن طريق 
لذا قلت له بأن يوقظ نسـاءنا وأطفالنـا   ,  وغياب الشاب الذي عرف بتلك املعلوماتلذلك وهذا بعد إستخارة رب العاملني

درسنا , "لذا جهز يل مجاعتني مسلحتني ملرافقتنا إىل كيامبوين, إننا عازمون على الرتول"قلت له , ألننا سنبدأ املسري إىل اهلدف
, )الكتا(كيلومتر للوصول إىل معسكراتنا يف غابة  33كثر من املعلومات األولية للمسرية وأفهمنا النساء واألطفال أننا نسري أل

وأكد لنا مسؤول كولبيـو  , كيلومترا 45وكيامبوين بأكثر من ) الكتا( رك إىل كيامبوين وتقدر املسافة منمث بعد ذلك سنتح
أول قيادة رمسية ستصـل   بأن قواتنا مستعدة وتنتظرنا يف معسكر الغابة وسوف تستقبلنا وهي يف انتظارنا بأحر من مجر فنحن

فكانت تنتظر أي قيادة تصلها بسرعة إمـا  , فهذه القوات ال متلك إختاذ القرارا املصريية اليت تتخذ من قبل القيادة الرمسية, إليها
  .املهم تريد هذه القوات معرفة ما جيري وما جيب فعله, حنن أو الشيخ حسن أو طلحة السوداين
وقد رأينا أغراضـنا  , املخصص للجماعتني املخصصة لنا بالعائالت ومررنا باملعسكر حتركنا من بيت عبداهللا ديرايي

وأخذ بعض الشباب ما يهمهم من األغراض وتـرك بعضـهم حقائبـهم    , اليت كانت يف السيارات وهي مرمية على األرض
نتبـهت لكومبيـوتر جهـاز    وقـد ا , ينبغي أن خيفف اجلميع من أغراضـه , فال جمال للوزن الثقيل يف هذه الرحلة, الكبرية

وانتهبت للقرص املرن الداخلي فال نريد العـدو أن جيـد أي   , ومل يعجبين ما رأيته فقد ترك يف املطر, االستخبارات اجلنوب
لذا فككنا احلاسوب وخرجنا القرص املرن وأخذناه وقد ترك الشـباب  , معلومات عن جهاز االستخبارات فرع جوبا السفلى

وأخذت , محلت معي ناموسية وبعض املياه وسلمت جعبيت اليت حتمل أربع خمازن لعبداهللا ديرايي, النقطةأغراض كثرية يف تلك 
وفعلت كل ذلك لكي أخفف عن نفسي ألنين أعرف , كما تركت بسطريت, معي جاكيت عسكري فرنسي حيمي من املطر

صف الليل وتركنا كل أسحلتنا واتفقنا بـأن  وسنبدأ املسري بعد منت, إن الطريق إىل اجلنوب صعب جدا, كيف سيكون األمر
كما أن معنا جـيش بأكملـه   , نتحرك باملسدسات والقنابل ألن ذلك أخف ورمبا نضطر للعبور إىل كينيا دون أسحلة كبرية

ي أسلحتنا والصـواعق واأللغـام   وهكذا أعطينا عبداهللا ِدريرا, يدةوإذا وصلنا كيامبوين بسالم فسنستلم أسلحة جد, حيمينا
وعليه , سنوات 5وهناك أيضا بنت يوسف الترتاين وعمرها , كان علي محل مسية على ظهري طوال الرحلة, دفنها يف آمانلي

  .كانت زوجة الشهيد عبدالرمحن خفيفة جدا ومع ذلك كنا خائفني من موضوع محلها, حلمها والتبادل مع أمها
قال له باحلرف الواحد , ره بأن يرافقنا إىل كيامبوينجهزنا أنفسنا وأحضر األخ املسؤول شاب يدعى عبدالرمحن وأم

وهكذا تعرف علينا األخ عبد الرمحن ونظمنا معه , "أوصلهم بسالم إىل كيامبوين وامسع ألوامر أمريهم, إن هؤالء أمانة عندك"
ت وتأخرنا بسـبب حادثـة   اموعتني وبدأنا من جديد بالرتول إىل كيامبوين من كولبيو بعد أن فشلنا بالرتول إليها بالسيارا

وقد تعجبت من شـجاعة  , مل نترك أحدا وراءنا فالنساء واألطفال كانوا يف املقدمة وسرنا خبطاة ثابثة وبدون سرعة, الطائرة
وكنت أطلـب منـهما اإلسـراع    , كانا يتحركان بسرعة وال يبقيا يف اخللف ويتنافسان يف ذلك, ماشاء اهللا, آسيا ولقمان

كنت أخفف عن أمهما فكنت يف معظم الرحلة معها نتحدث عن أوضاع الشباب يف وزيراسـتان  و, ألوىلاللحاق فاملفرزة او
كانت رحلة يف ليايل , ونتمتع باملناظر اخلالبة هلذه الغابة اإلستوائية العجيبة وخنطط ما سنفعله يف املستقبل القريب إن شاء اهللا

واجتهدنا كلنا يف حماولة ربـط  , لساعة الثالثة فرجا فقد توقفنا للراحةواصلنا الرحلة ومل تغيب مسية عن ظهري حىت ا, قمرية
ـ , مل نبعد عن الطريق الترايب بل مننا فيه ألن يف أطرافه املياه واألشواك, الناموسيات لينام األهل واألوالد بسالم ا وزعنـا  كم

أعلم جيدا نوعية البعوضة اليت تتواجـد يف  إنين , واألوالد يف ناموسية واحدة ثبتها ببعض األخشاب دخلت, الشباب للحراسة
  . هذه املنطقة
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صلينا صالة الفجر ومجعنـا أغراضـنا وحتركنـا    , أصبحنا وأصبح امللك هللا, م2006-1-4إننا يف يوم اخلميس 
ان واستغليت الفرصة طوال الرحلة لشرح ألم لقم, االستراتيجية) الكتا(مسرعني ومتجهني ملعسكر الغابة أو ما يعرف مبنطقة 

وكانت تعـرف  , أخربا أنين كنت يف هذه املناطق معظم األوقات, م94وذكرا بأسفاري عندما تزوجتها سنة , عن املكان
وكان ذلك صحيحا فقد أسسنا هيئة خريية يف نريويب حلفر األبار وحماربة املالريـا يف  , أنين أعمل يف هئية خريية يف الصومال

وقد سـجن  , وترأسها األخ الفاضل وديع احلاج فك اهللا أسره, "أفريكا هيلب بيوبل"الصومال وشرق أفريقيا وكانت متسى 
هذا األخ بسبب هذه النشاطات اخلريية وليس ألنه عضو يف القاعدة أو ما اشتهر يف اإلعالم الغريب أنه شـارك يف أحـداث   

فكيف يتهم أنه اشترك يف , يات املتحدةم بأوامر من األمريكان ورجع إىل الوال97إن هذا األخ قد ترك كينيا يف سنة , م98
لقد ظلم الكثري من الشباب الذين اموا يف هذه القضية فمروان الفلسطيين وأبو هاجر العراقي وعلي إيهـاب  , م؟98أحداث 

  .لقد سجنوا رد أم مسلمون, م98ووديع احلاج كل هؤالء مل يلعبوا دورا ال من قريب وال من بعيد يف أحداث 
, فبعض األحيان ندخل يف املستنقعات وعلى النساء الصرب وحتمل ذلـك , ميع السري ومل يكن الطريق سهلتابع اجل

وتارة أخرى حيمل بنت , وقد تطوع األخ أبو وفاء ملساعديت يف محل مسية تارة, وبالذات زوجة الشهيد عبدالرمحن ألا حامل
لقد مد اهللا يد العون هلذه اموعات الضعيفة وبالذات , ء واألطفالكانت الرحلة شاقة جدا علينا وعلى النسا, يوسف الترتاين

ومل نكن نرتاح إال لعـدة سـاعات   , كيولومتر 40أريد من األخ القارئ أن يتخيل مشي هؤالء األطفال ألكثر من , األوالد
الشباب يف الغابة وأخـذوا   وانتشر, توقفنا بعد طلوع الشمس بفترة وجيزة وكانت الساعة تشري إىل الثامنة صباحا, معدودة

ومل يتأخر الشباب الصومالني فقد أوقدوا النار وجهزوا الشاي , مواقعهم القتالية ألال نفاجأ بالطائرات واملروحيات من جديد
, وجزاهم اهللا خريا فقد طلبوا منا البدأ وشارك اجلميع يف الشرب فالشاي والسكر يعطينا القوة الالزمـة لالسـتمرار  , األسود
شـرب اإلخـوة   وبعد شربنا , شربت كما وزعنا بعض الكعك الصغرية,  مسية الصغرية اليت كانت تظن أننا يف سياحةوحىت

  .إحترامهم للمهاجرين وجزاهم اهللا خريا ينل يعوهذا الفع, الصوماليون
يف الغابات مـن   فيمكن للعدو أن خيتفي, أثناء استراحتنا مسعنا صوتا يف الغابة فطلبنا اإلخوة من التأكد من الصوت

اخرج ...من هناك؟"صوم بالنداء  أعلواوحترك اإلخوة و, اجلهة الكينية وحنن كنا نستريح يف كل اجلهات الصومالية والكينية
فهـو األخ  , وعندما اقترب منا عرفناه مباشرة, وهنا ظهر شاب يلبس معوز وقميص مدين" ,..سنطلق النار عليك, ...!!فورا

وهذا األخ قد قابلته يف كيسمايو وهو من تكفل بالرتول مـع  ) الكتا(وهو املسؤول العسكري عن غابة عبدالرزاق الصومايل 
املهاجرين الذين حتركوا بالسفينة من كيسمايو إىل كيامبوين وكان معهم اإلخوة األوروبيني الـثالث الـذين تركنـهاهم يف    

هناك معارك "وسألناه عن األخبار فقال لنا , ا نريد أخبار اجلميعوفرحت لرؤيته ألنن, كيسمايو واتفقنا على اللقاء يف كيامبوين
وسـألته عـن   , فقلنا له بأن هذه إشاعات الصوماليني فقد تركنها ليال دون قتال, "شديدة وقعت ليلة أمس يف منطقة كولبيو

الضبط بسبب انقطاع فأكد لنا خروجهم من دوبلي ولكن ال يعرف مكام ب, أخبار الشيخ حسن وطلحة السوداين والشباب
فقد ربطوا الشباب اجلرحـى بالشـاحنات   , وأما أخبار العدو فمن املؤكد أنه قد دخل دخل دوبلي وأفسد فيها, االتصاالت

والذي يعلم تاريخ اجليش اإلثيويب لن يتفاجأ ذه التصرفات الالنسانية وسوف تظهر الفضائع عمـا  , وسحبوهم يف الطرقات
لقد استعانوا باجلواسيس لريشدوهم إىل بيوت , فلن تقدر إثيوبيا على إخفاء حقيقة اازر إىل األبد, قريب بواسطة الكامريات

ومن شدة فضائعهم قرر ضابط إثيويب من أصل أوغاديين من التدخل لكي , اإلخوة ورجال القبائل وكل من يعارض اإلحتالل
ألن ذلك سيؤدي إىل إبادة كل , خوام فكلهم من قبيلة واحدةخيفف عن هذه املعانات فأخرب أهل البلد بأن ال يفشوا أسرار إ

فإذا وقـع  , مل أشعر بالراحة منذ تلك اللحظة فقد شغلين أخبار العائالت املهاجرة واألنصارية اليت رافقت اإلخوة. أهل املدينة
رب بيننا وبينهم مع وجـود  وهذا أساس حتركي بسرعة فلم نرد أن تقع احل, أمريكي فلن تسلم النساء-الشباب يف كمني إثيو



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
216  

 

 War against Islam                                    216الحرب على اإلسالم                                                    
 

إن الشباب خبري وقد اقتربت "فقال يل ) الكتا(سألت األخ عبدالرزاق عن الوضع يف , "ال حول وال قوة إال باهللا", نساءنا معنا
, "؟7أمل يكن لديكم أريب جي ", وخبته كثريا وقلت له, "مروحية منهم قبل يوم وبعدها تركنا املواقع القدمية ودخلنا يف الغابة

جيـب أن  , ال فرق اليوم بني مروحية كينية أو أمريكية أو إثيوبية, وملاذا تركتم تلك املروحية؟"فقلت له , "نعم لدينا"فأجاب 
كيف انتقل اخلرب إلـيهم  , يا سبحان اهللا, "نعم فهمنا وقد مسعنا أنكم هامجتم مروحية"قال يل , "فهمت؟, ترموا عليها كلها
وهجومنا هلا حصـل بعـد اسـتفزازها    , الصومال فاألخبار تنتقل كالنار عند التحامها احلطب صحيح أننا يف, ذه السرعة؟

لقـد عـرف   , يعين أننا آخر من تعامل معها ومل تعد موجودة على احلدود, لإلخوة يف الكتا وحماولة نزوهلا يف قرية كولبيو
ركزت . وكاالت األنباء أا أصيبت يف احدى الزعانفحتدثت , وقد استنفرت القوات الكينية بعد تلك العملية, اجلميع باخلرب

أين الشـباب املهـاجرون   "فسألته , معه خبصوص الشباب املهاجرين وأوضاعهم وهو املسؤول عنهم وتعجبنا كيف تركهم
 يكن ومل, "من املسؤول عنهم؟", وسألناه, "لوا من كيامبوين إىل الغابةإم خبري وكل جرحى دينصور قد نق"فأجاب , "حاليا؟

وهو يعلم جيـدا أن الـرتول   , فقد ترك موقعه ودفن سالحه حبجة أنه يريد الذهاب ملعرفة األخبار يف كولبيو, اجلواب مقنع
فبالرغم من الضغوطات يف حلدود فمازال األخ علي غاب يتواجد يف كيـامبوين وكـان   , لكيامبوين وادر وهو هدف اجلميع

وعلى كل حـال  , هما مل أفهمه أبدا ومل يعجبين فعلاإلخوة املهاجرين لوحدهم؟ هذا ملاذا ترك , يتصل باجلميع عرب الالسلكي
  ".ملالقاة اإلخوة وترتيب صفوفهم إذا تقابلنا معهم) الكتا(تابع مسريك فنحن نريد أن نصل إىل "قلنا له 

, مل يزل لقمان يسـألين , اواصلنا املسري ريويدا رويدا ألن السفر طويل جد, بعد أن تأكدنا أن النساء قد ارحتن قليال
كانت تبكي رد تأخرها أما مسية ف, "قريبا إن شاء اهللا", واستخدمت كلمات والدته اجلاهزة, "مىت سنصل إىل البيت يا أيب؟"

انـا  وأحي, فيسرع األخ إلينا مث آخذها منه, فعندما حيملها األخ أبو وفاء تتبعه ألا تريده أن يكون يف املقدمة, يف اخللف قليال
مىن مبحض إرادا محلـها مـن    الناس وكنت أفعل لكي تشعر بالتعب لوحدها وتطلبتطلب مين أن أنزهلا لكي تسري كبقية 

أما بالنسبة لألخ أبو وفاء فهو من خري الشباب وعندما كنا يف دوبلي خريته بني الرتول معنا أو البقـاء يف الصـومال   , جديد
أما عمر خمتار فقد الزم زوجته وزوجـة  , لكنه اختار أن يرتل معنا ويبقى مع اموعةوالرجوع إىل مقديشو ألن أهله فيها و

وعندما انتصفت الشمس بدأت املستنقعات تظهر لنا كما بدأنا بالـدخول يف املنـاطق املفتوحـة    , الشهيد عبدالرمحن الكيين
وهامجت زوجة الشهيد بقوة , رت يف طوابر طويلةلقد ظه, ومل يكن للنمل أن دأ فكلما دخلنا املياه امجنا بشدة, واخلطرة

وبدأت األخوات , و من مث فهمنا أن النمل الكبرية  قد اخترقت جلباا, وحنن ال نعرف ماذا جيري؟, وكانت تصرخ وتصرخ
راحة فكلمـا  مل يكن هناك أي , واحلمدهللا أننا جتاوزنا تلك الظروف وتابعنا املسري, بتهديتها ونفض جلباا لعلها تطري بعيدا

لذا كان علينا أن خنلي الطريـق والـدخول يف   , 140ومسعنا حمركات السي , هدأنا قليال تبدأ الطريان األمريكي بالدوريات
مل دأ تلك الطـائرات منـذ بـدأ    , الغابات الكثيفة إىل أن متر الطائرة أو تكمل استطالعاا وترجع للبارجة يف املياه الدولية

مث توضـأنا  , لزمنا الغابة يف الفترة الظهرية وطبخنا الشاي من جديد وشربنا وأكلنا بعضا من الكعك ,االنسحاب من مقديشو
كانت أم لقمان تضحكين طوال الطريق فعندما أطلب . مث حتركنا مسرعني إىل هدفنا, وصلينا صالة الظهر والعصر مجعا تقدمي

إىل إشغال نفسها خبطف الزهور وبعض األشجار الطبيـة الـيت   فتلجأ , وهي تعبانة وال تريد ذلك, منها أن تسرع يف املشي
فأضحك لفعلتها ألنـين  , "سأمحل هذه الشجريات إىل كيامبوين"فتقول يل , وتطلب مين مساعدا يف ذلك, نعرفها من بالدنا

ومل , نا من كولبيـو وكنا قد اشترينا نعال بالستيكية قبل حترك, أعلم أا سترمي كل شيء مبا يف ذلك حذاءها قبل كيامبوين
ومل أرتاح لذلك فأعطيناها حـذاء بالسـتيكي   , لذا كانت خترجها وحتملها بيدها بدال من انتعاهلا, تنفعها فقد تأذت بسببها

وكربنـا اهللا وشـكرناه   ) الكتـا (وقبل املغرب بقليل ظهرت غابات معكسر , عادي دون أربطة وهذا ما نفعها ونفع اجلميع
. كما فرحنا ألننا سنلتقي باجليش والشباب املهاجرون واجلرحى كما قيل لنا, املسافة إىل كيامبوين ملساعدتنا يف جتاوز نصف
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وهذا الوادي , وصلنا السري حىت وصلنا إىل الغابة وعلينا قطع الوادي املتحرك القوي الذي يفصل الغابة عن األراضي املنبسطة
محدنا اهللا لرؤية الوادي وأما اآلن فقـد  , التسعينات كانت يف هذه املنطقةفكل كمائننا يف , هو اخلط اإلستراتيجية الدفاعي لنا

تطـوع بعـض اإلخـوة يف رفـع األوالد     , حان وقت اإلمتحان فالعبور منه صعب جدا وينبغي أن يكون ذلك حبذر شديد
ي فأم لقمان تريـد أن  وأعطيت أغراضي لألخ أبو وفاء وعرب بسالم مث آيت دوري ومل أكن لوحد, ومساعدة النساء يف العبور

وهكذا تستند إيل أثناء احلركة وأنا أثبتها لكي ال تنجـرف مـع   , طلبت منها أن تلزم ميسريت ألن التيار تأيت منها, تعرب معي
م لقمـان  أ"نها عدم اخلروج بسرعة فقلت هلـا  وبفضل اهللا عربنا إىل اجلهة الثانية ومل تكن التيار قوي فطلبت م, التيار القوي

وعندما مسعت آسيا أننا سنغتسل نزلت بسرعة كما فعل لقمـان ذلـك وبـدأنا    , "قليال هنا وممكن أن تفعل ذلكسأغتسل 
أرادت أن ترتل معنا , البكاءأما األمرية الصغرية فكانت ُتحي األشجار والغابة ب, بالسباحة واالغتسال وكأننا يف نزهة سياحية

, هلا فقد اقترب املغرب واملعروف أن اهلواء البادر سيؤذيها بعد االغتسالرفضت ذلك ملصلحتها فهي صغرية واجلو غري صاحل و
وال أحبذ لألوالد الصغار االستحمام قبل املغرب واخلروج بسب تغري تيار النهار ودخول الليل فيمكنها أن تصاب بزكام حاد 

وقد رجعت بـذكريايت للـوراء   , ابةوبعد اغتسالنا حل الظالم يف الغ, وواصلت البكاء إىل أن هدأت, كما خفت من غرقها
ألتذكر أناس قد قتلوا أو أسروا ومع ذلك يكتب هلم إن شاء اهللا من احلسنات ما ال حيصى فهم من أسسوا هذه املنطقة مـن  

لقد أسست هـذه املنطقـة يف سـنة    , أجل تدريب املسلمني وحفروا األبار وقاوموا األمراض من أجل إخوام الصوماليني
, وهو أخ مصري كان من املطلوبني لدى العدو األمريكي, )أبو جهاد النويب(األخ الشهيد مصطفى فاضل م من قبل 1994

وقد استشهد مبنطقة غرديز يف أفغانستان عندما دافع عن املسلمني ضد القوات األمريكية الغازية وكان ذلك خـالل شـهر   
) حممد عودة(شارك يف تأسيسها األخ مروان الفليسطيين  كما, وخلف وراءه زوجة وأوالد يعيشون يف ممباسا, رمضان املبارك

سابقا أن هذا األخ ال ناقة له وال مجـال يف مـا    وقد بينت, م98ريكا بسبب أحداث األسري الذي حكم عليه باملؤبد يف أم
ـ  ) أمحد(وكذلك تذكرت األخ شعيب املصري , حصل , تانوهو متزوج من كينية وجياهد القوات الغازية حاليـا يف أفغانس

والقائد خالد احلبيب حفظه اهللا وهو من يقـود اجلهـاد يف   , وعبداهللا الفليسطيين حفظه اهللا والشهيد زكريا التونسي رمحه اهللا
وحبييب وأبو أوالدي , وأمريي وقائدي أبو حممد املصري حفظه اهللا, وخالد املقدسي حفظه اهللا, مناطق كونر وخوست حاليا

وكذلك الشهيد الدكتور محـدي  , وأبو النور املصري حفظه اهللا, وأبو عمري الباكستاين, هللاألخ الشيخ سيف العدل حفظه ا
كمـا شـاركنا يف بعثـة    , م1996رمحه اهللا الذي استشهد يف الشيشان وكان من بعثة القاعدة ملساعدة إخوام يف سـنة  

ن اإلخوة الذين خدموا هذه املنطقة مـن سـنة   كما ال ننسى إخواننا املغاربة واملوريتانيني وكثري م, م1993األوغادين سنة 
وال , م وكان آخر من ترك املنطقة من إخواننا املهاجرين املؤسسني هلا هو األخ مروان الفليسـطيين 1997إىل سنة  1994

فقد بقي األنصار برئاسة الشيخ حسن تركي وكذلك دخل إليها الشباب الكينيون بعـد أحـداث   , يفهم أننا تركناها خالصا
إنه , وها أنا اليوم أرجع إليها ومعي زوجيت وأوالدي, م1996مل أكد أصدق ما أراه فقد تركت هذه املنطقة سنة , م1998

فقد عاشت معي يف كينيا , يف اجلهاد يف سبيل اهللا اخدمت فيهيد أن يري زوجيت كل األمكان اليت تاريخ عجيب وكأن اهللا ير
هـذا  , )الكتا(مث اليوم جاءت إىل معاقلنا يف , على أفغانستان والباكستان مث ذهبت لتتعرف) مقديشو(والسودان والصومال 

تأخرت قليال يف الواراء وكان , على كل حال خرجنا من الوادي وقد سبقنا اجليمع إىل األمام. واهللا أمر جيدر التفكر فيه كثريا
زعم أن ولده من ااهدين وهو يف الغابة معهـم  ألنه مل يكن مرتاح لرجل بدوي قد قابلناه بعد كولبيو و, معي األخ أبو وفاء
. فإن كان كاذبا فسوف نعرف ذلك عما قريب عندما سنقابل اجليش, فطلبت من أيب وفاء بأن يرتاح له, ويريد معرفة مصريه

وات اإلخـوة  تبني لنا إىل اآلن أن ق, عندما دخل الظالم طلبت من اإلخوة أن خنيم يف الطريق مث نتحرك قبل الفجر إن شاء اهللا
حترك بعض من شبابنا لألمام لالستطالع وتفتيش الغابـة  , وسألنا أنفسنا إىل أين ذهبوا؟, قد تركت مواقعها مل نرى هلم أثرا
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أما حنن فقد بدأنا جنهز أنفسنا للنوم واخترنـا  , لكي جيدوا أي دليل على وجود الشباب وشرع البعض اآلخر يف جتهيز الشاي
ويعين هذا أننا سنرتاح يف احلدود مباشرة وميكن ألي قوة كينية أو أمريكية أن تصل , كي نستقر فيهمنحىن يف وسط الطريق ل

إنزال يف تلك الليلة ونبهت اإلخوة بأن يتجهوا إىل الغابـة يف اجلهـة    جيدة استبعدنا أي ومبا أننا نعرف املنطقة, إلينا بسهولة
لدينا أي بطانيات أو بسطرات لذا فرشنا املاليات على األرض بعد تنظيفهـا  مل يكن , الصومالية إذا هامجنا العدو ال قدر اهللا

حاولة ربط الناموسية جبسم سيارة قدمية متواجدة يف هذه املنطقة منذ عهد سـياد بـري   وقمت مب, قليال لنخفف من األشواك
ت زوجيت أم لقمان ثويب األسود وكان مهمىت منع البعوضة من الدخول إىل األطفال وبعد ذلك رتبت هلم مواقع النوم وأعطي

كتذكرة ومبا أن مالبس أم لقمان مبلولة كليا طلبت  يل زوجتهلتلبسه وهذا الثوب كان للشهيد عبدالرمحن الكيين وقد أهداه 
 ومننا بالترتيب, ومل يتأخر لقمان يف النوم فقد كان متعبا جدا وقد أشفقت عليه كثريا, منها استبداهلا بالثوب وقد فعلت ذلك

أثناء دردشتنا مـع  , فأنا مث أمهم مث مسية فآسيا يف العمق مع جسم السيارة ومل تتأخر يف النوم, لقمان يف أول الطريق , التايل
وطلبت من األخ أبو وفاء وهو طبيب الرحلة بأن يعطيين , أمهم فهمت منها أن قدميها تؤملها وشكت أيضا من األمل يف ظهرها

مل نرتاح ألكثر من , دلكي زوجيت يف أماكن األمل وهذا سيقويها عندما تبدأ املسرية من جديدواجتهدت يف ت, مرهم أبو فاس
, مسؤول كيـامبوين  نصف ساعة حىت كانت الشاي قد جهز وبعد شربنا ظهر لنا وكيل كيامبوين وهو نائب األخ علي غاب

, بوين بسرعة لكي حنـافظ علـى العـائالت   ريد الوصول إىل كياموأوضحت له أننا ن, وتعجب لرؤيتنا فجاءنا ليعرف هدفنا
إىل كيامبوين إن طلبنا حنـن  عدة كيلومترات وميكنها الرجوع واحلمدهللا أنه جتاوب معي فقد أفادين بأن السيارة موجودة بعد 

ـ   "قلت له , فاملقرر أا كانت آخر رحلة هلا ولكن وبسببنا ميكنها أن ترجع, ذلك ا إننا سعداء جدا ونشـكر اهللا أن يسـر لن
حتدثنا قليال عن األوضاع , "إننا جاهزون للحركة إىل كيامبوين وهناك سنرتب مع علي غاب كيف وأين نضع النساء, السيارة

وتبني يل أن معنويات الشباب قد فترت ومع ذلك فهمته بأننا جئنا لنبقى يف املنطقة لذا جيب أن نعيد ترتيب الصفوف وعـدم  
مل يظهر يل أبدا من حديثه أم ينون ترك كيـامبوين  , "رتب صفوفنا الدفاعية من جديدسن"التعجل يف ترك كيامبوين قلت له 

بسهولة كما فعلت قوات احملاكم يف كل املدن األخرى ألن معرفتنا ذه املنطقة يدفعنا إىل التمسك ا والدفاع عنها بفضـل  
وهنـا  , من جديد فسوف نتحرك فورا إىل السـيارة أخربت الشباب بأن يهجزوا أنفسهم , اهللا مث بفضل تلك الغابات الكثيفة

فقـد  , وكأنه وجد ضالته وبدأ يشكو يل املتاعب, ظهر لنا أخ سعودي من أصل صومايل وهو يعرفين جيدا وفرح عندما رآنا
جد أحد ال يو,!ال قيادة توجهنا حاليا, ماذا نفعل اآلن؟"فسألين , "قد رأيناه وهو يذهب إىل كولبيو"وقلت له , تركهم األمري

ألن هذا األخ من الشباب الذين منعنـاهم الـدخول يف معـارك    , تعجبت من هذا الوضع, "وأنا املسؤول عن املهاجرين هنا
وهو حمبوب وصريح ويتفهم األوضاع بسرعة لذا اختاره الشباب ليكون مسؤوال عن املهاجرين , دينصور لكونه غري متدرب
, إمسع يا يعقوب حنن ضيوف وال نعلم أي شيئ", "يف املقام األول؟ ينذا تركتم كيامبوملا"سألته , اليةبسبب معرفته اللغة الصوم

إـا  "مل أصرب على ما أمسع فقلـت لـه   , "قيل لنا أن العدو سيهاجم وأجربنا على تركها والرتوج للغابات بعشرات اجلرحى
أما لو , فالعدو سيدخلها يف الصباح, امبوين الليلةوإذا أخليت كي, إن العدو يدخل مواقعنا بعد تركنا هلا, اإلشاعات الصومالية

نصيحيت "وقلت له , لذا طلبت منه الصرب واالحتساب يف ما كلف, "ذهبنا إليها وعرف أن رجال احملاكم فيها فلن يهاجم بعد
تكون معنـا  هل س"تابع احلديث معي وسألين , "لك أن تبعد اجلرحى عن اجليش مث ترتبون صفوفكم جيدا وتتعمقون يف الغابة

أوضحت له أنـين  , "سأرجع إليكم ونرص الصفوف ولكن ليس قبل أن أتأكد بأن النساء واألوالد خبري"فأجبته , "يف الغابة؟
لقـد لفـت   , وشجعته على مواصلة العمل ومساعدة املهاجرون, نازل إىل كيامبوين بالنساء مث بعد ذلك سنرى ما سيحدث

قرر اإلخوة إرسايل إىل مقديشو الحضـار جـوازات الشـباب    : "فأجابين, "اذا حلقت؟مل"ألته انتباهي أنه قد حلق حليته فس
فنصحته بأن ال يستعجل يف األمر ألن الوضع يف مقديشو غري مستقر ومجيـع بيـوت اإلخـوة    , "األوروبيني املتروكة هناك
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فطلحة السوادين وعيسى الكيين ومعهمـا   أما اجليش, إنين أمري عائليت", فأجبته, سألين عن قيادة احملاكم, املهاجرين قد فتشت
لقد شكا يل أوضاع اجلرحى من املهاجرين , "فاصربوا إىل حني وصوهلم, وسيصلون إىل هذه املنطقة عما قريب, قادة احملاكم

 ,وبعضهم حممولون على ناقالت للجرحى ومعظمهم من جرحى معارك دينصور, وال دواء, فهم يف الغابة وال يوجد طعام هلم
فقال , "ماذا قررمت أن تفعلوا بعد دخولكم الغابة؟"سألته من باب معرفة ما خيططون ف ,خ احملمول هو مهاجر من زميبابويواأل

رصوا صفوفكم ودافعوا عن أنفسكم وقـاتلوا  , وبدال أن امجوا كينيا, ال حاجة لالنفعال"قلت له , "سنهاجم كينيا بالقوة"
كيف مبن ال ميلك الطعام والشراب والدواء ومعه الكثري مـن  , وهذا أمر معقول, "نطقتناالقوات اإلثيوبية الغازية إذا دخلت م

فمن األفضل عدم احلركة وتضميد جراحات اجلرحى وبناء خنادق دفاعيـة ألن  , اجلرحى أن يفكر جوم دولة جمهزة تنتظره
ل إىل هذه املناطق بآليات فمن الصعب دخوهلـا  وأكدت له بأن القوات اإلثيوبية لن تص, املرأ يبلي حسنا أثناء دفاعه عن حقه

وبدال من ذلك ستستعني باملروحيات األمريكية لكي تعمل إنزال مفاجئ باستخدام قـوات مظليـات   , وخروجها باآلليات
ب ودعته وقال يل بأنه يذه, "تعمقوا يف الغابة لكي تدافعوا جيدا, جيب أن ال تكونوا بالقرب من الطرقات", وبتغطية أمريكية

  ".إننا نتجه إىل نفس اإلجتاه وسنتحرك إىل كيامبوين"فقلت له , إىل مكان السيارة ليتفقد أمر السفر
وقسمنا اموعة القتالية اليت جاءت معنا من كولبيو إىل قسمني قسم سيتحرك معنا , أيقظنا اجلميع مبن فيهم لقمان

كانت السيارة تبعد عـن  , عندما عرفنا أخبار الشباب يف الغابة إىل السيارة واآلخر سيبقى يف نفس املكان وقد ارتاح اجلميع
فلو رآها , وشجعنا النساء واألطفال وقطعناها بفضل اهللا مث ظهرت لنا السيارة البيضاء املنتهية أصال, كيلومتر 8إىل  7نقطتنا 

أن احملرك هو ون بالسيارات سيعلم مل نصدق أا صاحلة للحركة ولكن من يعرف كيفية تعامل الصومالي, أحد ملا قبل بركوا
لقد رحبت بنا اموعة اليت كانت , وهذه هي السيارات اليت تصمد يف مناطق البحر, اجلسم اخلارجي أهم شيئ عندهم وليس

, وقابلت من جديد األخ السعودي الصومايل وأخربين بأن هذه النقطة كانت الرئيسية قبل أن تأيت املروحية وختـوفهم , هناك
جتولنا قليال يف املكان لنكشف أن هناك أغراض كثرية قـد  , ذلك تركوا النقطة ودخلوا باملهاجرين واجلرحى إىل العمقوبعد 
, واألالمونيـوم , وجدنا بودرة اليت إن يت, فقد وجد األخ يوسف الترتاين الكثري من املواد املتفجرة اليت تنفع يف املدن, تركت

وقد نبهناهم أن هذه األغراض غالية ومهمة وجيب أن تدفن بدقة , دون أن يهتم الناس اوقد رميت يف الغابة , وبعض الفتائل
وآثارونـا  , وجدنا الشباب قد طبخوا بعض األرز بدون ملح وبداخل إبريق شاي, دون إتالف ألا ستفيد املقاومة فيما بعد

والنسـاء  , بلنا ولكنهن باإلمجاع مل يعجنب بـه وقدمنا الطعام لألخوات ليأكلن ق, ساعة 24ألننا مل نأكل سوى الكعك منذ 
وسألت الشاب السعودي الصومايل إن كان سيرتل معنـا  , يتحملن اجلوع أكثر من الرجال لذا أسرعنا إىل األكل دون تردد

خـوة  فأخربين أن اإلخوة مل يرتبوا أمر سفره جيدا والقارب قد حترك قبله لذا سريجع للغابة ليواصل مسـاندته لإل , لكيامبوين
, وقد شكرته على شجاعته وأكدت له أننا سنرجع رد ترتيب أمر النساء والعائالت, املهاجرين حىت يأيت اإلخوة من كولبيو

, وطرأ يل فكرة كتابة رسالة لإلخوة املهاجرين الذين وعدم مبقابلتهم يف كيامبوين وهم قد تركوها ودخلوا الغابة مع الشباب
فطلبـت منـه   , سألت األخ السعودي عنهم فقال يل بأم خبري ويساندون إخوام, قرية كيامبوين لذا مل يبقى أي مهاجر يف

فطريق الرب , أشكر اهللا بأنكم نزلتم إىل هنا عن طريق البحر, وكذلك األهل واألوالد, إنين خبري"ورقة وقلم وكتبت هلم ما يلي 
لقد ظننت أنكم , ذا جيب أن تعذرونين إن مل نتقابل يف املستقبلل, كيلو مع النساء 40واليوم خرجنا وسرنا ألكثر من , شاق

جيـب أن  , وإذا قدر اهللا ميكننا أن نتقابل يف الغابـة , سأنزل إىل كيامبوين كما اتفقنا, يف كيامبوين مث ظهر يل أنكم يف الغابة
وال ختفـوا  , ود دون السـالح إذا ظهرت الفوضى ميكنكم الرتول إىل كينيا عن طريـق احلـد  , أخرج النساء واألوالد أوال

حسـن  ... والسالم عليكم أخوكم, فستعتقلكم السلطات الكينية ولكن لن تؤذيكم ألنكم أوروبييون, جنسياتكم األوروبية
  ."نصر اهللا
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وقال يل إم , سلمت الرسالة لألخ الصومايل السعودي الذي حزن لفراقي وفرح لكتابيت هلؤالء الشباب وتشجيعهم
أيضا ألننا تواعدنا أن نتقابل يف كيامبوين ولكن يبـدو أن  كما ارحتت , لة ستهدأهم قليالحني وهذه الرسايذكرونك يف كل 

وقـد  , لذا عملت ما كان علي فأنا متجه لكيامبوين كما اتفقنا وهم قد انسحبوا منـها , األوضاع حال دون ذلك بقدر اهللا
والعجيـب يف األمـر أن   , نا ختلينا عنهم لقد شرحت هلم الوضع متاماحىت ال يظنوا أن, برأت ذميت بارسايل تلك الرسالة إليهم

نسـبة للحركـة   لقد فهموا أنين مهـم بال , هؤالء الشباب ورغم مرافقيت ألكثر من شهر ونصف مل يعرفوا مع من يتعاملون
, ييت إظهار ذلك ألحدأما أنين قيادي من القاعدة ومطلوب وما إىل ذلك فلم يكن إستراتيج, احملاكماإلسالمية ومعروف لدى 

إم شباب جاءوا ملشاركة , لكي خنفف عليهم فعندما يرجعون إىل ديارهم لن يؤذيهم أحد حبجة أم من القاعدة رد مقابليت
  . مث حصل ما حصل بعد ذلك,  ومساندة إخوام الصومالني احملاكم فقط

  
  خريطة توضيحية لتقدم العدو وكيفية إنسحاب احملاكم

  

  
  

مث يف اليسـار جلسـت    في األمام كرسي السائق يف وهو أخ حضرميالسيارة الدابل كابني بعدد ال حيصى ف ركبنا
أما يف الصندوق اخللفي فحدث , ويف الكبينة اخللفية أربع أخوات وحفصة بنت يوسف الترتاين وابنيت مسية, زوجيت وبنيت آسيا

أخني الصومالني من أهل مقديشو ولقمان وركب اجلميع سوى و, فقد ركبت أنا ويوسف وعمر خمتار وأبو وفاء, وال حرج
وعندما كثر الكالم نزلت من اخللف وطلبـت  , أخت صومالية رفضت لعدم ارتياحها للخلف ومل يكن يف األمام أي جمال هلا
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ررت أن وفكرت فيما سأفعل فق, من زوجها أن يركب مكاين وتركب زوجته وجتلس ما بينه وبني إبين لقمان فهو ولد صغري
نفسـي يف الفـراغ   ت لذا حشر, جلس عليها ألا مع آسياأن أ رولن أقد, للجلوس اناكأزاحم زوجيت يف األمام ومل أجد م

دخلت يف تلك الفراغ وطلبـت منـها أن   , أقصد أماكن الفراميل والبرتين بالنسبة للسائق, بني رجليها وجسم السيارة الواقع
, كنت كمن ألقي يف فرن فالسيارة سخنت جدا وكنـت أحتـرق  , يا سبحان اهللا, تضم رجليها لكي تعطيين بعض املساحة

حتركت السيارة يف منتصف الليل وبفضل اهللا مرت بكـل املنـاطق الـوعرة    . الصرب... إنه الصرب... ولكن ال جمال لقول آه
وبفضل اهللا دخلنا كيامبوين مـع  واخلطرية وقد توقفنا مرة واحدة عندما تعطلت وقام األخ الكيين بتصليحها ومواصلة السفر 

  .صالة الفجر

  خلفنا ,ما جرى إلخواننا
  

أما اآلن سأحتدث بدقة عما جرى لألخ طلحة رمحه اهللا والشيخ حسن والشيخ شريف وعيسى الكيين ومن كان 
لشركة كانت آخر اموعات اليت وصلت إىل دوبلي هي جمموعة عيسى ومعه عبدالقادر كومندوز املسؤول األمين , معهم

وكانت , م ويف الساعة اخلامسة مساءا بعد العصر2007-1-2وقد وصلوا إىل دوبلي يوم الثالثاء تاريخ , هرمود لالتصاالت
وكانت الشاحنات املدنية تغادر بالالجئني إىل , ومل تكن هناك أي نشاط يف املدينة دئة دون شعب ومل تفتح املتاجراملدينة ها
كان مع , متجها إىل كيامبوين أنا وعائليت واألخ يوسف الترتاين كما ذكرت بالتفصيل وكنت قد غادرت صباحا, احلدود

من أمريكا والسويد  4وبعض من املهاجرين األوروبني وعددهم  18األخ عيسى الكثري من املهاجرين من كينيا وعددهم 
ذين رافقوه يف هذه املرحلة اجته إىل بيت وقد اجته األخ عيسى الكيين حسب رواية أحد إخواننا الكينيني ال, وبريطاين واحد

الشيخ حسن تركي يف دوبلي ووجدوا مجيع قادة احملاكم اإلسالمية بدء من شيخ حسن أويس وشيخ حسن تركي وشيخ 
عبداجلبار كرنل أمري مدينة , شيخ إبراهيم سويل أخونا قتيبة الصومايل, شريف أمحد وأمحد مدويب وايل كيمسايو سابقا

املعلم قاسم الصومايل وكانت , أبو حيي اهلارغيساوي الذي استضاف اإلخوة الذين هربوا من سجن اليمن, اكوريويل سابق
وبقيت هذه , فقد بدأ األخ معلم قاسم بتوزيع كل القنابل اليدوية ملن يريد دون رغبة أحد يف االقتناء, احلالة غري مستقرة

املروحيات باالستعاراض لكي ختوف الشباب ومتنعهم من التفكري يف بدأت  ورد وصول هؤالء إليها, يف دوبلي اموعة
وبعد جلسة شورى , وكانت تضرب باسلحتها يف الطريق الفاصل بني الصومال وكينيا وهو طريق احلدود, عبور احلدود

وبعد , ة طويلةمطولة اتفق اجلميع على املغادرة يف الليل كما أخربين شيخ حسن صباحا وكنت قد حذرم من احلركة كقافل
صالة املغرب والعشاء خرجت القافلة متجهة إىل كيامبوين وبعد بضع كيلومترات توقفت القافلة ودون أن يعرف الشباب ما 

وألقى كل واحد من قادة احملاكم حماضرات , جيري مت عمل جلسة شورى جديدة وبعدها نودي باجلمع فاجتمع الشباب كلهم
قبل منتصف  11وانتهت هذه احملاضرات يف الساعة , لتحريض للجهاد والشهادة يف سبيل اهللاباللغة الصومالية وركزوا على ا

فتحركت القافلة من جديد إىل أن وصلوا يف املناطق الوحلة وقد اتبعت , الليل وقد تعب الشباب وامتألت عيوم بالنعاس
سوى , وغرزت مجيع السيارات يف تلك املنطقة, بعضها الطرق اليت فتحناها يف الصباح كما فشلت البعض اآلخر عن السري

وبعد الصالة ويف , ونام اجلميع يف تلك النقطة إىل صالة الفجر, سيارة الشيخ حسن تركي وقد ترك القافلة وتقدم لألمام
وكانت سيارة األخ يوسف قد غرزت عندنا مبسافة , وهو يوم األربعاء بدأ اجلميع بإخراج السيارات 2007- 1- 3تاريخ 
ويف الساعة التاسعة صباحا وبعد نزول القليل من املطر ظهرت املروحيات العسكرية , ة وبعيدا عنهم فقد كنا يف املقدمةطويل

حتمل الشيخ شريف وطاهر أويس سيارات  4كان لدى اإلخوة و, األمريكية والكنيية وبدأت اهلجوم على القافلة املتوقفة أصال
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فخرجوا من السيارات ودخلوا الغابة واختبؤا وبعد هدوء , ى بعيدا حىت استهدفتت أثناء اهلجوم ومل متضكروقد خرجت وحت
وترك شاحنة الوقود من نوع برت وكذلك شاحنة حتمل شالكا تكنيكا , نسيب قرر السائقون بالتحرك بالسيارات دون الناس

كما فقد أخ كيين إمسه , والثقيلة وكلها مليئة بشىت أنواع األسلحة اخلفيقة, وشاحنة حتمل زوكياك 37وشاحنة حتمل سالح 
وشكلت جمموعتني األوىل مع شيخ شريف وحراسته وبعض , جليبيب الكيين من قبيلة الكيكويو ومل يعثر عليه إىل يومنا هذا

وجمموعة أخرى سريعة احلركة تتبع الشيخ حسن طاهر أويس وقد استمرت املسرية , الشباب املهاجرين ومنهم عيسى الكيين
أما شيخ شريف وطاهر أويس فقد حتركا مبجموعتهما إىل , فصلى املهاجرون ومعهم عيسى الصالة مجع تقدمي ,إىل الظهر
األخت أم حممد حيات سطقت وأثناء حركة املرو, ي أخأوقد اجتهد عيسى لكي يتأكد إن مل يتأخر أو يفقد , األمام

وبعد وصول  ,محلوها الشباب لألمام إىل نقطة جتمع املياهو, كما أا كانت مريضة باملالرييااألمريكية شهيدا بسكتة قلبية 
السيارات ركب اجلميع فيها وبعد التحرك بضع كيلومترات نزل اجلميع من جديد وبدأت املسرية مع نزول بعض املطر إىل 

رزنا فيه يعا إىل الوادي جلاري وكنا قد غلسحب الشباب رويدا رويدا إىل أن وصلوا مج وخصصت سياراتني, صالة العشاء
أما املشايخ فقد دخلوا يف , وقد صلى املهاجرون مع بعض, وصلى اجلميع الصالة املغرب والعشاء مجع تأخري, عصرا يوم الثلثاء

يف  ,ين صاحب الشاحنةالوادي من قبل األخ عبداهللا توس األمريكي بالقرب منأم حممد  تودفن, العمق وصلوا مع حراستهم
وزوجها , وخترب زوجها بأن تدعو هلا بالشهادة, يرمحها ويتقبلها من الشهداء فقد كانت تتمىن ذلك يوم األربعاء ونسأل اهللا أن

أما زوجته فقد , استشهاد زوجته كان يف غابة الكتا مع بقية املهاجرينوأثناء كان قد نزل إىل كيامبوين عن طريق البحر 
وصلت بعد الصالة يف البحرية . لقى را ويف سبيل اهللاهي اليوم تشكري ووصلت إىل دوبلي وها حتركت مع خطة إبراهيم 

سحب سيارة يوسف الترتاين اليت وكنا ننتظرها لكي ت, زوكياكين اليت حتمل عبداهللا توسوذكر يل أن شاحنة , السيارات
ت أما هذه اموعة فلم تنعم بالراحة فقد كان, زرت وتركت يف مكااتلك الشاحنة كانت قد غ ,توقفت يف يومها

وبعد الصالة , التجسسية حتوم يف األجواء طوال الليل 130وبقيت اإليس , املروحيات العسكرية تطاردهم إىل ما بعد املغرب
دقيقة مث توقفت ونزل املشايخ لعمل جلسات الشورى اليت ال تنتهي أبدا عند  15حتركت اوعات بالسيارات ألكثر من 

ات وحتركت اموعات بالسيارات إىل أن وصلوا يف املكان الذي تركنا سيارة الفي دقائق انتهت النقاش 5وبعد , الصوماليني
, إيكس التابعة ألخينا يوسف الترتاين وكنا قد تركناها صباح األربعاء وهم وصلوا إليها يف ليلة اخلميس عند منتصف الليل

من ذلك يف الساعة الثالثة صباحا وقبل الفرج وبدأ العمل الشاق الخراجها ومتكنوا , وغزرت مجيع السيارات يف تلك النقطة
وقبل , قتيبة وأمحد مدويباملصاب وكذلك وحتركت اموعات وفيها شيخ حسن طاهر وشيخ شريف أمحد وعيسى الكيين 

, الفجر توقفت القافلة وصلى اجلميع وبعد الصالة اختري اجلرحى لركوب السيارات اليت تعمل فقد تعطلت بعض السيارات
ومل يشهد األخ الراوي وجود قيادة احملاكم يف تلك النقطة فقد , لكيين كان من اجلرحى وكذلك األخ حنظلة الكيينوعيسى ا

, م يوم اخلميس2007-1-4وكان التاريخ , كيلومترا 30حتركوا مجيعا بالسيارات إىل قرية كولبيو اليت تبعد أكثر من 
وهنا تفرق الكثري من , ف باملشي سريا على األقدام متجهة إىل كولبيووعات املهاجرة األخرى املتبقية يف اخللموقررت ا
وشهد األخ سياراتني من التكنيك وهي مركونة يف الغابة واحداها تابعة للشيخ حسن تركي واألخ لألخ فاروق , الشباب
وشكلوا جمموعة كبرية , ةوبعد بضعة أمتار التقت هذه اموعة مبجموعة الشيخ حسن اليت كانت ترتاح يف الغاب, األمريكي

واستمرت املسرية إىل الساعة , مث بدأت املسرية من جديد, فيها الكثري من األنصار واملهاجرين وشربوا بعض من احلليب
فعندما عرفت أن اإلثيوبيني بالقرب منها قرر الشيخ حسن , أشهر 3العاشرة صباحا وهذه اموعة مل تدخل كولبيو إال بعد 

ولكن بعد ساعتني من املسري قرر من جديد , اوعة يف العمق الكيين عند بادية قبيلته لتختفي اموعة هناكتركي بأن تدخل 
وبعد صالة املغرب , وأرسلوا رسوال إىل أهل بادية الصومال, بعد أن تيقن أن بادية يكثر فيها اجلواسيس, العودة إىل الصومال
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وقد أكرموا كثريا فبعد الشاي ذبح هلم شاتني وبعد عدة ساعات أكلوا , لباديةوالعشاء مجع تقدمي اجتهوا مجيعا إىل أهل ا
شابا وقد أكرموا أيضا من قبل أهل البادية ويف كل هذه  30وحضر أحد أمراء األنصار الذي كان معه أكثر من , الطعام

م وهو اليوم الذي وصلت فيه 2007- 1-5ويف يوم اجلمعة , التحركات كانت الطائرات التجسسية األمريكية تعمل ليل ار
جاء أهل البادية موعة شيخ حسن واختاروا املهاجرين وذهبوا م إىل أماكن , إىل كيامبوين مع أهلي والشباب الذين معي

ويف عصر ذلك اليوم حترك بعض األنصار إىل كولبيو وبعد عدة دقائق وصلت املعلومات أن القوات , أمنة لكي ال يراهم أحد
وكان األخ طلحة السوداين حيناها يف القرية ومعه عيسى الكيين , ة قد مرت بالقرب من البادية ومتجهة لكولبيواإلثيوبي

 )الكتا(غابة وقد حترك الشيخ طاهر أويس وإبراهيم سويل إىل , وعبدالرمحن ختري وقتيبة والشيخ شريف وإبراهيم سويل
مقابلة تلك وهدفهم السوداين واألخ الشيخ عبدالرمحن الكيين  اصمعكما فعل ذلك األخ , متجهني لكيامبوين يف نفس اليوم

لدكتور حممد وفيها ا, اموعة املهاجرة اليت دخلت يف الغابة دون قيادة وكانت قد أتت من كيسمايو عن طريق البحر
ومن معه يف , )تارخم(وبقي شيخ شريف وقتيبة وأمحد عبدي , السوداين والشباب املهاجرين الذين سافروا معي من مقديشو

 حسن تركي فقد احتمى بقبيلته ومنع أما الشيخ, وكان معظم قادة املهاجرين من شباب اليمن وكينيا والسودان فيها, كولبيو
من شر اإلثيوبيني واألمريكان اإلثيوبية يف تلك الفترة وقد حفظ على املهاجرين وساعدهم وأبعدهم أي مواجهة مع القوات 

  .تقر األمور ويلتقي اجلموع من جديدن تسقبل أ, أشهر 5ملدة 
  

  قصة إستشهاد طلحة
  

لقد دأب احملتل األمريكي واإلثيويب على إعطاء املعلومات الكاذبة حول العمليات وهذا بسبب غياب اإلعامل الصادق 
, )كولبيـو (و) الكتـا (أما املعلومات األولية عن معارك االحنياز تؤكد أن الشباب قاتلوا بشدة يف معارك , يف مناطق اجلنوب

يتخيـل  , )السي إن إن(و, )إمي إيس إين يب سي(و , )فوكس(ولكن من كان يشهد احملطات الصهيونية يف الواليات األمركية 
أمريكا ـاجم  "وكانت العناوين الرئيسة لنشرة األخبار تبدأ بـ , أن هناك معركة كبرية بني قوتني متساوتان يف العدة والعتاد

إىل ومـا  , "ضرب خمابئ اإلرهابيني يف الصومال", "املعركة الفاصلة ضد القاعدة يف الصومال"أو " كيامبوين القاعدة يف راس
يضللوا الرأي العام األمريكي ليتخيلوا أم يقاتلون القاعدة وليست القـراويني الصـوماليني    يكذلك من العناوين التضليلية ل

من شـباب  بل شاء األقدار أن يلتقي إخواننا , ننا مل نكن على صلة تنظيمية معهاأو احملاكم اإلسالمية اليت نؤكد هنا أ, العزل
وهذا ما فعلوه يف الرئيس الليبريي السابق تشـيلر وقـد   , وينصروا بعضهم البعض وهذا واجب شرعيحركة ااهدين م 

الذي ال يقرأ وال يسمع إال مـا يـذاع يف   حاولوا ربطه بنا قبل إلقاء القبض عليه لكي يستميلوا الرأي العام األمريكي اجلاهل 
, كيف نتعامل مع تشيلر؟ هل جن جنون السي آي إيه؟, إن هؤالء سذج, فكيف سيعرف هؤالء حلقيقة؟, حماطاته الصهيونية

فكيف بالنصراين الذي شرد وقتل وذبح وارتكب , إننا ال نتعامل مع حكام مسلمني لعدم صدقهم يف الدفاع عن حقوق األمة
لقد , إا السياسة النفاقية اليت حتاول ربطنا بأي طاغوت رغم أن العامل مجيعا يشهد أننا ضد الطواغيت, ب من اجلرائمما ارتك

  . كذبوا على الناس عندما قالوا بأن صدام حسني له عالقة بالقاعدة وتبني أن األمر كله كذب يف كذب
أما من تواجد يف املعركة وواجههم , ل الشهيد طلحةلقد أخطأ هؤالء يف حسابام فقد كنت يف كيامبوين يوم مقت

بصدق فهو األخ البطل أبو طلحة السوداين وهو مشهور بشاجعته وحبه للمواجهة إن فرضت عليه وهو من أبطـال جامعـة   
 كولبيـو وسـاعده يف  اجلوية اليت جربت يف وقد قاد ااهدون يف مواجهات , أفغانستان العسكرية فقد واجه الروس من قبل
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, وغريهـا  لقد واجه اإلخوة القوات اإلثيوبية الكينية األمريكية املشتركة يف كولبيو, مهمته األخ عيسى الكيين رغم أنه جمروح
وتكفل الطريان األمريكي باهلجوم اجلوي وإنزال القوات اإلثيوبية إىل اخلطوط اخللفية باملروحيات ملفاجأة قـوات ااهـدين   

فقد رفض , وكانت عائلته وبعض عائالت املهاجرين معه, السوداين واألخ عيسى الكيين وغريهم املتحركة بقيادة األخ طلحة
, وسوف أسرد قصة تلك العائالت الحقا, رمحه أن تسافر عائلته مع العائالت اليت جهزناها للتهريب إىل كينيا عن طريق ديف

ة عيسى الكيين اليت حتركت مع قيـادة احملـاكم إىل   إذًا فإن طلحة حترك مع اجليش ومعه بعض العائالت وقبل وصول جمموع
وأثناء ذلك تفجر الوضع حيث ترك , وقد فعل ما فعلناه متاما وكان طلحة قد سبقهم ويعين ذلك أنه كان خلفنا متاما, اجلنوب

كل ما يتحرك الشباب مجيع السيارات يف الطريق وبدأوا بالسري على األقدام جتنبا للقصف األمريكي العنيف والذي استهدف 
بعث طلحـة  م 2007-1-5وأثناء وجودنا يف كيامبوين ويف يوم اجلمعة تاريخ , يف الشريط احلدود وبالذات يف قرية كولبيو

بعـد أن دفـع   , عائلة األخ األسري عيسى الترتاينومعهما أسرته السوادنية والصومالية واألخ حنظلة مع عبدالوهاب السويدي 
ومل يكتف بذلك بل سلمه سيارته اهلايلكس , الكينية احلدودية" هولوكو"عمدة بلدة  ب منلشاب مقردوال  2000أكثر من 

وهذا الفعل يؤكد أن ما قررناه خبصوص إخراج عائالتنا من الصومال كـان  , تويوتا اجلديدة لكي تنقل عائلته إىل داخل كينيا
قام الشاب ارم اجلاسوس املخفـي بتسـليمها   , "هولوكو"وبعد وصول العائلة إىل , وقد سبقنا طلحة لذلك, صوابا حيناها

وكنا وقتها يف كيـامبوين مل  , واعتقلت العائلة فورا من قبل النظام الكيين, طمعا يف السيارة واجلاهإىل السلطات وغدرا خيانة 
وقد نزل مـع  , شوهذا لطف اهللا بعباده فهو مشغول بترتيب أمر اجلي مبا جرى لعائلتهطلحة يعرف األخ  كما مل ,نتحرك بعد

وبقيت اموعة  ,املهاجرين واألنصار الذين معه خارج كولبيو يف نفس املعسكر القريب من القرية ومعروف لدى اجلواسيس
 وبعد عدة أمتار من املشي توقفت عة اخلامسة مساء حتركت اموعة من تلك النقطةويف السا, يف تلك النقطة إىل بعد العصر
كما مل يعرف أن املخابرات الكينيـة واإلثيوبيـة   , ومل يعرف طلحة مبا جرى لعائلته, ت لالستراحةاموعة من جديد وجلس

كمـا أن  , فقد اعتقلت زوجاتـه وأوالده , املتوفرة لديها واألمريكية قد نوت إغتياله شخصيا بعد أن حتققت من املعلومات
 ناشيدخ أبو منصور الشيشاين بانشاد األبدأ األتراحة وأثناء اإلس, اجلاسوس اخلائن كان يعرف بالضبط مكان وجوده وشكله

كوماندوز وقتيبة وأحد اليمين وقد حلق بعض الشباب حلاهم لكي ميوهوا أمحد عبد القادرويف اموعة شيخ شريف , احلماسية
األخ عبدالرمحن  من مساء اجلمعة طلبت اكويف هذه الساعات املبار,  ن عنهمأنفسهم عن اجلواسيس املنتشرين والذين يبحثو

الكـيين   طلب من طلحة الذهاب معه للقاء عيسى, ينالشباب ااهدابة وزير داخلية احملاكم وعضو يف حركة ختري وكان مبث
وقال طلحة لألخ , وكانت الساعة تشري إىل السادسة مساءا قبل مغرب يوم اجلمعة, املصاب وكان يف الطرف الثاين من النقطة

نفـس  يف  مسع اجلميع صوت إطالق نار فأخذها وحترك مع ختري وبعد عدة دقائق , "عطين زمزمييتأ"الذي روى هذه القصة 
وكانت هذه , الكينية األمريكية املشتركةكمني مدبر مسبق من قبل القوات اخلاصة اإلثيوبية وقد وقع األخ طلحة يف , املنطقة

فأطلقوا النار فـورا  , للقوات أنه اهلدف املطلوب إغتياله وعندما ظهر طلحة أكد اجلاسوس, القوات تتحرك خبفة وبسرية تامة
أصيب األخ طلحة يف مقتل , ومل تظهر هذه القوات أبدا فقد اختفت على الفور, وبسرعة فائفة ودون أن ينتبه األخ ألي شيئ

ـ  أما األخ ختـري , ودخلت الرصاصات يف صدره الطاهر ووقع شهيدا رمحه اهللا تعاىل وتقبله من الشهداء د حـاول دون  فق
وتسارع الشباب ملعرفة ما جرى يف تلك املنطقة وعندما تقدموا وجدوا , جدوى الرد على النريان ومل يستطع معرفة ما حصل

كان لديهم معلومات وما يؤكد أن الكفار , وكان قد استشهد, األخ طلحة السوداين قد أصيب يف صدره بعدة طلقات نارية
وحان وقت , بل اكتفوا بطلحة وفروا, ري وهو قيادي مهم لدى حركة الشباب ااهدينمسبقة عنه هو عدم التركيز على خت

فقد اتبعت هذه القوات إستراتيجية نبش القبور وأخذ مجيع جثث املهـاجرين إىل  , إرسال املروحيات لكي تبحث عن اجلثث
خرج جهاز هاتفـه  سرحية العملية وأوصل األخ عيسى إىل م, قد هربوا كالنعاجو, السفن األمريكية لفحص احلمض النووي
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فقد كانـت عمليـة   , وظنت تلك القوات اليت أرسلت من أجلنا أا قتلتنا مجيعا, وصوره عدة صور كما أخذ كل أغراضه
ء للتأكد مـن  وقرر اإلخوة بأن ال يدفنوه حيناها بسبب كثرة املياه يف املنطقة وحلول الظالم واخلشية من عودة هؤال, مدبرة
  .لقوات اإلثيوبية تسري بالقرب منهالت جمموعة عيسى باجلثة إىل الغابة وطوال الليل كانت اودخ, هجثت

وقد كلف األخ عيسى , روغاب إىل مقديشو لبدأ املقاومةيخ خمتار أمحد عبدي أن يرتل هو وكيف تلك الليلة قرر الش
وكما قيل , ب بعض الطعام قبل متكن العدو منهاالكيين األخ عبداهللا توسين وبعض اإلخوة بالرتول إىل كيامبوين من أجل جل

أما خمتار والشباب يف , وبقي عيسى ومن معه يف التيه, لنا وصلوا مجيعا إليها ومنها خرجوا بالقوارب إىل كيسمايو مث مقديشو
ع لـه وقـد   لن جيد صعوبة فاموعات اإلستخباراتية اليت تركناها يف مقديشو وبقيادة األخ مهدي كرايت هي تـاب مقديشو 

بالتيه ومل تلتقي مبجموعة الشيخ حسن تركي وال تلك اليت  وبدأت اموعات املتبقية يف الغابة, جهزناها للعمل يف املدن أصال
يف ذلك واعتقل , م2007-1-6السبت واحد دون أن يدفن طلحة فقد دخل يوم يوم مر , كانت مع طاهر أويس يف الكتا

 وهنا بدأ, مندوز وقتيبة واألخريناإلثيوبية مبكان وجود الشيخ شريف وعيسى الكيين وكوخرب القوات اليوم شاب صومايل فأ
ولكن حصل هناك مشكلة أمنية فقد كان , وكان هذا التيه خري هلم, التيه مبعىن الكلمة فقد قررت اموعة احلركة دون توقف

, ة وطلب منه أن يذهب إىل السفارة اليمنية يف نـريويب األخ أحد قد اتصل بوالده يف اليمن وهو جنرال كبري يف القوات اليمني
وقد اختلفا مع األخ كوماندوز الذي , ه يف اليمن واإلمارات وقطر ونريويبشريف أيضا يتصل يوميا بكل معارف وكان الشيخ

احـدى   ويف, لما اتصلوا بالثرية ولكنه مل ينفـذ كالمـه  حذره من كثرة اإلتصاالت ألن املروحيات كانت تدور حوهلم ك
وهذا يعين أنه قد أخربهم بأن املقاومة قد بدأت وليس هناك خيار , "إن الربنامج قد بدأ"إتصاالته قال لشخص معني يف اليمن 

, واتفق مع تلك اجلهات لكي يعرب إىل كينيا مبن معه من الشباب الكينيني وقد رفضوا ألن عيسى مطلـوب يف كينيـا  , آخر
قررت جمموعة منها بأن ترتل إىل كينيا وفيهم أحد واملعلم قاسم والشـباب اليمنـيني   وانقسمت جمموعة عيسى إىل قسمني 

وهناك هرب الدليل وتركهم ومل يكن لديهم سـوى  " فايف"و" إجيارا"وصلت اموعة إىل العمق الكيين وبالقرب من , الثالث
ي قطرة ماء لفترة م قاسم ومل يكن لديهم أض األخ معلوقد مر, كيولو ذهابا وإيابا 600العودة وقد قطعوا مسافة أكثر من 

وقد تبول األخ أبو منصور يف إناء لكي يشرب بوله أكرمكم اهللا وقد شـربه لكـي ال ميـوت    , وأوشكوا على اهلالك طويلة
فقال املعلم , "ضع القليل من السكر"فقال له أبو منصور , "إنه مر"قال له , وعندما طلب من املعلم قاسم بأن يشرب, عطشا

لقد ضعفوا وتعبوا بسـبب عـدم تقـديرهم    , ولكن عندما حاول التبول مل يكن له أي قطرة بول, "سأشرب بويل", اسمق
أما موعـات  . فلم يكن هناك أي مربر لتركهم الشباب يف الغابة والرتول لوحدهم وقد رجعوا ساملني فيما بعد, للموضوع

أبوه شيخ خمتار وجابر وسعيد االورومي واألخ الكـيين الـراوي   اليت بقيت مع عيسى فمنهم كوماندوز شيخ شريف عباس و
ـ  , ن التيه إىل الكتاأما ختري وقتيبة ومن معه فقد حتركوا جللب الطعام وأي دليل لكي خيرجهم م, للقصة ا دوووعنـدما مل يع

ي واستشهد يف تلـك  ويف احدى القرى الصغرية وصلت القوات اإلثيوبية بعد الفجر واشتبكت مع جمموعة ختر, تفرق اجلميع
  . املعركة أما قتيبة وأبو حيىي الشمايل فقد انسحابا
-12-31إىل كيامبوين يف تاريخ واليت نزلت , غابة الكتااليت مررنا ا يف  سنتحدث حاليا عن جمموعة املهاجرين

وقد , ني دون زوجامكانت هذه اموعة مكونة من معظم املهاجرين األوروبي, قصتها كاآليتو, عن طريق البحر, م2006
, هلا فلنترك من كان يف الغابة لريوي لنا القصة أما ما حصل, )الكتا(كيامبوين من ذكرت أنين قابلت بعضهم أثناء نزويل إىل 

وة اإلخلنا إىل بورغابو من كيسمايو نقلنا فورا بسيارة إىل الغابة مباشرة وفينا اجلرحى وكذلك عندما وص: "يقول األخ املهاجر
ومكث , وبدأ اجلميع بتغري مالبسه العسكرية إىل مدنية, نيني الفارين من السجن وتركنا يف منطقة الكتا دون أي راعي لنااليم

ويف اليوم التايل قتل , م2007-1-4أي إىل تاريخ وصولنا إىل الكتا وهو يوم اخلميس -,"اجلميع يف تلك املنطقة ملدة أسبوع
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وعة من السودانني فيهم عبداهللا السوداين والدكتور حممد وغريمها إال الكتا وتقابلوا مع األخ طلحة يف كولبيو وقد اجتهت جمم
كـان مـع   , م2007-1-6القصف العنيف يف يوم السبت  أبد, ويف اليوم التايل وبعد وصولنا إىل احلدود الكينية, الشباب
ومل تكن هناك جمال للحركـة يف  , احلركة إخوة حلمله أثناء 6أكثر من تطلب ملهاجرين شاب مصاب وثقيل جدا واإلخوة ا
يف يوم السبت وأثناء وجودنا يف الغابة بـدأ أحـد   "على كل حال يقول األخ املهاجر , فمعظم املهاجرين ال يعرفوا, الغابة

ـ , وفزع اجلميع فلم نكن نعلم ما جيري, اإلخوة التونسيني بإطالق النار والتكبري الحه مث أسرع األمري وهو أخ تونسي إىل س
وكانت تتقدم خبفـة ومعهـا سـالح    , ويف هذه اللحظة أدركنا أننا حتت نريان القوات اإلثيوبية, وانبطح وبدأ بإطالق النار

كان األخ اـروح  , توقفت ونصبت سالحها الثقيل مث بدأت حبرق اليابس واألخضر, وعندما فتحنا عليها النار, "الدشكا"
وقد , مل يرموننا إال بذلك السالح الثقيل, د سوى األشجار وهي تتطاير ميينا ومشاالومل نكد نشه, جالس ومعه مسدس وقنبلة

وأسـرع  , ة فتحت بطنهكما أصيب األخ خطاب السويدي بطلق, اسشهد األخ أبو حفص التونسي يف هذه املعركة الشرسة
فقـد وصـلوا مـن    , يكي إىل دعمنابو حرية األمرالسوداين ومعه الشيخ عبدالرمحان الكيين وأنور األمريكي وأاألخ عاصح 

  .انتهت رواية األخ املهاجر" ,كولبيو
ومنها اموعة اليت نزلـت  , يف هذه اللحظة بالذات افترقت اموعات واجته الكثري من الشباب إىل احلدود الكينية

ل وقصدوا بورغابو ومنها الساحإىل فقد اجتهوا  أما بعض الشباب اليمنني, معي من مقديشو وكذلك األخ أبو حممد األمريكي
وذكرت أنين أمرته على , وقد أصيب األخ عبدالناصر غاب, بةواألخرون تفرقوا يف الغا, جهة جمهولة مث إىل اليمن فيما بعدإىل 

بعد : "يقول األخ املهاجر, يف بطنه وقدمهوقد جرح بطلقة , وقد تركته بسبب احلرب والتيه ونزلت لكينيا, اموعة املهاجرة
فقد مسع العدو يتحدث عن إنسحابه من الغابة ألن عدد , داود اإلرتريي بالتكبرياألخ بدأ من الزمن هدأت اإلشتباكات و فترة

لقد كان هذا نصر من اهللا لإلخوة فقد كـان  , وقد اختلف العدو حسب رواية داود وهو يفهم لغة العدو, اإلخوة كثري جدا
وال نشك أا املالئكة تثـب  -, "رؤية املئات يف تلك اللحظةن يتحدث عن أما العدو فقد كا, يف تلك اللحظة 15عددهم 

كما أن األخ اجلـريح مل يسـتطع علـى    , الذين أمنوا لكي يلقي اهللا الرعب يف قلوب الكافرين وهذه من كرامات ااهدين
 ناأرسـل , عندما تفرق الشباب: "ويواصل األخ املهاجر روايته قائال, -وقد نصرهم اهللا نصرا مبينا, احلركة يف كل تلك املدة

مث , وقد ذهبا وغابا ألكثر من ثـالث أيـام  , املاء لألخ اجلريح املقعدا بعض اهيم ومها من املهاجرين لكي جيلباألخ أنور وإبر
وبسبب ضعف نظره وقع يف األسر فقد كانت قوات التيغري قد أنزلت أعدادا كثريا مـن اجلنـود يف   آخر مهاجر نا أخ أرسل
كما أن القوات األمريكية كانت تدعمها بكل شيء ونزلت هذه القوات أيضا على أرض املعركة للتشاور مع القوات  ,الكتا
ملوس وقد عـذبا  القوات اإلثيوبية وهي تعذب أخني صوماليني بإخراج عيوما بابعض الشباب وحشية شهد وقد , بيةاإلثيو

ونه فقد ظنوا أنه فرد من القاعدة وأرسل باملروحية إىل كيامبوين مث بيـداوا  فقد جناه اهللا بسبب لأما األخ املهاجر , حىت املوت
كمـا أن  , وفقد عبدالناصر غاب صوابه وكان يصرخ وجيري هنا وهناكويف اليوم الثالث هاجم النمل مواقع اإلخوة , فإثيوبيا

 مث ر الذي غاب ثالثة أيام باملـاء ملهاجفقد رجع األخ اوبعدها فرج اهللا عنا , وضع األخ اجلريح كان حرج بسبب كثرة النمل
لقد تصرف الشباب املهاجر الغريب حبكمة يف الغابـة ومل   -, "لعدة أيام من أجل املاءو وغاب مثل األول أرسلنا من جديد

وهـؤالء  , ن هناك صوماليني من أهل املنطقة فقد غادر علي غاب كيامبوين وتركنا حيناها ومل يتجه للشـباب يف الغابـة  يك
ف باملـاء  لأما األخ املهاجر املك, فكانوا يبتعدون كثريا رغم وجود املاء بالقرب منهم, أصال ال يعرفون أماكن املياه هاجرينامل

ات إختفـاءه مـن القـو   إن سبب غيابه هو : "يقول املهاجر, لشباب فيما بعد سبب غيابه عن اإلخوة لعدة أياملفقد روى 
وظن أن اجلنود قد شاهدوه , ويف ذلك اليوم شاهد كتيبة مشاة متجهة للغابة, ثناء حتركهفقد استخدم الطريق العام أ, اإلثيوبية

شخص قد مرت أمامه دون  300ولكن فوجئ أن تلك القوات اليت تبلغ عددها , لوحده فهرب للغابة وكمن عليهم بسالحه
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عه طعام القوات اإلثيوبية فقد كانوا يأكلون جلب موعندما رجع إىل إلينا , أنظارهم فبقي يف مكانه لكي ال يلفت, لهأن تنتبه 
وقد جلب الكثري من البسكويت , يف الغابة بطعام القوات الغازية نا اهللا وحننالطعام اهز ويرمون أكثرها لكثرا وهكذا رزق

حيـات تلـك   فعندما رمت املرو, يف احدى األيام بالكثري من البسكويت كما أن اهللا يسر له, كفارواخلضروات من طعام ال
وقد تعـاىف  , يف الغابة لى األرض وكان ذلك رزق آخر لنافتحت احداها وعجزت القوات من جلبها وتركوها ع, الكراتني

ولننتقـل  , انتهت رواية املهاجر, "أسابيع 3يف الغابة ملدة  ومكثنا, رة بفضل اهللا مث باستخدام العسلاألخ املصاب يف تلك الفت
جمموعة عاصم السوداين ومعه الشيخ عبدالرمحن الكيين والدكتور حممد السوداين وأخ لبنـاين   اآلن إىل قصة أخرى فقد كانت

سوري ودخلت طلقة يف معدته وخرجـت مـن   وقد جرح األخ خطاب ال, عداء يف عدة مناسباتوتقاتلوا مع األ, قد تاهت
ر األخ السوري عدم احلركـة واالنتظـار يف   قر, أيام من التيه وكثرة احلركة 6وبسبب عدم وجود املياه ملدة , اجلهة األخرى

وبعد عدة أيـام رجعـوا   , ورفضوا ذلك ولكن األخ أصر بسبب عدم قدرته على مواصلة السري, مكان ما لكي جيلبوا له املاء
  .إىل املختربات لكي يتأكدوا منهونظن أنه قد استشهد ونقل جثته من قبل القوات اإلثيوبية , للمكان ومل جيدوه
الرتول إىل  طاهر أويس وإبراهيم سويل فقد قررتشيخ جمموعة أما , وعات اليت نزلت إىل كينيا فقد أسرتأما ام

أما يف جلب فقد هاجم الصـواريخ سـيارة األخ آدم   , من الضربات الشرسة يف الكتا جلب عرب بوليس قوقاين بعد أن جنت
  . صومايلعريوا ومل يصب بأذى واستشهد نسيب األخ يوسف الترتاين محزة ال

الكينيـة دون أن خيـرب الشـباب     فقد قرر الشيخ شريف تسليم نفسه للسلطاتالكيين اموعة اليت مع عيسى أما 
وحترك هو واألخ جابر جللب املاء وكان شيخ شريف هو من خيدم الشباب املهاجر لنشاطه وهو معروف بشـجاعنه  , بذلك

واسـتقبل مث  " هولوكـو "وواصل الشيخ شريف السري لوحده إىل قرية , سريعلى الجابر وبعد أن حتركا مل يقدر , أثناء القتال
ذلك اليـوم  ويف أثناء غروب الشمس , وحصل ذلك بعد مرور ثالثة أسابيع من اإلحتالل, فروه باملروحية إىل العمق الكيينس

ظن عبداهللا السوداين ومسه أخ إبحث عن وقد وصلتهم بعض املعلومات أن اجليش الكيين ت, موعة عيسى الكيين املاءوجدت جم
أما عيسى فكينته مشهورة لدى املخـابرات  , وما جيهله الشباب أن عبداهللا السوداين هو األخ عاصم, األخ عيسى اجلميع أنه

وقد تشاكل الشباب يف , الكينية فابن خالته نور الدين من أكرب اجلواسي يف كينيا ويعرف جيدا أن عيسى ال يسمى بالسوداين
وكان األخ عيسى مريضا جدا باملالرييا وال , خبدمة أهل الباديةمجيعا وقد حفظهم اهللا , وهذا حتليل مين واهللا أعلم, ةهذه النقط

أشفق عليهم الـدليل  , يقدر على األكل أبدا فقرر األخ عيسى الكيين أن يرتل إىل كينيا وعندما دخلوا ووصلوا إىل أول قرية
واملسـافة املتبقيـة إىل   , وكان جمروحا ويف وضعية صعبة جدا, در على األكل أبداألن عيسى كان قد حنف جدا ومل يكن يق

فقرروا العودة مـن  , كما حتصلوا على معلومات تفيد أن اجلواسيس يبحثون عنهم, كيلو تقريبا 200 اريسا تقدر بأكثر منغ
ل عملية جتميع ااهـدين وترتيـب   ليواص, جديد والبحث عن جمموعة الشيخ حسن اليت كانت يف الغابة والتعاون من جديد

  .وبعد شهرين من التيه التقيا هذه اموعات ببعضها, صوفوفهم
أما جمموعة أمحد مدويب فقد ضربت ضربة قوية قبل صالة الفجر أحد األيام وقتل األخ قتيبة رمحه اهللا واألخ حيـىي  

هللا الصومايل كيف قتل هؤالء وكيف أسـر أمحـد   ويروي عبدا, اهلارغيساوي ويوسف وحسني امليكانيكي رمحهم اهللا مجيعا
فأرسل عبداهللا من قبل مدويب ويف الرابعة قبل الفجر مسع , فقد استدعاه لكي حيثه على مجع الشباب من الشتات والتيه, مدويب

أن  فوجـد , ويف الصباح الباكر ذهب إىل تلك النقطة ليتأكد من األمـر , قصفا شديدا يف نفس منطقة وجود أمحد ومن معه
فقـد  , األمريكان واإلثيوبيني قد وصولوا بطائرام املروحية وبدأوا بتشريح جثث الشهداء لكي يتأكدوا من احلمض النووي

وقد شـهد بقايـا اإلخـوة     , وكان األخ عبداهللا يراقبهم من داخل الغابة, واستمر ذلك خلمس ساعات, كانوا يبحثون عنا
كما شهد منظرا عجيبا يبني مـدى  , فلم يبقى من الشباب شيئا, ة يف كل النواحيالشهداء وهي عبارة عن قطع كثرية متناثر
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فقد روى أنه شهد جنديا أمريكيا يعذب األخ أمحد مدويب الذي بقي حيا رغم كثـرة  , حقد وكراهية األمريكان للمسلمني
مياهه وصبها على األرض بدال من فتح أحد األمريكان , وعندما طلب األخ أمحد املياه من اجلنود, الرصاصات اليت يف جسمه

أعطيـه  , املـاء من كيف متنعه , إنه شخص مصاب وتعبان: "وقال له, فغضب أحد الضباط اإلثيوبيني من األمريكي, إعطاءه
وأخذوا األخ أمحـد مـدويب إىل مستشـفى    , وبعد عدة ساعات تركوا بقيا اإلخوة كما هي, وقد اختلفا فيما بينهما, "املاء

وكانت هذه هي املراحل األخرية خلـروج  , مث بعد ذلك اجتمع اإلخوة لكي يدفنوا الشهداء, إىل أديس آباباكيسمايو ومنها 
وهو معسـكر  " أودو"أما أعنف هجوم منذ بدأ الغارات اجلوية فتلك اليت استهدفت مركز  .القوات اإلثيوأمريكية من مناطقنا

بعد أسرهم للنساء , م2007-1-8دمر متاما يف بداية املعارك بتاريخ وقد , شباب القاعدة يف التسعينات قدمي بناه اإلخوة من
  .ونسأل اهللا أن يرحم مجيع شهداء املسملني سواء كانوا جماهدين أو قراويني وفالحني وغريهم, واألطفال يف كييونغا

لقد , هادة ليل اروهذا األسد كان يتمىن الش, لقد قتل األخ طلحة السوداين إذن يف الصومال ونسأل اهللا أن يتقبله
فقد ترك دراسته اجلامعية يف الفليبني والتحق بقافلة اخلري وشارك يف صناعة النصر , التحق طلحة بااهدين يف أواخر الثمانيات

يف أفغانستان ورؤية اإلطاحة حبكومة جنيب وتفكك االحتاد السوفييت مث عمل كحارس شخصي للشيخ أسامة يف السـودان يف  
تابعة أمواله وشركاته بعد مغادر الشيخ إىل جالل آباد وقد لعب دورا بارزا يف علميات ضرب مقر السي كفل مبالتسعينات وت

فهو من كان يستقبلين يف اخلرطوم وحيضر يل املال الالزم قبـل أن أعـود إىل   , م1998آي إيه يف نريويب ودار السالم سنة 
بو عبيدة البينشري بإرسال السالح إىل أديس أبابا للتجهيز يف عمليات وقد ذكرت سابقا أنه قد كلف من قبل الشيخ أ, نريويب

, رغم أن العملية تبنتها اجلماعـة اإلسـالمية  , وشرحت أسباب دفع الشيخ أبو عبيدة ملثل ذلك, حماولة إغتيال حسين مبارك
فلنـا  , الذين يواجهوننا مباشرة وشرحت أن منهج القاعدة األصلية هو عدم التدخل يف اإلطاحة باألنظمة أو قتل الرؤساء إال

م ومتركزت 1992 يف سنة كما شارك األخ طلحة يف اموعات األوىل اليت وصلت إىل الصومايل, احلق يف الدفاع عن النفس
لند وبوت لند يف مناطق بوساسو والس عنود والس قوري وكان من اموعات اليت شاركت يف أسـر عبـداهللا    يف صومال

م من قبل الشيخ أبو حفص إىل 2001كما أرسل يف سنة , بل أن يتدخل الشيخ حسن طاهر أويس لفكهيوسف يف الشمال ق
وله تاريخ حافل يف اجلهاد وهو مدريب يف , الصومال ليتوىل اإلمارة بدال مين وتوىل قيادة عملية ضرب فنادق الصهاينة يف مماسا

وقـد  , وهو مبثابة أخ يل, م1997واحد يف السودان سنة  وعشت معه يف مرتل, معسكر أبو الشهيد القطري يف جالل آباد
وكان آخر , اختلفت معه يف بعض األمور الفكرية ومل أخفي ذلك عنه فقد أوضحت كل تلك املسائل وكنا ال خنفي أمرا بيننا

أن األمـور قـد   فعندما رأى , خالفاتنا هو معارضيت له يف حماولة فصل اجلنوب عن احملاكم وقد تنبه لذلك يف آخر لقاءي به
خرجت عن السيطرة عرف حينها أننا كنا نصادقه عندما طلبنا منه توحيد الشباب وليس عكس ذلك وهذا ما حصل يف آخر 

كـان  , حياته فقد استشهد ومعه مجيع قيادات قوات احملاكم سواء من الشباب أو الطرف الثاين املتمثلة يف اإلخوان املسلمني
,  ورسوله وجيتهد يف حفظ القرآن وكذلك قيام الليل وإحياء السنة وال نزكي على اهللا أحـدا رمحه اهللا حيب اجلهاد وحيب اهللا

كانت عملية خاطفة خمصصة لقتـل  , إنه من أبناء اجليل القدمي الذين حتركوا لنشر خربم يف العامل ومساندة إخوام املسلمني
, قد أكد للسي آي إيه أنين موجود يف تلـك النقطـة  فكما قلت ف, سواء طلحة أو عيسى أو يوسف وغريهم, شباب الشيخ

ألن اجلاسوس قد عرف أنه شخص مهم لـدى   وقد قتلوا األخ طلحة وحده, وكذلك األخ يوسف الترتاين وطلحة السوداين
  .م2007من يناير سنة  5وم اجلمعة أما حنن فقد كنا يف داخل  كيامبنوين يف ذلك التاريخ فقد قتل ي, املهاجرين

لذا حتركوا مـن كولبيـو إىل   , األخ طلحة سادت بعض الفوضى يف املكان فلم يدري الشباب ما جيري بعد مقتل
ومل تستطع القوات , منطقة الكتا وتعمقوا يف الغابة وتوالت العمليات ودارت جوالت ثانية من املعارك العنيفة يف منطقة الكتا

مث انسحبوا مسرعني ألم يعرفون , الل كيامبوين ملدة ثالثة اسابيع فقطواكتفوا باحت, اإلثيوبية الثبات يف تلك الغابات املظلمة
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من أجل الطعام فقد جاعوا ومل يكـن   ملقد باع الكثري من الشباب سالحه, أن ااهدين سيهامجوم رد استرداد عافيتهم
  .ن تركي يف الغابةكما نزل الكثري من املهاجرين إىل كينيا وبقي الصومالني مع الشيخ حس, لديهم أي أكل

ومـن عـدة جنسـيات ففـيهن     , أما املعلومات املؤكدة عن العائالت اليت كانت مع طلحة فمعظمهن قد أسرن
كما أن بعض الشباب سلموا أنفسـهم  , تونوسيتات والسويديات والسودانيات وإثيوبيات والصوماليات وبعضا من أزواجهن

املهم أنه قد ظهـر مأسـاة   , د أن كشفهم اجلواسيس املنتشرين يف القرىللسلطات الكينية وبعضهم أسروا داخل الصومال بع
وما نؤكده هنا أن , جديدة متسى مأساة األسرى وسأشرح كيف مجعوا يف نريويب وكيف تعامل أمريكا وإثيوبيا وكينيا ؤالء

ة ساكنا بل رمتـها يف زنزانـة   هناك أخت تونسية قد جرحت برصاص الفكار أثناء اعتقاهلا ومل حترك احلكومة الكينية اخلبيث
فقد كانت النساء ال , وقد قتلت أخت أمريكية قبل كولبيو وهي األخت أم حممد األمريكية, انتظارا لترحيلها إىل جهة جمهولة

يبعدن عن الرجال يف الغابة وأثناء حتليق الطائرات األمريكية اليت تساند القوات اإلثوبية أصيبت بسكتة قلبية وماتت والسـبب  
نسأل اهللا أن يرمحها رمحة واسـعة ولـيعلم   , كما أا مرضت باملالريا هو الطريان األمريكي اليت كانت ترعبهن أثناء التحليق

, نقاتل إدارا الفاشية الظاملة, اجلميع أننا ال نقاتل أمريكا رد كوا أمريكا فلدينا الكثري من األمريكان يف صوفوف ااهدين
لقد رجعت القوات اإلثيوبية إىل منـاطق  , اإلنسان تصديقه ولكنه قد حصل وليعلم اجلميع حقيقة إثيوبياوسأذكر أمرا يعجز 

القتال لكي يتأكدوا من قتلى اإلخوة وكانت تبحث عن جثث الشهداء ومل حتترم هذه القوات اخلبيثة جثة هذه املرأة املسـلمة  
ومل يدفنوها من جديد , ن جثثنا وعن جثة األخ طلحة السودايناألمريكية ونبشت قربها وأخرجت جثتها حبجة أا تبحث ع

واحلمدهللا فقد متكن بعض الشباب من أهل البادية من نقل جثتها الطاهرة ودفنها يف مكان آمن وبعيـد  , كوها يف العراءربل ت
كانـت هنـاك   , كينيا قد كتب زوجها املسجون حاليا يف أمريكا قصتها وقصة أسره يفو, ونسأ اهللا أن يرمحها رمحة واسعة

أخذوا جثته ودفنوهـا  , دفن األخ طلحة وعندما عرف الشباب بذلكجمموعات صغرية جاسوسية مكلفة بالبحث عن مكان 
  .وقد سلمت يا أبا طلحة حيا وميتا, بعيدا عن منطقة القتال

  شهداء اهللا يف أرض الصومال
  
م إىل الوصول 2006-12-21ك آيدويل يف تاريخ سأحتدث قليال عن الشهداء األنصار واملهاجرين منذ بدأ معار

  :وحنسبهم عند اهللا أحياء واهللا أعلم م وال نزكي على اهللا أحدا يف الكتا وما حدث فيها
, ياسني الصومايل, دوران الصومايل, بشري بودبودي الصومايل: أما األنصار فقد استشهد يف هذا التاريخ يف آيدويل

عبداهللا إيش , ديف الصومايل, 10مولود الصومايل صاحب اليب , 10لصومايل صاحب اليب عبدالرزاق ا, حممود الصومايل
أما الذين ذكرم قبله , وعبدالنور الصومايل وكان يف اخلامسة عشرة من عمره, كي رفيقينا يف مرحلة لوق يف التسعينات

وال ننسى الشهيد البطل , القرية جراملتمركزة خا يدويل بفعل القناصةفمعظمهم قادة ميدانيني استشهدوا أثناء اإلستيالء على آ
وهناك آخرون ال أعلمهم , وقد استشهد يف كمني جلب ونسأل اهللا أن يتقبله من الشهداء) علي صابر(أبو حفص الراحاويين 

  :أما املهاجرون فكما يلي, لكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم م ونسأل اهللا أن يتقبلهم من الشهداء آمني
وقد قتل يف آيدويل برصاص القوات , يف العشرينات من عمره, اإلسترايل من أصول صومايل أبو حفص - 1

فقد ولد يف كيسمايو أثناء اإلنسحاب وقد ذكرت , ه اجلديدولودقد ترك زوجة وطفلني مل يشهد مو, اإلثيوبية الصليبية احملتلة
 .قصة زوجته أم حفصة اإلسترالية اليت بقيت فيها بآمان واحلمداهللا
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وقد قتل يف آيدويل بقنبلة يدوية ألقيت , يف العشرينات من عمره, حممد آزمت الربيطاين من أصل هندي - 2
وقد نصحهما بأن يدعوا له بالشهادة لكي يشفع هلما , وهو وحيد أبويه, ومل يترك زوجة له قبل جندي إثيويب صلييب حمتلمن 

 .يوم القيامة
لقد أصيب يف , وقد قتل يف آيدويل, لغ العشرين من العمرمل يب, من أصل صومايل, عبداحلكيم األمريكي - 3

وقد فرحت عندما مسعت نبأ , وكانت أمه قد رأت له رؤية أنه سيشتهد, صدره من قبل القوات اإلثيوبية الصليبية احملتلة
 .مل يتزوج يف الدنيا, إستشهاده

, بطولة نادرة يف هذه املعارك له, سائق شاحنات يف الثالثينات من العمر, من أصل صومايل, بالل الكيين - 4
وعندما عرف , وكانت سيارته األويل اليت دخلت يف آيدويل وكان معه املعلم خالد الصومايل, فقد كان يقود سيارة الزوكياك

وقبل ترك سيارة دخل ا إىل معسكر القوات , "ألستم قد خرجتم من أجل الشهادة يف سبيل اهللا؟"أنه قد حوصر قال إلخوانه 
وقد قتل كالم املذخرين بسالح القناص وكانا على , مث نزل بسالحه وقاتلهم قتاال شديدا, وداس على بعض اجلنود, بيةالصلي

فزت ورب "وكان آخر كالمه , السيارة وبقي بالل يقاتل مع األخ خالد إىل أن بترت احدي يديه متاما واستمر يف القتال
 .يف الدنياالشهيد مل يتزوج , اية األخ معلم خالد وهو حي يرزقوقد نقل هذه الرو, مث قتل رمحه اهللا, "الكعبة

وقد استقبلته هو واألخ , وقد جاء إىل الصومال يف الشهر العاشر, يف الثالثينات من العمر, عبقة السوداين - 5
شظايا الكاتوتشا وقد قتل يف معارك آيدويل ب, عبداهللا السوداين يف مقديشو مث نزال إىل كيسمايو ومن هناك تقدما إىل األمام

آخر من كلمه فقد أدركه أثناء خروج , خ عيسى الكيين قائد هذه املعركةوكان األ, ومن قبل القوات اإلثيوبية الصليبية احملتلة
 .ولديه أهل يف السودان, وكان آخر كالمه ال إله إال اهللا, روحه

من قبل القوات اإلثيوبية الصليبية , ةوقد قتل بشظايا قنبلة يدوي, مل يتجاوز العشرينات, عبدالرحيم الكيين - 6
 .احملتلة

وقد قتل يف آيدويل برصاص القوات , مل يتجاوز العشرين من العمر, من أصل صومايل, أمني الربيطاين - 7
 .اإلثيوبية الصليبية احملتلة

 وقد, وقد قتل برصاص قناصة, ومل يتجاوز العشرين من العمر, جماهد الكيين من مريو من قبلية الكيكويو - 8
 .أصيب يف رأسه واستشهد على الفور

وقد قتل يف , كان من أحد شباب املهاجرين املخلصني, األخ شاكر احلبشي يف العشرينات من عمره - 9
م من قبل القوات اإلثيوبية الصليبية أثناء معركة اإلنسحاب من دينصور يف الكمني الكبري وقد 2006-12- 25تاريخ 

 .لدينترك زوجة وو, ذكرت املعركة بالتفصيل
-25وقد قتل يف تاريخ , وهو رفيقي يف السفر من مقديشو إىل دينصور, )عبدالرمحن(حنيف الكيين   -10

, ترك زوجة وولد إمسه هاشم مل يرى والدته, من قبل القوات اإلثيوبية الصليبية وذكرت تفاصيل تلك املعركة, م12-2006
 .كما ترك بنتا له من زوجة أخرى

بسكتة قلبية أثناء حتليق املروحيات , ثناء اإلنسحاب من دوبلي إىل كولبيوأم حممد األمريكية قتلت أ  -11
تركت زوجة وقد اعتقل يف قرية , األمريكية الكافرة الصيلبية على مواقع اإلخوة وكانت اجم القافلة يف كل فترة وأخرى

 .كينية وهو مسجون يف أمريكا
 .ثيوبيني عندما نصبوا له كمينا يف منطقة كولبيووقد قتل برصاص اإل, قائد هذه املعارك: طلحة السوداين  -12
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-6قتل يف معركة الكتا من قبل القوات اإلثيوبية األمركية املشتركة يف يوم السبت , أبو حفص التونسي  -13
 .م2007- 1

, وغاب اإلخوة عنه وقد افتقدوا مكانه, وقد ترك يف منطقة ما, جرح يف معركة الكتا, خطاب السويدي -14
 .اهللا سبحانه وتعاىل وال نزكي على اهللا أحدا وحنسبه شهيدا عند

قتل مبرض املالرييا أثناء التية واملطاردات من قبل القوات اإلثيوبية األمريكية يف جنوب , جعفر الكيين  -15
 الصومال

ومالية من شباب خطاب يف الشيشان قتل أثناء معركة بني القوات األمريكية الص, أبو منصور اجلزيري -16
 .وسأذكر القصة بأكملها إن شاء اهللا, الصومال املشتركة يف مشال

 الدكتور حممد السوداين قتل يف نفس املعركة  -17
 .فتحي أبو عبداهللا السويدي فتل يف نفس املعركة  -18
 .أبو الليث األمريكي قتل يف نفس املعركة -19
 .وقد قتل يف نفس املعركة, داود األرتريي صهر شاكر احلبشي  -20
 تل يف نفس املعركةق, )أمري(وأبو حرية األمريكي   -21
وقد تاه يف جنوب الصومال أثناء , كان معي يف معركة دينصور, من أصل صومايل, يوسف الربيطاين -22

وأثناء نومه يف احدى األيام ولع شعلة من النار فوجد األسد جبانبه وقد فزع وصعد إىل األشجار ونام يف األعلى إىل , التيه
 .وقد من قبل القوات اإلثيوبية الصليبية احملتلة, دة يف معارك اهلوية يف مقديشووقد نال الشها, الصباح رغم إزعاج القردة

قتل مؤخرا يف مقديشو وله توأم ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل مجيع الذين , سلمان السوداين  -23
 .ولكن اهللا يعلمهم, ذكرناهم والذين مل نذكرهم لعدم علمنا م
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  التعاون الكفري العاملي
  

 كنـا و, بعد أن ذكرت ما جرى لإلخوة بالتفصيل يف اخللف, سأعود من جديد لقصيت واموعة اليت حتركت معي
, يوم اجلمعة, يف بداية الشهر األول إننا, نيتلك الروايات حصلت عليها بعد أن جنانا اهللا من التيه والظامل وكل, ال ندري عنهم

لقد احتلت الصومال مـن الشـمال   , وقفت الدنيا كلها تشهد مأساة شعب دون أن حترك ساكنا, م2007-1-5تاريخ 
برئاسة أمريكا هي اليت أعطت الضوء ألخضر  يوكانت القوى الكفر العامل, للجنوب من قبل قوات غازية كافرة ال ترحم أحد

وساندهم على ذلك سلطة عبداهللا يوسف الالشرعية وهذا حسب تقارير املنصفني من املؤسسات , اإلثيوبيني لالحتالللألعداء 
وهي املنظمة الغري حكومية نشرت بأن فترة سيطرة احملاكم يف الصومال كانت ذهبية ) شااوس(إن تقارير , اخلاصة باألزمات

يـأىب إال أن  , لكن يأيب من ال يرمحنا وال يريد للمسلمني أن ينعموا أبدا, قرارومل يشهد الصوماليون منذ عقود مثل هذا االست
إننا نعلـم مجيعـا أن الوضـع يف    , يشتت الشعب الصومايل وهذا العدو يفرح لرؤية هذا الشعب يتقلب من أزمة إىل أخرى

وسيلجأ املاليني من الصومالني إىل سيظهر التقتيل والتشريد , وهذا مؤكد والسبب هو االحتالل ,الصومال لن يعود كما كان
, إننا نعلم القوات اإلثيوبية جيدا فهي لن ترحم أما وال أختا وال مسلمة أبدا, البوادي فرارا بأرواحهم من عدو لن يرمحهم أبدا

سنشـهد  , ستسعى إىل تركيب الفضائع لكي تركع هذا الشعب املسكني ولكن لن حيصل ذلك رغم أنف عبـداهللا يوسـف  
فلمـاذ  , لو كانت سلطة عبداهللا يوسف شرعية, ستمرة لعدة سنوات واهللا أعلم إىل أين تتجه بلدنا احلبيب الصومالمقاومة م

وليس للربملان اإلثيويب عفوا الصـومايل يف  , لقد رفض كل الشعب هذا االحتالل, اختذت قرارات ال ترضي الشعب الصومايل
عجبا لسطلة تستدعي الصليبيون احلاقدين , ستلم رواتب عماله من أديس أباباهذا الربملان الذي ي, بيداوا أن يواجه هذا الشعب

أفضع من أزمة دارفور وألـف دارفـور   ) األوغادين(إن أزمة الصومال وما جيري يف الصومال الغريب , الحتالل بلدهم املسلم
ء الكفار من القوات اإلثيوبيـة  ولكن لن نشهد أي ضغط من قبل بين صهيون يف البيت األسود بوشنطن للمطالبة خبروج هؤال

, وجتاهلت أن ااهدين ال جييدون إدارة الدنيا ولكنهم جييدون احلرب والكر والفر ,اليت ظنت أن بدخوهلا سوف تنتهي األمور
اجلثث واملوتى فهذا الشعب سيصمد مهما بلغت وحشية القوات الغازية فليبدأوا بعد .  

محدنا اهللا أننا قد وصلنا إليها بسالم , ومل يكن لدينا أي راديو لسماع األخبار هادئة جداعندما وصلنا للقرية كانت 
وعلينا التنسيق مع إخواننا الصوماليني فإن كانوا سيقاومون فسنكون معهم ونقاوم إىل آخر رمق من , وجيب أن نرتب للنساء

وإذا توصلنا إىل أن الشباب سـيتركوننا مـع   , وغريهاسنرتب أماكن آمنا للنساء يف القرية أو القرية ااورة بورغابو , دماءنا
لقد استقبلنا األخ علـي غـاب   , النساء وينسحبوا دون تنظيم كما حصل يف الكثري من املناطق فسنرتب خطة سرية أخرى

هلجمات  وزودنا بآخر األخبار وتفيد بأن قوافل قوات احملاكم تعرضت, ونقلنا إىل بيت أمحد مدويب يف القرية, استقباال جيدا
الشـيخ شـريف   , الشخ حسن طاهر, ومل يكن لديه أي معلومات عن الشيخ حسن تركي, جوية أثناء توجهها إىل اجلنوب

وحنن طبعا أكدنا له بأن ال يعرف أحد أن هناك مهـاجرين جـدد قـد    , طلحة السوداين وعيسى أوالشباب اآلخرين, أمحد
الباجون الذين ينقلون األخبار لألمريكان يف احلدود الكينية وبالـذات يف   وصولوا إىل القرية ألننا نعلم بأن فيها جواسيس من
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كانـت حجـة   , أردنا أن خنفي أخبارنا عن اجليمع ألن أمريكا جاهزة لتدمري كيامبوين وغريها بسببنا, قرية كيونغا ااورة
ففي أمريكـا  , ألمر والشعار مضحكوهذا ا, أمريكا يف تعذيب الشعب الصومايل وجود ثالث إرهابيني عامليني يف الصومال

وهي عدم القبول بالذل وعدم التدخل يف ديننا وعدم احتالل ديارنـا  , األآلف من الشباب املسلم الذين حيملون نفس أفكارنا
فلماذا مل تتعرض بيوت مـن  , وهذه هي فكرة القاعدة بشكل عام ةاعاومة كل جهة تفعل ذلك حسب االستطوالتأكيد يف مق
, أرادت أمريكا إعادة الثقة لنفسها خبصوص قراراا املنفردة والفاشـلة , يف شىت مدن أوروبا وأمريكا للقصف؟ حيمل فكرتنا

ماذا ستفعل األمم املتحدة؟ هل ستصـدقها بعـد فضـائح    , كما أرادت حتسس مستوى رد الفعل لدى اتع الدويل األعمى
وم ستهاجم قرى فقرية مسلمة حبجة وجود بعض األشخاص ودون والي, فقد دمرت العراق حبجة أسلحة دمار شامل, العراق؟

  .التأكد من األمر
, لني بالترتيبات الالزمة ملرحلة ما بعد احملاكم لقد تأكدنا من سقوط مقديشو بالكامل وكذلك كيسمايووشغكنا م

ترجلة واملتحركة واستهدف كبـار  ومل يتأخر اإلخوة فقد بدأت املقاومة يف كيسمايو بإلقاء القنابل اليدوية على الدوريات امل
يف هذا اليوم مسعنا نبـأ  , الضباط يف جيش العدو اإلثيويب ومن واالهم يف عدوام من عمالءهم التابعني لسلطة عبداهللا يوسف

وقد نظرت إىل األخ يوسف الترتاين وفرحنا بالنبأ ألننا تأكدنا أن , إستهداف مطار مقديشو بالقذائف وتفجري سيارة مفخخة
إن اخلالية السرية الصغرية واملتعددة ستغشل األعداء وتعطى فرصـة لقـوات   , لرجال الذين تركناهم وراءنا لن خيذلونا أبداا

, وال ننسى أن قوات حركة الشباب ااهد هي اآلن أكثر تنظيمـا مـن ذي قبـل   , احملاكم بأن ترتب صوفوفها من جديد
وقد ظهرت الفضـائح  , إلحتالل بكل فضائعه كما أا املقاومة بكل أشكاهلاإنه ا, وسنشهد الكثري من العمليات يف الصومال

فأمريكا اليت تزعم أا تسعى للسالم العاملي ظهرت لدى اجلميـع بأـا   , الديبلوماسية واألخالقية يف قضية إحتالل الصومال
, كـدارفور والكونغـوو الدميوقراطيـة    ,فهي تغذي الصراعات القبلية من أجل النفط, الدولة اليت تسبب التوترات يف العامل

فأمريكا أعطت الحدى دول حمور الشر كما تدعي وهي كوريا الشمالية أعطتها , وظهرت فضيحة الصفقات السرية لألسلحة
الضوء األخضر لبيع لإلثيوبيني أسلحة الستخدامها يف إحتالل الصومال وهذا يعين أننا مل خنطأ عندما قلنا أن اإلحـتالل هـو   

فجميع اخلرباء العسكريون علموا أن القوات اإلثيوبية كانت تنقصها املعدات بسبب الضغط احلدودي بينها وبني , مركيأ-إثيو
وهكذا تفعل هذه اإلدارة , لذا مل تعد كوريا الشمالية دولة شريرة عندما كانت املصلحة تعود للعدو لألمريكي الشرير, إرترييا

ميع باسم نشر الدميوقراطية الفاشلة اليت مل تأتينا إال بالتعاسة والغالء والفساد وحكـام  الفرعونية الفاشية فهي تضحك على اجل
مل تكن أمريكا لوحدها هي اليت ضغطت على الدول لتسكت عن أفعال القوات احملتلة ومل تكـن  , ال خيدمون إال بطوم فقط

تورطت منظمات ودول عربية ومسلمة يف السكوت فقد , لوحدها هي اليت ساعدت أثيوبيا يف عدواا على الشعب الصومايل
وأبناءها , إا واهللا فاشلة دون شك, ومنها منظمة ما يعرف جبامعة الدول العربية الفاشلة, ملا جرى وجيري للشعب الصومايل

ولكـن ال  , مل حترك هذه املنظمة أي ساكنة يف منع دولة أجنبية صليبية كافرة تغزو دولة عربية مسـلمة , هم الذين فشلوها
إن هذه الـدول تقـف   , "فاقد الشيء ال يعطيها"والعرب قالوا قدميا , فقد بلغ السيل الزىب, نلومها كثريا فال ينفع اللوم اليوم

فال عجب أا لن حترك سـاكنا  , عاما 60مكتوفة األيد أمام اازر والتجاوزات واجلرائم الصهيونية للشعب الفليسطيين منذ 
وما أدهشنا هو املوقف الرمسي املصري فقد وافقت مبدئيا علـى دخـول   , فقري وبعيد جغرافيا عنها لنجدة شعب عريب مسلم

ن يف هذه الصفحات لكل من جيهـل مـا   وأبي, إا واهللا مأساة القرن الواحد والعشرون, القوات اإلثيوبية الحتالل الصومال
تنا الذين سيقرأون هذه الصفحات يف يوم ما إن شاء اهللا ليعلموا جيري اليوم يف الصومال كما أبني لألجيال القادمة من أبناء أم

ومل خيفـي العـدو أهدافـه    , مجيعا ما جرى يف الصومال هو إحتالل أمريكي إثيويب مشترك وغزو صلييب جديد يف الصومال
جيوسياسي لـألرض   الرئيسية للغزو فقد قرر علماءهم االستراجتيون يف بدأ مشروع تنصري قوي يف الصومال كي يتغري الوضع
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وما حيرينا هو قرار مصر مساندة هـؤالء  , إم يريدون بناء دولة قبطية عظيمة, بدًء من جنوب السودان إىل جنوب الصومال
وكأن , األعداء وهي تعلم أن هلا مشاكل مع بعض األقباط الذين يدعون إىل اإلنفصال عنها وتعمل سرية مع كل أعداء مصر

لقد ذكرت سابقا أن من واجبها مساندة ااهدون يف األوغادين لضمان الضغط على , دو اإلثيويبمصر مل تعلم خمططات الع
وال يظن القارئ أن مأساة الصومال هي الوحيدة بل هناك الكثري والكثري فالواليات املتحدة سببت , إثيوبيا اليت تسعى للتمدد

دعمها القـوات  وكذلك , يف فلسطنيعمها األعمى جلرائم الصهاينة بدأرض الرافدين ولنا مأساة العراق وأفغانستان باحتالهلا 
عباد البقر الذين يفعلون األفاعيل لـبين أمتنـا   وجمازر جرائم من كشمري يف الصومال والسكوت عما جيري يف اإلثيوبية احملتلة 

ن تسطيع انتقاد روسيا وهـي  هناك والشيشان لتحيزا للسياسات الروسية فسكتت عن انتهاكات حقوق اإلنسان فيها ألا ل
تفعل باملثل يف العراق وميندناو فهي تشارك القوات الصليبية الفليبينة يف حماربة الشعب املسلم يف اجلنوب واألوغادين فهي تعلم 

فأينما توىل إا مأسات كثرية , علم اليقني ما تفعله إثيوبيا يف هذه املناطق وتتستر عليها ألا حليفها وتريد بناء معسكرات فيها
وبطل هذه االنتهاكات دولة تدعى أا تتزعم السالم العاملي وال حـول  , احلرمات اوجهك فهناك ديار للمسلمني تنتهك فيه

  .وال قوة إال باهللا
أمريكي الكيين كان واضحا عندما طُلب من كينيا إغـالق مجيـع منافـذها    -لقد سبقت وقلت بأن التعاون اإلثيو

جتويع وتشريد وقتل وأسر , أنظر كيف وصل م اجلرم وانظر كيف يصنعون بالعامل اإلسالمي, جئنياحلدودية على وجه الال
لذا ال يتعجب بعضنا عندما , إننا واهللا ال نفعل باألسرى وال بغري املقاتلني الكفار مثل ما يفعل هؤالء بنا, وال حياة ملن تنادي

كل ذلك هو رد فعل ملا يراه من وحشـية  , ما ال حيترم أي كافر أي كانيغايل بعض الشباب ااهد يف كرهه لالنظمة أو عند
ما ذنب نساء وأطفال وعجائز الصومال الذين أرادوا الفرار من املعارك واللجوء إىل إخـوام  , اجتاه أبناء دينه يف كل مكان
فهي أرادت البقاء يف احلكـم  , سياسيلقد أظهرت السلطات الكينية نفاقها ال, ما ذنب هؤالء؟, الساكنني يف احلدود الكينية؟

وإذا تعاونت , فاالنتخابات الرئاسية اقتربت وكلنا نعلم أن التزوير هو أساس النجاح فيها, والطريق إىل ذلك هو إرضاء أمريكا
, لنفـاق إننا نعلم جيدا سياسـة ا , اليوم فستغلق أمريكا عينها اليمىن عن التجاوزات وتفتح اليسرى للنفاق واإلدانات الباطلة

هذا املنافق السياسي كـان ميـد يـده    , فأكرب املنافقون السياسيون يف عهدنا هو وزير اخلارجية األمريكي األسبق كيسنجر
للديكتاتور التشلي فيقول له إننا سننتقد حقوق االنسان يف خطابنا ولكن ال يعين ذلك أننا ضد ما تفعله فاسـتمر بأفعالـك   

,  كفر وقتل وكذب ونفاق وجتويع وحروب وال حدود يف هذه السياسيات, ياسة أيها الساسةإا الس, الوحشية وحنن نباركها
فقد لعبـت أدوارا هامـة يف مشـكلة    , أقوى مما هي اليوم) دانيال أرب موي(لقد كانت اخلارجية الكينية يف عهد الرئيس 

قضي على ما هو إسالمي يف كينيا وأراد أن الذي حلف بأن ي) كيباكي(أما اليوم ويف عهد , السودان وكذلك الدول ااورة
يسلب كل شيء أعطي للمسلمني من قبل احلكومات السابقة وقد فشل يف ذلك عندما أجري االستفتاء املخصـص لتعـديل   

-لذا هذا الرجل القبلي الصلييب الذي يريد االستمرار يف احلكم جلأ إىل املشاركة يف املؤامرات األمريكيـة الصـهيو  , الدستور
لقد طبقت حكومته كل , وظن بأن ذلك سيخلصه من مشاكل املسلمني, بية اليت تدريها الصهاينة اجلدد يف البيت األبيضصلي

كان من الواجب بـأن  , رغم أن الربملان الكيين رفضتها بتاتا, املبادئ الوحشية املقررة يف قوانني اإلرهاب األمريكي والربيطاين
يامبوين واملناطق احلدودية ولكنه اختار اجلار البعيد األمريكي رغـم معارضـة شـعبه    حيترم كيباكي حسن اجلوار بني أهل ك

أولئك الرجال الذين تعاونوا مع السلطات الكينيـة  , لقد أقفلوا احلدود على وجوه الضعفاء حبجة تعقب رجال احملاكم, لذلك
وال عيب يف االتصال بالكفار أو التكلم معهم  أولئك الرجال الذين كانوا يتصلون باألمريكان يوما بعد يوم, إىل وقت قريب

فقد تعلمنا من سرية الرسول أنه جلس معهم ويف أصعب الظروف، العيـب هـو تنفيـذ    , أو احلوار معهم أو اجللوس معهم
بدأت الصورة تتضح لنا خبصوص حتركات الشباب فبدأنا نسمع بأن املعارك اشتدت . خمططام اخلبيثة ضد الشعوب املسلمة
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لقـد  , ترك الشباب الكثري من السيارات احململة باألسلحة يف طريق احلدود بسبب استهدافها من قبل الطريان األمريكـي وقد 
ومل يعرف هؤالء بـأن املعركـة   , دخلت القوات اإلثيوبية إىل األراضي الصومالية عرب كينيا وبدأت املطاردة الطويلة لإلخوة

وقد فرحنا عندما مسعنا بـأن  , وكانوا يضربون وحيرقون السيارات كلها, باإلمث لقد أخذم العزة, ستنقلب ضدهم عما قريب
وألنه ال سر يف الصومال أصال فهذه األنباء ستصل إىل , كولبيومشارف الشيخ حسن ومعه قيادة احملاكم قد وصلوا بسالم إىل 

  . العدو بسرعة الربق
وحرضته على , مع املسؤول العكسري يف كيامبوين وبعد صالة الفجر ومع ظهور نور الشمس عملنا اجتماع سريع

سـنحاربه  "قلت له , البقاء والقتال وعدم االنسحاب السريع بل سننسحب عندما نتأكد أن العدو قد أنزل جنوده إىل القرية
ـ  , لقد فهمته أن عامل األرض معنا, "بكل ما أوتينا من قوة ذ منـا  لذا جيب أن جنهز أنفسنا للحرب فإذا واجهنا العـدو ونف

وقد فرح بالفكرة وحنن كنا نعلم أن اإلثيوبيني إذا أرادوا مهامجة , ذخائرنا عندئذ نكون معذورون يف احنيازنا إلخواننا يف الغابة
والثاين أن , األول إما بانزال جوي وهذا مكلف وجيب على أمريكا أن تتواىل مصاريفها وكل تبيعاا, كيامبوين فبثالث طرق

وهذا مستحيل بسبب البعد عن احلدود اإلثيويب وبدال من ذلك مينكنهم عبور احلدود يف املنـاطق  , كيونغايعربوا احلدود من 
فـالقوات  , وهذا سهل وممكن ذلـك , باستخدامهم طريق غاريسا أو واجري) ,ديف, ليبوي, منديرا(الشمالية والوسطى مثل 

نيـو  (فالشعب األمريكي يف , اربة اجلفاف وهذا من أكاذيبهماألمريكية متتلك أراضي شاسعة يف هذه املناطق املسلمة حبجة حم
, ولكن أهدافهم احلقيقية عكسرية, فاألوىل مساعدة من يف الدار بدال ممن هو خارجه, مل خيرج من مأساة كاترينا بعد) أورليرت

ا أا تدرس األمراض البيئية وهذا يذكرنا باملختربات البحرية اليت تطوف من إندونوسيا وكينيا وكثري من الدول وتدعي أمريك
فأهدافها السريعة هو التمكن من معرفة تلك األمراض لكي حتمي جنودها إذا وقعت حرب يف , ملساعدة الشعوب وهذا كذب

وما يكذب مزاعمها أا مل تعطى للسطات اإلندونوسيا أي تقارير جدية عن هذه التجارب اليت بدأت منذ عهد , هذه املناطق
ريق الثالث للهجوم علينا هو بإنزال حبري سريع وهذا مكلف ولكنه ممكن ألن أمريكا متتلـك البارجـات يف   والط, صوهارتو

  .املياه اإلقليمية ااورة كما أن تواجدها البحري يف كينيا واضح وقوي
ذن مـين  مث اسـتأ , اتفقنا مع علي غاب بأن يزودنا بكل التطورات وحنن من جانبنا سنحاول تأمني النساء واألوالد

وهكذا افترقنا ومل يكن لدينا سوى شابني من , "سأذهب إىل الغابة لتفقد الشباب وأجري بعض اإلتصاالت مث أعود"وقال يل 
لقـد  , وأحدمها األخ عبدي سعيد وكان قد جرح يف معارك آيدويل, أهل كيامبوين يقومان خبدمتنا فيحضرون املاء والطعام

ومل نكـن  , وارتاح النساء قليال يف ذلك اليـوم , ي نتمكن من االستحمام وغسل مالبسنااشترينا عدة جالونات من املياه لك
  .وهذا من أسرار ملكوت رب العاملني, ندري ماذا سيحصل يف اليوم التايل

  
  االبتالءاتاخلروج  و 

  
ررة الـدفاع  مدى غباء وزاشخصيا أدرك و, كاهلدوء الذي يسبقه العاصفةجدا يف القرية متاما  كان األجواء هادئة

فهذه اآللة أعطت لنفسها حـق  , األمريكي اليت ال متيز بني مقاوم وناشط وحقوقي وصحفي وجماهد وحتريري ومطلوب لديها
 سيمكن أطفالنا وأحفادنـا  وأن اهللا, وما جيهله هؤالء أن التاريخ سيعيد نفسه, القتل دون أن تكون هناك أي جهة ملساءلتها

يف هذا الصباح كانت الطائرات األمريكية التجسسية حتـوم  , فرطوا يف دماءنا بأبشع الصور الء الذينلكي يسأل وحياكم هؤ
وأخذنا إجراءات أمنية بسيطة متثلت يف عدم اخلروج خارج األكواخ أثناء طرياا لكي , وتطري فوقنا ساعة بساعة دون توقف
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تمدت البنتغون الطائرات بال طيار وهذا من جبنهم ال نعطيها أي صور جديدة لنا وكانت تصور كل التحركات يف القرية واع
عندما غادر علي غاب لالتصاالت مل يترك معنـا  , كنا نعلم بقدومها من خالل صوا اليت تشبه حمرك الزوارق الصغرية, طبعا
كان معـي  , نابل اكتفينا باملسدسات للدفاع عن النفس وبعض القنابل اهلجومية ألننا كنا نعلم أنه سريجع ويرتب مع, أسحلة

وعندما تأخر وايل كيامبوين عنا خططنا الرسال , سالح شخصي غري املسدس وهو رشيشة الربيتا اليت تستخدم من قبل األمن
أردنا أن خنفف أي خسائر يف األرواح إن جلأت القوات األمريكية إىل القصـف  , النساء إىل وسط املدينة ألن ذلك أأمن هلن

سكنها وهي معلومة من قبل العدو ألا استخدمت من قبل لبعض العائالت املهاجرة كمـا كنـا   العشوائي يف املناطق اليت ن
وأخربت اإلخوة بأن , بالقرب من بيت األخ أمحد مدويب الذي كان واليا لكيسمايو وكان يف اخللف مع قيادة احملاكم واجليش

, األوالد فقد باشروا يف اللعب فالقرية تقع يف شاطئ مجيلأما , أتلفنا كل شيء مهم كانت حبوزتنا, يتلفوا أي دليل يقود إلينا
مل يكن , وحزام وحذاء من النعل البالستيكي) جرت(ويشتري يل سروال , كما أرسلنا أخ للمدينة ليفصل بعض املالبس للنساء

-28رجنا تاريخ فقد خ, لدى أي مالبس فقد لبست املعوز يف الرحلة من مقديشو إىل كيامبوين وقد استغرقت أسبوع كامال
حان وقت الظهر ومل يظهر أي مسؤول يف كيامبوين مث جـاء النسـاء   . م2007-1-5ووصلنا كيامبوين , م12-2006

الصوماليات إلينا وعرفنا أن خربنا قد تسرب إليهن وعما قريب سيحصل العدو على معلومات كاملة عنا إذا عرفت النسـوة  
ومل تكن لدينا , ا نساءنا بأن خيربن الصوماليات بأن يقصدن كيسمايو إن شاء اهللالذا أخربن, "فليس يف الصومال سر"حبقيقتنا 

أما حنن فلم نظهر هلن أبدا ألن بعضهن يعرفن األخ , فكل املوجودات معنا مل يزرن كيامبوين من قبل, أي إمرأة معروفة لديهن
احلذر  أعين أننا كنا يف غاية, تركها يف مقديشووقد ألنه عاش يف كيامبوين مع زوجته الصومالية ) سعد(يوسف الترتاين باسم 

وحنمد اهللا أن بعد جميئ النساء وصل إلينا أخ صومايل من جرحى معركة دينصور وهو يعرفين جيدا ووالده مـن  , حتركاتنايف 
سألناه مباشرة , ذا لزم ذلكمشايخ القبيلة اليت تسكن القرية وقد كلف بالبقاء يف املدينة ملراقبة التطورات النهائية وتفقد أمرنا إ

, لقد خرج اجلميع إىل الغابـة ", وكان الرد عجيب وغري متوقع, عن األخ علي غاب ونائبه وعن قوات الشباب يف كيامبوين
وهنا شعرنا بأننـا تركنـا   , هكذا قال لنا باحلرف الواحد, "لقد سلمت املدينة للقبائل, وال يوجد جندي واحد يف كيامبوين

وينبغي وبسرعة أن نتخذ القرارات الصعبة اليت فيها جمازفات ولكنها ضرورية لسالمة , يكون لدينا أي سالح لوحدنا دون أن
وقد أوضح لنا األخ أن قادة القبائل قد أرسال رسائل إىل كيسمايو وأخربوا العدو بأن كيامبوين أخليت وأن , نسائنا وأوالدنا

  . مع قوات الشباب وأننا من حكام كيامبوين أو أننا موجودون ومل يعرف هؤالء أننا, احملاكم قد انسحبت منها
ملعرفتنا مبا جيـري  وأثناء النقاش , الكاملة لألحداثعملنا جلسة تشاورية سريعة وحاولنا أن نرسم ونتخيل الصورة 

سلطة عبداهللا يوسف  ألن رئيس وزراء, وراءنا يف دوبلي ومناطق كولبيو ااورة لنا أدركنا أن العدو سيهاجم القرية بال شك
, ووزيره الداخلي حسني عيديد صرحا لإلعالم أن قوام مع قوات اإلثيوبية احملتلة ستتابع احملاكم إىل آخر نقطة يف الصـومال 

لذا من البديهي ألي عسكري أن يفهم أن اهلجوم قادم ال حمال ولكننا كنا جنهـل  , وآخر نقطة بالنسبة لنا هي قرية كيامبوين
مل يتبقى يف القرية من املهاجرين إال أنا وزوجيت وأوالدي الـثالث واألخ  , إال أن احتمال اإلنزال وارد جدا, عدوتكتيكات ال

يوسف الترتاين وزوجته الكينية مع ابنتها وأبو وفاء الكيين وعمر خمتار الكيين وزوجته الترتانية واألخ سـلمني الكـيين وهـو    
وهنا استقر األمر بـأن  , "لقد رحل اجلميع وُتركنا لوحدنا, يا شباب اآلن ماذا نفعل"سألتهم بكل وضوح , صاحب يوسف

ألن العدو لن يتخيل أن مطلوبني عامليني سيمرون أمام اآلالف املؤلفة من القوات , نعرب احلدود إىل كينيا مهما كانت الظروف
نت القوارب األمريكية تراقب احلدود البحري وكا, املسلحة الكينية اليت تقدمت ملنطقة شنغا إيشاكاين احلدودية مع كيامبوين
واستخرنا اهللا علـى هـذا   , لذا جيب أن خندع العدو, دون توقف كما أن الطائرات التجسسية مل تتوقف عن تصوير املنطقة

فقط ب النساء كنت أعلم أننا جيب أن ر, وواهللا مل أكن أعلم أن معظم الشباب املهاجرون سيتبعون  نفس تكتيكاتنا, األمر



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
238  

 

 War against Islam                                    238الحرب على اإلسالم                                                    
 

ولكن عندما رأينا أن قوات الشباب اليت من املفروض , وهذا ما كنا قد خططناه من قبل إن ساءت األمور, ونبقى مع اجليش
تنا مـع  وتوغلت يف الغابات دون أن تتشاور معنا وقد ترككيلو  40أن حتمينا وتبقى معنا قد ذهبت وابتعدت عنا ألكثر من 

كلفنا األخ أبو وفاء على الفور بالبحث عـن قـوارب   , رعة ودون أي تردد أو تراجعلذا كان علينا أن نتصرف بس, أهالينا
مث أخربنا النساء بأن جيهزن أنفسهن جيدا ألن رحلتنـا  , ويتفق مع البحارة يف ريبنا إىل كينيا دون أن خيرجوا املعلومة ألحد

ورتبنا أغراضنا ومل يكن هناك , ألن ما ينتظرنا أصعب أكلنا غداء جيد وطلبنا من اجلميع أن يناموا يف القيلولة, ستكون حبرية
وعندما درسنا ما جيري يف احلدود الربية فهمنا أننا لو أرسلنا النساء بالطريقة العادية سيعتقلن يف احلـدود  , شيئ ثقيل ليحمل

وسف الترتاين فهي ومثال على ذلك زوجة األخ ي, رغم أن كينيات وبعضهن حيملنا اهلويات الشخصية وهن من أهل منطقة
ولذا قررنا اازفة والعبور بالتهريب مع النساء وعدم إرساهلن للمعرب احلدودي املغلق , من والية المو وحنن سنعرب لوالية المو

  .من قبل اآلالف من اجلنود
نسق مع ف من قبل أبو وفاء للبحث عن القارب مث عاد إلينا وأكد لنا بوجود قارب وقد لغاب األخ الصومايل املك

, ل الظالم ويبدأ القمر بالظهوراتفقنا بأن نتحرك بعد املغرب عندما حي, البحارة لتهريبنا وهم يعرفون أننا من الباجون الكينيون
ومل يتبني , وقبل املغرب بقليل بدأنا نشعر بالقلق ومل نكن مرتاحني لسالمتنا فقد جاءت مجاعة من مشايخ كيامبوين إىل البيت

وبدأوا يهددوننا ومل يتفطنوا أننا من أسسنا كيامبوين عندما شرد أهلها مجيعا من قبل قطاع الطرق , بوجودنالنا كيف عرفوا 
ومـن  ", "نتم؟ومن أين أ", بدأوا يهددوننا ويطلبون منا الرحيل, مث مل يعرفوا أن هناك شاب صومايل من احملاكم يتواجد معنا

إننـا مـن أسسـنا القريـة     , نفاقكم يا مشايخ القبائل لقد ظهر"فسي خوة وقلت يف أعماق ناإل نظرت يف وجوه, "معكم؟
واليوم عندما تركت احملاكم املنطقة ", "ألسنا أولئك الشباب املتواجدون فيها منذ فترة طويلة؟, سنة 12وحكمناها ألكثر من 

, م فهو جييد الصومالية بطـالق مل نتحدث معهم مجيعا فقد كلفنا األخ أبو وفاء ليتواصل معه, "تتصرفون وكأننا أعداء لكم؟
وإن كنا من , حصل هناك شد وجذب وسألونا إن كان لدينا أسلحة, أما حنن فقد لزمنا الصمت رغم أننا نفهم كل ما يقال

مل نـرد  , وقد أجام األخ بأننا من الباجون ونريد أن نذهب إىل كيسمايو ولسنا من احملاكم وال نعرف احملاكم, أتباع احملاكم
رر جتارب انسحاب الشباب من أفغانستان حيث طمعت بعض القبائل الباكستانية يف احلدود وباعت األخوة للكفـار  أن يتك

إننـا  "قلت هلـم إمسعـوا   , رفضنا متاما أننا مسلحني أو أننا نعرف ما جيري وعندما كثرت لغطهم, بثمن خبس من مال الدنيا
رمبا نكون من , ا مسعوا هذا األمر نظروا إىل بعضهم وتشاروا وفكرواومل, "وسيعود قريبا إن استقر األمور, ضيوف علي غاب

إن علي غاب قد ترك كيامبوين وال حماكم هنا بعد "وردوا علينا , املهاجرين الذين يشاركون الصوماليون يف القرارات املصريية
وهذا مـن سـوء فهمهـم لألوضـاع      ,لقد ظنوا أن احملاكم غادرت وال عودة هلا, وكانوا يبتسمون إبتسامة النفاق, "اليوم

, "إننا سنحاكم كل من وقف مع اإلحـتالل , وال تنافقوا, سيعود اجلميع قريبا ال تفرحوا"قلت يف أعماق صدري , الصومالية
نريد أن نعرف إن كنتم من الشباب األجانب الذين كانوا يدربون هنـا أو يشـاركون احملـاكم يف    ", وكان سؤاهلم األخري

, وكنا ننتظر مثل هذه األسئلة لكي نعرف نواياهم النفاقية, "هل أنتم منهم؟, من حفظكم وإخراجكم بسالملنتمكن , السلطة
فرد عليهم األخ أبـو وفـاء مـع    , فهم يعرفون أن الشباب املهاجرون معظمهم مطلوبون, ناوهي من أكثر األسئلة إحراجا ل

نا من حي الباجون يف وسط القرية ونريد أن نرحل إىل كيسمايو يف إننا مدنيون بزوجات, لسنا كما تظنون"إبتسامة إطمائنانية 
وفجـأة  , اوحنن ثبتنا يف أقوالنا وقصـتن , همكان لقاء املشايخ لنا هو حماولة ملعرفة حقيقتنا ألن خربنا قد وصل إلي, "هذه الليلة

وعندما رأوه يدخل عندنا بدأوا باـاء  , روأثناء النقاش ظهر أخونا الصومايل ذو الشأن يف القبيلة وهو من مقاتلينا يف دينصو
إننا نريد أن نعرف أحـوال هـؤالء الشـباب    ", وطبعا بدلوا الكالم بسرعة, "ماذا هناك؟"ووقفوا مجيعا وقد سأهلم , اجللسة

بأن وطلبنا من األخ وهو أوجاديين وقبيلته تسكن كيامبوين , "فهؤالء منا وسنساعدهم, اخرجوا مجيعا"فقال هلم , "ونساعدهم
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, ألن رجال القبائل قد نافقوا معنا وقد فرحـوا لرحيـل سـلطة احملـاكم    , ال يتركنا يف هذه الفترة احلرجة حىت نغادر سويا
والعجيب يف أمر أولئك املشايخ القبليني وجلنته اجليدة أم مل يتقوا اهللا يف حق الضعفاء لقد أرعبوا النساء واألطفال املهاجرين 

إم تصرفوا من أجل إرضاء القبيلة , سنة متواصلة 12وبالعكس هؤالء من ساعد كيامبوين طوال , ةدون أن يرتكبوا أي جرمي
وحنن من جهتنا أكدنا للجميع بأن ال يتصرف حبماقة ألننا راجعون ألرضينا إن شاء اهللا مهمـا  , ونسوا أن رضى اهللا هو أوىل

هو يريد املكوث يف املدن فقط ولن يصمد يف املناطق النائية وهـذا  أما العدو ف, إننا نصرب يف تلك القرى والغابات, طال الزمن
  .جمرب يف أفغانستان

نا ويكون معنـا وال  ربوقد قنتنا هللا ودعونا اهللا أن يص, غربت الشمس ومجعنا بني  صالة املغرب والعشاء مجع تقدمي
وال نبايل بأحـد إن  , أقوى من أي ركن يف العاملركن اهللا هو ف, ا ويقوينا ويرشدنا إىل الطريقيتركنا لعدونا وحيفظنا ويسترن

وقد طلب منا األخ الصـومايل  , لقد طلبنا من اهللا أن يسترنا ويستر عائالتنا وأن ينجينا من القوم الظاملني, كان اهللا راضيا عنا
األمور ولكننا فهمناه أن  مرارا وتكرارا عدم اخلروج وإبقاء النساء يف كيامبوين والتحرك معه إىل ملزارع ونبقى هناك حىت دأ

مث حترك األخ الصومايل ليجهز القـارب  , موضوعنا أكرب مما يتصوره سوف تدمر القرية مبن فيها إذا علمت العم سام أننا فيها
كنا نسري , ورجع بعد فترة وجيزة واصطحبنا نساءنا وأطفالنا وسرنا يف شوارع كيامبوين مودعينها لعلنا نعود إليها يف يوم ما

ر ومبسافة طويلة حىت ال يعرف أهل القرية مبا جيري ألن  أي جتمع موعات ستوحي أن هناك أمر ما حيدث وال ننسى أن حبذ
محلت ُبنييت مسية وشنطيت اليت فيها سالح صغري ولكنه ثقيل من النـوع  , اجلواسيس ينقلون األخبار أوال بأول للحدود الكينية

وكانـت  , وهو سالح يستخدم يف حرب املـدن ومحايـة الشخصـيات   , خمصصة لهوثالث خمازن ) بريتا من صنع إيطايل(
ومحلت هذا السالح لالحتياط لصغر حجمه وأستطيع أن أحترك بـه  , االستخبارات متلك بعض منها وقد تركناها يف مقديشو
كان معي مسدس  كما, وهو سالح ثقيل الوزن جدا ولكنه مجيل وفعال, وإخفاءه داخل اجليكيت دون أن يالحظ أحد بذلك

وأبو وفاء حيمل مكـاروف روسـي   , ويوسف الترتاين حيمل يت يت روسي الصنع وقنبلتني, مكاروف بثالث خمازن وقنبلتني
كان هناك شخص واحد مل حيمل السالح وهو األخ سلمني , وكذلك األخ عمر خمتار حيمل مسدس بريتا صغري وقنبلة, وقنبلة

  . يدا كيف يستخدم األسلحة ألنه مل يتدرب من قبلمل يكن يعرف ج, صاحب يوسف الترتاين
ظهر لنـا قـارب   , ت مسية على ظهريتابعنا السري يف الظالم إىل أن وصلنا إىل الشاطئ اجلميل يف ليلة مقمرة وكان

ومل يعـرف الكـابنت   , وكان هناك شخصني ينتظران قدومنا, صنوع من األلياف الزجاجية وصغري احلجم وخمصص للصيدم
وقد وافقا على ذلك رغم , فقد قيل هلم أننا أسر باجونية كينية تريد الوصول إىل قرية كيونغا احلدودية, حقيقة أمرناومساعده 

دوالر هلـذه   400دفعنا هلمـا  , أما يعرفان بأن احلدود البحرية مقفولة وتوجد حراسات شديدة من قبل السفن األمريكية
  . كيلومترا10الرحلة القصرية وهي أقل من 

, ومن جانبنا طمنا األوالد ألال يبكوا أو يشعروا باخلوف, وكلنا على اهللا وركبنا حسب ترتيبات أصحاب القاربت
كان الكابنت حذر جدا يف حركته وكان خيفـف السـرعة أحيانـا    , ومع ظهور القمر حترك القارب ببطئ واجتهنا إىل كينيا

, نا قد  تأخرنا يف احلركة ألن املد واجلزر مرتطان بظهـور القمـر  وقد أخربنا البحار بأن, ويزيدها حسب احلاجة واألوضاع
وعليه أن يسرع حىت يوصـلنا  , أما إذا ظهر متاما فسيبدأ اجلزر واحنسار املياه, كانت املياه متتد للشاطئ للمد قبل ظهور القمر

ة بدأ يشعر باخلوف الشديد من حتركـات  وملا تأكد أننا قد خرجنا من الصومال ودخلنا يف يف املياه الكيني, إىل الشاطئ بأمان
لذا مل جيتهد الكابنت يف التقدم بنا لألمام لسببني أولـه بـدأ   , ومراقبة السفن البعيدة وكانت واضحة أمامنا وكنا نرى أنوارها

 فالسـفن وطـائرات  , كانت هذه املنطقة حربية مبعىن الكلمـة , البحر باجلزر والثاين اخلوف من حفر السواحلي األمريكي
وهي أول قريـة  ) إيشاكاين(عندئذ قرر الكابنت وبعد عبور نطقة , التجسس واملروحيات العسكرية كانت تتحرك دون توقف
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قرر أن يرتلنا يف وسط امليـاه لعـدم   , حسب اخلرائط الكينية) دارالسالم(وتسمى , ساحلية يف الطرف الكيين بعد كيامبوين
عندما استفسرناه عن املكان أجاب بأنه لن , ر البحر وخوفه من حفر السواحلإستطاعته يف التقدم بسبب إحتكاك القارب بقع

ورغم أن امليـاه ال  , )إيشاكاين(يتقدم إىل األمام وأفادنا بأن نرتل ونتحرك باجتاه مستقيم إىل الشاطيئ لنصل إىل نقطة احلدود 
نزلنا بنساءنا وأطفالنا وعرفنا , كيلومترا 5أكثر من وقد قدرا ب, تغطي أجسامنا إال أن املسافة بيننا وبني الشاطئ طويلة جدا

, أعطيت يوسف الترتاين حقيبة الرشيشـة الربيتـا  , وسنصرب فال حول وال قوة لنا إال باهللا, أنه جزء من اإلمتحان اإلالهي لنا
بة اهلشة فال جمـال إال  وكانت املياه تصل إىل السرة دون التغريز أما لو داس أحدنا على األتر, ومحلت ابنيت مسية على ظهري

وهـي  , لقد نزلنا يف منطقة يكثر فيها احلشائشة البحرية والقنافذ البحرية السوداء اللون واملعروفة بأشواكها املؤملة, الغرق فورا
لذا غاص اجلميـع دون  , لقد جرب اجلميع لبس احلذاء ومل تنفع لقوة املياه, تكفي إلدخال الرعب ملن يسري يف ذلك الشاطئ

لقد أصبح , وكنا نسمع النساء وهن يصرخن من اآلالم فلم ترحم القنافذ أحدا, ة وكان السري يف تلك املياه صعب جداأحذي
وكان السري بطيئ بسبب املياه واألتربة البحرية واحلشائشـة  , لقد عنينا من تلك القنافذ, أرجلنا كالكوز املثقب يف كل مكان

لكـي ال   نا إليهاقفزا وجدنا كومة بيضاء كنا نتفقد املكان فإذ, أقدامنا قبل أي حركةوحماولتنا اختيار املكان املناسب لوضع 
, يف الكومة البيضاء مث تغوص إىل األعمـاق  صارنا ألننا يف الليل فنقعوأحيانا ختدعنا أب, نقع يف احلشائشة واملستنقعات املاحلة

أما أم لقمان فقد بقيت معي وكانت تسري ببطئ شديد من , حركان علي احلفاظ على ابنيت مسية ألال تتأذى أو تشرب مياه الب
لقد تأثرت عنـدما  , كانت هناك بكاء وصراخ من اآلالم, التعب وقد غاصت متاما وابتلت من فوق لتحت كجميع األخوات

الوضـع   وعندما اشتد, فال أحد يأخذ بيدها, رأيت زوجة الشهيد عبدالرمحن وهي تعاين وكانت تتحرك لوحدها يف مسريتنا
إننا يف وضع حرج فالعـدو أمامنـا   , فالضرورات تبيح احملظورات, وبدأت تقع يف احلني واآلخر تقدم األخ سلمني ملساعدا

لقـد  , كان الوضع عجيب جدا ال يقدر حىت خمرج سينمائي أن يتخيل الوضـع , والبحر واألتربة من حتتنا واألشواك بداخلنا
وكانت , من أسبوع لزوجها واليوم تعود إىل ديارها من جديد ولكن عن طريق التهريبتعبت زوجة يوسف الترتاين اليت أتت 
أما أبو وفاء فقد حترك بسرعة لألمام , وقد ابتعد يوسف عنها لذا فقد تولت أمر البنت, معها بنتها حفصه اليت أزعجتها كثريا

هذا املشهد مها آسيا ولقمان فكانا يصارعان امليـاه  كانا بطلي , لالستطالع ألننا ال نريد أن نفاجأ يف الشاطئ حبرس احلدود
مث ينظران إلينا وأنا , كانا يصرخان عندما تقع قدميهما على األشواك, ويقفزان هنا وهناك ليتفادى القنافذ ومن أجل الوصول

إنـه  , ن الصغرطفال على التحمل ملقد تربيا هؤالء األ, حامل مسية على ظهري وأمهما تتحرك ببطئ فأشجعهما على التقدم
كنـت أحـدث   , رنا اجلهاد يف سبيل اهللا والفرار بديننا وطلب احلرية يف أرض اهللا الواسعة من أجل اهللا وهذه من نعم اهللاقد

ماذا لو كان هذا التهريب يا نفسي من أجل خمدرات أو مسكرات أو مـن أجـل معصـية اهللا    "نفسي ألشجعها على الصرب 
لقـد  , ومادام كل هذه الصعوبات يف سبيل اهللا فيجب أن نصرب وحنتسب األجر, "ا اإلمثسبحانه وتعاىل بال شك لكتب علين

  . لذا فال ينبغي أن خناف من شيئ فاهللا معنا بنصره إن شاء اهللا, استخرنا اهللا سبحانه وتعاىل قبل احلركة
وقعت أحيانـا  , لسري إىل األمامصربنا هللا وتابعنا ا, لقد ساعدنا نور القمر يف السري ألننا كنا نرى قعر البحر بوضوح

ومبحاولة من هنا وهناك وبفضل اهللا أثبت يف تلك املرحلـة  , يف احلفر ووصل ركبيت إىل األسفل ووجهي قد ملس املياه املاحلة
وكانت ختفـف  , "الشوق نار كاوية"مثل وكانت تنشد األناشيد اإلسالمية احللوة , ألال أغوض يف املياه ألن مسية على ظهري

وكانت تسـألين  , فهي مبسوطة فيبدو هلا أا راكبة على ظهر مجع كما يبدو هلا وكنت مبسوط منها, بأناشيدها الربيئةعين 
لقـد  , أحينا عن أمها فأتوقف ألنتظرها فهي خلفنا مع زوجة عمر خمتار الذي كان يف اخللف متاما ليتأكد من عدم ختلف أحد

ولكنين صربته وطلبت منه إما أن حيمـل مسيـة ويسـلمين    , شنطة ألا ثقيلة جداهم يوسف الترتاين مرارا وتكرارا يف ترك ال
لقد نزلنا من القارب يف , لذا كان يصرب ويواصل السري بالشنطة ألنه يعرف أن محل األطفال أصعب, الشنطة والعكس صحيح
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رنا يف املياه الشاطئية أكثر من ساعتني لتبـدأ  ويعين أننا س, وواصلنا السري إىل الساعة احلادية عشرة متام, الساعة التاسعة مساءا
انتظرت قليال , لقد وصلنا إىل الشاطئ األبيض ومل جند أحدا هناك, الصخور الشاطئية بالظهور وشكرنا اهللا أننا وصلنا بسالم

ت فرحانة حىت وصلت زوجيت إيلّ وأنزلت البنت من على ظهري وسرنا سويا ببطئ وطلبت من أم لقمان أن تلبس نعاهلا وكان
  .جدا لوصولنا للشاطئ وتركنا أمرنا هللا فهو نعم املوىل ونعم النصري

) كيونغا(ومل نكن نعلم بالضبط إن كنا قد عربنا , عندما تأكدنا أن اجلميع قد حضر اجتمعنا بسرعة يف نقطة واحدة
لقد مسعنا نبـاح الكـالب   , الوضعيف مثل هذه الظروف علينا إرسال الشباب لتأكد من , أو أننا خلفها ومل نصل إليها بعد

وقبل كل شيئ اخترنا مكان آمنا لنسـكن  , )كيونغا(أو ) إيشاكاين(وعرفنا أن هناك قرية قريبة منا ومل نكن نعرف إن كانت 
) املنغـروف (فيه فخرجنا من الشاطئ بسرعة واجتهنا إىل التباب الشاطئية القريبة وكانت هناك غابة صغرية مكونة من شجرية 

دما يدخل إىل أعماقها فيجدها وعن, وعندما يكون املرأ يف الشطئ ال يرى إال كثافة هائلة من الورق األخضر الدائرية, ةالبحري
, ألننا يف طريق حبري وال نشك أن الناس يستخدمونه يف الصباح, وقد اختذنا تلك الشجرة نقطة الختفاءنا, عة يف الداخلواس

طلبت من اجلميع اخلروج من الشاطئ والـدخول يف  , دوريات مستمرة يف هذه املناطقكما أن سالح البحرية األمريكية هلا 
واتفقنا مع عمر خمتار وسـلمني ليـذهبا إىل   , وبداخلها نستطيع أن نرى من يتقدم إلينا وهو ال يقدر أن يكشفنا, عمق االغابة

فـالقوات  , وقد ظهر هلما بأننا يف احلدود متامـا  ,ورجعا إلينا بسالم بعد أن طاردما الكالب أعزكم اهللا, القرية لالستطالع
لذا بقي لنا مسافة طويلة للوصـول إىل  , أقصد أن الكابنت رمانا يف احلدود مباشرة, كيلومتر فقط 2الكينية ال تبعد عنا سوى 

ال تريد لإلسالم وال  بني قوى الكفر العاملي اليت ةمننا كما ينام اجلميع يف بيوم رغم أننا يف وسط حرب شرس, )كيونغا(قرية 
ومن جديد أعطيت أم لقمان الثوب األسود لكي ينام ا , مننا يف آمان ألن اهللا حيرسنا بعينه اليت ال تنام أبدا, ألبناءها أي خري

وقد استيقظنا يف الساعة الثانية صباحا وتابعنا أصـوات  , وطلبت منها أن تضع املالبس املبللة على فروع الشجرة لكي تنشف
كان الطريق الربي الذي يربط كينيا بالصومال ال يبعـد عنـا   , بابات واآلليات العسكرية اليت تنقل اجلنود باجتاه كيامبوينالد

  .وعندما تأكدنا أن اآلليات تتجه إىل احلدود محدنا هللا وسلمنا أنفسنا له ومننا بفضل اهللا, سوى كيلومترا واحدا
وبعد صالة الفجر أسرعنا يف وضع اخلطط الالزمة ملا بعد وصولنا , م2007-1-6إننا يف يوم السبت والتاريخ هو 

يبا يف الغابة الصـغرية  مترا تقر 30وأول شيئ عملناه هو إبعاد السالح الرشيشة عنا ودفناه يف نقطة تبعد عنا , إىل هذه النقطة
ارة من الباجون يف هذه اجلـزر  فمن عادة البح, مبعىن معسكر) كامب(من قبل البحارة يف جتفيف األمساك وتسمى تستخدم 

أشهر يف بعض  3صيد األمساك الكبرية وجتفيفها بعيدا عن األهايل يف معسكرات خاصة م ويترك أحدهم فيها ملدة أكثر من 
وعندما عرفنا بذلك استطلعنا املنطقة , ولكن هذه النقطة اليت حنن فيها مل تكن معسكر صيد حقيقي بل انتقايل واضح, األحيان
ومل يظهر لنا شيئا إال يف الشاطئ نفسه فهو يسـتخدم للتنقـل بـني كيونغـا     , كشف أي طرق تستخدم من قبل املارةلنست

وقررنا بعد املشورة أن نرسل األخ عمر خمتار واألخ سـلمني ألمـا   , لذا مل يكن من احلكمة التواجد فيه أبدا, وإيشاكاين
اتفقنا أن يرتال إىل كيونغا ويبحثا قارب لتسفري النسـاء واألطفـال إىل    ,مواطنان كينيان وحيمالن بطاقتهما الشخصية معهما

وكنت أنا واألخ أبو وفاء ويوسف الترتاين , أما حنن فقد لزمنا أماكننا بانتظارمها, واستخرا اهللا وحتركا إىل القرية, مدينة المو
, ساعات غالية علينا فال ندري ماذا سيحصل بعدهاوكانت هذه ال, أما النساء فقد طلبنا منهن االستراحة, نتناوب عن احلراسة

فعندما يصلن إىل املـدن  , طلبت من أم لقمان بأن يرتب شنطتها جيدة وأن خيفف كل شيئ ويأخذ احتياجها الضرورية منها
ر ألن أي خرب سيصـل إىل الكفـا  , لقد مر أمامنا القراويني وكنا يف وضع االستعداد, الكينية فسيشترين كل شيئ من جديد

لقد كـان الوضـع   , األمريكان وإخوام الكينيون املساندين هلم فستتغري الوضع متاما وسيتم إرسال الطائرات واجليوش إلينا
لقـد  , مل تتوقف املروحيات من الطري فوقنا ذهابا وإيابا ولكنا اهللا أعمى أبصارهم, جنوين يف كيونغا ويف الشريط احلدود كله
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مث , لت عملياا يف مسح مجيع املناطق املفترضة أننا فيها تعود إىل البارجة يف عمق البحـر كانت طائرات التجسس كلما أكم
مل يظهر , )كيامبوين(وتأكدنا حيناها أن هذه النشاطات كلها هي لالستعدادات األخرية للهجوم على , تعاود عملها من جديد

ربية األمريكية كانت واضحة أمامنا يف األفـق والطـائرات   إال أن السفن احل, لنا أي مؤشر ببدأ اهلجوم إن بدأ اهلجوم أم ال
ومل نعلم حينها أن األخ طلحة السوداين قد استشهد أثناء خروجنا كما أن أسرته . املروحية العسكرية بشىت أنواعها تطري منها

, حنا جدا بعودته سـاملا انتظرنا طويال وقبل الظهر بقليل وصل األخ عمر خمتار إلينا وقد فر, "هولوكو"كانت قد أسرت يف 
هكذا بدأ كالمه مث أفادنا بأن الوجود , "لقد تغريت كيونغا من فوق لتحت", وقد حدثنا بالوضع اجلنوين العسكري يف القرية

وكـذلك  , )برغُوين(العسكري فيها واضح والطائرات العسكرية تطري من مطارها الترايب باجتاه القاعدة العسكرية الكبرية يف 
دانية ففي هذه القواعد يتواجد عمالء من السي آي إيه وبعض رية الكيينة وحسب معلوماتنا امليالتابعة للبح) كوكوينم(قاعدة 

وعندما سألناه عن مهمته أجـاب  , كما أن هناك فرق عسكرية أمريكية تشارك القوات الكينية أثناء تدريباا, رجال اإلعالم
شة طويلة لكي نفهم بالضبط ماذا جيري يف القرية وما مدى استعداد السـلطات  وبدأنا درد, "لقد فشلت يف إجياد أي قارب"

  :الكينية فسألناه
  ما موقف مشايخ القرية؟ فأجاب -
  ,"إن الشعب خائف جدا من احلكومة الكينية القبلية الصليبية فهي ال حتترم املسلمني أصال" -
  ,أمل جتد أي شخص يهرب النساء سرا؟ -
  , "جديدا بعدم التحرك من القرية إىل خارجها دون التسجيل لدى السلطات احملليةلقد أصدرت قرارا " -
  ماذا سنفعل بالعائالت إذاً؟ -
فلما عـربت احلـدود إىل   , اهللا أعلم لكن وصلتنا معلومات بأن هناك عائالت كينية كانت تعيش يف كيامبوين" -

  , )مجال(كيونغا ُرفضت من قبل العمدة 
  ,!اء شعبه وهم كينيونأمل يتعاطف مع أبن -
أكد يل أن أي عائلة كينية تصل إىل القرية سـتعاد إىل الصـومال ألن   , كان واضحا عندما واجهته... أبدا, ال" -

  , "هناك قرار بإغالق احلدود
  ,لكنهم كينيون وعلى احلكومة محاية شعبها, وال قوة إال باهللا ال حول -
  ,"يف صف واحد مع الكفار لكي حيافظ على منصبه الدنويصحيح يا أخي ولكن يبدو أنه قرر الوقوف " -
  ,كيف تقفل احلدود على أبناءها؟, مل نسمع ذا من قبل,إنه يعذب املواطن الكيين حبجة أن احلدود مقفول -

, كيف يعقل لدولة أن تقفل احلدود على شـعبها , كل هذه األسئلة تردد على ألسنتا فقد تغريت األوضاع بسرعة
مل يكن لدينا جواب إال أننا فهمنا العقلية اجلديدة لدى السـلطات  , فما بال الكينيون؟, القرار موجه للصومالنيولنفترض أن 

السؤال املوجه للسلطات الكينية , باملفهوم اإلمريكي الربيطاين, "احلرب على اإلرهاب"الكينية اليت أشربت مشروع ما يسمى 
وقـد  , وسألنا األخ عمر عن رأيه يف موضوع ريب النساء, تغلق على الكينني؟ فلماذا, إن أغلق احلدود على الصومالني, هو

وقد أفصح له عمر بأن عائالته وبعض العـائالت  , وحصل هناك شد وجذب بينهما) مجال(أخربنا بأنه قد جتادل مع العمدة 
ال تدخلـها  ", ان الرد من العمدة مجالوك, ويريد إذن منه بإدخاهلا, دودالكينية اليت فرت من القتال يف الصومال هي على احل

وال تقبـل  , كيف تقبل يب هنا", "أليست كينية؟, سآيت ا إىل هنا"لذا غضب عمر وقال له , "ابقيها حيث هي, إىل هنا أبدا
كمـا أن  , ولكن ليس للعمدة أي جواب فاملخابرات الكينية هي اليت حتركه ضد بين جلدتـه , وهذا سؤال وجيه, "بعائاليت؟
وقد وزعت عناصرها , سنة 12آي إيه هلا خرباءها يف تلك احلدود بسبب تواجدنا الفكري والسياسي يف كيامبوين ملدة  السي
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ي كمـا أن أ , القوارب لن تأخذ النساءوتشاورنا من جديد عندما عرفنا أن , يف تلك املناطق النتظار صيد مثني كما يقولون
, "ماذا نفعل بالنساء واألوالد؟, ماذا نصنع اآلن؟", رور مبصلحة اهلجرة واجلوازاتسيارة تتحرك من القرية إىل كيونغا عليها امل

مع بقيـة  ) إيشاكاين(فهناك من يريدنا أن نرسلهم إىل احلدود أي خلفنا متاما ويصربن يف قرية , كانت هناك عدة وجهة نظر
جدا إن حصل بوضح النهار فالقوات الكينية يف وفكر بعضنا يف الرجوع إىل كيامبوين وهذا أمر خطري , العائالت اليت رفضت

ووضعنا احتمال ) كيونغا(قررنا بأن يرتلن إىل , وعندما درسنا كل املعطيات, كل مكان وليس هناك قارب لتأخذنا من جديد
لذا  ,فهذا أخف الضررين بالنسة لنا فليست كينيا دار حرب, أما لو حصل اإلعتقال فكما قلت سابقا, إعتقاهلن أو عدم ذلك

هذا هو أخف الضررين فأن , من املفروض حسب قوانينهم أن يعاملوهن أن دخلن البالد بدون أوراق وليس كون حماربات
فقد يضعن يف وسط الزحام اإلعالمي وخبث القـوات  , يؤسرن يف كينيا خري من أن يؤسرن وهن يف الصومال وسط احلرب

أما , وميكن إلثيوبيا أن تدعي أا مل تسمع بتلك العائالت من قبل, شيئ إسالمي اإلرثوذسكية الصليبية اإلثيوبية اليت تكره أي
ليست هناك مقارنة , ال أحد يستطيع أن يقارن احلرية بني كينيا وإثيوبيا أبدا, يف كينيا فهناك رأي عام فعال ولو بشكل بطيئ

سلمني أفادنا بأنه يف القرية ويبحـث عـن أي    وعندما سألنا عمر عن األخ, لذا اخترنا أخف الضررين, فالفرق شاسع جدا
, وحسب علمنا فقد دخال القرية منفصلني حىت ال يربط ناشطهما ببعضها فهناك العيون يف تلك القرية الصغرية, وسيلة أخرى

األمور  وقد أكد لنا أن, وتشارونا معه يف ما أخربنا به األخ عمر, مث رجع سلمني وقد أحضر معه الطعام والعصري والبسكويت
تشاورنا من جديد وقررنا بأن يرتل عمر خمتـار  , ولكنه درس الطريق املؤدي إليها جيدا إذا قررنا الرتول إليها, صعبة يف القرية

وودعناه من جديد وحنن ندع له بـأن  , مث يشتري لنا نعال بالستيكية للسفر, إىل القرية ويتأكد إن كان العمدة جاد يف قوله
ابتعدنا عن النساء وذهبنا إىل اجلهة , أما حنن فبعد صالة الظهر والعصر مجعا.  القرية ومكث لفترة طويلةونزل إىل, يعود ساملا

ويف تلك اللحظات بالـذات ظهـرت   , اخللفية للغابة لنعطي النساء فرصة لقضاء احلاجة والصالة وما إىل ذلك دون إحراج
وبدأت تقترب منا وكانت علـى نفـس   , احلدود وقرية كيامبوين وهي آيتة من كيونغا وقاصدة, املروحية العسكرية الكبرية
.... إىل الغابـة "وأرشدنا بعضنا بسرعة , وخفنا أن تكشفنا ألن األخ سلمني كان يلبس فنيلة محراء, مستوى شريط الشاطئ

ورجعت كثرية حىت دارت فلم تبتعد , واختفينا ولكن ما مل نعرفه أن تلك املروحية قد شاهدتنا" ,اختفوا...اخنفضوا, ...الغابة
قلنا للنساء بأن ال يتحركن فهـي ال تقـدر علـى    , ففهمنا أا قد رأت شيئ, ت حتوم حلوهابسرعة إىل نفس منطقتنا وبدأ

لذا طلبت من سلمني خلع فنيلته احلمراء بكل هدوء قبل اقتراا منـا  , ويبدو أن املشكلة كانت فينا, رؤيتهن وهن يف موقعهن
ال أدعي , "لكل مقام مقال"وهذا معىن املقولة املشهورة , جار الشوكية الصغرية واالنبطاح قدر املستطاعوالدخول حتت األش

ورغم أننـا  , واملواجهة تكون حسب االستعدادات, فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها, أنين أقدر على مواجهتها يف هذه احلالة
, كما دفنا الرشيشة بعيـدة عنـا  , فليس لدينا أسلحة فعالة, لف اآلنواجهنها من قبل يف داخل الصومال إال أن األمر قد اخت
فال حرج يف ديننا , وكل هذا من فقه اإلستطاعة الذي جيهله البعض, وأفضل وسيلة للمواجهة هي األختفاء حسب املستطاع

وكـان  , فت فوقنا متامـا وصلت املروحية ووق. بل بالعدة واالستعداد واإلستطاعة, ومل نطالب مبوجهة أعداءنا حبماسنا فقط
أما ذالك اليوم عندما هامجناها فقـد  , سالحنا الدعاء واللجوء إىل اهللا سبحانه وتعاىل وهذا من أقوى األسلحة على اإلطالق

واستمرت ملدة وجيزة يف الدوران فوق منطقتنا متاما مث دارت وقد هزمها الواحد األحـد الـذي   , استخدمنا الدعاء والسالح
, وأسرعنا إىل األخوات وطلبنا من اجلميع بأن يكون خفيفـا , وذهبت وقد خابت ومل ترنا واحلمداهللا, حر واجلوميلك الرب الب

فـإذا  , أما حنن فقد خططنا بأن نتركها ترتل وخيرج منها الرجال أو القـوات , فإذا رجعت الطائرة ال ينبغي للنساء أن يقاتلن
جيب أن تكون معركـة  , والسالح الرشيشة الربيتا فقد أحضرناه من الغابة وصلوا بالقرب منا هامجناهم باملسدسات والقنابل

وأنصح كل أخ مطلـوب لـدى   , "ال استسالم يف مفهومنا أبدا", وقلت لألخوة من جديد, ها قصريةاقريبة ألن أسلحتنا مد
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سجون جهنمية ال حيترم فيـه  وأقول له بأن اجلنة هي أفضل وأنعم وأحلى من أن نرمى يف , األمريكان أو أي قوة كافرة ظاملة
, ومثاال علـى ذلـك  , أما اإلنسان فال يكاد يعرف إن كان حيا أم ميتا, اإلنسان بل للحيوان فيها حريات ال حتصى وال تعد

وكذلك السجون العربية وهي , والسجون الروسية املظلمة, بغرام األمريكي, أبو غريب األمريكي, سجن غوانتنامو األمريكي
باحلرب "ال ينبغي إذا هامجكم أي شخص سواء كانوا كفار أصليني أم الذين ساروا معهم فيما يسمى , ره أحدأظلم مما يتصو
, أن تبقوا يف داخل اجلدران ألن ذلك فرصة للعدو الذي ميلك القنابل الغازية السامة اليت تنومكم مث تؤسرون, "على اإلرهاب

أو خترقك رصاصة فتفخر ا أمام اهللا أا كانت يف سبيل , صار بقتالكإما أن تفك احل, اخرج للخارج"لذا النصيحة يا أخي 
أخرج للعراء فما ختافه هو الذي خرجت من , ال أنصح أن يبقى األخ املطلوب داخل املباين أثناء املواجهات, "اهللا إن شاء اهللا

بقينا على استعداد وانتظارنا عودة , وحيةلقد كنا يف وضع استعداد ألي هجوم مفاجأ لنا بعد ما شهدنا حركة تلك املر, أجله
  .األخ من القرية

فاملسافة هي أكثر مـن  , لكثرة الذهاب واإلياب, وكان منهكا جدا, رجع األخ عمر خمتار يف الساعة الرابعة عصراً
ـ , فمصلحته أوىل من أي مسلم يف العامل, وأكد لنا أن العمدة لن يساعدنا, كيلومترا 15 ي يتركنـا  وقد جرب معه املال لك

وال يتعجب القارئ عندما أقول مثل هذه , فقد أراد الكثري لكي يعطي اصحابه الكفار يف جهاز املخابرات, ولكنه رفض لقلتها
وقد بقي بعض املسلمون بأمساءهم إال من رحـم  , وكنا مستضعفني يف األرض, لقد كنا يف القرن الواحد والعشرون, األمور
فقد زرع العامل الغريب ومن واله من حكام املسلمني املفاهيم املخيفة عـن  , ي جماهد يف العاملفال تعاطف وال مساعدة أل, اهللا

لقد رفعنا يف زمننا راية عظيمة يف زمن , وأصبح هناك دول إسالمية ال يدرس فيها أبواب اجلهاد يف جامعتها, اجلهاد وااهدين
يف كـل  , مد وسطعت جنم النساء يف متابعة أخبار ااهدين ومساندموقد نام الذكور من أمة حم, النبطاح والغثائيةاالنوم و
  .مكان

إنه ألمر , "فسأعتقلها, إذا جئت بتلك العائالت إىل هنا", وأخربه باحلرف الواحد, رفض العمدة أي تعامل مع عمر
من كان معه من حكام الظاملني بدون أي سبب إال أن فرعون أمريكا و, بل البين آدم, عجيب أن يعتقل املرأ وال أقول املسلم

فنحن ندرك خوفه واخلوف على التضيق علـى حياتـه   , )مجال(إننا عندما نلوم عمدة كيونغا , من صلييب أفريقيا أرادوا ذلك
, وأال يتعاطف مع أطفال ونساء جياع ومهاجرين من بين جنسه ودينه, ورزقه وإجباره على أن يكره بين جنسه من املسلمني

كـان باالمكـان قتـل    , "كل العامل كان قاسي علينا جدا"وأقوهلا , مل قاسي علينا يف زمننا وأعين ما أقول متامالقد كان العا
واألعجب من ذلك أن ترفض دوال إسـالمية اسـتقبال   , ااهدين ونفيهم وتعذيبهم دون أن حترك أي دولة إسالمية ساكنة

  . رةأبناءها الشرفاء ااهدين املعتقلني يف الدول الكاف
, ومـاذا سـنفعل  , حترينا من تقرير عمر خمتار األخري ومل يكن أمامنا أي جمال للمناورة واستشرنا بعضنا من جديد

جيب أن نستخري اهللا على الرتول إىل القرية ونوضح لرأي العام , "أخف الضررين"إا استراجتية , وكان اجلواب واضح وثابت
وحتدثنا مع عمر خمتار واتفقنـا علـى أن النسـاء    , ية آمنة ومل يؤسرن أثناء معاركاإلقليمي والدويل أن نساءنا مسكن يف قر

وكان األخ قد حتدث مع بعض الناس يف القرية لكي يستبقلوا العـائالت إذا  , واألطفال سيرتلون بعد صالة املغرب إىل كيونغا
بل ذا فقال يل بدون علمه قه إن كان العمدة سيسألت, نزلت وستبقى لليلة واحدة مث تغادرن يف الصباح إىل المو إن شاء اهللا

والذي جنانـا  , لقد أخذنا األسباب املطلوبة وعلينا التوكل على اهللا, بعلم العمدة أو بعدمه فال يهمنا األمر اآلن", وأنا قلت له
ينفـردوا بزوجـام   طلبت من الشباب أن , "من البحر والظالمات وأوصلنا إىل هذه النقطة قادر أن ينجينا من شر أي ظامل

من جـانيب حـدثت   , والتحدث معهن خبصوص هذه املرحلة احلرجة وإفهامهن جيدا على القصة املتبعة مع األوضاع اجلديدة
اتفقنا بأا كينية صومالية عاشت يف كيسـمايو وزوجهـا تـاجر    , حبيبيت وأم أوالدي وقرة عيين أم لقمان وفهمتها قصتها
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قد اختذنا هذه القصة ألن زوجيت , لذا فهي تفر بأوالدها من جحيم احلرب إىل ذويها يف المو ,باكستاين وقد قتل يف كيسمايو
لذا فهمنا آسيا ولقمان بأن جييبوا ملن يسأل عن أبيهم أنه , تتقن السواحلية متاما وكما أن األوالد ال يتحدثون إال بلغة األوردو

وطلبنا من النساء لبس مزدوج ألننـا ال نعـرف مـاذا    , لباكستانوإذا سألوا عن مكان والدم فاجلواب واضح فهي ا, قتل
, "ي كـثريا دنال تعا"فقلت هلا , ا أمرهاوحدثت زوجيت بالوسيلة املفضلة ملواجهة املستجوبني إذا كشفو, سيحصل يف كيونغا

, "علومات كاملة عنـك إن السي آي إيه واإليف يب آيي لديها م"فقلت هلا , "إنين سأستخدم إسم صفية الصومالية"فقالت يل 
فقلت هلا , فأجابت بنعم, "؟!م98أمل تستجوبك هذه االجهزة بعد أحداث , ملاذا تتعجبني؟"فقلت هلا , وتعجبت من كالمي

, "ماذا أقول هلم؟"سألتين , "ال تتعيب نفسك معهم إذا عرفوِك, أم لقمان", وأكدت هلا بوضح فقلت هلا, !"إذن لديها صورك"
لدينا خربة أمنية , تعجبت من كالمي ولكنين فهمتها بأن ذلك سيخفف عنها, "بأنِك زوجة  فاضل عبداهللاقويل هلم "فأجبتها 

فلمجرد معرفتهم أن زوجة فاضل هارون معتقلـة لـدى السـلطات الكينيـة     , يف كيفية التعامل مع األوروبيني واألمريكان
لذا خططت بأن ينتقل ملفها من األفارقـة  , ا فلن حيترموافسيتدخلون مباشرة للتحقيق معها بدال من األفارقة فهم ال يعرفو

إىل ألمريكان ألم سيعاملوا باحترام أكثر ألم يعرفوا مسبقا وال يقارن التعامل اإلنساين لدى األوروبـيني واألمريكـان   
إنين , ون بل أحتدث بالواقع بشكل عاموأنا واضح يف هذه املسألة ال أجامل الغربي, بالسلطات الديكتاتورية املنتشرة يف أفريقيا

هكـذا أمرنـا   " مانزلوا الناس منازهل", أعلم أم يصنفونين كعدوهم األول وال يعين ذلك عدم ذكر بعض من صفام احلسنة
وقد أكد لنا , فصراعي مع اإلدارة وليس مع عوام الناس, ليس يل عداوة مع أي أمريكي أو غريب مل يتخذين عدواو, رسول اهللا

فهوالقائل سبحانه على لسان , اهللا يف قصة بلقيس بأن نقبل حبكم الكفار وأن نأخذ منها العرب ونترك ما ال يوافق السنة النبوية
وهذا الكالم بلسان امرأة كافرة ولكنها ولية أمر قومها ) إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة(بلقيس 

وقد اعترف اهللا رغم كوا كافرة بأن حكمتها وكالمها تلك صحيح حيـث  , إىل احلق يف زمنهاوهي أفضل من قادت قوما 
أي أن كالم بلقيس صحيح وهذا قمة يف االنصاف وحنن جيب أن ال يكون صراعنا , )وكذلك يفعلون(قال اهللا معقبا لكالمها 

نذكر الناس على سواء إذا أخطئوا ملسنا هلم العـذر وإن  لذا جيب أن , مبينا على الكراهية فمن حناربه اليوم ميكنه أن يسلم غدا
ولكي أضع القارئ يف الصورة الصحيحة للمجتمع الغريب جيب أذكـره أن املعارضـني   , أصابوا وافقناهم مهما كان مذهبهم

يسـمى   للغطرسة الغربية هم غربيون فالكثري من املنظمات تعارض تصرفات إدارة الواليات املتحدة خبصوص احلرب على ما
وكذلك مسعنا أن هناك إخوة يف غوانتنامو يرفضون إطالق سراحهم وإرساهلم إىل بالدهم مثل تونس أو املغرب أو , باإلرهاب

, وهلـم لذا فضلوا البقاء يف جحيم غوانتنامو بدال مـن غياهيـب السـجون يف د   , األردن أو دوال ال حيترم فيه اإلنسانية أبدا
كانت مشـاعرها  , الغربيني ليتدخلوا يف أمرها ألن ذلك أفضل من اجلهلة التابعني هلم فقط تتركأوضحت لزوجيت احلبيبة بأن 

إنـين ذاهـب   "فقلت هلـا  , وطلبت مين أن أبقي األموال معي ولكنين رفضت ذلك, احلزنة واضحة فلم تقدر على إخفاءها
ولن تنفعنا هذه األوراق بل سـتنفعنا  , فرمبا نلقى اهللا, لذا خذي كل ما أملك معك وألوالدِك, للمجهول ولن أذهب معكن

, "خمصص لتحركايت$  5000خذها فهي ", مل تقتنع بكالمي ولكنين أجربا على آخذها, "االسشهاد يف سبيله إن شاء اهللا
, كانت قد سلمت هلا من وزيرستان وخصصت نصفه هلا كراتب ملـدة سـتة أشـهر   , يورو 3000ومن جانبها أخرجت 
لكي نرسل أخ من عندنا بتقرير عن أوضاع الصومال إىل اإلخوة يف وزيرستا وقد أوصـى الشـيخ    والنصف اآلخر كان لنا

 300فأعطـاين  , وقد طلبت منه أن يقسمه بيننا, للعمل ةكان لدى األخ أبو وفاء بعض األموال العام املخصص, أسامة بذلك
خمصص $ 800ا أبو وفاء فقد كان معه أكثر من أم, وهذا هو اإلحتياط املخصص لكل واحد منا, وليوسف الترتاين مثله$, 

  .كما كان لعمر خمتار نفس املبلغ وأعطينا األخ سلمني مثله, وهو اإلحتياط املخصص له أيضا$  300زائد , لألعمال
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فكل الناجحني من أنبياءنـا  , وقصة حتت الشجرة هلا معاين كثرية يف ديننا, تفردت بزوجيت واألوالد حتت الشجرة
بل يف مفهومنا يف , وال يعين التمكني هنا السلطة, والقادة قد حتركوا من حتت األشجار قبل أن ميكنهم اهللا يف أرضهوالصاحلني 

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتـت  (, التمكني هو احلرية التامة يف عبادة اهللا وحتكيم شريعته وإن كنا حتت شجرة
وُمثلت كلمة التوحيـد بالشـجرة   , لسالم توىل إىل الشجرة عندما صد السبل أمامهكما أن نيب اهللا موسى عليه ا, )الشجرة
إنه فن عظيم يعلمه كل متفنن يف معرفة خلق اهللا والعالقة بني الطبيعة اليت تسبح اإلاله الواحد األحد وبـني اإلنسـان   , الطيبة

أما اإلنسان فقـد  , مورة وقد أطاعت دون نقاشالضعيف الذي جيهل أن وجوده حتت الشجرة نعمة من نعم اهللا عليه وأا مأ
وهكـذا  , "كوين خفيفة جـدا "قلت ألم لقمان ). وكان اإلنسان أكثر شيئ جدال(أمر وطلب منه اإلختيار بني الشر واخلري 

ت األموال فقط كما سلمتها جهاز الكومبيوتر احملمول اخلاص يب ومل يكن بداخلـها أي  لرتبت نفسها وتركت الشنطة ومح
إذا "وقلت هلا , كما أعطيتها بسبورات فاضية مل أجهزها بعد وصور جديد يل, مة ستضر بأي أخ يف العامل أو أي جهة مامعلو

 اويف احلروب تقع مامل خيطر بالبال أبـد , إننا يف حرب, كان علينا تقبل الواقع, "شعرت أنك يف خطر أتلفيها كلها دون تردد
ولذلك حتدثنا مجيعا عن األسر قبل أن يؤسـرن ورتبنـا كيـف    , ن السيطرةومهما كان التخطيط فتحصل أمور خارجة ع

كما حتدثت مع األخ عمر عن ذلك األمر ومل أتأخر كثريا يف رفع معنويـات هـؤالء الشـباب    , سيتعاملن مع االستجواب
اهللا وغفرله وأدخله فسيح  إلمام العالمة ابن القيم اجلوزي رضي اهللا عنه ورمحه) الداء والدواء(فقد كان معي كتاب , والنساء

ال بالطرق اخلرافية الـيت  , وأنا معجب كثريا هلذا اإلمام اجلليل وكان رجال عابدا متصوفا بالطريقة السنية احملمدية, جنته آمني
كان من أئمة الزهاد يف زمنه ومل يلبس أي مالبس موسخة أو ممزقة بل زهد يف دنيا كما زهد صلى اهللا عليـه  , نشهدها اليوم

لقد أحببت كتـب  , سلم عنها بعدم اإلسراف يف امللذات وعدم ترك املباحات والتوسط يف العبادات وعدم التشدد يف الدينو
, فهي تزودين مبعلومات حول نفسية اإلنسان وكيف يلجأ إىل اهللا وأمور من هذا القبيل, هذا اإلمام العظيم وكنت دائما أقرأها

لذا وجدت أن الفرصة متاحة بـأن  , وكذلك كتاب الفوائد, ت مدارج السالكنيوقد تركت يف مقديشو بعض منها كمجلدا
وأن اهللا حكمـة يف إبـتالء عبـاده    , نذكر بعضنا بعضا عن األقدار وكيف أن العبد يفرض عليه الرضى بقضاء اهللا وقـدره 

لقد , تالء اهللا للعبد هو حمبة لهبل العكس صحيح فإن إب, وال جيب للعبد أن يظن أن إبتالءه يعين عدم رضى اهللا به, الصاحلني
وأن الشكر يف حالة اخلري جيب أن يساوي الصرب , ذكرت إخواين وأخوايت ونفسي بأن االبتالءات هي للرجال وليس للضعفاء

وال يعلم بنـا  , لقد تأثر الشباب كثريا بالدرس وكنا حتت الشجرة البحرية يف نقطة حدودية بني الصومال وكينيا, أثناء املصيبة
وهذا أيضا , أحد إال الذي خلق السموات األرض ويسر لنا هذه الشجرة لنجلس حتتها ونذكره يف مثل هذه الظروف الصعبة

, لقد هيئنا أنفسنا للمصيبة فإما الشهادة وهذا ما نرجوه وإما األسر وهذا ما جيب أن نصرب عليه إن حصل, من نعمة اهللا علينا
مث طلبت من  اجلميـع أن  , لقد تابعنا الدرس إىل أن بدأت الشمس بالغروب, د املؤمنألن ذلك ينقلب إىل نصر من اهللا للعب

فقلت , فنحن عندما نستخري إمنا نسأل اهللا أن خيتار لنا اخلري فيما ننوي فعله, يستخريوا اهللا يف ما اتفقنا عليه ألن ذلك خري لنا
بل يرضى لقضاء اهللا وقدره ألن ذلك هو اخلـري  , ضب أحداإذا وقعنا يف األسر بعد هذه اإلستخارة فال يغ"هلم وبكل وضوح 

أردنا أن يتكيف , "رغم أن الظاهر سجن وتعذيب أما الباطن يعلمه اهللا سبحانه وتعاىل وحده, الذي اختاره لنا بعد االستخارة
تخار اهللا مث جلس مع ورأيت األخ عمر خمتار وقد اس, اجلميع ملا سيحصل بعد هذه النقطة احلدودية وقد جهزنا أنفسنا لذلك
سنوات من احملبـة   3وألننا سنفترق وألول مرة بعد , زوجته ورتب معها أمرها وقد ترك سالحه وقنبلته وكل ما هو مشبوه

إنه من أعز الناس يف قليب ومن أكثر الناس غرية بدين اهللا وال خياف يف اهللا لومـة الئـم وال   , والعلم والعمل من أجل دين اهللا
, "إنين أكرر دعاء اإلسـتخارة "فأجابين , "ماذا تفعل يا أخي", وعندما شاهدته يف زاوية لوحده سألته,  أحدانزكي على اهللا

لقد انشـرح صـدره   , "سيجعل اهللا بعد ضيق فرجا, فال ختاف مما سيحصل, لقد وجبت معية اهللا بعد استخارته", فقلت له
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. بأن يرتل بالنساء إىل القرية رغم كل املخاطر املترتبة على ذلكلكالمي وشكرين على النصيحة ومن جانيب شكرته ألنه تطوع 
أما حنن قررنا أن خنفي مجيع , كانت اخلطة بأن يرتل عمراملختار بالنساء إىل كيونغا بالليل ويلحق يهم األخ سلمني يف الصباح

إىل كيونغا عن وجهتنـا   رف النازلنيومل يع, الغابات إىل أجل غري مسمىحتركاتنا داخل األراضي الكينية ويعين ذلك مالزمة 
وطلبت من األخـت  , بدأ الظالم حيل ببطئ فقام النساء وودعن أزواجهن, ألال خترج املعلومة إذا وقعوا يف األسر ال قدر اهللا

كما طلبت منها أن تأخذ الكومبيـوتر مـن أم   , بأن تساحمنا إن قصرنا يف حقها, )أم هاشم(زوجة الشهيد عبدالرمحن الكيين 
, قمان إن كُشفت أمرها وقد سلمت يل جواز سفر صومايل قد استخدمه زوجها الشهيد وقمت بتلفه وأعطيتها صورته فقطل

  .إن زوجها كيين وال داعي أن جيد املخابرات أي ورقة أخرى لزوجها الشهيد تثبت عكس ذلك
جاءوا من بعيد ليبقـوا مـع    إم, يا إالهي هذا من أصعب األمور" يحدثت نفس, جاء دور األوالد لكي نودعهم
ولكن ما أتعجب منه ما يقولـه بعـض   . وال بأس, "ولكن الكفار يرفضون ذلك, والدهم ويدرسوا ويتعلموا كجميع األوالد

اجلزء لقد ذكرت يف , وهذا كذب وافتراء وعدم معرفة احلقيقة, الناس بأننا اخترنا هذا الطريق لذا جيب أن يدفع أهالينا الثمن
مث قـررت إدارة الـرئيس   , هذا الصراع أننا كنا يف السودان نبين ونزرع وندع إىل اهللا دون أن نستهدف أحدا األول حقيقة

م وهذا قبل 1997وقد هامجوا بيوتنا يف نريويب سنة , عتقلنا دون أي ذنبأن تغتال شيخنا وت, "كليننت بيل"األمريكي السابق 
يف عدن مث الرد اجلميـل الـذي    2000لسنة وهذا قبل أن نرد يف سنة مث قصفونا يف نفس ا, م1998أن نرد عليهم يف سنة 

هكذا نطق فرعـون  " إما معنا أو ضدنا", لقد وضعنا بني خيارين يف زمننا, أشفى صدور املؤمنني يف غزوات منهاتن وواشطن
إما اخلضوع التـام للكفـر    ,ليس هناك رمادي يف املسألة إما أبيض وإما أسود, بوش اإلبن وأرهب العامل ذا الكالم, زمننا

وقـد  , العاملي وقرارام اليت تذل الشعوب وحتوهلم إىل نعاج تابع ملخططام أو اجلهاد يف سبيل اهللا من أجل حقنا يف الوجود
إن , أما من اعتدى علينا فلنا احلق أن نعتدي عليه وهذا من مبادئ ديننـا , اخترنا اجلهاد دفاعا عن أنفسنا ال عدوانا على أحد

سطني أو العراق أو أفغانستان أو كشمري والصومال واألوغادين والفليـبني  السكوت ملا جيري إلخواننا يف فل كان اخليار بني
فاخليار , ونطارد يف كل مكان) إرهابيون(أو أن نتهم بأننا جماهدون و, والشيشان وأرترييا وكل بقع اإلسالم وال حنرك ساكنا

نسـأل اهللا أن ال  , )يستخفون من الناس وال يستخفون مـن اهللا (, هللا ومل نرضي الكفر العامليألننا أرضينا , الثاين أفضل لنا
فالذي مجعين بك بعـد  , عما قريب, إن شاء اهللا"وأجبتها , "كيف سنتقابل؟"سألتين أم لقمان سؤاال عجيبا . جيعلنا من هؤالء

وقد تأثرت كثري بفراقها إا غالية , "راتنا وآمن روعاتنااللهم استر عو"وكانت تردد هذا الدعاء , "طول غياب قادر على ذلك
أما الـذنب هـو   , إن احلب ليس بذنب, فقد أحب الرسول عائشة, إنين أحبها حبا مجا وليس يف ذلك عيب, جدا علي قليب

مل , من ذلـك  وقد تأكد اجلميع, متزيق وتلف أي أوراق مهمةطلبنا من اجلميع , قة الزوجيةاحلب الشهواين اخلارج عن العال
  . نرد من النساء االحتفاظ بأي شيئ يثبت عكس قصتهن

  

  حلظة الفراق والوقوع يف األسر
  

عمـر خمتـار   , حيث سنفترق حنن والنساء إىل جمموعتني لضمان سالمتنا, وجاءت اللحظة اليت كنا ننتظرها جيمعا
وعنـدما قالـت أم   , أنا ويوسف الترتاين وأبو وفاءية واموعة الثان, وأم لقمان وأوالدها وأم هاشم, وزوجته واألخ سلمني

أمـا لقمـان   , مل تصدق هذا الكالم فقد تعلقت يب بشدة رغم قصر املدة اليت عاشت معي, لقمان البنيت مسية بأا ستتركين
دخلت ولكن ت, وتأثرت جدا هلذا األمر, هكذا قال, "إنين سأذهب مع أيب", لقد أراد أن يسري مع الرجال, فحدث وال حرج
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, متشي معـه  لن تسطيع أنو, وضعه صعب لن يستطيع أن يكون معنا, إن أباك", وقالت له, أمه وهي ختفي الدموع يف عينها
فهي تعلم أن من واجبها البقـاء  , أما قليب وحيب وُبنيت آسيا كانت صامتة, لقد حزن لقمان هلذا اجلواب, "ألن سفرهم جمهول

كيف يكون الشعور عندما يرى أحـدنا  , لذا كانت صامتة تنظر إيلّ فقط, تربيت إخوا مع والدا ومساندا ومساعدا يف
فنحن أوال وأخريا ال نعبد , يعيشها الرجال, إا حلظات حرجة, ويف هذا اهول عدو متربص م, أطفاله يذهبون للمجهول

وتـدخلت أم  , د أمام الكينني باللغة األوردويـة وقد كان األخ عمر خمتار خياف من أمر واحد وهو أن يتكلم األوال, إال اهللا
أبـو  قصـة  أتذكر , خالد الشيخ؟ر عم أبو الفرج اللييب؟ أتذكر قصة عم أتذك", هلا تلقمان وأخذت مسية وقربتها إليها وقال

ـ  , "ألن أبوك سيذهب إيل حيث ذهبوا, لذا ال تتحدث أبدا", "نعم يا ماما"وقد ردت , "ياسر اجلزائري؟ دما لقد خافـت عن
وتعجبت أا كانت تعرف أن أعمامها هؤالء يف السجون األمريكية وقد زرعت أمها يف قلبها األمنيـات  , مسعت ذا الكالم

وهي معذورة لو حتدثت فهـي  , لذا فهمت الرسالة متاما, عرفت أا لو تكلمت ستجلب املشاكل ألمها وإخواا, من الصغر
لكنه , جبانيببقو معنا ولو يف املتاعب وفقد أرادوا أن ي, لقد حزنوا جدا يف هذه املرة, بنت صغرية وعمرها ال تتجاوز اخلامسة

  ".فأنت احلر وإن كذبوك, فال تلتفت للوراء وامض, إا احلرب يا أيب", ال سبيل للعواطف يف مثل هذه املناطق احلربية
نساء بالنهوض واخلروج مـن  مث بدأ ال, "ركسنتح"هذه العبارات األخرية لألخ عمر خمتار , "يا اهللا لقد حان الوقت"
أما أنا فقد ضممت أوالدي إيلّ ومشمت جباههم بدأ من آسيا فلقمـان مث  , رة فهن مل خيرجن منذ دخوهلن لتحتهاحتت الشج

وودعتها وطلبت منها أن جتتهد بالدعاء لنا حـىت نصـل   , وكانت أم لقمان ختفي دموعها وراء النقاب, األمرية الصغرية مسية
وقد رافقناهن قلـيال إىل  , وحتركن وكانت مياه البحر قد امتألت الشاطئ, خرجن ومعهن األخ عمر خمتار, سالم إىل هدفناب

فنحن , يا اهللا إنه الشعور بأن اهللا قد قدر لنا هذا األمر كله, األمام مث ودعناهن بدعاء السفر والوداع مث قمنا مبراقبتهن من بعيد
ولكن اليوم تتحرك نساءنا إىل داخل العمق الكيين أما حنن فسنخطط بعد قليل ملـا  ,  للبقاء فيهاخرجنا من مقديشو لكيامبوين

  .سنفعله
نسمع أصوات الطائرات والسيارت والدبابات تتجه إىل كيامبوين ومل نتأكد بعـد إن  , أمضينا ليلتنا يف تلك الشجرة

إال أننا كنا نسمع أصوات القاذفات وهي تقذف مناطق بعيدة , كانت قد هوجمت من قبل القوات األمريكية اإلثيوبية املشتركة
هل هي الكتـا أم  , وعرفنا حينها أن الغابة متطر بالصواريخ األمريكية املوجهة ومل نعرف بالضبط يف أي مكان, عن كيامبوين

كانـت  , يف املنطقـة  يف العسكرية فقد عرفنا أن احلرب قد بدأت بشدةوبسبب خربتنا , مل نعرف, ني ذلكأم ما ب, كولبيو
واشتركت السفن احلربية األمريكية يف احلرب إما بالقصـف عـن طريـق    , أصوات املدافع هي اليت تغلب كل صوت فيها

مث , لقد مننا بسالم إىل الساعة التاسـعة فجـرا  , الصواريخ املوجهة أو إستخدامها كمدرجات للطائرات اليت تقصف املدنيني
ل إىل كينيا ولكن عن طريق الغابة وخططنا بأن نسري إىل املدن الساحلية وأعـين مدينـة المـو    استخرنا اهللا تعاىل على الرتو

إننا سنسلك الطريق الربي وستكون , مل خنرب النساء ذه اخلطة ألال نربكهن, كيلومترا عنا 130بالتحديد وهي تبعد أكثر من 
وبعد االستخارة , راحة لنتجنب عيون اجلواسيس احمللني وهي كثريةحركتنا بالليل فقط أما النهار فلنجأ إىل الغابة للنوم واالست

لقد خففنا كل شيئ وتركنا أغراض النساء واملالبـس  , وهي شنطة واحدة فيها الربيتا ومالية واحدة وناموسية, ربطنا أمتعنا
نعال البالستيكية الكينية مـن  وأما احلذاء فقد لبسنا ال, لبست اجلرت والفنيلة وجهزت مسدسي وقنابلي, الزائدة حتت الشجرة

ن ثقيلـة ألرجلنـا   ألا ستكو, ادر وهذا كان خري لناومل يكن لدينا كن, )باتا(أما عبداجلبار فقد لبس نوع , )أوموجا(نوع 
مرحلة الوصول إىل المو مث مرحلة الدخول يف العمـق الكـيين   , وقد قسمناه إىل مرحلتني حسب اخلطة, والسفر طويل جدا

  .اإلخوة الصوماليني من جديد لبدأ املقاومة ألن العدو لن يبقى يف مناطقنا لفترة طويلة والرجوع إىل
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واستمرينا يف املشي مبحاذاة الشاطئ اجلميل وكان صوت املياه تونسنا وال , حتركنا يف الساعة التاسعة ونصف فجرا
, نحن نتحرك يف أراض األعداء الذين يبحثون عنالقد توكلنا على اهللا يف سفر عجيب ف, ننسى قوة احمليط اهلندي الذي أذهلنا

فكلما ابتعدنا مـن كيـامبوين   , أسرعنا اخلطاة لكي نعرب كيونغا قبل الفجر ونكون يف املناطق اآلمنة لكي خنفف الضغط علينا
السـبب أننـا ال   كان دليلنا ال يعرف شيئا عنا ومل خنربه مبا سنفعله يف املرحلة الثانية و, كان الضغط األمين والعسكري أخف

وعندما اقتربنا مـن  , نعرف ماذا سيقول إن اعتقل وقد حفظ الطريق متاما ووضع بعض العالمات ألال نضيع أثناء السري بالليل
فقـد كانـت   , وبفضل اهللا اخترقنا بأعجوبة مطار كيونغا الترايب احلريب, كيونغا تركنا الشاطئ ودخلنا يف الغابات الشوكية

, لنـا  لقريةت مزارع اوظهر, نا وخرجنا إىل الطرف الثاينفوجئنا وحنن يف وسط املدرج وأسرع, طري منهالطائرات العسكرية ت
ومل , وبعد قليل مسعنـا آذان الفجـر  , فدخلنا يف عمق مزارع اجلوز اهلندي واخلضروات فعرفنا أننا قد تركنا القرية من وراءنا

لقد أسرعنا حىت وصلنا إىل مفترق طرق وقرأنـا يف  , ملرحلة من السفرندرك حيناها أنه آخر أذان سنسمعه بعد اليوم يف هذه ا
والطريق الثاين يؤدي إىل مكاتب املنظمة الكينية للمحافظة , )إىل الشؤون الرباري -إىل كيوغنا(, الفتة مكتوبة باللغة االجنليزية

, )حممية بوين وحمميـة دودوري (تقع يف عمق فلديها مكتب يف كيونغا ألا , على الرباري واحليوانات والغابات وما إىل ذلك
وهي مناطق خطرية ويكثر فيها الوحوش املفترسة بكـل  , وهي غابة كبرية تبدأ من معسكرتنا يف الكتا وتنتهي يف حمافظة المو

أمتـار   10لذا خرجنا من الطريق العام ودخلنا ألكثر من , وعندما وصلنا إىل مفترق الطرق كان ضوء النهار قد بدأ, أنواعها
مل يكن , وجبانبها مزارع املواطنون, يف عمق الغابة الشوكية وكانت مكشوفة بشكل ما بسبب أا بالقرب من املناطق السكنية

مث استخرنا اهللا وأرسلنا األخ الدليل ليأتينا بأخبار النساء ويشتري لنا بعض الطعام وحيضـر  , باستطاعتنا التحرك أكثر من ذلك
  . بالليل لالنطالق لكي نستعد, املاء لنا

م ذهب الدليل إىل القرية وبقيت أنا واألخ يوسف الترتاين وأبو وفاء وكالمها مطلوبان 2007-1-7يف يوم األحد 
, أمتار فقـط  10بدأ الناس ميرون جبوارنا فالطريق ال يبعد سوى , م2002لعالقتهما بعملية ضرب الصهاينة يف ممباسا سنة 

ية فبعضهم جيمع احلطب يف الغابة وبعضهم يذهب للصيد وغري ذلك من األعمال وكنا قلقـني  وكانوا يقصدون أعماهلم اليوم
, كما أا مشهورة باجلواسيس احملليـة , ألا قرية صغرية ويتعارف اجلميع, من رؤيتنا فسيبلغون السلطات مباشرة دون تردد
-95-1994وحبرا من هذه املنطقة إىل المو يف سـنة   فقد سافرت برا, وليست هذه املرة األوىل اليت أتواجد يف هذه املنطقة

وهذه املرة جيـب أن  , م ُجند الكثري من أبناءها للتجسس علينا يف كيامبوين98وبعد أحداث , وكنا خنالط الناس فيها, م96
احلطب من  كانت النسوة من أهل القرية ميرحن أمامنا وهن جيمعنا, نسافر دون أن يالحظنا الناس بسبب األوضاع يف احلدود

فقد ظهر لنا رجل , وكنا نراقب اجلميع من داخل الشجرة اليت حنن فيها ومل يقترب منا أحد إال مرتني, الغابة وكذلك الرجال
شجرة الـيت  اله الكبري إال بالقرب من لم جيد هذا الرجل مكانا لوضع ساطورف, وامرأة مسافران وكأن اهللا أراد أن خيترب إمياننا

بالسكيت فوق الشجرة الشوكية وتابعا كني مع شوال لقد اقترب منا وكان يتحدث مع املرأة مث رمى الس, متارتبعد عنا ثالثة أ
, أما حنن فقد فسرناها تفسريا آخر ألننا يف ظروف حـرج , وهذا إجراء عادي يف الفالحني فسيعود بعد فترة ويأخذها, املسري

وما فيها لكي جيب أن نتأكد من الشوال "ت للشباب قل, ت لتحاصرناوظننا أنه قد وضع عالمة ملكان وجودنا وسيحضر القوا
ومـع ذلـك   , مث عاد إلينا ورضينا وخرج الوساس منا, وذهب أبو وفاء وتأكد من السكني واخليش, خنرج الوسواس األمين

يستطيع املـار جبانـب    تراجعنا قليال إىل داخل الغابة فوجدنا شجرة كثيفة وقد رمت بأفرعها على األرض وهذا ما ينفعنا فال
قتربت جمموعة من النسوة من شجرتنا وكنا يف وضع االستعداد للكالم معهـن  رة الثانية فقد اأما امل, الطريق رؤيتنا إن شاء اهللا

أما املشكلة الرئيسية أن سـيخربن  , بإمكاننا إخبارهن أننا مسافرون وحان وقت االستراحة حتت ظل الشجرة, وعدم فزعهن
وقد حصل لنا قصة ظريفة ففي الثامنة صـباحا   .ن اهللا تدخل بعنايته من جديد ومل يتمكن من رؤيتنا رغم قرنولك, غريهن
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وبدأ أحدهم حيرض اآلخر على الرمايـة  , ة العسكريةطوتبني لنا أم من الشر, تقريبا مسعنا أشخاص يتحدثون ويتقدمون إلينا
, ؟ماذا جيري يف هذا العـامل , ال حول وال قوة إال باهللا, "فقط رد الرؤية بل إطلق النار, جيب أن ال ترحم", إذا رأى اهلدف

وبعد قليل ظهروا متاما أمامنـا وهـم ال   , وكنا ننتظر أن يتقدموا إلينا لتبدأ اإلشتباكات, تأكدنا أن السلطات قد عرفت عنا
لذا كانت الضمائر تعود , لطريقية السلمية للصيدوتبني لنا من حديثهم أن أحدهم مل يصطاد يف حياته وكانوا يعلمونه ا, يروننا
  .وشكرنا اهللا من جديد, للصيد

إـا  , ليـات مث قليال قليال ظهـرت اآل , مسعنا أصوات من بعيد وكأا آليات عسكرية, يف الساعة العاشرة صباحا
لقد بدأت املعارك هناك وحنن , الصنع وقد وصلت من مكوكوين لالشتراك يف احلرب يف كيامبوين الدبابات الكينية الربيطانية
عدوام علـى  فال جمال لتربير , م2007-1-5وكنا آخر من خرج منها يف يوم اجلمعة تاريخ , ال نعرف ما حيصل بالضبط

, فلم يبقى شاب جماهد ومسلح واحد يف القريـة , رصاصة واحدة فليلتأكدوا أم سيقتلون عزل فقط أهلها وحىت لو أطلقوا
وحسـبنا اهللا  , ال إله إالاهللا",تظروا األلة األمريكية لكي تفتتهم بل سيدخلون يف الغابات ألا خنادقهمنلن يوهذا أمر طبيعي ف

لقد ظهرت لنـا  , ررها يف نفوسنامل منلك سواها وكنا نك, هذه الكلمات كانت مبثابة طعامنا وشرابنا وطاقتنا, "ونعم الوكيل
, ختيالتنا بقدوم اجليش الكيين للحدو كانت صحيحة فاألمر خمطط مسـبقا فكل , احلرب وقد خطط العدو هذا األمر مسبقا

ملعسكرات وشحنوا وحشد اجلنود الكينيون واستنفروا يف كل ا, فالدبابات كانت كثرية واآلليات العسكرية ال حتصى عددها
فمهما بعدت , لكينية يف يومهالقد عرفنا حقا الوجه القبيح للسلطات ا, واجلميع يتجه إىل كيونغا, الشاحناتكاآلالت داخل 

  . كما أن اإلعالم احمللي كان يتابع كل حركة يف تلك املناطق, كيونغا عن أنظار العامل فكل حركة مسجلة لدى اهللا
فكل هـذه التحركـات تقصـدنا حنـن     , أريد من القارئ أن يتخيل املشهد, لقد أخذنا درسا جديدا يف الغيبيات

أمترا مـن   10فيها ومن حركها من وراء الكواليس مل يكن لديهم أدىن فكرة أننا على ُبعد املسلمون ااهدون وكلها ومن 
تيقنا أنه مهما ملكت الدول الغربية من تكنولوجية فاألمر , )ال يعلم الغيب إال اهللا(, آليام وكنا نعدها الواحدة تلو األخرى

قل أفرأيتم ما تدعون مـن دون اهللا إن أرادين  (, نه والعكس صحيحفلو أراد اهللا أن يكشفنا العدو فال أحد مي, معلق بعلم اهللا
وهذا ما , )قل حسيب اهللا عليه يتوكل املتوكلون, أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته, اهللا بضر هل هن كاشفات ضره

كنا نتحدث مـع بضـعنا   , اجيهله األعداء الغربيون عن ااهدين أن سر قوم هو إرتباطهم باخللق اجلبار الذي ال يقهر أبد
حلملنا األلغام ولزرعناها بالليل يف الطريـق  , وسألنا أنفسنا كيف لو أن مهمتنا هي مهامجة القوات الكينية داخل العمق الكيين
, ولكننا مل خنرج بنية الكمني أو مهامجتها, وحلصل جمزرة كبرية يف ذلك الطريق ألن القوات الكينية كانت فريسة سهلة أمامنا

ن هذه املنطقة ألال حنـرج  االنسحاب اخلفي ومل يكن لدينا سوى قنابل يدويا ومسدساتنا وقد اتفقنا أن أولوياتنا اخلروج م بل
أثنـاء  , أما إذا كشفنا العدو فسندافع عن أنفسنا بكل الوسـائل , نكون سببا يف قتل املدنيني يف الصومالاحملاكم اإلسالمية مث 

, فقد رأينا سيارات جيب مكشوفة وفيها عدد ليس  بقليل من الغربيني املدنيني, ظارنا أمر عجيبمتابعتنا تقدم اآلليات لفت أن
وربطنـا جميـئ   , وبدأنا حنلل سبب تأخريه, يف العودةالدليل قد تأخرج و, "ملاذا حيضر هؤالء إىل مناطق احلرب؟", وتساءلنا

, عطلة وخلصنا إىل أن هناك أمر غريب حصل يف القريـة  مهور الغربيون يف يوم األحد وهو يواآلليات وكثرة املروحيات وظ
رمبا اعتقل رد الوصول إىل "واجلواب كان وضاحا , ولكن ملاذا مل يرجع الدليل؟, هكذا فكرنا يف األمر, "رمبا اعتقل اجلميع"

فرت العائالت ومل يسـتطع  أما التحليل الثاين أن هذه التحركات موجهة إىل احلدود ورمبا قد سا, "العائالت أو السؤال عنها
ومـن مث ظهـرت   , املهم أننا عندما رأينا الغربيون عرفنا أن هناك شيئ قد حصل يف القرية, الدليل الرجوع إلينا فغادر معها

مل يكن لدينا أدىن معلومة مبـا  , الطائرات املروحيات الكبرية بكثرة ونزلت يف كيونغا ومل تنتظر كثريا فقد طارت باجتاه المو
, أمضينا ارنا يف الغابة القريبة من الطريق واليت تبعد عدة أمتار من القرية ومل يكن معنا ما نأكلـه أو نشـربه  , هناكحيصل 
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فقررنا أن نتحرك ونترك املنطقة ولكن قبل ذلك جيـب  , مث انتظرنا إىل املغرب ومل يظهر, انتظرنا إىل العصر ومل يظهر الدليل
كلفنـا األخ  , فهو يعلم متاما مكاننا وال نريد أن نقع يف أي كمني, على بينة مبا سنفعله معرفة سبب عدم ظهور الدليل لنكون

فاألخ أبو وفـاء مشـهور   , أبو وفاء ليذهب إىل القرية ألن لديه معارف مع بعض العائالت اليت عاجلت عنده يف التسعينات
واتفقنا معه أن يرجع , كي يذهب ويعوداه وقتا كافية لواستخار هللا وأعطين, يتخبطه الشيطان من املسرقية من بقراءة القرآن و

وحتـرك األخ إىل  , وإن مل يصدره فسنعلم أن هناك خطر علينا, وأن يصدر صوتا معينا قد اتفقنا عليه, يف التاسعة بعد العشاء
وقررنـا أن نتحـرك   , وقد تأخر عن املوعد املقرر بنصف ساعة تقريبا, القرية وانتظرت أنا ويوسف الترتاين إىل حني عودته

فظهر ومعه أطعمة ومشروبات وجالون , ولكن واحلمدهللا رجع إلينا وأعطانا اإلشارة وحنن ردينا عليه, ونتركه حسب االتفاق
هات ما عندك يا أبو "قلنا له , مث فاجأنا باألخبار, دوالرا لشراء هذه احلاجيات 20واستطاع أن يصرف , لتر من املاء 3سعة 
هل هناك "فسألناه , "ال حول وال قوة إال باهللا"كان ردنا , "النساء واألطفال, لقد أسرت العائالت, م اهللابس"فأجاب , "وفاء

ويبدو أن السلطات الكينية متسك بكل غريب يف , نعم مسعت أن هناك أخ كيين إمسه سامل بابايي: "فرد قائال, "رجال معهن؟
ولكن سـلمني أسـر   , ال أحد يعرف أين عمر خمتار وال الدليل"فأجاب , سألناه إن كان هناك خرب عن عمر املختار, القرية
لقد شكرنا اهللا ألنه من علينا وأبقانا يف هذه النقطة رغم كل هذه اإلعتقاالت وبعض هؤالء يعرفون مكاننا كالـدليل  , "أيضا

وطلبنـا منـه   , ا نتوقع أمر كهذاوكن, كما شكرنا سبحانه ألننا عرفنا مصري عائالتنا, مثال وال ندري إن كان قد أسر أم ال
وجيب علينا أن نتحرك بسرعة خـارج هـذه   , إن اخلري فيما حصل ألننا قد استخرنا اهللا"وقلت لإلخوة , سبحانه أن يصربنا

وحسب املعلومات األولية اليت , "وال عجب أن هذا هو سبب جميئ احملققني من اإليف يب آي, املنطقة فسيضغطون على النساء
أبو وفاء فقد أخذت زوجيت وزوجة يوسف الترتاين ورحلن باملروحيات العسكرية الكبرية إىل مدينة المو منـذ  ظهرت لألخ 

أما العيال واألخ سلمني وسامل وزوجة عمر خمتار وأم هاشم فهم يف كيونغا , كما توقعنا من تلك التحركات حينها, الصباح
فأخربنـا حسـب روايـة    , خ إعطاءنا بعض التفاصيل فيما جرى هناكطلبنا من األ, إىل اآلن وستأيت طائرات أخرى لتنقلهم

مث أخـرب  , وتركهم إىل الصباح, وهو عمدة القرية قد عرف بقدوم عمر خمتار مع النساء واألطفال) شيف مجال(األهايل أن 
, )صاحل نبهان(اين مث مل يلبثوا حىت عرفوا زوجيت وزوجة يوسف الترت, السلطات عنهم وطلب من العسكر إلقاء البقض عليهم

, وعلم اجلميع يف القرية أن هناك معتقلني من النساء واألطفال, وهذا كان متوقعا ألن كليهما لديها ملفات لدى اإليف يب آي
هذا عنـون اإلعـالم   , )اعتقال زوجة خمطط هجمات السفارات(, نشرت األخبار بسرعة الربق من قبل اإلعالم الكيينالذا 
ومل ُتظهـر  , فهي معروفة أا ال تراعي مشارع املسلمني أبـدا , الصهيونية يف كينيا فقد تفننت يف الكذب أما اجلرائد, الكيين

إننـا نعلـم   , بل سترا ألا دائما تظهر عيوب املسلمني, عيوب السلطات يف اعتقال أطفال بسن الرابعة من العمر وتكبيلهم
وقد أفادنـا األخ مبعلومـة   , نية العاملية الىت تكره كل ما هو إسالميفهي من آالت الصهيو) واستندرد, النيشن(جيدا جريدة 
وال ندري إن كان , فقد قاد سلمني احملققني إىل الشجرة اليت انطلقنا منها وظن هؤالء أم سيجدوننا وميسكوا بنا, مهمة جدا

ية واخلاصة واجليش والشرطة احلدودية لقد حتركت كل القوات البحر, قد أخربهم أننا كنا مع عائالتنا يف تلك الشجرة أم ال
لقد جنانا اهللا عندما أهلمنا أن نتحرك منها ومن , )الداء والدواء(ومل جيدوا سوى حقائبنا وكتاب , والغربيون إىل تلك الشجرة

  . دون أن خنرب سلمني أو عمر خمتار أو النساء خبطتنا اجلديدة
لذا كانت تلك الليلة أشـد  , "يف داخل الصومال ويف غابة الكتاإن أزواجنا "ويف التحقيقات قال اجلميع ما يعرفه 

أما حنن فقد , فقد بدأت الطائرات احلربية عملها يف احلدود حبجة وجود عناصر إرهابية فيها, على املنطقة من أ ي ليلة أخرى
دعاء رسول اهللا  هذا هو, )وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا(قرأنا 

  .عندما خرج مهاجرا فارا بدينه إىل املدينة وقد نصره اهللا نصرا مبينا
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فأخربنـا أننـا   , وقد فعل ذلك, وطلبنا من األخ أبو وفاء إعطاءنا املعلومات عن الطريق, تشاورنا يف اخلطوة التالية
فاسـتخرنا اهللا  , وال جيب أن يرنا أحد قبل هذه القريةكيلومترا تقريبا  50اليت تبعد أكثر من ) ماراين(سنتجه مباشرة إىل قرية 

بعد فترة قصرية تركنا مفترق الطريق , إا احلرب وقد بدأت بقوة, وخرجنا من الغابة وحتركنا إىل اجتاه المو متوكلني على اهللا
فتركنـا  , اري والغابـات وبعد ساعة من ذلك رأينا سيارة بيضاء واقفة وهي تابعة ملنظمة الـرب , )مكوكوين(املؤدي إىل قرية 

يف داخل الغابة اختربنـا ألول  , الطريق ودخلنا الغابة الشوكية ألن هؤالء يعملون مع السلطات لذا ال جيب أن نظهر هلم أبدا
كان الظالم واالشـواك واألصـوات   , مرة كيف منشى دون أن يكون هناك أي أثر لطريق ودون أن نعلم ما خيفيها بداخلها

وننخفض وننبطح , كنا منش تارة ونزحف تارة أخرى, أما حنن فلم يفارق ذكر اهللا ألسنتنا, يمن على املشهدالغريبة هي اليت 
ألننا يف غابة شكوية وفيها كثافة عالية من األشجار ومل تكن الرؤية , وندور حول أنفسنا يف مكان واحد حبثا عن طريق مالئم

وبعـد  , ومل نعلم أا البداية فقط, رة لكي نتركها وراءنا وقد تعبنا جداكانت خططتنا اإللتفاف الطويل حول السيا, واضحة
وأعين أننا قد أجهدنا أنفسـنا  , وكانت السيارة وراءنا بعدة أمتار فقط, متر من االلتفاف خرجنا إىل الطريق من جديد 200

لقد نصحنا أبو وفاء بأن ال يرنا أحد يف , نناوتبني لنا أا سيارة خربانة ولكننا مل نكن لنستهني بأي شيئ أو بأم, يف االلتفاف
ألن القبائل اليت تسكن هذه املناطق تعرف أبناءها , لنخرج من مناطق احلرب والشك, الطريق إال بعد أن نقطع نصف املسافة

ركنـا  مل تت, جنبنا الطريـق ومننـا  اصلنا السري حىت منتصف الليل وو, وستبلغ السلطات بأي غريب فيها حبسن أو بسوء نية
فقد كانت الطائرات األمريكية , ومتجهة إىل كيونغا ملساندة اجليش) مكوكوين(الدبابات فقد كثرت أصواا وقد قدمت من 

وهـن قـد   , إن أسر نساءنا وأطفالنا مل يردعنا يف مواصلة السري ألن أمرهم هللا وال يغلبه شـيئ . قد بدأت بالقصف اخلفيف
وكنا نظن أا ستكون مسـألة بسـيطة   , مواصلة سفرنا دوء تام ألال يعرف أحد بأمرنا لذا علينا, استخرن اهللا أوال وأخريا

ومل يتبني لنا أن السلطات الكينية سـتتعامل  , فسيستجوبن ويفرج عنهن ألن زوجات ولسن ممن رفع السالح يف وجه أحد
يننا من قتل النساء واألطفال قصدا ومل نلجأ يوما وأقول هلؤالء أننا قد ينا يف د, للعامل عهن بوحشية وبال إنسانية كما ظهرم

واجلواب واضح فهناك الكراهية الصليبية اليت , فلما هذه الوحشية مع عائالتنا؟, يف هذا احلرب إىل خطف نساءكم أو إهانتهن
ريق اخلطأ قتـل  وأقول هلؤالء أنه رمبا حصل عن ط, )بوش(وشريكه يف اجلرمية  وصديقه, )كيباكي(يس الكيين يشتهر ا الرئ

وقد رفع عن أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم اخلطـأ   " عن طريق اخلطأ"وهذا يسمى عندنا , بعض من نساءكم أو أطفالكم
قتل نسـاء   روقد حتدثت عن هذه املسئلة عندما ذكرت أن الشيخ ابن عثيمني أجاز يف فتواه املشهو, والنسيان وما استكرهوا

ا على قتل نساءنا وأطفالنا وإن كان ذلك سيؤدي إىل إيقاف األعداء من استهداف أعراضناوأطفال األعداء إن كان ذلك رد ,
وليس ذلك ثابت يف كـل  , فهم يردون باملثل فقطعندما يطلق املقاومة الصورايخ يف املدن , وهذا ما حيصل حاليا يف فلسطني

هو عدم استهداف األطفال والنساء والعجائز مهما  ومذهيب, حني فالسنة حتثنا على عدم إستهداف النساء واألطفال والعجزة
, فعل العدو ذلك بنا ودليلي هو حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما أمر الصحابة بعدم إستهداف هؤالء يف احلروب

كـون  وال ت, فقطاملباشر باحلرب ولكن جيب أن يكون ذلك لردع العدو , "الرد باملثل عدل"ولكنين أعذر من ذهب مذهب 
, سابقا أننا توقفنا عن استهداف سفارة إسرائيل يف نريويب لقرا من مدرسـة أطفـال  وقد ذكرت , ذلك استراتيجية حرب

أما اجليل اجلديد فيبدو أنه قد خرج قليال عن , وهذا مذهب اجليل القدمي من القاعدة, وأنكرت إختطاف األطفال يف باسالن
ألننا جيب أن ال نتشابه بالكفـار يف ردود  " احلرب على اإلسالم"ذكرات اليت مسيتها وهذا سبب كتابة هذه امل, إجتاه البوصلة

مقـاتلون  "سجن األطفال يف السجون وصنفهم أم أو إن أسوتنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل يثبت لنا أنه احتجز . أفعالنا
طفـل يف   2500املتحدة األمريكية حتتجز أكثر من فقد أثبتت التقارير أن الواليات , وهذا ليس من تأليف القاعدة, "أعداء

كيف سـيكون رد فعـل هـؤالء    , من يصنع اإلرهاب؟, وجيب على القارئ أن يسأل نفسه, العراق وأفغانستان وغوانتنامو
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لقد فقد العدو كل أخالقيات احلرب واستهدف ما , األطفال عندما يكربون وهم يعانون الويالت والعذاب يف تلك السجون
هـل  , وهذا جزء من إنكارهم على ذنـوم , عي وغري الشرعي دون رمحة مث يتهموننا أننا نستخدم أطفالنا يف القتالهو شر

هذا تان , أطفايل على سبيل املثال عندما اعتقلوا مع أمهم كانوا حيملون أربيجيات ورشاشات ويقاتلون الطائرات األمريكية؟
لم يف كينيا ورحلوا إىل دولة حربية فيها نظام ديكتاتوري ال يرحم شعبها فكيف وزور ألن هؤالء أسروا واعتقلوا يف حالة س

  . بأبناءنا وال حول وال قوة إال باهللا
  

  التيه والنجاة من الظاملني
  

وهذا ليس باألمر اجلديد فمسرية ااهد كلها مليئة باملفاجئات واملغامرات والغرائب والعجائـب  , عنوان فيه غرابة
ولكن من باب التحدث بـالنعم  , ا أن يقع يف الرياء والعجبلو أردنا أن نتكلم عنها خلاف بعضنو, مور كثريةوالكرامات وأ

والذين جاهدوا فينـا لنهدينـهم   (, واهللا مع املتقني واهللا مع احملسنني, فاهللا مع الصابرين, أقول أن اهللا معنا وهذا ليس مدحا
فقد أخرجنا شرائح االتصـاالت  , أي وسيلة نستطيع من خالهلا معرفة األخبارمل يكن لدينا , ونرجوا أن نكون منهم, )سبلنا

وقـد  , كما محل أبو وفاء جهازه, أعطاين إياه زوجيت عندما كنا يف الشجرة البحرية) نوكيا(وكان لدي جوال , من اهلواتف
, الوصول إلينا عرب األقمار االصـطناعية  والتأكد بأن أحدا ال يستطيع متابعتنا أو, أخرجنا البطاريات والشرائح لضمان األمان

الكتاب الوحيد الذي يونسـنا  , ال شيئ  على اإلطالق, ال هواتف, ال جرائد, ال راديو, لذا انقطعنا عن العامل اخلارجي متاما
ـ , عندما نرتاح قليال هو كتاب اهللا عز وجل ل فقد محلت مصحفي وهو هدية من األخ الشهيد فيصل علي رمحه اهللا الذي قت

لقد أهداين  هذا , عندما أراد املوساد إعتقاله وفجر قنبلته وقتل إثنني من األمن الكيني وقتل شهيدا وقد ذكرت قصته بالتفصيل
لقد توقفنا يف أول ليلة من مسـريتنا يف  , ومل يفارقين بعد ذلك, م قبل استشاهده بأيام2003اسا سنة باملصحف املدين يف مم

وقد أزعجتنا صوت الدبابات املتوجهـة إىل احلـدود   , وشربنا بعض من احلليب واملاء ومننا قليالمنتصف الليل وأكلنا اخلبز 
  .حملاصرة كيامبوين
بدأت الطالئع األوىل من الطائرات األمريكية الغازية وهي من نـوع إي  , الساعة الرابعة فجرا, م07-1-8اإلثنني 

فقد أسرعوا يف إستجواب نساءنا , ملدنيني عزل حبجة وجودنا فيهابقصف قرية كيامبوين اآلمنة وهدفها قتل متعمد , 30سي 
إن هؤالء يتعاملون , أي قصف بسيط تكون كارثة إنسانيةمتاما فهي مبينة بالكشة ووقد دمرت القرية , وخلصوا إىل أننا فيها

لوا عنـدما أرادوا قصـف   كما فع, ولكي يفعلوا ذلك جيب أن يروجوا األكاذيب حوهلا, مع هذه القرى وكأا حمصنة نوويا
فقد رمست الصحف األمريكية الرئيسية املعسكرات وكأا خمابئ لالسلحة النووية وبالغوا , م1998معسكرات خوست سنة 

ولكي يتعاطف الـرأي  , ة عن مدن داخل األرض وهذا كله إلعطاء مربرريف عمق اخلنادق وذكروا أن فيها تكييف وهي عبا
, البناء يف كيامبوين تشبه قرى فيتنام وقد شهدنا ما فعله الطريان األمريكي اإلجرامي بتلك القرىإن طريق , العام من جرائمهم

مث , يف تلك املنطقة ة فقد هومجت أفمدو وظن العدو أننابل مشلت كل املنطق, ومل تكن الغارة مقتصرة على كيامبوين فحسب
التقارير الكاذبة حول مقتلي لكي يغطوا على جـرائمهم   سارعت البنتاغون والسي آي إيه وسلطات عبداهللا يوسف بإخراج

فقد استيقظنا الساعة الرابعة فجـرا علـى   , أما حنن فكنا قد بدأنا مسريتنا كما ذكرت, وكانت عائليت بيدهم يف تلك الليلة
ق املـؤدي إىل  وتيممنا وصلينا اإلستخارة والوتر مث تابعنا مسريتنا يف الطري, صوت القصف وحتركات الدبابات كما ذكرت

كنا مبسوطني ولـدينا  , كان ظهور القمر دائما يف الساعات األخرية من الليلكنا يف منتصف شهر ذي احلج و, )ينمارا(قرية 



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
254  

 

 War against Islam                                    254الحرب على اإلسالم                                                    
 

لذا وبعـد أن مررنـا   , غ الفجر مل يكن من مصلحتنا التحرك أثناء النهاروعندما بز, للمشي فأسرعنا يف ذلكالنشاط الكامل 
كيولومتر لالحتياط  5ومل تكن الصورة واضحة لدينا فابتعدنا ألكثر من ) ماراين(غري ظننا أا قرية مبزرعة صغرية فيها كوخ ص

, ضل لإلختباء طوال النـهار بدأنا نتفش عن مكان أف, لتر 3سعة ووجدنا ماء مطر يف وسط الطريق فتوضأنا ومألنا جالوننا 
وجدنا شجرة جيـدة ولكـن   , مترا 50ا عن الطريق حلاويل دخلنا يف عمق الغابة وكانت احلشائش تغطي أجسامنا فابتعدن
فمن داخلها , ولكننا اتفقنا أن ندخل بداخلها ألن ذلك أأمن لنا, املشكلة أن الوصول إىل داخلها صعب بسبب الشوك الكثري

بة احمليطة بالشجرة من نستطيع أن نرى من يسري حولنا ومبقدورنا مراقبة الطريق كما أن املارة ال يستطيعون رؤيتنا لكثافة الغا
لذا صارعنا الشوك وضربنا هنا وهناك وطلعنا يف تبة صغرية بالقرب منها ونظفنا األشجار الشوكية مث نزلنـا حتـت   , اخلارج

الشجرة وكأننا يف حفرة عميقة وشرعنا بالتنظيف من الداخل مث أخرجنا شراشفنا وفرشناه لكي جنلس عليه وجدنا الفرصـة  
ولكي نطمئن على أنفسنا طلبنا من أيب وفاء الذي , فوضعناها على األفرع لتجف قليال, يلة والبقاء باخلفيفخللع مالبسنا الثق

, وقد ذهب ورجع فأخربنا أن الرؤية معدومة متامـا مـن الطريـق   , خرج للحاجة بأن حياول كشف املكان من الطريق العام
أخرجنـا  , داخل الشجرة الطويلة ويف عمق الغابة املطرية اليت حتيط الذا ارحتنا ب, "ال أحد يستطيع أن يرانا أبدا"أضاف قائال 

ويف الساعة العاشرة صباحا مسعنا أصوات الفالحني وهـم ميـرون   , بقية اخلبز ومسك تونة وأكلنا مث استغرقنا يف النوم العميق
ا يف نومنا مث صلينا الظهـر والعصـر   واستمرين, ولكن ال جيب عليهم رؤيتنا, ومل نشعر بأي خوف ألم عابروا سبيل, أمامنا
يف الساعة الرابعة مرت شاحنة عسكرية فيها الكثري مـن النـاس وكانـت تتجـه إىل     , وبقينا يف موقعنا كما خططنا, تقدمي

مث بعد ذلك بنصف ساعة ظهرت , وحللنا املوقف وتواصلنا إىل أا يف دورية لتأكد من سالمة الطريق ولالستطالع, )ماراين(
وأعين يف مصدر مياهنا , وبقدر اهللا وقضاءه حصل ما مل نكن نتوقعه فقد غرزت أمامنا مباشرة, د وفيها عساكر كثرمن جدي

فلم جتد هذه السيارة مكان آخر لتغرز , وهذا من عجائب ما رأينا يف هذه الرحلة, يف الطريق العام ولكننا كنا قد ملئنا جالوننا
فـال تبعـد هـذه    , جهزنا أسلحتنا وقنابلنا ألي طارئ, وكنا نراقب الوضع حبذر, متاماإال يف هذه النقطة املائية وقد غرزت 

نزل العساكر وبدأوا بالعمل , وكنا نراهم ونسمع ما يقولونه بوضوح وكأم معنا, مترا عنا 50الفصيلة العسكرية سوى بـ
ا من مقديشو لكسمايو مث دوبلي مث كولبيو تذكرنا مشاكلنا عندما جئن, من أجل إخراجها بعد أن فشلت يف عبور تلك النطقة

لقد نزلوا كلهم وبأمر من قائدهم وبدأوا بالعمل , حيث التغريزات وما يتابع ذلك من أعمال شاقة ُيقعد اجلبارين وأهل القوة
بـدأ القائـد   , وحاول السائق الرجوع إىل اخللف والتقدم من جديد ولكن دون جدوى, ثقيلةولكن دون جدوى فالشاحنة 

لقد غرزنـا بعـد قريـة    ", ....."هنا أالفا"واتصل بقرية كيونغا , فلجأ إىل جهاز اإلتصال, شعر باخلوف والتوتر من ذلكي
, كانت نربات صوته فيها غضب شديد ألن الذي يف اخلط الثاين ال يتفاعل معه جيدا, "ومساعدة... نريد إسناد", )"مانغاي(

أما اجلنود فكانوا يتحدثون عن هذه املنطقة وكثروا الكالم عـن األسـود   , ملكانواستمر يف مناداته وتعليمه عن إحداثيات ا
كنا ننظر إىل بعضنا ونبتسم فـنحن يف عمـق   , لقد ظهر اجلنب فيهم, أعين أم أرعبوا بعضهم بعضا, وظهورها يف الليل فيها

نشعر بأي خوف أثناء وجودنـا يف الغابـات   لذا مل , ألن الوحوش جنود اهللا وحنن كذلك, الغابة وال نبايل ال بأسد وال بفيل
وكنا نعلم أا حممية وفيها ما فيها من احليوانات اخلطرية وهناك إشارات عن مناطق حمذورة بسبب كثرة السـباع أو  , أصال

لقد حاولوا أن خيرجوا من تلـك النقطـة   , كنا نضحك عندما نسمعهم وهم خييفون بعضهم بعضا, اجلواميس الوحشية فيها
, فنحن كاألسود ننام يف النهار وخنرج بالليل, أما حنن فكنا ننتظر الغروب لنبدأ سفرنا من جديد, وقبل غروب الشمس بسرعة

لقد تساءلنا , ومن زاوية أمنية مل نكن نعلم نوايا تلك الفصيلة رمبا هي كمني مدرب والتغريز جمرد غطاء حىت تصل اإلمدادات
, واستنتجنا حسب املعطيات أننا مل نكن آخر من مر يف تلك املياه فالفالحون مروا بعدنا, إن كانوا قد رأونا أو عرفوا شيئا عنا
وعندما بدأت الشـمس  , لذا اطمئن قلوبنا أا غرزت بقضاء اهللا وليس باختيار منهم, كما أن الشاحنة مرت قبل ذلك بفترة
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طيع أن تتحمل وزا وكانت الشـاحنة جمهـزة   بالغروب كان اجلنود يقتربون من شجرتنا فهم يبحثون عن شجرة قوية تست
وراقبنا هذه , ومن خالهلا تربط احلبال بأي شجرة قوية مث تقوم الشاحنة باخراج نفسها من الوحل) ونش(مبكينة سحب آيل 
وبـدأ األخ يوسـف   , فقد استخدموا السواطني يف قطع األشجار وفتح طرق توصلهم إىل شجرتنا الكبرية, التحركات بقلق

واستمر اجلنود يف التقـدم  , "أصرب قليال حىت تغرب الشمس متاما"فصربته وقلت له , اين بالضغط علينا لنخرج من املكانالترت
وخرج يوسف الـترتاين مـن   , وحنن طبعا ربطنا أشياءنا ولبسنا مالبسنا بسرعة, إلينا ولكن ببطئ شديد فاملياه يف كل مكان
وهكذا فعلنا خرجنا مجيعا بكل هدوء وبدون صوت وزحفنـا قلـيال مث مشـينا    , الشجرة من اجلهة املعاكسة كي نبعد عنها
مترة وعنـدما   500لذا أسرعنا قليال مث بعد , وكانت املنطقة مليئة باملياه املطرية, منخفضني دون رفع رؤوسنا ألال يرنا أحد

وكما قلـت  , لهم يف إخراج الشاحنةتأكدنا من عدم رؤيتهم خرجنا إىل الطريق العام وكنا نسمع أصوام وهم يواصلون عم
سابقا إننا مل ننوي قتاال يف هذه املرحلة لذا استمرينا يف سفرنا وتابعنا الطريق إىل الساعة الثامنة فظهرت فـوانيس يف جانـب   

م وحتـرك  مث جلست أنا واألخ يوسف الترتاين يف الطريق الذي يسوده الظال, وقد أبطأنا قليال, الطريق ففهمنا مباشرة أا قرية
لذا كان شكله ال يـوحي أنـه   , األخ أبو وفاء ألنه رجل املهامات الصعبة وهو كيين األصل من والد أوغاندي ووالدة كينية

مل نكن نعلم أن اإلعالم العاملي يتحـدث عـن احلـرب يف جنـوب     , نهاة أما أشكالنا فتوحي أننا غرباء عغريب عن املنطق
أما السكان احملليون فهم يسمعون اليب يب سي قسم السـواحلي  , وقتل املئات فيها وعن قذف أمريكا لقرى مسلمة, الصومال

ن يتحدث عنـا وعـن   كما أن اإلعالم كا, لذا كانوا يتابعون احلرب عرب األخبار, كل صباح ومساء ليعرفوا آخر التطورات
وبعد فترة وجيزة رجع إلينا أبـو  , ينيا وعن احتمال دخولنا األراضي الكينية لذا كان األمر واضح للقرومقتلنا وعن خروجن

فقمنا واتبعناه وأسرعنا املشي وبعد عـدة  , "لنخرج بسرعة من هذه القرية, ...هيا قما... قما"وقال لنا بصوت خافت , وفاء
, "فخرجـت بسـرعة  , لذا مل أشأ أن ألفت أنظار النـاس , إا قرية صغرية, وسكاا قليلون, إا قرية ماراين", أمتار قال لنا

فرد علينا بـأن  , فسألناه إن كان قد سأل عن القرية اليت بعدها وكم مسافتها وكيف الوصول إليها وهل الطريق آمن أم ماذا؟
أما الغريب يف املسئلة أنه مل يأخذ من أهل القرية ولو ملعقة سـكر  , وتبعد ثالث ساعات, )مانغاي(القرية اليت بعدها تسمى 

لـذا  , أما هو فقد أكد لنا أن من مصلحتنا عدم معرفة أهل القرية بنا وال بعـددنا ,  من الطعاموهو يعرف أننا ال منلك الكثري
  . وجزاه اهللا خريا, وتفهمنا قصده, خرج منها بسرعة

إن هذه املنطقة املسلمة من أفقر مناطق , جيب أن أحتدث قليال عن أوضاع هذه املنطقة النائية يف والية المو الساحلية
ا غابة فطرية مل تلوثها يد اإلنسـان , ويكثر فيها الصيد والوحوش الربية) دودوري(ا تقع يف حممية كينيا رغم أولكـن  , إ

) البـوين (احلكومة الكينية متنع سكاا من الصيد لذا جند أن هؤالء ميوتون ويتناقصون كل سنة وسكان هذه املناطق من قبيلة 
مون بالتقاليد ويتداون باألعشاب ويزرعون رزقهم وال تلتفت احلكومة إليها وهو خليط من الباجون والبوكومو وغريهم ويهت

ألف عنـد   25,000لقد كان عدد أفراد البوين أكثر من , شخص من أبناء هذه املنطقة 500بل ميوت يف كل سنة , باملرة
فال مدارس وال مياه صـاحل  , نةوهذا يوضح حجم الكارثة اإلنساي, 4000أما اليوم فلم يتبقى من هؤالء إال , إسقالل البالد

وزيادة على ذلك ال متر السيارات يف هذه املناطق إال مـرة يف  , للشرب وال دكاكني وال توجد عيادات تطبيب وال إتصاالت
وتعترب , إا مناطق منسية متاما ولكن وبسببنا بدأت األمريكان يتجهون إليها وحياولون إستمالة سكاا, سنة أو مرتني باألكثر

أن يستخدم هذا الشعب من أجل مصـاحل  , واهللا إا مهزلة أخرى, "باحلرب على اإلرهاب"ن اخلطوط األوىل فيما يسمى م
  . وستبقى هذه املناطق تعاين الويالت والفقر واإلمهال مادام نواا املنتخبون يف الربملان ال يبالون م أبدا, املستخربني

ربنـا  (أمتار يف الغابة املظلمة وكان معنا والعات وقرأنا أدعية املكان  10ودخلنا تابعنا السري قليال مث جنبنا الطريق 
وربطنا الناموسية ألننا دوا مل نتمكن من , "أعوذ بكلمات اهللا تامة من شر ما خلق", )أنزلنا مرتال مباركا وأنت خري املرتلني
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رد اللسعم النوم فالبعوضة سيدة الغابة وهناك البعوضة الكبرية اليت تنو اسـتخدم    فرشنا املاليا وكل واحد منـا مث, الواحد
واستخدمت غطاء صغري من وري , ضرورة وليس لدينا غريهاحذاءه كوسادة واستخدم األخني ماليا واحدة كغطاء ألننا يف 

ضـفاض ولكـن آسـيا    فقد أرادت أمها أن تعطيين غطاءها الف, أهداين إياها بنيت آسيا عندما كنا يف الشجرة البحرية, اللون
وقد وافقتها أمها الرأي كما أعطاين لقمان طقيته اليت اشـتراها مـن   , "حىت تتذكرين... يا أيب خذ حقي"تدخلت وقالت يل 

مل نكن خنلع مالبسنا أثناء النوم ألننا نعلم جيدا أن يف أي حلظـة ممكـن أن   , وكان األخ أبو وفاء يستخدمها يف السفر, ديب
وإذا أصبحنا يف الصباح ورأينـا  , كانت املروحيات تطري فوقنا ذهابا وإيابا ولكن اهللا أعمى أبصارهم لقد, نشتبك مع العدو

أمـا يف  , فدخولنا يكون سهل ألننا بالليل وال نرى شيئا فنتحمل الشوك والضربات, املكان الذي مننا فيه كنا ال نصدق أعيننا
ك خمرج أصال إا ضيقة وفيها ما فيها من األشواك واملتاعـب وال  فليس هنا, النهار فيجب أن خنطط كيف خنرخ من أعماقها

  . كنا نتعجب من قدرة اهللا يف تسهيل األمر لنا أثناء الدخول, بل اجللوس أو النوم فقط, ميكننا أصال الوقوف
 استيقظنا يف الرابعة فجرا وربطنا أغراضنا وحتركنـا بسـرعة مـتجهني إىل قريـة    , م2007-1-9اليوم الثالثاء 

وبدأ أهل القرية , وقصدنا بئرا قبل القرية وتوضأنا من املياه وشربنا مث صلينا الفجر, وقد قربنا منها مع طلوع الفجر, )مانغاي(
لقد , لقد تعجبوا لرؤيتنا وحنن مل نشعرهم أننا غرباء, وعندما مررنا يف وسط القرية كان بعضهم قد أكملوا الصالة, بالظهور

هي , فال يوجد دكان فيها وال عيادة, فال سكر وال دقيق وال شيئ فيها, "ال وجود للطعام أصال"ل لنا سألناهم عن الطعام فقي
تلك القرى املنسية من قبل احلكومات الكينية اليت ال تبايل مبناطق املسلمني إال للفساد فقط باسم السياحة كمـا يفعلـون يف   

  .مدينة المو
... يا شباب", مسعنا أحدا ينادي, واصلنا مسريتنا ولكن وقبل أن نبتعد عنهامل نرغب يف االنتظار يف تلك القرية بل 

, فقد جاء عمدة القرية إلينا وكنت أمحل الشنطة اليت فيهـا الربيتـا  , فقلت لإلخوة لقد استيقظوا من النوم, ..."توقفوا قليال
انتظرنـا  , فأشكالنا غري غريبة عن املنطقة املسألةوأخربت يوسف الترتاين أن يواصل املشي قليال ويتركنا أنا وأبو وفاء لنتوىل 
وحنـن  , مث بدأ ذلك الرجل بالطرح األسئلة علينا, الرجل وأنزل أبو وفاء زاداه امللفوف بداخل املاليا وبداخله القنابل اليدوية

وقد اطمـئن لـذلك   , طمنهوعندما أخربناه بقصتنا زودناه بأخبار الشاحنة لكي ن, كنا قد رتبنا قصة لتواجدنا يف هذه املناطق
وصـدقوا أو ال  , إننا قرية فقرية وال وجود للسكر فيـه "وطلبنا منه من جديد أن يوفر لنا السكر والشاي إن أمكن فقال لنا 

لقد تأثرنا بكالمه وطلبنا منه النصـيحة  , "فتلك الشاحنة اليت كنتم عندها هي أول سيارة متر هناك بعد سبعة أشهر, تصدقوا
وأخربنا بأن القريـة اجلديـدة املسـمى    , فقلنا له سنتقدم قليال قليال إن شاء اهللا, املنطقة مليئة بالسباع واألسودفقال لنا أن 

وقد , كنت جالسا على األرض عندما حتدثنا معه ألشعره أننا أناس بسطاء ال حيلة لنا, تبعد عنا حبوايل أربع ساعات) باصوبا(
مث سألناه إن كان لديه وسيلة إتصـال  , أو دراجة أو أي شيئ وكان الرد دائما بالنفي سألناه إن كان لديه وسيلة نقل أو محار

وأفادنا بأن من ميتلك جهاز هاتف حيتاج إىل تسلق , فرد علينا بالنفي من جديد, وأقصد هناك جهاز راديو السلكي عسكري
أن تصل أي معلومة خبصوصنا إىل المو أو كيونغا أو وهنا ارحتنا قليال ألننا ال نريد , ةراشأمتار لكي جيد اإل 10شجرة طوهلا 

فكل هذه املناطق عسكرية بدرجة أوىل فهناك الكثري من القواعد العسكرية التابعة للبحرية أو األمريكـان  , أي منطقة أخرى
فكما قـال   ,ة العسكرية هي يف دورية لكي تبحث عن أي غرباء يف املنطقةوكنا متأكدين أن الشاحن, للتدريبويستخدموا 

  .لنا الرجل ال متر السيارات يف هذه املناطق إال لضرورات القصوى
وألننـا نعلـم   , أردنا أن نسبق كل من يفكر يف توصيل املعلومات بشأننا إىل األمام, ودعنا الرجل وحتركنا بسرعة

اجئ لغرباء يف املنطقة وبالذات يف اإلجراءات املتبعة يف القرى الصغرية فعلى العمدة كتابة تقرير عن أي نشاط أو أي ظهور مف
واسـتمرينا يف  , لذا مل نستبعد أن يرسل أحدا وراءنا البالغ القرية اليت أمامنـا , هذه الفترة اليت تشن احلرب من هذه املناطق
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نا وكان يستخدم حذاء جلدي بدال من النعال البالستيكية وبـدأ , املشى وبدأت الفقاقيع تظهر يف قدمي األخ يوسف الترتاين
, ويف العاشرة صباحا دخلنا يف الغابة كالعادة ووجدنا شجرة كبرية وأما حتتها فكأننا يف قصر مخسة جنـوم , بالتباطئ يف املشي

ويف السـاعة  , مث مننا نوما عميقـا جـدا  , رقدنا حتتها بسالم وشربنا بعض املاء بالسكر وقد انتهى منا كل شيئ يف هذا اليوم
ركنا من جديد بفضل اهللا ومنته ويف الساعة التاسعة مساءا وقبل ظهور القمر دخلنا يف قريـة  اخلامسة والنصف بعد العصر حت

دكـاكني وال طـرق وال   يعيشون يف وضع صعب فال مياه صـافية وال  , شخص 300وال يتجاوز عدد سكاا , )باصوبا(
ألن القرية تقـع يف  , لك إىل يوم القيامةولن يتمكن أحد من معرفة ذ, وميكن للمرأ أن مير وال يسلم على أحد, كهرباء طبعا

كما أن هناك بعضـا  , )بوين(عمق الغابات وال أنوار فيها إال يف األكواخ والقبيلة اليت تسكن هذه املناطق هي أفريقية تسمى 
ـ , ااورة) تانا ريفا(اليت تقع يف مقاطعة ) غارسن(وعاصمة هذه القبيلة هي مدينة ) البوكومو(من  دين جـدا  وطبعا كنا بعي
, )إجيارا(كمقاطعة , وهذه القبيلة تشارك البونيون يف الساحل الغريب من المو كما تقطن بعض املناطق الصومالية الكينية, عنها

  :قلت لألخ أبو وفاء, تقدمنا إىل القرية حبذر وعندما اقتربنا من األنوار
فهـم ال  , وإن مل يفعلوا ذلك, موا خبربنافاعلم أم قد عل, وإن سألوك عن عدد من معك, إذهب وألقي السالم"-

  ".وسنبقى يف أماكننا ولن نظهر هلم, يعلمون عنا شيئا
  سأذهب وأنتم ابقوا هنا, طيب -

عابر سـبيل وال  "مث قال هلم , فردو عليه السالم, "السالم عليكم: "وكنا نسمع حوراه مع أهل القرية, وذهب األخ
  , "هل ميكنكم املساعدة؟, مأونة يل

لست , ال: "فرد عليهم, فانتبه أبو وفاء ملا قلته له, "وكم عددكم؟, هل أنت لوحدك: "ن الرد األول أن سألوهوكا
فتحركنا ودخلنا إىل فناء صغري فيه رجال كثريون من مشايخ , "يا مجاعة تعالوا", مث نادنا بأعلى صوته, "لوحدي فمعي رفيقني

شكرا على ", وحنن ردينا عليهم, "أهال وسهال يف قرية باصوبا", بدأوا يرحبون بناو, القبيلة وقد ولوعوا النار وبعض الفوانيس
كان , وقد تأكدوا أننا نفس األشخاص املعنيون, "فمنذ أن خرجنا من قرية مانغاي مل نأكل, إننا جائعون جدا", "ضيافتكم لنا

لذا بدأوا مبساءلتنا األسئلة اليت حريتنـا  , عرفوا عناومن جانبنا مل نرد أن نغري خططنا ماداموا قد , لديهم معلومات مسبقا عنا
  ,كثرية فهي شبه استخباراتية

  من أين أتيتم؟   -
  "من قرية مانغاي" -
  ؟؟!نقصد بداية سفركم, بل من أين جئتم, ال نقصد هذا -
لقد اتفقنا مع , "نا وال نعرف أين حنن, وقد خربت سفينتنا وأثناء حماولتنا الرتول إىل المو, حنن من مكوكوين" -

الشباب أن لدينا سفينة خربانة يف مكوكوين وال جيب أن نذكر سرية كيغونغا احلدودية بأي حال من األحوال جيب أن نبعـد  
وكان علينا الرد بسـرعة دون  , فليس هناك شخص حمدد, مث تابعوا األسئلة وكان اجلميع يسأل, أنفسنا عن تلك املنطقة متاما

إم خيافون من اللصوص وقطاع الطرق الصوماليني الذين يظهرون يف املنطقة كلما كانت هناك , خلوفتأخر ألال نشعرهم با
فسألنا أحدهم , كان علينا التصرف دوء وذكاء تام, "احلرب على اإلرهاب"كما أم يستمعون إىل املذياع حول , حروب

  من جديد
  أين تريدون؟ -
  ,"نريد المو إن شاء اهللا" -
  وكان عليكم الرتول إىل اجتاه البحر قبل الوصول إىل هنا, يدون منهالكنكم بع -
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  "حنن ال نعرف املنطقة" -
  هل رأيتم سيارة يف الطريق؟ -
  "سيارة للجيش تعطلت وقد ساعدناهم يف أعماهلم مث تركناهم هناك قرب قرية ماراين, نعم" -
  هل سألوكم عن هويتكم عندما ساعدمتوهم؟ -
  "عن هويتنا وحنن مواطنون وملاذا يسألوننا" -
  هل مسعتم ا؟, لكن تعرفون أن هناك حرب يف كيامبوين, ال بأس -
  !"هل هناك حرب فعال, ال واهللا فنحن منذ أن خربت سفينتنا مشغولون ا" -
  طيب من أين أنتم؟...,هناك حرب, نعم -
  )"وي تو(حنن من قرية " -
  هل مررمت بأي قرية قبل هذه؟...حسنا... جيد -
  ".وقد أخربنا العمدة أننا سنصل إىل هذه القرية املسمى باصوبا, مررنا بقرية إمسها ماراين وكذلك مانغاي, نعم" -
  أين كنتم؟, ولكننا وجدنا أخباركم من الصباح, صحيح -
  "كنا نتسريح قليال فلدينا أخ مريض ال يستطيع املشي بسبب الفقاقيع" -
  امتفضلوا هذا هوالطع, ...شفاه اهللا -

وأثناء الطعام كانوا يسألوننا عدة أسئلة وفهمنا منهم أم يريـدون  , قدموا لنا طعام من دقيق الذرة والفاصوليةلقد 
مث ضنا لننطلق , وأكلنا الطعام وشربنا املاء, لذا أجبنا عن كل أسئلتهم, التأكد أننا لسنا قطاع طرق أو من احملاكم اإلسالمية

هو األطول وال أحد يسافر ) ِميلماين(وقد تعجبوا منا وقالوا لنا بأن الطريق إىل قرية , اشرة مساءاوكانت الساعة تشري إىل الع
, فالطريق موحش جدا وغري واضح وهناك حشـائش كـثرية وسـطه   , بني القريتني ليال لكثرة اجلواميس الوحشية واألسود

, "سنتحرك قليال مث نسـتريح "قلنا هلم , نا يف التحرك فوراولكننا مل نتراجع عن إصران, وكذلك هناك الربك املائية اليت تقطعه
وقد اختذنا هذا القرار بسبب علمنا أن هناك شخص من القرية األوىل قد وصل إىل هنا أثناء نومنا يف الغابة وهو من أخـربهم  

ا التسرع يف السـفر وقطـع   لذا كان من واجبن, ألن ذلك خطري علينا) ِميلماين(فال نريد أن يسبقنا أحدا آخر إىل , بأخبارنا
هل بإمكـانكم مسـاعدتنا   "سألناهم , وملعرفة إن كان يف القرية جهاز إتصال, الطريق على كل من يريد أن يسبقنا إىل هناك

وعندما جهزنا أنفسنا لالنطالق أخرجت , وفرحنا لذلك, "ال وجود ألي وسيلة إتصال"فردوا علينا , "لالتصال بالمو أو ويتو
فبدأ يهمز إلخوانه ويقول , وقد فرح لذلك, "تفضل وألقي نظرة", ة ورخصة السياقة السيارة وقلت لكبري القريةبطاقيت الكيني

انطلقنـا يف  مث سلمنا علـيهم و , لقد اطمأن عندما رأى أوراقنا الكينية, "أمل أقل لكم أم كينيون إم مواطنون عاديون"هلم 
رعة ومل نبعد كثريا عن القرية حىت قررنا النوم ودخلنا يف الغابة كالعادة ومننـا  د نرى شيئا وحتركنا بسالظالم الدامس فلم نك

ألا ال تؤذي دون أي سـبب  , وقد ظهرت األسود حولنا وكانت متوء بأصواا طوال الليل ومل نكن نبايل بذلك, نوما هنيئا
  .وقد توكلنا على اهللا سبحانه وتعاىل

فجر حتركنا من جديد وببطئ شديد بسبب أن يوسف الترتاين يعاين جدا وبعد صالة ال, م07-1-10يوم األربعاء 
, كان الطريق صلب أحيانا ورملي يف احلني اآلخر, من الفقاقيع فقد متزقت قدميه وكان يتأمل أملا شديدا ولكنه صابر واحتسب

إن خرجنا من الطريق العام ومل  ولكننا خنشى أن نضيع, كنا ندخل يف املياه املوجودة يف وسطه رغم أن هناك بعض التفرعات
هل هناك قرية "كان األخ أبو وفاء يسألين دائما , لقد تعبنا أشد التعب يف ذلك اليوم, نكن نعلم أن تلك التفرعات يف صاحلنا

سبب وكنا نضحك ألننا مهما فعلنا وأسرعنا ال نرى أي دليل لقربنا والسبب أننا قد أبطأنا املشى ب, "أعين حقيقة؟, يف األمام
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مل نكن نفوت أي فرصة للراحة فقد استرحنا كثريا يف ذلك اليوم وكلما وجـدنا مـاء غسـلنا    , قدمي أخينا يوسف الترتاين
, وأثقلها هي الشنطة اليت فيها سالح الربيتا, كان لدينا ثالثة أشياء حلملها, وجوهنا وتوضأنا وشربنا وبدلنا املاء القدمي باجلديد

فعندما يقترب املاء من االنتهاء من اجلالون يطلب منا أن , مرحلة وكان يوسف الترتاين يضحكنا كثريا وكنا نتبادل بيننا يف كل
وكنا نضحك من ذكاءه فنحن نعلم أنـه  , حيمل اجلالون بدال من الشنطة أو امللفوف وفيها الناموسية وبعض األشياء اخلفيفة

ساعات  8املسافة تقدر مبسرية السري صابرين وقد علمنا من قبل أن  واصلنا, ومل نرد طلبه أبدا ألن قدميه تعبت, يريد األخف
استمرينا يف املشي حىت قابلنا ثالث رجال ومعهم دراجام وهم صـيادون  , متواصلة وحنن طبعا كنا منشى ببطئ شديد خبطاة

متجهون إىل باصوبا أما حنـن   وتركناهم فهم, فسألناهم عن القرية وأخربونا أا قريبة, جاءوا من بعيد ومل يكن لديهم شيئ
واستمرينا يف السفر حىت زوال الشمس فدخلنا الغابة واسترحنا ويف العصر حتركنا من جديد وواصلنا السفر إىل أن , فبعكسهم

وقد استبشرنا ألن أهل قرية باصوبا قد قالوا لنا أن إشارة القرب من القريـة هـو   , عربنا مستنقع كبري وفيه مياه كثرية جدا
ولكننا مل نرى شيئا حىت دخل الظالم متاما ويف الساعة العاشرة ليال دخلنا الغابة من جديد وقد مننا على تبة , زنا للمستنقعجتاو

الناموسية وكاد ظهورنـا أن   ارجخفلم نستطع النوم على التبة فكلما اضطجعنا جند أنفسنا , ليلة طبيعيةمل تكن , رملية عجيبة
لقد وضعت الشنطة يف اجلهة السفلية حيث رجلي لكي تساعدين على عدم االنزالق ولكن , مزقتنكسر من األمل والتعب والت

, 45كنا نائمني على تبـة بدرجـة   , دون جدوى فكنا نرتلق وأحيانا نضم أجسامنا كرقم مثانية ألال نرتلق ولكن دون فائدة
, موسية وأبو وفاء ال نكد نعرف قدميه من رأسـه فيوسف كان يف أسفل زاوية النا, وعندما أصبحنا يف الصباح رأينا العجائب

رغم أننا ال منلك الطعام وليس لدينا شيئ إال أن قربنا لبعضنا كان يؤنسنا ومل يكن طبيعنا هو النوم , ضحكنا كثريا لتلك الليلة
, سـالم فهناك قصص مقديشو وكيف كان االنسحاب واألخطاء اليت ارتكبت وكيف نستطيع أن نصل إىل هدفنا ب, مباشرة

وكنا واثقني أن اهللا سـينجيهم مهمـا   , ومل ننسى نساءنا وأطفالنا يف أي حلظة, كنا دائما نتشاور لنجد احللول الطيبة لسفرنا
  . كان األمر فهن قد استخرناه قبل نزوهلن للقرية

وبدأ ) ميلماين(وبعد صالة الفجر حتركنا بسرعة وقبل ظهور الضوء دخلنا يف قرية , م07-1-11يف يوم اخلميس 
وعرفنا مباشرة أن هذه القرية أكرب من كل القرى اليت مررنا ا بسبب , أهلها باخلروج من املسجد وقد سررنا بصياح الديوك

ولكننا ال منلك أي طعام بتاتـا  , مل يكن رغبتنا هي الدخول إليها, لذا جيب أن نكون حذرين, وجود بعض املدارس احلكومية
  .فال خيار لنا جيب أن نأكل من القرية قبل أي شيئ كما أن علينا تنظيف جرح األخ يوسف الترتاين ,وال ندري املسافة املتقية

سلمنا على كل من قابلناه وأكدنا هلم أننا ضيوف وجئنا من قرية باصوبا وتركنا قصة الشاحنة العسكرية يف الوراء 
, وقد تفاءلوا بـذلك , "أين املسجد؟", شيء سألناهم وأول, وركزنا على قصة جديدة وهي أننا جئنا من القرى ااورة فقط

وقطاع الطرق يستغلون األوضاع األمنية ملهامجة مثل هذه , يف احلدود ةفكما قلت إن هناك حرب شرس, وكانوا حذرين منا
حلقة فيمـا  مث عملنا , فأرشدونا للمسجد ودخلنا إليه, القرى النائية اليت ال سلطة للحكومة فيها سوى اإلسم واملدرسة فقط

اجلـرت  أما أنا فلبسـت  , كان يوسف الترتاين يلبس ثوب عماين أخضر وطاقية سواحلية, بيننا ونزلت احلقيبة من على ظهري
وسلم علينا وأوضحنا له مبـن نكـون   ) العمدة(دخل إلينا شيخ القرية , وكذلك أبو وفاء, ةرجوالفنيلة منذ خروجي من الش

مل متر فترة طويلة حىت بدأ اجلميع يتجمـع  , الترتاين وقد تأثر للمشهد فقد متزقت متاما وأثناء احلديث رأى قدمي األخ يوسف
كيف نعـرف حربـا   ", فهناك من سألنا عن احلرب يف الصومال وكان الرد جاهز, ومل نسلم من األسئلة, حولنا يف املسجد

أنظارهم حىت ال يفهموا أننا ال نريـد التحـدث    مل نلفت, "نسأل اهللا أن حيفظ أهلنا يف كينيا, جتري مبئات الكيلومترات منا
بل ركزنا على أننا يف كينيا واحلرب يف الصومال وحنـن عـابرو   , ومل نتحدث عن احلدود ألال يفهموا أننا جئنا منها, باألمر

قرية تسـمى  يف ", لذا بدأ العمدة الذي صبغ حليته باحلنة بإخبارنا عن أوضاع احلرب, سبيل وال معلومات لدينا بشأن احلرب
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وأكد لنا أن هناك دول أخـرى تـدين   , "كيامبوين قد دمرت من قبل الطائرات األمريكية واحلكومة اإليطالية احتجت لذلك
, وكلما فتحوا لنا موضوع عن كيونغا أو احلدود نسارع إىل فتح مواضيع أخرى, التدخل األمريكي وانتهاك سيادة بلد مسلم

أثناء جتمعهم حولنا كان , فجزاهم اهللا خريا ذهبوا ليجهزوا لنا بعض املأكوالت, ب أن نأكلوجي, وقلنا هلم بأننا جائعون جدا
وفهمت أنـه غـري   , وكان جالسا جبانبنا ويسمع ألجوبتنا وقد راقبت نظراته لنا, هناك شاب واضح من مالحمه أنه عسكري

ان جيلس بالقرب من يوسف الترتاين ويتحدث وهذا الشاب والده رجل مسن ك, وكان يهز رأسه مينة ويسرة, مرتاح لألجوبة
وأكدوا , فال ماء صايف وال كهرباء وال مواصالت, معه عن أحوال القرية وقسواة املعيشة يف مثل هذه القرى البعيدة عن املدن

فـنحن أوال  , تراسلنا يف الكالم مع أهل القرية وكسبنا ودهم بفضـل اهللا , أشهر تقريبا 8لنا أنه مل متر يف القرية سيارة منذ 
, تدخل العمـدة وقـال  , وعندما ذكرنا هلم قصة باصوبا وحماولة أهلها التأكد من هويتنا, وأخريا جيب أن حنسن الظن بالناس

مث قام وخـرج ليجهـز   , فضحكنا هلذه النكتة, "فالضيف هو الضيف, إنين ال أبايل إن كان ضيويف قطاع طرق أم صاحلون"
كـان  , ويف األربعيانت من عمـره حنيف ويث كان هناك شخص فاتح اللون متوسط القامة ويف أثناء هذا احلد, بعض الطعام

ففهمنا , وبدأ يسألنا باللهجة السواحلية األصيلة, مث جاء وجلس بالقرب منا, من يكون هذا؟, لقد حترينا, يدور حول املسجد
وعندما , أعين أنه باجوين وليس من قبيلة بوكوموفلهجته توحي أنه من أهل المو أو مالندي و, مباشرة أنه ليس من أهل القرية

انتبـهنا  ) سي يو(وعندما ذكر , "يف والية المو) سي يو(وأنا من قرية , إنين مدرس القرية واإلمام فيها", بدأنا بالتعرف قال
احـدى   أشهر قبل عمليات ضرب الصهاينة وكنت معلما للتجويد يف 6فهي نفس القرية اليت عشت فيها ألكثر من , لذلك

وكأن الرجـل  , ومل أعرف عن هذا الشخص أبدا عندما عشت فيها, كما تزوجت فيها ومعروف جدا لدى أهلها, مدارسها
ولدي طفل , ومتزج من امرأة بوكومية, إمسي سيد", مث تابع الكالم, ولكننا مل نلفت أنظارنا ملا يقوله, يريد أن يعرب عن شيئ

  ,حلواروتابع كالمه يف هذا ا, يف هذه القرية
  كيف كان سفركم؟ -
  "ألن املسافة طويلة بني باصوبا وميليماين, لقد تعبنا كثريا" -
  ,فهي بكثرة يف هذه الغابات, والعجيب أنكم مل ختافوا من الوحوش, نعم إنه كذلك -
  "خفنا وقد مننا بالليل ألال نفجأ, ليس كذلك, ال" -
  هل استخدمتم الطريق املستقيم أو التفرعات -
  "فهناك أماكن مقطوعة, لقد تعبنا جدا.... املستقيم بل" -
  واليوم إن شاء اهللا سأسافر إليها, إننا ال نسافر إىل باصوبا إال لضرورة القسوى, لقد جنيتم بأعجوبة -
  "هل ستسافر إليها دون سيارة؟, جيد" -
  , ولكن بعض األحيان تظهر فجأة, فال سيارات لدينا, طبعا -
  "أظن فيها قاعدة عسكرية؟, )برغوين(وسنقصد , صلة السري إن شاء اهللانريد موا... ,حنن" -
ولكن هناك , وستجدون سيارات كثرية للجيش أو غريها لتنقلكم إىل المو, نعم إا القرية الكبرية اليت تلي قريتنا -

وبال شك جيب أن متروا , و المو )إجيارا(تقع يف تفرع الطريق املؤدي إىل مقاطعة , "بوذاي"وتسمى , قرية صغرية بيننا وبينها
  بقاعدة برغوين 

  ؟)بوذاي(هل جند أي محار أو درجة هوائية لنقله إىل , ألن صاحبنا تعبان, هذا صحيح" -
  هل قابلتم بعض الناس باألمس؟, ولكن عندما تصلون إليها ستجدون درجات, ولألسف الشديد.. ال -
  ,"ثالث صيادون بدراجام... نعم" -
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  وقد جاءوا من القرى الساحلية بالقرب من المو, و هنا باألمسإم كان -
  ,"لقد فرحنا عندما رأيناهم وأخربونا أننا قريبون وبعد املستنقع سنجد القرية" -

إال ) سي يو(فهو مل يذكر قرية , واصلنا احلديث مع هذا الرجل رغم أنين شعرت أنه ذكي ويريد معرفة أمور أخرى
ويف هذه األثنـاء حتـدثنا يف   , وتركنا لوحدنا, وخرج من املسجد, "سأحضر الطعام"وجيزة قال لنا  بعد فترة, ويف قلبه شيئ

وقلت لإلخوة أن هذا الباجوين , فهناك الشاحنات العسكرية ونقاط عسكرية وما إىل ذلك, كيفية التعامل مع املرحلة اجلديدة
هناك شخص يف خارج املسجد ينظر من فتحات النوافـذ  كانت شنطيت وراءي وكنا نشعر أن , ليس طبيعي إنه خطري ونبيه

وعندما وضع الطعام مل جيلـس  , مث رجع املدرس سيد من بيته وأحضر لنا ذرة مسلوقة, وكان رد فعلنا طبيعي, لردود أفعالنا
مث بـدأ   ,ولذا مل ألتفت له بل تركته وشأنه, شعرت أنه يريد أن يعرف ما بداخلها, معنا بل وقف وكان يدور حول شنطيت

  ,يتحدث معنا
  فأجبته, ففهمت من خالل سؤله أنه يريد معرفة املزيد عنا... هل تعرفون قرية سي يو؟ -
طبعا بدأ يضحك ألن ناكورو تقع يف الوادي املتصدع بعد واليـة نـريويب يف   , "أهي يف ناكورو؟... ال... ال" -

وقد أبعدته كثريا ليتأكد أنين لست الشخص الذي يظنـه   حبر يوجد فيهاوال  ,باجونشمال ويسكنها قبيلة أفريقية وليست الال
  ولكنه كان ذكيا وتابع القول

وتعجبنا كيف يقول مثـل  , فعلنا ولكن دون إظهار ردة, هنا كانت الصدمة. ,!!!إنين أعرفكم!!!.... أتعلمون -
  فسألته, الكال هذا

  "هل تقابلنا من قبل؟, ماذا تقصد أنك تعرفنا" -
  م من مدينة وي تو؟أمل تقل بأنك -
  .وهو متأكد أننا كينيون بسبب هلجتنا السواحلية الساحلية, "وذاهبون هلناك, حنن من هناك... بلى" -
شخص يف , تعجبنا من هذا الرجل ماذا جيري يف هذه الدنيا؟, وأشار إيلّ وإىل يوسف الترتاين. ,...إنين أعرفكما -

, إىل تفسريين إما أنه خمرب من املخابرات الكينية ولديه صورنا املوزعة يف كينيا كلهاومل يكن هناك , قرية نائية يدعي أنه يعرفنا
, لذا هو حياول أن خيمن مـن خميلتـه  , أو رجل يسمع األخبار عن ثالث أشخاص تابعني للقاعدة ومطلوبون لدى األمريكان

  .فقلت له, ولكننا رشحنا الطرح األول
  "األيام إنين ال أذكر أين رأيتك يف يوم من" -
  !!!ولكنين قد رأيتك -
  "باهللا عليك؟... أين" -
, ن يف مالينـدي وتعجبت ألن هناك بعض أفراد العائلة اليت عشت معها يف سي يو يسكنو!. ,)ماليندي(يف مدينة  -
د مـن  سألته من جديد لكي أتكو, فقد بنيت مبطلقيت آمنة فيها وال ننسى أن الشهيد نعمان منها, م2002أواخر  وقد زرا
  ,نواياه

  "رأيتين عند من؟" -
  رأيتك عند شخص إمسه سعد وهو جنار ميلك متجر يف ماليندي -
طبعا كان علي أن أتصرف دوء مـع  , "فأنا ال أعرف شخص إمسه سعد, أظن أنك قد شاتين بشخص آخر" -

ويف , و ال ينتظر إال خطة تسـليمنا لذا ه, وتأكد له من أكون, فقد تعرف علينا فعال وعرفين شخصيا, هذا اجلاسوس اخلطري
وفعال ميلك متجـرا   ,فهو خال مطلقيت آمنة, عندما ذكر النجار سعدتعجبت , نفس الوقت خائف فلديه شك أننا مسلحني
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إنه ذكي وغيب يف نفـس  , لذا جيب علينا أن حنذر من هذا الرجل, دي وكنت دائما أمر عنده فهو من نسائيبللنجارة يف مالين
وما إىل ذلك لكنا قـد  , اهللا مث فضوله وعدم قدرته يف املناقشة وتسرعه يف ذكر قرية سي يو وقضية التاجر سعد الوقت ولوال

  ,وسألين من جديد, ولكننا عندما فهمنا مراده بدأنا نقلق منه, وقعنا يف مصيدته
  هل ستغادرون اآلن؟ -
  "وبعد عالج أخانا, طبعا سنغارد بعد الطعام... نعم" -
فقد قال لنا مـن قبـل أن   , وهنا تعجبنا من هذا الرجل الفضويل, !!!!تتأخرون قليال فستأيت سيارة قريبا ملاذا ال -

ولكي يفهم القارئ ما حصل يف اخلفاء هو أنه قد تعرف علينا , مث يؤكد لنا أا ستأيت وبالذات يف هذا اليوم, السيارات نادرة
وقد أرسل الشاب العسكري إىل منطقة برغـوين  , املوزعني يف القرى وهو ليس مبدرس بل من اجلواسيس, عن الطريق الصور

ملاذا ال ينتظرنـا  ", )سيد(وعندما رأينا الشاب وقد جهز نفسه للسفر سألنا , سريا على األقدام ليحضر سيارة اجليش ليعتقلونا
لذا فهمنا اللعبـة بفضـل اهللا   , طحبه؟سألنا أنفسنا وما املانع بأن نص, "إنه يريد إحضار سكر للقرية"فكان رده , "لنسري معه؟

لذا تابع هذا اجلاسوس كالمه وقال لنا بكـل  , إم كانوا خيافون من إعتقالنا ألم غري متأكدون من حقائبنا, سبحانه وتعاىل
ا فضحكن, "لقد ظنناكم قطاع طرق, كنا قد جهزنا األسحلة للدفاع عن النفس, أتعلمون أنكم عندما ظهرمت يف القرية", عزة

لذا تابعنا الضحك معه وشكرناه على , ولكن يبدو أنه كبري اجلواسيس يف القرية, فهو قد قال لنا أن مدرس, لغباءه من جديد
فهذا الرجل مل خيرب أهل البلد مبن نكون وأراد أن يكون ذلـك  , كرمه وأكلنا الذرة مث جاء عمدة البلد الذي ال يفهم ما جيري

, مث حتدثنا معه كثريا حول السفر, )الكاسافا(لقد أحضر عمدة القرية خضروات من , فائقة لذا أرسل العسكري بسرعة, سريا
كان يذهب لبيته املغطى بالصفيح وهي الوحيد يف القرية بتلك اهليئة وهي مباين جمهـزة  , وكان اجلاسوس خيرج فترة مث يعود

تنتجنا أنه كان يتردد يف بيته للتأكد من صوريت وصـورة  واس, لذا مل نشك أنه جاسوس إستخبارايت, للضباط يف املناطق النائية
  ,مل يسكت بل تابع يف إفشال نفسه فقال لنا, لقد فهمنا ذلك فعندما رجع إلينا آخر مرة, يوسف الترتاين

وهنا فهمنا مباشرة أنه مل يرين من قبل عند التاجر , وأشار إىل يوسف الترتاين. ,!!!إنين أعرف هذا أيضا!! أتعلم -
فهو عريب من , يف مالندي بل لديه صور لنا يف بيته ألن يوسف الترتاين ليس لديه أي دخل مباليندي وال يعرف أحدا فيها سعد
  .وقد فضح نفسه واحلمدهللا, لذا استنتجنا أن هذا اجلاسوس يعرف من نكون ويعرف قصيت يف قريبة سي يو, اسابمم

واشتريناه مبائـة شـلن   , أن حيضروا لنا جوارب لألخ يوسفطلنا منهم , بعد أن شربنا الشاي األسود بدون سكر
إذا وصـلتم  "مث تابع , ال تسرعو يف الذهاب فيمكن أن تظهر أي سيارة يف اليوم فتذهبون بسالم, مث قال لنا اجلاسوس, كيين

فقلنا , ها ليسهل هلم الصيدوأعطانا اسم املرأة من شبكته التجسسية لنرتل في..." أنزلوا يف بيت إمراة أمسها فالنة, لقرية بوذاي
فـال  , ال تنسو إن حتركتم قبل جميئ السيارة"وتابع , "وسنرتل يف األماكن اليت تريدوا, فأنتم أهل كرم, طبعا دون شك"له 

وقـام  , "بال شك فصاحبنا تعبان جدا"فقلنا له , "من أجل أن يرونكم فيساعدونكم, بل كونوا فيه, خترجوا من الطريق العام
وكانت أم لقمان قد زودتنا به ألي , مث أعطيته قطنا كان يف شنطيت, سف وخرج من املسجد ونظف قدميه بالديتولاألخ يو
ملاذا تتعبون أنفسكم وقـد اقتـربتم ال داعـي    ", ومن مكايد هذا اجلاسوس أنه طلب منا عدم أخذ جالون املاء معنا, طوارئ
فهو يريد أن , مل نبايل بنصيحته, ولكننا وبعد أن فهمنا مكره وخبثه, نفقلنا له هذا صحيح فماء املطر يف كل مكا, "للجالون

  .جيردنا من كل شيء يفيدنا إذا دخلنا الغابة
وقد أوصلنا العمدة جزاه اهللا خريا إىل أبعـد مـن   , ذهب اجلاسوس إىل بيته وحنن أكملنا الطعام وودعنا أهل القرية

, "شكرا على الضـيافة , سيد إننا مغادرون", بل نديناه بأعلى أصواتنا, عناوما أعجبنا أن اجلاسوس مل حيضر ليود, مترا 500
  ". إن شاء اهللا"قلنا له , "ال تنسو أن تركبوا السيارة إن رأيتموها, مع السالمة", فخرج من باب بيته ورد علينا
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واألمر املفرح أنـه  بعد أن بعدنا قليال من القرية قلت لإلخوة أن وضعنا حرج فقد عرف ذلك الرجل عنا كل شيئ 
وأسرعنا يف املشى إىل الساعة العاشـرة والنصـف   , لذا أرسل شخصا ليحضر القوات املسلحة, ليس لديه أي جهاز إتصال

وقلت لإلخوة جيب , وحسب املعلومات اليت لدينا فقد اقتربنا من قرية بوذاي, صباحا وقد خرجنا من القرية يف الثامنة صباحا
واسـتبعدنا  , يف أي حلظة ستمر السيارة إن كان توقعتنا صحيحة وحسب حتليالتنا لذلك اجلاسوس أن نبتعد من الطريق ألن

لذا مشينا بركبنا وملسـافة  , فكرة دخول تلك القرية بالنهار وقبل دخولنا الغابة أخربت الشاب بأن ال يتركوا أثارا ألقدامهم
دخلنـا  , ثار الشاب الذي ذهب قبلنا ليبلغ علينا وحيضر السلطاتمث عدنا للوراء ومسحنا آثارنا وتركنا آ, عشرون مترا تقريبا

  .مترا واختفى عن األنظار ولكن بامكاننا مساع األصوات من نقطتنا 30الغابة ويف هذه املرة ابتعدنا عن الطريق ألكثر من 
قلـت  , ا سيحدثاخترنا شجرة مكثفة يف الغابة الكثيفة ونصحت اإلخوة بأن ال خيلعوا مالبسهم ألننا ال ندري م

وتيممت وصليت ركعتني استخارة , وقد تعجبا من كالمي, "يا شباب حنن بني أمرين لذا استعدا للمواجهة يف أي حلظة"هلما 
وبدأنا النقاش حول ما جرى مع اجلاسوس يف القرية وحللنا كل كلمة وحركة صدرت , هللا مث طلبت منهما االنتباه ملا سأقوله

ولكن ال ننسى أن املنطقة تشـهد  , ا أنه رجل أمن عيب غري متمرس يف اجلاسوسية أو أننا نتوهم األمرإم, جتنييمنه وخرجنا بنت
نبقى يف هـذا  ", أخربت الشباب مبا يلي, لذا ال ندري مدى ترابط السلطات الكينية يف هذه املنطقة, حربا ونساءنا عند العدو

فهذا يعين أن صاحبنا يف القرية هو رجل أمن وجاسوس وأن هنـاك   ,فإن مرت سيارة أثناء النهار متجهة إىل باصوبا, املكان
أمـا إذا مل متـر أي   , وأعين أننا سندخل الغابة اهولة ونترك الطريق املعهود, لذا جيب أن نغري طريقنا متاما, مؤامرة العتقالنا
وسنستمر على ذلـك  , يالحظنا أحد أبدا نسري بالليل وننام بالنهار كي ال, فسنواصل السفر يف نفس الطريق, سيارة إىل الليل

ومل متر سوى دقائق معدودة بعـد أن أيـت   , واتفقنا على ذلك من أجل سالمتنا, "إىل أن نتجاوز قاعدة برغوين العسكرية
وقد تعجبنا من ذلك وتأكدنا أن فعال هناك مؤامرة من أجل القـبض  , كالمي حىت بدأنا نسمع صوت حمرك سيارة لندروفر

لقد رأيناها داخل غابتنا وتأكدنا أا ذاهبـة  , د استخدموا سيارة بيضاء تابعة ملؤسسة الرباري السيارة وفيها عساكرلق, علينا
أنظـر إىل  ... فتش جيـدا ", ومسعنا السائق يقول ألحد العساكر, للقرية من أجلنا ألا توقفت يف نفس املكان الذي حنن فيه

كانت هذه القـوة  , "ال أثر لألقدام"وبعد عدة خطوات رد أحدهم على قائدهم , ونزل بعض العساكر لتلك املهمة, "األثار
أرادت أن تعرف إن كنا قـد تركنـا   , لذا كانت تقف يف كل مرة لتتأكد من أثارنا, تتحرك ببطئ شديد لكي ال ختطئنا أبدا

واستعد , "وا أنفسكم للقتالجهز", وعندما قرب صوت العسكري يف الغابة قلت لإلخوة وبصوت خفيف جدا, القرية أم ال
بو وفاء مسدسه املكاروف وأنا مسلت كما جهز أ, رصاصة 90دينا أكثر من كل واحد منا بسالحه وكنا قد جهزنا الربيتا ول
,  وبعد قليل رجع العساكر إىل السيارة وقال أحدهم لقائده, مع بضع طلقاتمسدسي ليوسف ألن معه مسدس يت يت روسي 

, وفعلوا مثل األول وكنا نسمعهم, مث ركبوا وبعد مخسون مترا توقفت من جديد, "ال شيئ... اك أي أثرليس هن... يا فندم"
, "أظن أم يف القرية ومل خيرجـوا بعـد  ", مث قال الدليل وهو الشاب الذي أرسل من القرية وباحلرف الواحد وحنن نسمعهم

د بالنسبة لنا وكان يوم كرامة فقد أكرمنا اهللا ونصرنا وجنانا مـن  إنه يوم مشهو, وتنفسنا سعداء لنصرة اهللا لنا يف ذلك اليوم
اصرب قليال حـىت  "ومل نضيع الوقت بل قمنا بسرعة وجهزنا أنفسنا وقلت لألخ يوسف الترتاين , إعتقال مدبر وخمطط وخبيث

و وفاء ويوسف بعض املالبس فأخرج أب, إننا يف مرحلة جمهولة لذا نصحتهم بأن خيففوا من األغراض, "نبتعد من هذه املنطقة
  .أما أنا فال أملك سوى ما ألبسه فقط, وضعناها يف كيس بالستيكي أسود ورميناها فوق شجرة

ولكي يفهم القارئ هذه املسألة جيب أن يعلم أننا ومنذ خروجنا من قرية كيونغا احلدودية كنا نتجـه مباشـرة إىل   
خذ االجتـاه  "قلت ليوسف , أما اليوم فسوف نقلب كل شيئ, ترات طويلةالغرب متبعني الطريق الترايب الغري مستخدم منذ ف

وحسب معرفتنا باملنطقة ووجود الطريق كمعلم ظاهر لنـا  , كيلو 100وإجيارا تبعد عنا أكثر من , )"إجيارا(املؤدي إىل قرية 
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مث بدأنا املسرية مـتجهني  , وزتناوثبتناه على البوصلة العسكرية اليت حب, وليس درجة عادية) ملز( 46حددنا إجتاه جديد وهو 
-11ومل نعرف أن يف ذلك اليوم اخلميس املوافق , للشمال الغريب وأردنا أن نبعد يف ذلك النهار عن املنطقة بأكثر ما نستطيع

فقد بـدأنا مبرحلـة   , فهو يوم جناتنا من الظاملني وكذلك يوم التيه يف الغابات, م سيكون يوم تارخيي بالنسبة لنا1-2007
لقد حتمسنا وخرجنا مسرعني وبدأنا , جديدة إمسها التيه مبعىن الكلمة ومل نكن نعلم ما ينتظرنا من فرج كبري بعد عسر وشدة

, ودخلنا عامل مجيل جدا وخضراء ولكنه خطري وغريب وموحش, نسري يف احلشائش الطويلة واملسنقعات اليت تغطي أجسامنا
استمرينا يف املشي إىل زوال الشـمس  , زالن والضفادع وكل احليوانات املفترسةفال صوت إال أصوات الطيور واألسود والغ

, "أتعلمان أن احلشائش املائية الطويلة مذاقها كمذاق كقصب السـكر ", فتوقفنا قليال ونظف يوسف جراحه وأخربما بسر
, بة ولكي أجد القليل من السـكر لقد تعجبا من كالمي وقلت هلما أنين كنت أخلعها من جذورها وأمضغها منذ دخولنا الغا

) بـوذاي (وحسب فهمنا من اخلريطة اليت يف ذهننا فسنجد الطريق نفسه املؤدي إىل قرية . وقد جربا ذلك وتأكدا من كالمي
لذا ولكي يفهم القـارئ اخلريطـة   , ولكن من إجيارا وليس من باصوبا فقد تركناه أو من برغوين ألننا مل ندخل بوذاي أصال

إن بوذاي تقع يف الوسط فالذي يأيت من الشرق يف احلدود وبالذات من كيونغا كمـا  , أفصل قليال عن املنطقةجيدا فسوف 
, فعلنا ويقصد مدينة المو يف اجلنوب الشرقي جيب أن مير ا وكذلك من يأيت من إجيارا يف الشمال ويريد المو جيب أن مير ا

تجه إىل الشـرق  سـي كيونغـا ف  ادإذا أرأما , يم من الشمال إىل اجلنوبي مستقفالطريق من إجيارا إىل المو مرورا بقرية بوذا
مل نتأخر كـثري يف  , )إجيارا(وكنا قد قررنا بأن نتجه إىل الشمال قاصدين والية , لذا تعترب قرية بوذاي مفترق طريق, مباشرة

فهناك هدوء تـام يف بعـض   , خلق اهللا تلك الشجرة الكبرية بل قمنا وواصلنا املسري يف عامل عجيب جدا لن أقدر أن أصف
وكلما ننظر إىل األمـام ال  , األحيان مث فجأة ودون سابق إنذار تصدر الطيور والوحوش األصوات من هنا وهناك ومتلئ الغابة

, ات الواسعةمتاما كاملسافر يف احمليط, أينما نوجه أبصارنا جند الغابة العظيمة أمامنا, نرى إىل حبر من األشجار والغابات الواسعة
كانت هناك مسافات بني األشجار الطويلة املتنوعة واحلشائش املائية الطويلة اليت تظهر يف كل مكان وبلوا اخلضراء نتيجـة  

لقد تعبنا جدا يف هذه املرحلة فتارة منشى يف أماكن جافة وتارة أخرى تظهر لنا املستنقعات , لكثرة املياه الراكدة واملستنقعات
طعها ألننا وبكل بساطة ال منشي على طريق حمدد مسبقا بل منشى على إجتاه معني وحسب اإلجتاه نسري ونغـوص  قنالكبرية و

يف هذا اليوم األول ظهرت لنا شـجرة  , ال خيار آخر أمامنا, كان هذا األمر صعب علينا ولكن ماذا نفعل؟, ونزحف أحيانا
ومل يفوت يوسف فرصة فقد قطف الكثري منها , نا أا أشد من احلمضولكن عندما تذوقناها تبني ل, وفيها فاكهة مجيلة محراء
, أما أنا واألخ أبو وفاء فقد حذرناه ألن ذلك سيؤدي إىل قطع أمعاءه الفارغة من الطعام ولكن مل يبايل, وأكلها دون أي تردد

, "لذا سنجدها يف األمـام , القرود رمبا هذه الشجرة منتشرة يف الغابة بسبب كثرة"فقلت , فهو قد رأى أا فرصة لن تتكرر
وكانت املروحيات العسكرية تطري بكثرة يف ذلك اليوم وتقصد تلك الغابة الـيت  , ومع ذلك قطف الكثري منها مث تابعنا السري

فكلما اقتربـت منـا   , فكيف يروننا واحلشائش تغاطينا متاما, وقد فهمنا أا عملية مطاردة ميأوسة من األمريكان, حنن فيها
إا حشائش كبرية جدا وكنا نفتح املمرات بأنفسنا وقد تكفـل  , جلسنا يف أمكاننا وال أحد يستطيع رؤيتنا من فوق إال اهللا

فنحن وإىل , يوسف الترتاين بذلك األمر فقد كان مستعجال للوصول إىل الطريق أو أي قرية نستطيع من خالهلا معرفة مكاننا
وكوي كان كبري قوات مكافحة اإلرهاب ارم كاموندي ينتظر فقد عرف أننا سنصـل  ويف مدينة م .اآلن ال نعرف أين حنن

  .وقد خاب ظنه, إليها قريبا
وبعـد   واصلنا السفر إىل ما بعد العصر وبدأت الشمس بالغروب وقد ارتفعنا كثريا وتبني لنا أننا نسري يف تبة عظيمة

وكان علينا البدأ بالرتول واملشي ملسافات الطويلة قبل الوصول , ةعظيمته الالنا لألعلى ظهر لنا األفق من جديد ولكن بغابووص
وقد وجدنا بعض اآلثار اخلاصة بالفيل وبعضها للغزالن الكبرية فاتبعناها واسترشدنا ا لكي , إىل تلك الغابة الظاهرة يف األفق
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سرنا ثابتني حىت وصـلنا إىل  , ما نأمله إن شاء اهللا تقودنا إىل املاء ألن الوحوش تسري يف هذه املنظومة للوصول إىل املياه وهذا
يا : "قلت, وهناك فوجئنا بوادي كبري وجيري فيه املياه, لة الثانية من الغابة اليت ال تنتهياهلضبة الصغرية وكانت بداية املرحاية 

بدأنا ندور حـول  , ن فيه متاسيحإننا نعرف السباحة ولكن تبني لنا أنه وادي غري طبيعي فال شك أ, "اهللا كيف سنفعل اآلن؟
وكل ما يهمنا هو السري على االجتاه فال نبايل مبا هو أمامنا كما أننـا مل  , املنطقة ميينا ويسارا لكي جند أي منفذ للجهة الثانية

ـ  , مل يكن لدينا الوقت لذلك, يل أو جيف بعد عدة كيلومتراتعد كثريا لنتبني إن كان الوادي طونبت ذه جيب أن نعـرب يف ه
النقطة واستمر البحث حىت وجد الشباب منفذ صغري يستخدم من قبل الوحوش للعبور وينبغي علينا أن نرتل إىل عمق امليـاه  

وبقدر اهللا وجدت شجرة ضخمة خملوعة من جذورها , يف تلك اللحظة كنت يف اجلانب اآلخر أحبث أيضا عن منفذ, ونسبح
, وناديتـهم , ومسع الشباب التكبريات, كربت اهللا كثريا, ا يف الضفة األخرىفاجلذور عندنا ومقدمته, وقد وقعت على النهر

فقطعت طريقي علـى  , "سأجرب أوال"وقلت هلما , ونظرا إىل الشجرة فمحدا اهللا, ووصال مسرعني, "قد فرجت...تعالوا"
, ياه جاريـة بقـوة حتتـها   الشجرة النائمة دون أن أمحل أي محولة حىت وصلت يف مقدمتها حيث أفرعها الكثرية وكانت امل

مث فعل يوسف الترتاين مثلي وقد محـل شـنطة   , وتعاملت قليال مع األفرع يف األمام واستطعت أن أرمي نفسي يف بر األمان
مث جاء دور أبو وفـاء  , السالح معه فرماها يل بعد أن وصل يف مقدمة الشجرة مث رمى نفسه يف نفس املكان الذي حددت له

بسالم تشجع وقدم إلينا وكان معه جالون املاء ففرغها ورمها إلينا قبل أن يقفز إىل بر  عربنا ولكنه بعد أن وكان مترددا كثريا 
وقد استبشـرنا  , وكأا وضعت خصيصا لنا لنعرب ذلك الوادي بسالم, لقد محدنا اهللا كثريا أنه وفر لنا تلك الشجرة, األمان

وكان ذلك اليـوم اخلمـيس هـو يـوم     , يف تلك الغابة لوحدنا بل سيكون معنا عرفنا أن اهللا لن يتركنا, كثرية هلذه احلادثة
لذا أخذ كل منا اجلالون ومـأله  , اإلستحمام فمنذ تركنا احلدود وبلدة كيامبوين يف التاريخ اخلامس من يناير مل نستحمى أبدا

نبتعد من الوادي ألنه مصـدر رزق للنـاس    النظيف واتفقنا أن مث ملئنا جالوننا باملاء, اخل الغابة واغتسلوذهب يف زاوية د
وأثناء ابتعادنا مررنا مبزارع الذرة وكانت إشـارة واضـحة أن   , وكذلك الوحوش فال ندري من سيأيت بالليل يف تلك النقطة

أو ومل ننتبه ملا بعد هذه املـزارع  , وأظنها مزارع ألهل بوذاي أو فالحني بالقرب منها, االنسان قد وصل إىل حيث حنن اآلن
, وكان علينا االنتظار ومقابلة أهل املزرعة وأخذ املعلومات عن الطريق الصحيح ومـا إىل ذلـك  , الطريق بل عربناها وابتعدنا

اتفقنا أن , معرفتنا أن السلطات تبحث عناأن نتخذ استراتيجية جديدة منذ فقد قررنا , ولكن اهلاجس األمين قد غلب عقولنا
وعندما , ل الطريق العام الواصل بني مدينة المو وغارسني أو أي قرية بعيدة عن هذه املنطقةال نقابل أحد مهما كان حىت نص

حل الظالم فتشنا عن شجرة طيبة أخرى لكي نأوى إليها وكنا قد تفننا يف اختيارها فقد كسبنا خربة ومن شروطها أن تكون 
ألن ما قبلها , واحدة منها ودخلنا حتتها بكل صعوبة أفرعها طويلة وبشكل قبة صغرية حيث ترمي بأفرعها إىل األرض ووجدنا

أشواك ومياه وهذا ما نريده أن نكون بداخلها يف آمان وأن ال يشك من مير بالقرب منها أن فيها أحد بسبب ما حوهلا مـن  
نا وعن احلـرب  وشرعنا يف احلديث وكنا نتحدث عن أوضاع, املوانع ونظفنا األرضية بسرعة وفرشنا املاليا وربطنا الناموسية

ومن مث أكلنا آخر طعام كان معنا وهو , كنا نتحدث عن املرحلة املقبلة وماذا سنفعل بعد اآلن, وكيف جنانا اهللا من اجلواسيس
وقسمناها إىل ثالثة قطع وأكلنا بسالم ومننا , )ميلماين(القليل من الكسافا وقطعة واحدة من الذرة اليت أخذناها من آخر قرية 

ال سلطة وال أمريكـا وال  , مل نعد خناف من الكالم أو اخلروج أواخلالء وما إىل ذلك فنحن نعلم أن الغابة ملكنا, مجيعا دوء
وأنه مشوار , أيام كثرية تنتظرنامن ومل نتفطن أنه يوم واحد , كينيا وال أحد يف العامل يستطيع أن يعرف ما بداخل تلك الغابة

  .طويل فقد بدأت التيه من يومها
كنا متفائلني جدا وحسبنا أننا سنصل , م2007-1-12إننا يف يوم اجلمعة والتاريخ هو , نا وأصبح امللك هللاأصبح

ووضعنا خطة حتركنا فاتفقنا أن احلركة ستكون يف العاشرة صباحا مث نتوقف لصالة الظهر , إىل مرادنا يف يوم السبت أو األحد
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لقد عكسـنا السـري   , السري إىل السادسة مساءا وهو وقت دخول املغرب وبعد أن نستريح قليال نتحرك بعد التاسعة ونواصل
والسـبب أننـا ال   , فينبغي أن نسري بالنهار وننام بالليل وهذا عكس ما كنا نعمله أثناء السري يف الطريق العام, ألننا يف الغابة

اء وجودنا يف الشجرة ويف السـاعة السـابعة   وأثن, فقد تبني لنا أن اإلنسان مل يصل إىل أعماقها, خنشى مقابلة أحد يف الغابة
, تعجبنا من األمر ونظرنا لبعضـنا , مسعنا أناس يتحدثون وهم يسريون بالقرب منا, صباحا وكانت الطيور تغين بأمجل األحلان

وهـذا  , رحللنا املوقف بسرعة وتوصلنا إىل أم أصحاب املرازع وقد جاءوا من بعيد ليزرعوا قرب النه, وبعد أن ابتعدوا عنا
, وكما اتفقنا مل خنرج هلم ومل حنرك ساكنا بل تركناهم وشأم, هو التحليل الصحيح ألم كانوا يتحدثون بلهجة أهل املنطقة

ظننا أننا سنصل إىل مدينة غارسني , ويف الوقت احملدد جهزنا أنفسنا وحتركنا بعد أن استخرنا اهللا يف املضي قدما بنفس االجتاه
تابعنا السري , عنا رغم أن اإلجتاه صحيحني حسب اخلرائط العادية بعيدة فغارس, نا خمطئني فقد تومهنا املنطقةبذلك اإلجتاه وك

لذا تابع وبكل محاس يف فتح الطريق وشق املمرات يف , دوء وقد ظهر الشفاء لقدمي يوسف بظهور جلد جديد على القدمي
وأحيانا نضطر إىل الزحف ألن الغابة مظلمة وال نرى , ك شوك أو حيواناتكان يدخل يف الغابة وال يبايل إن كان هنا, الغابة

وأضطر أحيانا إىل تسلق األشجار الطويلة للنظر إىل األمام وملعرفة عمق الغابة وطوهلا وكان , شيئا بتاتا رغم أننا يف بداية النهار
مل يكن لـدينا  , ار والغابات اليت ال اية هلافكلما طلعت أي شجرة ال يظهر أمامي سوى حبر من األشج, ذلك حيطمنا كثريا

أما كيف نسري فيها وكيف نستفيد , إننا ال منلك إال محاسنا وقوة إمياننا باهللا فقط, خربة يف كيفية السفر وشق الغابات الطويلة
فال سواطري معنـا وال  كنا نقطع الغابة بأجسامنا , من آثار احليوانات لشقها وما إىل ذلك من خربات فلم يكن لدينا أي خربة

أي شيئ كانت األشواك متزق مالبسنا وتصل إىل أعماق أجسامنا وال خيار لنا سوى املضي قدما يف اإلجتاه وأحيانا نزحـف  
لقد تعبنا يف األيام األوىل ولكننا بصدد كسـب خـربة   , لكي نقطع بعض املسافات لعدم قدرتنا على الوقوف يف وسط الغابة

واصلنا السري إىل أن خرجنا من الغابة ودخلنا يف مساحات مفتوحة ومل منضى , ن املشى يف هذه الغاباتعظيمة بعد عدة أيام م
) ارسـني غ(وقد تأكدنا أن االجتاه الذي اختذناه واملؤدي إىل ) بوذاي(من قرية , )إجيارا(طويال حىت وجدنا الطريق املؤدي إىل 

ونتجه إىل اجلنوب وإىل مدينة المو أو نسـلكه مشـاال   , )بوذاي(ية وتشاورنا هل نسلك هذا الطريق ونعود إىل قر, صحيحا
أو نقطعه وندخل يف الغابة من جديد ونغري االجتاه قلـيال حيـث منشـى    , اليت تبعد أكثر من مائة كيلو) إجيارا(ونتجه ملدينة 

وبعد املشاورة , اصل بني غارسني والموحبماذاة الطريق وباجتاه اجلنوب إىل أن نترك املنطقة العسكرية مث خنرج للطريق العام الو
وكأن اهللا يريد أن يبقينا فترة طويلة , وكان لنا موعدا جديدا مع الغابة اهولة وكان ذلك يف صاحلنا, اخترنا اإلختيار الثالث

اهللا ألنه ال جمال لقد أحسنا الظن ب, يف الغابة حىت ينتهي محى احلرب واالستجوابات ونتطمئن كثري قبل اخلروج منها إىل العامل
فكيف وقد أنعم علينا ذه الغابة نستظل بأشجارها ونشـرب مـن   , للشك يف قدرته على إبقاءنا أحياء ولو كنا يف الصحراء

  .مياهها ما شاء اهللا
ويف الظهرية أردنا أن نستريح قليال وعندها دخلنا يف غابة كثيفة جدا , ويف هذا اليوم مل نذق أي طعام فقد نفذ منا

صغرية احلجم كحبـة العـدس   , فتسارعنا إليها فإذا هي فاكهة عجيبة, ني لنا أن فيها أشجار صغرية وعليها بعض احلبوبوتب
فرحنا فرحـا  , وكأننا نتذوق فاكهة الربتقال ولكن مع الفارق يف احلجم, ولوا برتقايل وطعمه مزاج من احلموضة والسكر
ومل تتركنا املروحيات يف حالنا فقد ظهرت من جديد وحنن نقطف الثمـار   ,شديدا وأكلنا من تلك الشجريات أكثر ما ميكن

يل من تلك الفاكهة يف جيوبنا وكانت بعض احلبيبـات  لوبعد أن غادرت أسرعنا يف مجع الق, فدخلنا حتت األشجار الكثيفة
ل حبرية وسحرت أعيننا جلماهلـا  ووجدنا يف تلك الغابة الصغرية منطقة خضراء برما, لكي تعطينا قوة دفع لألمام فيومنا طويل

وما لفت انتباهنا منـذ  , وتابعنا السري بكل قوة وأكلملنا املرحلتني بسالم, وقد تطهرنا وصلينا مجع تقدمي مث حتركنا من جديد
املهم , ادعسواء حبرية أو مياه راكدة أو بركة مليئة بالضف, دخولنا التيه هو أنه كلما قرب املغرب يفتح اهللا لنا مبنطقة فيها ماء
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مث اخترنا شجرة جديـدة ومننـا   , فقد توفرت بكثرة وعرفنا حيناها أن املاء هو طعامنا بال شك, أن اهللا قد أزال عنا هم املياه
وكلما حيني وقت اإلستراحة حتت الشجرة حنس أننا نرتاح يف بيت من بيوتنا ونشعر بالراحة التامـة وكأننـا   , حتتها كالعادة

  .وهذا بسبب كثرة املشقة والتعبندخل قصر لالستراحة 
وبعد صالة الفجر حتدثنا مع بعض قليال وتفائلنا لقرب وصولنا وخروجنا من , م2007-1-13إننا يف يوم السبت 

واستخرنا اهللا ومشينا يف نفس االجتاه احملاذي للطريق دون , "إنه اليوم األخري إن شاء اهللا وسنجد الطريق"فقلنا لبضعنا , الغابة
بدأت بعـض  , وكلما جند شجريات فيها بعض احلبيبات نتسارع إليها ونستغلها ونأكلها ألال منوت جوعا, ينا طبعاطعام لد

فاملياه اليت نشرا منذ عدة أيام غري صافية ومليئة ببعوضة املالرييا ومع ذلك كنـا حنتـاط ونضـع    , أعراض اجلوع تظهر فينا
فقد كانت الشـمس  , يف هذا اليوم بالذات حصل لنا أمرا عجيبا, ان صغريامالبسنا قبل الشرب دائما لكي حندث فرقا ولو ك

وأثناء السري وجدنا , ال حياة فيها والغابة اخلضراء بعيدة جدا عنا, شديدة علينا وال منلك طعاما وكنا نسري يف منطقة جافة جدا
, وبدأت أمزح مع األخ يوسف الترتاين, "لتقطهاماذا تنتظر ا"وقلت له , "إا بيضتني"وقال يل أبو وفاء , بيضتني على الطريق
عرفت أنه تعبان وال يدري , "ال أريد شيئ ال بيض وال حاجة", فرد علي قائال" هل حتب البيض يا أخي؟"فسألته وحنن نسري 

, "احةسنشويها يف اإلسـتر "قلت له , مباذا يتحدث فهو لن يفوت الفرصة ألكلها فقد أكل الفواكهة احلامضة فيكف بالبيض
ويف هذا اليـوم السـاخن   , ما يهمنا أكل أي شيئ للبقاء, مل نعرف أصل البيض وألي طري تكون, "أنا ال أريد"وقد رد علينا 

وفرحنا وكنا منشى دوء ألن املطر يقوي أجسامنا ورجعت األجواء إىل حاهلا حيث اهلدوء , واحلار أنزل اهللا لنا املطر لطفا بنا
وكنت أسـري  , إننا وحدنا يف تلك املتاهات, كانت الغابة ملكنا مبعىن الكلمة فال حياة لبين آدم فيهاوبكل صراحة , والسكينة

كنت أعجز عن الكالم عندما أشـهد  , وأعيد الذكريات وأتذكر كل شيئ منذ عقلت إىل يوم تواجدي يف هذه الغابة العجيبة
إنه وحده سبحانه من يعرف أننـا تـائهون يف   , لوجية احلديثةخلق اهللا وكيف أنه يعرف بسر هذه الغابات اليت جيهلها التكنو

كما أننا ليس , حىت نساءنا األسريات ليس لديهن أدىن فكرة عن مكاننا, ال أحد يف الدنيا يعرف عنا, اخلاصة) تانا ريفا(حممية 
فلن جيـدوا أي جـواب   فلو عذبوهن وعذبوا سلمني وسامل وزوجات اإلخوة , لدينا أدىن فكرة عنهن وكان ذلك يف صاحلنا

دخـل علينـا   , إننا مل نكن نعرف موقعنا بالضبط فقد نا مبعىن الكلمة فكيف بغرينـا؟ , فهم ال يعرفون فعال أين حنن, منهم
  .املغرب وكالعادة اخترنا شجرة ودخلنا حتتها ومننا للصباح

قشنا قليال موضوع السري م وبعد صالة الفجر جلسنا نتحدث عن السفر وبعده نا2007-1-14اليوم يوم األحد 
أحدمها طويل واآلخر , رأيت رجلني أسودين", وقد فاجئنا األخ يوسف الترتاين برؤية رآها يف الليل فقصها لنا, بنفس االجتاه

مث تـابع  , "20لذا غـريوه إىل , إنكم إن استمريتم يف هذا االجتاه فسوف تطول بكم السفر: "وقاال يل, ومعهما عصاة, قصري
, "اآلن؟ مـاذا نفعـل  "فسألنا يوسـف  , فقال لنا يبدوان كأهل املنطقة, حول الرؤية واستفسرنا عن مالحمهما يوسف حديثه
لقذا جيب أن نأخذ بنصـيحة  , إننا ومن أربعة أيام مل نرى أي عالمة لقربنا من أي قرية أو الطريق" فقلت هلما, ففكرنا كثريا

نا االجتاه اجلديد تبني لنا أننا سنتجه للجنوب وسنعود إىل والية المو مـن  وقد حتمسنا لذلك وعندما درس, "الرجلني يف الرؤية
وكل مهنا يف تلك املرحلة هو أن نتفادى منطقة , وسنترك إجتاه مدينة غارسني ونتجه إىل الطريق املؤدي إىل مدينة المو, جديد

ن موعد التوجه إىل المو أو البحر مهما سيكلفنا ورمبا قد لففنا حوهلا منذ أربعة أيام من مسريتنا وحان اآل, برغوين العسكرية
فاتفقنا أن ال نتحرك إال بعـد الثالثـة   , لقد تفاءلنا خريا بتلك الرؤية وغرينا استراتيجية السفر لكي حنافظ على صحتنا, ذلك
مل , يف أجسامنا والسبب أننا ال نأكل أي شيء فقد ظهر الضعف, ألننا وبكل بساطة مل نعد نقدر على املشى مبرحلتني, ظهرا

لذا , مل يكن ألحدنا أن يقف مباشرة دون أن يشعر بالغثيان والدوران وكنا نقع يف بعض األحيان, يكن لدينا سوى شرب املاء
وهذا يعين أننا نوفر , عندما عرفنا أننا ال نقدر على حتمل أي ضغط قررنا أن خنفف عن أنفسنا والسفر يف مرحلة واحدة فقط
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أحضر يل "فقلت ليوسف , وأثناء الدردشة تذكرت أمر البيض, هدفنا السري والوصول بسالم ولو بعد حني كان, قوتنا للسري
فقام جزاه اهللا خريا وأحضر بعض احلشائش الناشفة وولعنا النار وشوينها ومل نعرف أهي للحجل أو الدجاجة الربية , "الوالعة

وبـدأت مرحلـة   , وهذا ما فعلنـاه , جيب أن نشويها ونأكلها فقط ,أو األفاعي أو أي شيئ مل تكن هذه األسئلة يف عقولنا
, ومات من الضحك وقد أكلناها وكان لذيذا جـدا , الضحك فقد ذكرت األخ يوسف بكالمه عندما قال لنا أنه لن يأكلها

أما يوسف , وكان األخ أبو وفاء حساس مع كل شيئ وقد اتبع استراتيجية عدم األكل إال القليل بسبب أنه مريض بالبواسري
فقد اتبع استراتيجية أكل كل شيئ يف الغابة ولو أدى ذلك إىل التسمم وكنا خائفني من ذلك كما كنا مننعه من اإلقتراب ألي 

وكـان  , بقينا يف تلك الشجرة إىل ما بعد الظهر ويف الساعة الثالثة خرجنا منها وتابعنا مسرينا, فاكهة غري معروفة يف قاموسنا
فقد ظهرت األشواك الصغرية يف , هذا األمر شاق علينا جدا أكثر من أي وقتتقع يف االجتاه اجلديد و ات اليتعلينا شق الغاب

و " الـدكاترة "فهناك الشوك املسمى , كل االجتهات وكانت املالبس تتمزق متزيقا وكذلك السراويل وكنا نسميها بعدة أمساء
ال جمال للتقدم فهي ال ترحم وتصيب مجيع االجتاهات وأي حركة تـؤدي إال  وهذا إذا دخل فينا ف" القاتل"و , "األبر الصينية"

بل عندما نقابل الغابة نبدأ مبهامجتها وحماولة , فال جمال للمناورة, 20ختيل كيف قطعنا هذه الغابات من أجل اإلجتاه , التمزق
فال نـور  , ويف بعض األحيان كنا ننام يف داخلهافالغابات واسعة وطويلة , النفاذ من اجلهة الثانية وهذا ما كان يؤخرنا كثريا

نبقى فيها دون أن خنرج إىل اجلهة , ننام داخل غابة مكثفة مغطاة بغابة عظيمة أخرى, وال هواء جيد ويتأخر الفجر يف البزوغ
وجهزنا , والسباع حولنا وكانت الكالب, وهذا ما حصل لنا يف يوم األحد فقد مننا يف الغابة العجيبة, الثانية إال يف اليوم التايل

ومل نعـرف أن  , مننا يف تلك الغابة الداخلية وهي غابة داخل غابة كما قلت إىل الصباح, األسلحة الطالق النار يف أي حلظة
  .ؤيتها وحنن بداخلهارفحىت السماء مل نقدر على , الفجر قد حان بسبب ظالمها

وواصلنا السري , مل خنرج منها إال بعد الظهر, م2007-1-15ق إننا يف يوم اإلثنني املواف, أصبحنا وأصبح امللك هللا
, شربنا طعامنا وهي امليـاه املطريـة  , ببطئ ومشقة إىل أن وفقنا هللا وخرجنا منها إىل النور واملناطق الواسعة قبل املغرب بقليل

نتحدث عن استراتيجية التعامل مـع  وتوقفنا من جديد لكي ننام واخترنا الشجرة املالئمة ومن مث دخلنا يف الناموسية وبدأنا 
جيب أن جند وسيلة صحيحة لتفادي الغوص فيها واختراقها ألن ذلك يتعبنا كثريا وقد نفذ منـا  , هذه الغابة اليت تعطلنا كثريا

قلنا لبعضنا جيب أن نستفيد من كل األيام السـابقة  , قوتنا وبدأت أجسامنا تنحف شيئا فشيئا لقد ظهرت أضلعنا بسبب ذلك
كان , وكانت مسألة فتح احلشائش املائية أمر صعب جدا بالذات على األخ أبو وفاء ألنه ال يأكل شيئا, ي نتعامل مع الغابةلك

يف هـذه الفتـرة   , يفقد توازنه ولذا طلب منا ترك الشنطة السالح ليحملها لبقية الطريق ألن ذلك يرد له توازنه أثناء املشي
والنوم حنرص على إمتام كل شيئ قبـل الـدخول   وإذا وصلنا ألي شجرة لالستراحة أ فاحلرجة كنا ال نقدر حىت من الوقو

, فال أحد منا مستعد لذلك من شدة التعب واملشقة وعدم القـدرة , فنقرب املاء واألسلحة لكي ال نضطر للخروج, للناموسية
صة يف التحدث وتشجيع بضعنا وختفيف ومل نكن نفوت فر, كنا أحياء ولكننا كاألموات فال حركة بل نستلقي وننظر لبعضنا

أملنا بتذكر مأساة إخواننا يف األوجادين فهم قد شربوا البول أكرمكم اهللا عندما تاهوا أثناء مطاردة القوات اإلثيوبية هلم وهذا 
ن على وجـه  إنه أفضع وأبشع االنتهاكات لالنسا, إمنا جيري يف األوجادين ال يقدر أحدا حىت الكامريا أن يصفه, ليس مبالغة
كنا نتذكرهم فنشكر اهللا علـى نعمتـه فـنحن    , ومع ذلك يبدو أن عني عم سام األعور ال تقدر على رؤية ذلك, األرض

ومل تكن هناك سوى الطائرات , والعدو ال يطاردنا فقد يأس منا وقلت طلعات املروحيات, واحلمدهللا لدينا ماء يف كل مكان
وقد استفدنا من تلك الطائرات فكنا نعلم إجتاه المو بالضبط رغم أننـا  , نكوبني يف املنطقةاليت بط يف المو لنجدة امل, املدنية

من شدة تعبنا يف هذا السفر وصلنا ملرحلة عجيبا فقد أردنا أن نلجأ إىل اهللا بالدعاء من أجل أن تسـقط  , منحرفني عنها قليال
 نراجع أنفسنا ونتذكر بأن فيها مسافرين من املسلمني وغريهم من مث, أي طائرة مدنية أثناء طرياا فوقنا لكي جند شيئا نأكله
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هو أمر جنوين ال ينبيغى لنا أن نفكر فيه ولكنين أحتـدث  , فكيف نطلب اهللا أن يسقطها ليتأذى هؤالء ونرضى حنن؟, األبرياء
ان املصحف الشـريف األمـر   ك, كان وضعنا صعب جدا ولكننا مل نفقد األمل يف اهللا سبحانه وتعاىل, عما وصل إليه احلال

وكان معظم حديثنا قبل النوم يدور حول , الوحيد الذي يؤنسنا بعد أن نكمل القصص اليت تتكرر يوميا فنرويها مرارا وتكرر
أريـد مـن   , كان لكل واحد منا الوقت الكايف ليصف أمجل ما أكل منذ والدته إىل يوم تواجدنا يف الغابـة , أصناف الطعام

وحىت األطعمة اليت نعفها يف حياتنا وليست مفضلة لدينا أصبحت مفضلة وحمببة وكـل  , كيف كان وضعنا القارئ أن يتخيل
لقد تورمت ظهورنا بسبب , ذلك يف األحالم فباحلديث عن األطعمة وأصنافها يعطينا بعض القوة واألمل وننام بتلك األحالم

وكلما جاء ,  الغابة فقد جنانا اهللا من شرها بسبب الناموسية اليت معناأما البعوضة املتشرة يف, النوم على األرض الصلبة واملبلولة
ورغم أننا ننام يف وسط األشواك إال أن النـوم يكـون   , وقت النوم أتذكر عائليت فلدى غطاء قطين أهدت يل إياها بنيت آسيا

 الذي يتقلب كثريا أثناء النوم فكل مرة جند وبسبب أنين ال أحترك إذا منت ال ميينا وال يسارا فأجتنب يوسف التزاين, بنظام طبعا
مل نرتل مـرتال إال  , مل يكن هناك حراسات فالوحوش واألسود كانت حترسنا وتتحرك معنا, قدميه فوق أحدنا لكثرة حركته
د ال فالطيور تستيقظ باكرا وهـي بأعـدا  , أما يف الصباح فنستيقظ على أمجل النغامات العاملية, ونسمع أصواا بالقرب منا

ومل يكن باستطاعنا الصيد بسبب قصر مدى مسادساتنا وعدم قدرتنا على مطـاردة أي  , حتصى وال تعد فهي كثرية ومتنوعة
وآخـر  , نقصر املسـافة خنفف عن سرعتنا و كل يومكنا نتحرك كالسلحفاة ف, فريسة بسبب ضعفنا وقلة حيلتنا ونفاذ قوتنا

 السادسة مساءا وكل ذلك من أجل أن حنتفظ بقوتنا حىت جند الطريق العـام أو  روج بعد الثالثة واالستراحة يفتعديل كان اخل
ولكننا ومع ذلك تفاءلنا ) بوذاي(و) إجيارا(يق السابق الرابط بني لقد ندمنا كثريا لتركنا معامل الطر, أي مزرعة أو أي بين آدم

  .ح الغابة شيئا فشيئاوكان ثقتنا باهللا أقوى وكل يوم نفرح باالجتاه اجلديد بسبب تغيري مالم
فبعد صالة الفجـر ال  , قصرا وجنمع يف نفس الوقتأن نصلى الصلوات بوضعية اجللوس وهلذه املرحلة كان برناجمنا 

وبعد الظهر , يقف أحدنا بل نظل مستلقني على ظهورنا ونواصل يف قراءة األذكار وبعد طلوع الشمس نعود من جديد للنوم
فالشيطان حياول إحباطنا وميلي لنا األفكار السلبية عـن عـدم   , ه أصعب األوقات بالنسبة لناوهذ, يبدأ االستعدادات للسفر

ويسرب تلك األفكار إىل أذهاننا لكي نستسلم , الوصول إىل أي هدف وسفرنا طويل ولن خنرج من الغابة أبدا وما إىل ذلك
فهو من جييب املضـطر إذا  , بية باألذكار والدعاء اخلالص هللاوكنا نقاوم تلك األفكار السل, ونبقى يف الغابة إىل أن خيتارنا اهللا

لـذا مل  , وجنى إبراهيم من النار هو من سينجينا مما حنن فيه وكنا فعال من املضطرين, فمن جنى يونس من بطن احلوت, دعاه
وجمـرد أن  , كل على اهللاوقبل اخلروج من الشجرة للمسري نشرب الكثري من املاء مث نتو, نشك أن اهللا سيستجيب دعاءنا أبدا

لقد جلأنـا  , لقد أعجبنا هذا األمر كثريا, ننطلق تظهر قوتنا ونشعر بالنشاط والتركيز واهلمة العالية وكأن اهللا يريد منا احلركة
 وشرحت لإلخوة أن ذلك ممكنا إذا علـم اهللا , )اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء(إىل دعاء نيب اهللا عيسى عليه السالم 

فهو ال يترك العبد أبدا يف أي حال من األحوال وليس من الضـروري  , سبحانه وتعاىل أننا فعال ال منلك شيئ ومل تنتهى أيامنا
بل املياه اليت بأيدينا والفواكه الصغرية املخصصة للقرود والطيور واحلشائش كلها , أن نرى تلك املائدة وهي ترتل من السماء

 فمادام هناك حشائش على األرض وشجرة التمر اهلندي موجودة يف , فاألمر واضح بالنسبة لنا, اموائد من اهللا لكي نتقوى
فاهللا يعلم أن كل هذه األشياء تكفينا لنبقى على قيـد  , وكذلك بعض األشجار الفيتامني سي ولدينا املاء يف كل مكان, الغابة

كنا نصرب بعضنا حسـب  , منا ما حصل له يف شعب أيب طالباحلياة ولسنا أفضل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد عل
فدائما تكون جبانب , ويف بعض املراحل من هذه السفرية العجيبة توصلت إىل قرار بأن نصيد القردة ألا األقرب لنا, احلاجة

وباملئات وقد أدهشـنا  األشجار الكبرية وال ختاف منا كبقية احليوانات فالغزالن سريعة وتفر منا مبجرد احلس وكانت كثرية 
وعندما شـاورت الشـباب يف   , ورب عندما نقترب منها يس الوحشية كلها كانت تفر مناوكذلك الزرافة واجلوام, كثرا
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موضوع صيد القردة أفادوين اا عنيفة ورمبا امجنا وهي طبعا كثرية جدا وتعيش بنظام القبائل وحنـن ال نريـد أن نضـيع    
, قرود فال ندري ما ينتظرنا من بين جنسنا الذي يعيش خارج الغابة ولكن بقانوا ولألسف الشديدرصاصاتنا يف حرب مع ال

وكلمـا  , كانت الغابة مبجملها غارقة يف املستنقعات بسبب األمطار الكثرية اليت سببت كوارث يف مناطق غارسني وما حوهلا
, تعامل مع الغابات فنرتل فيها وخنترقها لعدم وجود طريق آخرحتركنا قليال وجدنا مستنقعا وكنا نضطر أن نتعامل معها كما ن

فأنا أملك ثوبا أسـود كـان   , ويلجأ كل واحد منا إىل االحتياط, وعندما يتبلل مالبسنا فال منلك سوى أن خنلعها أثناء الليل
  .هذه الظروف أما يوسف فلديه ثوب أخضر يلبسه ملثل, وأعطي غطاءي لألخ أيب وفاء, رمحه اهللا) حنيف(للشهيد 

خططنا وتشاورنا واتفقنا على أن ال خنترقها بل نسري حوهلا ونـرى  , واآلن أعود من جديد ملشكلة إختراق الغابات
الغابات فعندئذ خنترقهـا كمـا   فنتبعها وإن كانت قد اخترقت , إن كان هناك آثارا للفيلة أو األسود أو الغزالن أو اجلواميس

وفعال وعندما بدأنا نطبق هذه النظرية ارحتنا , هلا وسيلة إتصاالت متطورة أكثر من اإلنسانفهي أعلم بأقصر الطرق و, فعلت
فكنا نسري مع آثارها حسب االجتاه وإذا رأينا أا قد احنرفت عن االجتاه جنتهد يف السري لألمام قليال حىت نلتقي بآثـار  , كثريا

متر فقـط لقـد سـاعدتنا     500نا نعلم أننا سنعود إىل االجتاه بعد جديدة وبعض األحيان نترك االجتاه ونسري مع آثارها ألن
الوسيلة اجلديدة يف احلركة وعندما ندخل الغابة باتباع آثار احليوانات مل نكن نضطر أبدا إىل الزحف والتشابك مع األشـواك  

بكثرة مرورها وبأعـداد  ف, بل كنا نسري يف نظام جديد وعجيب فهناك أنفاق اصطناعية من صنع الوحوش, لكي خنرج منها
كما جند الكثري , وكنا نسري يف نفس املسار فنخرج من الغابة بأقل الصعوبات, كثرية تركت فتحات كاالنفاق حول األشجار
فكل يوم نتيقن أنه آخر , سرنا بنفس الوترية منذ ذلك احلني وكنا نصرب أنفسنا. من الفواكه الصغرية اليت تبقينا على قيد احلياة

مث تغرب الشمس وحنن فيها فندخل حتت شجرة وننام وكان ذلـك هـو   , يف الغابة وسنصل إىل الطريق إن شاء اهللا يوم لنا
واستبشـرنا  , وهذا يعين أننا سنصل البحر, ويف احدى األيام رأيت يف املنام أننا وصلنا يف مناطق اجلوز اهلندي, الروتني اليومي
  .خريا لذلك أيضا

يدة يف السري وبعد أربعة أيام من املشي والتركيز متزق حذاء أخونا أبو وفاء وربطناه بـبعض  اتبعنا االستراتيجية اجلد
كانـت كـثرية   , يف احدى هذه األيام يسر اهللا لنا فقد وجدنا شجرة الفاكهة املرة واليت حيبها األخ يوسف الترتاين, األقمشة

وخشيت أن يصاب أخي يوسف الترتاين بالتقرحـات يف  , جدا ومحراء ومجيلة ولكنين كلما رأيتها أشعر بالغثيان ألا حامضة
لذا مل نكن نأكل اجلزأ اخلارجي , لقد خطفنا الكثري والسبب أننا عرفنا أن بداخله لوز مجيل ولذيد, مل يكن يبايل بشيئ, معدته

املغرب أخرجناها وشـويناها  وكلما توقفنا يف , ووضعنا الكثري منها يف شنطتنا لكي نأكلها فيما بعد, بل ننظفه ونأكل اللوز
مرت علينا أربعة أيـام دون أن نـرى أي   , ورغم أا لذيذة إال أنين مل أقدر على االستمرار يف أكلها, لكي نقدر على أكلها

وهنا عرفنا أن الفـرج  , بدأت األمور تسوء أكثر فأكثر, م2007-1-19فاليوم هو يوم اجلمعة والتاريخ , إشارة ألي طريق
وبعـد  , فبالتمام والكمال مرت علينا أسبوع دون أن نأكـل أي طعـام  , لقد كان يوما شاقا, )العسر يسرا إن مع(, قريب

وأسرعنا يف التقدم ويف هذا اليوم بالذات فتح اهللا علينـا فقـد   , خروجنا من الشجرة والبدأ باملسري نشط أجسامنا من جديد
سرنا , اهللا أنه يسر لنا مسارا أفضل من أن نفتح احلشائش بأنفسناوجدنا طريق واسع للفيلة ومتجهة بنفس اجتاهنا لذا شكرنا 

علـى  فترة من املشى حملنا من بعيد قطعة محراء معلقة  وبعد, يوم لنا يف الغابة كالعادةيف يوم مجيل وحنن نأمل أن يكون آخر 
, وأنا سأتفقد تلك القطعـة , الفيل قلت للشباب بأن يستمروا يف املشي مع آثار, "ماذا نعمل؟", توقفنا وتشاورنا, شجرة فرع

رمبا يساعدنا يف معرفة , مل يكن لدينا القوة بأن نترك املسار املعتاد ألن ذلك يتعبنا ويف نفس الوقت جيب أن نعرف ذلك الشيئ
كربت اهللا , فرأيت نصف جالون مقطوع ولونه أمحر وقد علق على الشجرة, سرت حبذر إىل أن اقتربت من الشجرة, املنطقة
ألن هذا يعين أن املكان الذي نتواجد , وفرحوا لذلك, "إنه جالون بالستيكي مقطوع... أبشروا", وقلت للشباب,  نفسييف
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لقد استبشرنا وعلمنا أن اجلالون عالمة يضـعها بعـض   , سنوات 10ولو كان ذلك قبل , نسان إليه من قبلفيه قد وصل اإل
وقد , فس مسارنا وبعد فترة وجيزة رأينا كيس بالستيكي أسود يف نفس املسارواستمرينا يف ن, الباحثني عن العسل يف الغابات

فتوقفنـا  , لقد فهمنا أننا نقترب من املناطق املأهولة ومل نسري طويال حىت وجدنا شجرة متر هندي ضخمة, زادنا ذلك نشاطا
من الورق لنمضغها فهي حتتوي على مث قطفت بعض األفرع , قليال وطلعت فيها ونظرت إىل األفق فلم أر سوى سواد الغابة

, من القارئ أن ال يسألين عن اخلالء أكرمكم اهللا فهو أمر آخر وأرجو, ن طعام وجدناها يف الغابةوأوراقها أحس, الفيتامينات
أما , ت الربيةوبطوننا مليئة باملياه امللوثة واحلشائش متاما كما تفعل احليوانا, )كيونغا(مل نذهب للحاجة الكبرية منذ تركنا قرية 

ومل يكد األخ يوسف يشفى من الفقاقيع حىت ظهـر دمـل   , احلاجة الصغرية فمخيف فقد تغري لون أبوالنا إىل األصفر املركز
ولكن ما عرفناه أن األخ كـان  , مل نعرف إن كان ذلك من البعوضة أو الذبابة الربية أو دمل عادي, صغري ومؤمل على ساقه
وبعد الغروب اخترنا الشرجة واملسكن وتفقدنا أغرضنا فتبني لنا أننا , نا من جديد بالتباطئ يف املشيوبدأ, يتأمل كثريا جدا منه

  . ومننا كالعادة لكي نعيد الكرة يف اليوم التايل, قد فقدنا يف السكني الوحيد الذي كان معنا
بوين يف الصـومال واليـوم   لقد مر علينا أسبوعني من تركنا قرية كيام, م2007-1-20إنه يوم السبت والتاريخ 

ويف الصباح شوينا اللوز من جديد ولكنين بدأت أشـعر  , الثامن منذ تركنا الطريق املؤدي إىل بوذاي ودخولنا يف الغابة والتيه
أما أبو وفاء فلم يقترب من أي شيئ , أما يوسف فهاداه اهللا فلم يترك أي فاكهة يف الغابة دون أن جيرا, الغثيان ومل أستصيغه

فهي ال تساوي جناح , وكلما نظرنا إىل الدوالرات اليت حيوزتنا ننفجر من الضحك, كان جيرب القليل مث يكثر من شرب املاء
وأفضل عمل هلذه األوراق يف الغابة هي أن تستخدم لالستنجاء , وقد عرفنا فعال حقيقة أن هذه الدنيا ال تساوي شيئا, بعوضة

, فزاد يقيننا بقيام الساعة وإمياننا باليوم اآلخر, لقد علمتنا الغابة الكثري من األمور, الغابة أكرمكم اهللا فهي ال تساوي شيئا يف
رغم أن هناك بشر يأكلون ويشربون وميرحون يف نفس اللحظات اليت نشم فيها ريح , ففي الغابة شعرنا فعال أننا يف عامل آخر

وأعـين أن  , مث بعدها سيكون هناك حساب إما اجلنة أو النـار , حانإن الغابة كالقرب فهي إمت, املوت ونكاد منوت من اجلوع
فاإلنسان يف سفر ويريد الوصول إىل بيته بسالم وهذا يشبه وجوده يف هذه احلياة مث , الغابة تشبه حياة الدنيا واإلنسان واآلخرة

  . ينتقل إىل اآلخرة
مل نبعد كثريا حىت أمطر اهللا السماء وأنـزل  , املسري يف الساعة الثالثة بعد الظهر وكالعادة خرجنا من الشجرة وبدأنا

وقد اتفقنا بأن نتقـرب إىل اهللا  , منها مياه مبارك فاستبشرنا خريا ودعونا اهللا باخالص بأن خيرجنا من هذه الغابة بأسرع وقت
مشينا كثريا , ج اهللا عنابل حبا يف أن نتصدق بشيئ بعد أن يفر, ومل يكن ذلك نذرا, بثالث خرفان أو املعز إذا خرجنا بسالم

رغـم صـغر حجمهـا     شرعنا يف الصيد ومل نتأخر بل, ك بسبب نزول املطرمث توقفنا يف حبرية صغرية وتبني لنا أن فيها مس
ركزت على حالزون البحر وهو عبارة عـن  و, خ يوسف الترتاين لألمروقد حتمس األ, واستخدمنا يف ذلك أيدينا والناموسية

إنين أعـرف  , خيرج من املياه ليلتصق باألشجار أو احلشائش إن توقف املطر, ب بداخله حيوان صغريجسم سوداء اللون وصل
لذا اجتهدت مجعهـا  , ن البحر منذ صغري فكنت أمجعها يف الشواطئ يف جزر القمر عندما نذهب لسباحة أو اللعبوحالز

فقلت له بأـا  , "كيف سنأكل مثل هذا الشيئ؟" وسألوين, ولكنهم مل يفعلوا فقد استغربوا منه, وأخربت اإلخوة بفعل ذلك
فبعـد  , أما أنا فقد وجدت ضاليت, وطبعا مل يكن لدينا قدور للطبخ لذا مل أشجعهم على مجعها, تطبخ يف مياه ساخنة وتؤكل

كنت آكلـه كمـا يؤكـل    , أن مجعت الكثرية منها بدأت بأكلها مبجرد كسرها وسحب اللحم الصغري بالداخل وآكله نيا
السمك الصغري حبجم األصبع يف تلك البحرية الصغرية من أجل أن  مجعنا بعض, ف ذلك ومل يتسطعوقد جرب يوس, فستقال

وتابعنا طريق الفيلة وأسرعنا يف املشي فقد نشطنا ولو , لقد فرحنا لذلك اليوم املمطر اجلميل, نأكلها عندما حيني موعد الراحة
إـا  , فرحنا لرؤية بعض الفواكه فيها وشرعنا يف أكلها بسـرعة , تبني لنا أا السدرتابعنا السري حىت وجدنا شجرة و, قليال
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وشكرنا اهللا على ذلك مث تابعنا السـري  , وكانت قليلة خضراء غري ناضجة, أفضل فاكهة يف الغابة ومل نصدق أننا نأكل السدر
إا شـجرة  , مل نصدق ما نراه أمامنا, يدولكن بشكل جد, مترا فقط حىت ظهرت لنا شجرة أخرى من السدر 20ومل نبعد 

أسرعنا وبدأنا , وكانت جبانب طريق الفيلة, "يا اهللا إا فاكهة السدر الناضج احلمراء", كبرية والفاكهة فيها محراء كالون الدم
يـا سـالم   ", ولو جلسنا يف تلك الشجرة ملدة أسبوع لن نقدر على إاء فاكهتها فهي كثرية جدا جدا, نأكل ونأكل ونأكل
... أنـا شـبعان  ...يا شـباب ", وفجأة قال لنا يوسف الترتاين, قطفنا الكثري منها ووضعناها يف الشنطة, "على لطف اهللا بنا
مث بدأ يوسف التزاين بالتقيأ بقوة وبشدة فأسرعت إليه ومسكته , وتابعت أنا واألخ أبو وفاء باألكل والقطف, "سأجلس قليال

فال شك أا فاكهة السدر ففيها , لقد عرفنا السبب فورا, ولكنه أفرغ كل ما يف بطنه, ء عملية التقيأمن معدته وكان يتأمل أثنا
, فقد شعرت أن معديت ممتلئـة , وبعد أن استراح قليال طلبت منهما اإلذن بالذهاب إىل اخلالء, الكثري من احلمضيات والصبغ

, ت نفسي هناك وبقيت أكثر من نصف ساعة ومل يظهر يل شـيئا لقد عذب, ولكن كنت خمطئة ويا ليتين مل أذهب قط للخالء
مث رجعت إىل اإلخوة , وبعد عناء شديد خرج القليل وكأا روث البعري أكرمكم اهللا, "ما هذه املصيبة؟", ومل خيرج أي شيئ
ضـحكنا كـثريا   ففانفجرا من الضحك وشاركتها يف الضحك فقد , "كنت قاب قوسني من الوالدة", وبدأت بالنكتة التالية

إن الوالدة أسهل من الـذهاب إىل  , ال أنصح أحدا بالذهاب إىل اخلالء قبل أن جند طعام ينظف بطوننا"مث قلت هلما , للنكتة
بعـد  , وبدأت أعراض البواسري تظهر لدى األخ يوسف الذي كان يأكل كل ما جيده دون خوف, "اخلالء مبثل هذه الظروف

جديد وتركنا شجرة السدر للحيوانات وتابعنا مسرينا وبعد عدة أمتار رأى يوسف بعـض   إستراحة وجيزة قمنا وحتركنا من
ومل يتجرأ أحدا منا من جتربتها , فطلعت الشجرة وخطفت بعضا منها, الفواكه وقلنا له بأا سم ولكنه أىب وأراد أن نقطفها له

, ومل جيرأ يوسف بـاالقتراب منـها  , ذلك من رحيها فهي سم فعال وقد عرفنا, فحىت القرود ال تأكلها, فهي واضحة أا سم
وتابعنا السري بكل نشاط وقبل املغرب بقليل وجدنا فاكهة أخرى وهي عبارة عن حبيبات صغرية حبجم العدس ولكن نكهتها 

يعين أننا نقتـرب  وهذا , طعمها كاجلوافة متاما واحلمدهللا كان يوما حافال بالفواكه الطيبة, تشبه اجلوافة ومسيناها الفيتامني سي
, من األراضي املؤهولة وسر انتشار هذه الفواكه هو استمرارية دور احلياة يف الغابة فالطري يأكل مث يرمي البذرة يف أماكن بعيدة

فاهللا هو من يرزق هذه احليونات بغري حساب ويف , وقد فهمنا قدرة اهللا على خلقه عندما وجدنا شجرة السدر يف تلك املنطقة
أو النخيل ولكن لديها تفرعات عدة وفيها مثـرات  , م اجلميل بدأت األشجار الطويلة اليت تشبه أشجار اجلوز اهلنديليواهذا 
وتسمى , ومثرا تشبه مثرة فاكهة اآلكوري وبداخلها لوز البندق ويصعب فتحها إال أن بعض الطيور قادرة على ذلك, صغرية
يف بداية مراحلها مث األمحر مث أصفر إذا نضجت متاما ونعلمهـا جيـدا فهـذه     األخضروتتشكل باللون , )مكُوما(واحلية الس

, وعندما ظهرت لنا تلك األشجار عرفنا متاما طبيعة املنطقة اليت حنن فيها, الفواكه تباع يف أسواق مدينة المو وممباسا وغريها
 يكن يعلم أن تلك الفواكه غري ناضجة فقد جربنا ومل, لقد فرح األخ يوسف كثريا ألنه حيبها, فقد اقتربنا من املدن الساحلية

كانت مبثابة عرض لنا فقط وكانت الغابة طويلة , من اليوم األول خطف بعضها وكلها كانت غري ناضجة وغري جاهزة لألكل
فيها احليوانـات   املهم أننا تفاءلنا خلروجنا من الغابات السامة العشوائية اليت, وعريضة ومليئة مباليني األشجار على مد البصر

تابعنا السري وفجأة حان دور األخ أبو وفاء يف التقيأ وتأكدنا فعال أن . املفترسة إىل الغابات الطيبة املليئة ذه األشجار الطويلة
ت كثريا مـن  ملجاء دوري للتقيأ وتأ, ننام حتتهاوعندما قرب املغرب وقبل اختيارنا للشجرة اليت س, السبب هو فاكهة السدر

ومل نتـأخر  , وقد أسرع أبو وفاء إىلّ ومسك معديت وأسندين حىت فرغت كل شيئ ونظفت فمي مث قمنا ودخلنا الغابة ,ذلك
ومل تكن لدينا الكثري من الغاز يف , !ولكن كيف نفعل ذلك واحلشائش كلها مبلولة؟, كثريا فقد تذكرنا السمك وأردنا شويها

وبدلنا , إنه حلم طري كما وصفه اهللا, اها كما هي دون تردد وكانت لذيذة جداوعندما فشلنا يف إيقاد أي نار أكلن, الوالعة
  .مالبسنا ووضعنا الناموسية ومننا كالعادة
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لقد فهمنا من كل هـذه اإلشـارات   , م2007-1-21التاريخ , "أصبحنا وأصبح امللك هللا", إننا يف يوم األحد
فقد مسعنـا أن  , فقد كان ذلك نعمة من اهللا, سر بقاءنا وإطالة مدة التيهوقد عرفنا فيما بعد , البسيطة أننا سنخرج إن شاء اهللا

قد خيم يف قرية موكوي بعد أن تلقى معلومات مؤكدة من , وهو قائد جهاز مكافحة اإلرهاب الكيين" نيكولس كاموندي"
يف الغابة كلما تعب هؤالء من  وكلما طالت مدة بقاءنا, قبل اجلاسوس يف ميليماين برؤييت مع األخ يوسف الترتاين وأبو وفاء

كلها إشارات لقربنـا مـن   , )املاكوما(ويف صباح هذا التاريخ كنا يف وضع أحسن فقد بدأنا نشاهد أشجار فاكهة , االنتظار
, مل نكن نعرف أن هناك الكثري من شبابنا قد دخلوا الغابات مثلنا وحتملوا اجلوع, لذا دعونا اهللا كثريا بأن يساعدنا, الساحل

ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا ثالث نفر فقط وهم كانوا يتحركون بقوات ولديهم , قد دخلت كل قيادات احملاكم إىل الغابةو
وما جهلناه أيضا بسبب عدم توفر أي مذياع أن هذا اليوم كان يوم خروج شيخ شريف من الغابة وتسـليم نفسـه   , أسحلة
فارمون هم , فال جيب أن يعامل وكأنه جمرم, يئ يريد االستقرار لبلده وشعبهه رجل بروهذا دهاء منه ألن, لطات الكينيةللس

علـى القـرى    130لقد غارت املقاتالت سي , باسم حماربة اإلرهاب وهم أكرب اإلرهابيني الذين يقتلون الشعب الصومايل
هذا التاريخ قتل الشيخ حسن طاهر ة املعادية يف يوحاولت الطائرات اإلمريك, فمن هم ارمون؟, وحصدت اليابس واألخضر

وما جيهله الكثريون أن أمريكـا اختـذت مـن    , أويس وبعض الشباب الذين معه ومل تنجح يف ذلك وبدال منه قتلت األبرياء
كما أن هذا التاريخ كان يوم عار على العامل املتطور كمـا يسـمى   , الصومال ساحة للتدريبات العسكرية على أهداف حية

فقد شهد العامل كيف تعامل السطالت الكينية بأمر من أمريكا مع أسرى املسلمني , تضر ويفقد كل األخالقياتوأظنه عامل حي
رجاال ونساء وأطفاال وقد أبعدت السلطات الكينية بعضا من أبناءها وسلمتهم إىل دولة جمرمة دموية تقتل شعبها وال تعطـي  

وقد كبلت أيادي النساء واألطفال والرجال ورحلوا يف ظالم الليـل  , إثيوبيا فاجلميع يعلم ما تصنعه الديكتاتورية يف, هلم احلق
لقد تباهى املتحدث باسـم  , إىل الصومال مث بعد ذلك رحلوا إىل غيابات السجون اجلهنمية يف إثوبيا) جومو كيناتا(من مطار 

لقد أظهروا , ومال ليتم نقلهم إىل إثيوبياأجنبيا قد وصلوا إىل الص 57سلطات عبد هللا يوسف واملسى بالديناري بأن أكثر من 
سنة ومل حياسبو بل كافأم الواليات املتحـدة   16جرميتهم للعامل فهم قد جنوا من تعذيب وقتل للشعب الصومايل ألكثر من 

الرجال  لقد أسروا الكثري من, مل خيفو اجلرمية ألن ذلك صعب يف زمننا فال ميكن الحد إخفاء احلقيقة, رغم أم جمرمو حرب
والنساء واألطفال بشىت اجلنسيات فهناك مينينون وسعوديون وإثيوبيون وصوماليون وكينيون وتونسيون وكنديون وسويديون 

فقد , وغري ذلك من اجلنسيات األخرى, وبريطانيون ومغاربة وأرترييون وقمريون وأعين عائليت كلها زوجتىي وأبناءها الثالث
مل نكن نعلم شـيئا عـن هـذه التجـاوزات     , تنتقم على األوجادينني واملعارضة يف الداخلاستغلت إثيوبيا تلك األحداث ل

, لقد دخل الكثري من الشباب إىل كينيا عرب غريسا وبدون سالح, واألحداث ألننا يف آمان ويف الغابة وكأننا ملوك بال سلطة
دود لكل هؤالء عندما ألتقي بعضا منـهم إذا  وعندما نصل يف بر األمان سنجد أخبارهم وسأحاول أن أكتب ما حصل يف احل

  . أخرجنا اهللا بسالم من الغابة وجنانا من التيه إن شاء اهللا
فتحركنـا  , وكما نفعل كل يوم خففنا عن بعضها وقلنا ألنفسنا أن هذا اليوم هو آخر يوم لنا يف الغابة إن شاء اهللا

فتوقفت وحيناها مسعـت طلقـات   , وكنت خلفهم, اإلخوة بالتوقف تابعنا السري حىت أشار إيلّ, حبماس يف الثالثة بعد الظهر
, مترا ولديه مسـدس يت يت  40ولكنه قد أخطأه ألن املسافة أكثر من , وتبني يل أن األخ يوسف يريد أن يصيد غزال, نارية

, ال تضيع طلقاتك"له  قلت, يف مثل هذه الظروفثل الكالشنكوف لنفعنا كثريا وكان ذلك حيبطنا فلو امتلكنا السالح اجليد م
ووجدنا فيها فاكهة كبرية , وبسبب تتبعه للغزال فقدنا طريق الفيلة ودخلنا يف متاهة عجيبة, "انسى األمر واستمروا يف املشي

كان يعـاين  , وقد حذرناه من عواقب أفعاله ولكنه مل يبايل, تأكله القردة وقد أعجبت األخ يوسف وأخذ بعضها وبدأ بأكلها
وعندما خرجنا من تلك املتاهة فقـدنا طريـق   , ى قدمه وكذلك البواسري ومل يزل يتذوق كل ما جيده يف الغابةمن جرحه عل
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إنه أمر عجيب جدا فعندما , وختيل ما حصل بعد ذلك أيها القارئ الكرمي, الفيلة متاما ومل يبقى لنا أي آثار لنتبعها يف مسرينا
ليس مسار الفيلة أو احليوانـات  , فه ظهر لنا طريق جديد ولكنه رمسي يف هذه املرةيأسنا لفقداننا الطريق الوحيد الذي كنا نعر

وتبني لنا انه طريق , نظرنا إىل بعضنا وتأكدنا من الطريق وبدأنا نقيسه ألنه غري واضح لكثرة األعشاب عليه, بل طريق رمسي
عض األحيان وكذلك املستقعات اليت تفصـله يف  للسيارات ولكنه مل يستخدم لزمن طويل فاألشجار الواقعة عليه تقطعه يف ب

... إنه طريـق سـيارات  ", قلت لإلخوة, غاصت أي سيارة يف تلك املستنقعات لن خترج إال أن يشاء اهللابعض املراحل ولو 
إىل حىت لو أدي بنا , جيب أن ال خنرج من هذا الطريق, ويعين هذا أن مؤسسة الرباري الكينية قد استخدمته ولو يف زمن قدمي

إال أننا أحسنا , فضحك الشباب من النكتة وفرحنا ألننا وجدنا مسارا نسري من خالله وال ندري إىل أين يؤدي بنا, "غوانتنامو
تابعنا الطريق اجلديد واملعلم بالكفارات واجتهدنا يف تتبعه ألال نضيعه فـبعض األحيـان تضـيع    , الظن باهللا سبحانه وتعاىل

فرحنا كثري يف ذلك اليوم وتابعنا السري , ألنه طريق مستقيم كالطرق اجليولوجية, ولكننا نعود إليهالتفاصيل بسبب املستنقعات 
لقد أكل حلمه كلها , أو فيل أو أي حيوان من حيوانات الغابة اهللا أعلم ا, وقبل املغرب بقليل مررنا بعظام جاموس وحشي

وفتشنا ومل جنـد  , ة جيب أن نبحث يف العظام رمبا جند بعض اللحموقلت لإلخو, وفضالت املعدة, بتفنن ومل يبقى إال العظام
ونظفته بيدي وبدأت أمضغه كاللبان وقـد  , ومل أستسلم بل أخذت عظاما من األضلع وسحبت بعض اجللد امللصق فيه, شيئا

وأخـذت  , "ة املضطرفهذا حالل علينا ألننا يف حال, جيب أن نأكل عظام امليتة مادام مل جند حلمه"فقلت , تعجب يوسف مين
وطبعا عرفت أنه متحمس بسبب أننا وجدنا طريقا سهال نسري , "أنا ال أحبه ال أريده", وكالعادة قال يل يوسف, العظام معي

) املاكومـا (سرنا يف الطريق املستقيم وكانت أشـجار  , ولكنه يف احلقيقة سيأكله عندما نتوقف للراحة فأنا أعرفه جيدا, فيه
وكنت أعتـذر  , وبدأ يوسف حيرضين يف تسلقها لكي أجلب البعض منها, واحي يف ميمنة الطريق وميسرتهمنتشرة يف كل الن

تابعنا السـري  , فليس لدى القوة ألتسلق مثل هذه األشجار, منه ألا طويلة وأنا أكاد أقع من ثقل املسدس والقنابل اليت معي
ف حوله بل دخلنا فيه وصربنا ومشينا قليال قليال حىت خرجنا منـه  تلري قد قطع الطريق ومل نتردد أو نحىت وصلنا ملستنقع كب

ومل نفقد آثار الطريق بل اتبعناه من جديد مث قررنا أن نرتاح فخرجنا منه وابتعدنا ألكثـر  , بفضل اهللا وقد دخل املغرب علينا
ويف هذه الليلة مسعنا الكثري , نا حتتهامترا يف ميسرته واخترنا شجرة نظيفة فيها فواكه احلمضيات اليت حيبها يوسف ومن 30من 

ومثل هذه األصوات , كانت واضحة, وهي آليات عسكرية وال ندري من أين تتحرك, من أصوات اآلليات تتحرك يف املنطقة
, وفهمنا أننا يف مناطق قريبة من معسكرات اجليش الكـيين , أيام مث اختفت متاما واآلن قد عادت من جديد 9قد مسعناها قبل 

  .ومع ذلك استغرقنا يف النوم, رمبا حنن بالقرب من القاعدة العسكرية أو
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  حتت ظل شجرة
  

 . غاطس يف أعماق البحر يبحث عن خالق األقدار.................. نائم حتت ظل شجرة ليفهم معىن الوجود واالستمرار -
 .أم عاشق للحق وباحث عن األنوار! أخيال هذا......... ..............تائه يف فضاء الكون يالعب العقل وجيدد األفكار -
 .يسأل عن احلق والقهار, حتت ظل شجرة.......................... غائب من جو اإلزدحام وشارد يبحث عن األسرار  -
  .تتأثر األزهار فتتمايل فروع األشجار وال.................... أم هي رياح النصر ونسماا ب من كل جهة! أجمنون أنا -
 .وهي على سطح املستنقعات وفوق البحار, تسمع صيحاا.................... ترى كل أنواع الطيور حتلق بكل إصرار -
 .مث يسأل نفسه هل أوجد كل هذا إال الواحد القهار..................... حيس بلقحات الرياح املفعم بالطيب واإلزدهار -
 .يسري يف األرض وال يلتفت للحقائق وال لآلثار! كال.................... ولن يسأل عن األعمار هل ُخلق اإلنسان سدى -
 .وال يغرنك ظغاة األرض بتسلطهم وحب اإلعمار.................... وتلك األقدار, فكل بداية هلا اية! إصحى يا هذا -
. مسموا أعماق البحر ومل يلتفتوا إىل الصيحات واألخبار....... .........أفسدوا مناخ األرض ومل يبالو ببيئة وال بأشجار -
 .فلسطني ضيعة حتت السطو والظلم واإلقهار...................... قتلوا بين البشر وعادوهم وفرقوهم جبدار الذل والعار -
 .اإلنس لو تأمل أولو األبصار تدمر كل شيئ وهذا من فعل....... فهل بعد كل هذا الفساد إال قوة اهللا والضرب باإلعصار -
  .أنعم برزق اهللا دون حزن وأسعى لالنتصار.................... أمتىن لو كنت طريا ألعب حتت ظالل األشجار, وملثل هذا -

وبعد أن طلعت الشمس خرج , وقد اختفت أصوات اآلليات متاما, 2007-1-22دخل علينا صباح يوم اإلثنني 
فوجد حبرية بقربنا فغسل مالبسه واستحم وتوضأ ورجع إلينا وشجعنا بأن نذهب لالسـتحمام  , كانأبو وفاء ليستطلع عن امل

فقـط سـاعدين يف   , ومل يتركين يوسف وشأين كما قلت, فقلنا له سنفعل ذلك ولكن بعد أن نشوى العظام, فاملكان مجيل
كنا نأكله وكأننـا  , س ملوث وميت منذ أسابيعإنه عظام جامو, مث أكل من العظام ما شاء أن يأكل وترك يل نصييب, الشواء

ورجعنا إىل الشجرة واجتهد كل واحد منا يف قـراءة  , مث خرجنا واغتسلنا وغسلنا مالبسنا, نأكل أحسن طعام يف هذه الدنيا
أمـا  , تـه وتأثرت بدعاء إبراهيم عندما دعا لعائل, وقد قرأت يومها سورة الرعد وإبراهيم, ورده اليومي من كتاب اهللا العظيم

فوافقناه واستبشرنا خـريا  , "وسوف يفتح اهللا لنا يف هذا اليوم, سأقرأ سورة الفتح إا سورة جيدة"األخ أبو وفاء فقد قال يل 
كما أن حذاء األخ عبد اجلبار قد انتهى فربطنا النعلني بقماش ليساعده , وكان جرح يوسف يزداد سوءا يوما بعد يوم, مبا قاله

ويف الطريق وجدنا فاكهة املاكوما وكانت كثرية علـى  ,  الثالثة بعد الظهر حتركنا كالعادة وببطئ شديديف. ذلك على املشي
ولكـن  , فأخذ يوسف ببعضها واكتشف أن القردة تثقبها وتشرب عصريها قبل نضجها ومل نكن نعلم بذلك األمر, األرض

لذا جيب أن خنتارها جيدا ألـا  , رة طيبة ومعقولة احلجموواعدما أنين سأجلب هلما الفاكهة إن وجدنا شج, اآلن قد فهمنا
فكنت أطلع أشجار املانغا , وكنت املتخصص يف طلوع األشجار فأنا أعرف جيدا كيف الطلوع إليها منذ صغري, طويلة جدا

) مكوما(وز واصلنا السري ببطئ وكنت أحبث عن الل, أما يوسف فيهاب من ذلك وكذلك أبو وفاء, يف مزارعنا يف جزر القمر
, ولكن دون جـدوى  افوجدت واحدة وحاولت كسرها لكي آكل ما بداخله, اليت تشبه جوز البندق, وهي النوى الدخلية

وجربنا كل الوسائل لكسر تلك اجلوز ولكن دون جدوى فهي , لقد ضربناها بالقنابل اليت معنا وبعد أن خرجنا الصواعق منها
ـ  , الساعة اخلامسة بعد العصر وبعد السري الطويل ويف, قوية جدا جدا روايل اجلـرت وبقيـت   توقفنا يف الطريق وخرجـت س

كانت ) املاكوما(مث استعنت باهللا وطلعت على شجرة , ساعيت وسلمتها كلها مع املسدس والقنابل لإلخوة بالبنجاب وخلعت
دم القدرة على الوقوف لعـدة  وأثناء وجودي يف أعاليها شعرت أنين سأقع على األرض بسبب ع, طويلة وفيها عدة تفرعات
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وقـد  , مث نزلت مسـرعا , وتابعت يف الطلوع ووصلت لألعايل وأنزلت الكثري من الفاكهة لإلخوة ايثوان مث استجمعت قو
شربنا وشربنا حىت تعبنا منها , وبسعة امللعقة الكبرية فقط, وهي لذيذة جدا, تكفل األخ يوسف بفتحها بفمه مث نشرب سائلها

, أبو وفاء الذي كان بالقرب مينوقلت لألخ , واصلنا السري حىت رأينا بعض الغابات احملروقة, ك وحتركنا بسرعةوتركناها هنا
فابتسمت ألنه ال يريد , "هذا بفعل الشمس وليس بفعل اآلدمي! يا يعقوب", ولكنه رد علي, "أبشر إننا قد وصلنا إىل املزارع"

لذا مل أجتادل معه , "إننا سنخرج اليوم", يوما تقريا 12كررنا كلمة واحدة منذ أن يعطي لنفسه آمال مث جيد عكس ذلك وقد 
فاملزارعون حيرقوا أوال مث بعد مجع , إا مساحات شاسعة جمهزة للزراعة, ولكنين فهمت مباشرة أننا يف املناطق املأهولة متاما

غرب ومل نتوقف كنا متحمسني ألن الطريق جيد وأردنا واصلنا السري حىت دخل امل, احلشائش يزرعون الكسافا والذرة وغريها
, وقد حل الظالم يف الغابة وبعد فترة وجيزة ظهر لنا شيئ أبيض متحرك يف وسـط الطريـق  , معرفة اية املساحات احملروقة

اهللا كثريا لرؤيتنا شكرنا , "ياسالم على الصرب", البشر ينوأسرعنا إليه فإذا هو رجل من ب, فتوقف, "من هناك؟"فرفعنا أصواتنا 
فحمدنا اهللا ألننـا يف منـاطق   , وسلمنا عليه فرد علينا بسالم املسلمني, يوما فقدنا االتصال بالبشر 12أحدا من البشر فمنذ 

فأكد لنا أننا يف منطقة , "يف أي منطقة حنن؟"ومل نتركه بل سألناه , مث أخربنا أن هناك سد صغري يف األمام جلمع املياه, مسلمة
وكيف أن اهللا أخرجنا من الغابة إىل منطقة آمنة لـيس فيهـا حتركـات    , تعجبنا من اللفة الطويلة اليت عملنها, )ولوميبمك(

, وقد ننا قلـيال , )املاكوما(فأجبناه أننا كنا يف رحلة للبحث عن عن فاكهة , ومن جهته سألنا من أين جئنا, عسكرية بتاتا
يف اجلهة ) مكولوميب(ستجدون قرية "قال لنا , مدينة المو بغارسني على بعد عدة دقائقفأفادنا بأن الطريق الكبري الذي يصل 

فسنشرب , مل نتوقف يومها بل قد ازدادت قوتنا أكثر من أي يوم مضى وكأننا ولدنا من جديد, "يا سالم, يا سالم", املقابلة
ركنا مسرعني ومل ميضى ربع ساعة حىت كنا يف مـزارع  وحت, نسينا أمر األمنيات متاما, املاء النظيف ونأكل كما يأكل اجلميع

ومل , وهو طريق ترايب واسع يتم ترميمه يف كل فتـرة , الكسافا وها حنن يف الطريق العام الذي يربط مدينة ممباسا مبدينة المو
والتـآخي  , د تعلمنا الصربلق, إا قدرة اهللا على العباد, "خيرجنا اهللا من أمجل األماكن؟, أبعد كل هذا التيه", نصدق ما نراه

وذفرت أعيننا جيمعا فبكينا كاألطفـال املشـتاقني ألمهـام    , ومل نكد نصل إىل الطريق حىت سجدنا هللا شكرا, والتحمل
يف هذه اللحظات بالذات عرفنا كيف أن اهللا الذي خلقنا هـو  , إا بكاء الفرح, والغائبني عنهن لفترة طويلة مث عادوا إليهن

لقد أحبنـا بفتحـه   , لقد أحبنا بنصرته لنا, لقد أحبنا بإخراجنا من ظلمات الغابة,  تلك الغابة ومل يتركنا حلظةالذي راعنا يف
, هذه الدنيا اليت ال تساوي جناح بعوضة وال تساوي شيئا يف ملكوت اهللا قد سخرت لنا بفضله سـبحانه وتعـاىل  , الدنيا لنا

إنه اهللا الذي إذا آمن به العبد بصدق وجده , مث من املرض مث من شر اجلواسيسكيف يعقل أننا جنونا من السباع مث من اجلوع 
مل نترك الوتر أبدا عندما كنا يف الغابة كما , لقد علمنا اهللا كيف نقترب منه يف السراء والضراء, أمامه يف كل حلظة من حياته

لقد شعرنا وحنن يف الغابـة أننـا يف   , لسنن املؤكدةفهي خري من الدنيا وما فيها وهي من ا, مل نترك ركعيت الفجر رغم تعبنا
لـذا كنـا   , إنه إمتحان من اهللا وأراد منا الصرب ولواله ملا صربنا, إمتحان عظيم ومل نشكو املتاعب بل نظرنا إىل األمر بإجيابية

نا من البشر وهـي مـن   إن, ننظر إىل األشجار واحليوانات والطيور والوديان وكل شيئ أا تسبح اهللا فهي ميسر ومسخر لنا
هي ال تساوي شيئا بالنسبة للكون وأعين الكواكب والنجوم وما يسمى بنظام , إن الدنيا اليت حنن فيها وأقصد األرض, اجلماد
إننا كبشر ال نساوي ذرة مقارنة باألرض فكيف بالكون أو , وهذا األخري ال يساوي شيئا عند كرسي الرمحن وعرشه, الفلك
إنين أتعجب من الذين يريدون أن يغوصو يف معرفة مكلوت اهللا وصاروا يشككون يف وجودهم , !وت اهللاوكيف مبلك, الفلك

إننا كبشر مل نكن نعلم ما جيري يف الغابة على بعد عدة أمتار منا فكيف نقدر على معرفة الكيفية اليت يدير اهللا , قبل معرفة اهللا
باليني األوراق على , يف تلك الغابة كانت ختضع ملشيئة اهللا عز وجل إن كل احلركات والسكانات, شأن هذا الكون العظيم

أما حنن بـين آدم  , إن الكون كله يسجد هللا دون إختيار بل باالجبار, إال إذا أذن اهللا بذلك, األشجار ال تسقط واحدة منها
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جعلنا مـن  , سنعبده ونشكره ونصلي لهوعندما علم اهللا يف القدم أننا , فقد اختار كل واحد منا مسريه وكل ميسر ملا خلق له
ال ينبغي , إننا نفهم القدر جيدا ومعناه أن نرد القدر بالقدر, مسلمني وأيدنا وثبت يف كتابه األزيل أننا سنخرج من تلك الغابة

ىل مكـان  مث نطلب اهللا أن يرسل لنا مالئكة لتأخذنا بأجنحتـها إ , "إنه من القدر"أن نبقى يف الغابة ونستسلم للموت ونقول 
بل جيب أن نأخذ باألسباب القدرية اليت أمرنا ا لكي نتمكن من اخلروج وهذا األمر من قدر اهللا ومشـيئته سـبحانه   , آمن

ألننا كنا قبل عدة أيـام يف أعـداد   , لقد تأثرنا خبروجنا وازداد إمياننا بعذاب القرب وعذاب النار والبعث بعد النشور, وتعاىل
, مث يف حلظة أصبحنا يف عامل آخر فقد وجدنا الطريق العام وحولنا املزارع يف كل االجتاهات, أننا أحياء املفقودين واملوتى رغم

ليعلم بعض الـذي  , لقد قصدت يف التحدث عن القضاء والقدر ومشيئة اهللا, )خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي(
وزعموا أن أمريكـا هـي   , )يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم أن اهللا ال(استسلموا للغرب حبجة املؤامرات ونسي هؤالء 

أمل يروا كم (أينهم من هذه اآليات الكرميات , ويظهر أن هؤالء مل يفهموا معىن القدر, واقعة وال ينبغي ألحد أن ينازع القدر
اجلبال وشـيدوا األهرمـات    حفروا, إا أمم قوية وعظمية, )أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل نكن لكم

يا سالم علـى كـالم رب   , )أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون(, أين هم اليوم؟, وعجائب الدنيا
سـنة   100ملاذا ال يرجع ضعفاء النفوس من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل الوراء قليال ويتذكروا كيف أن قبل , العاملني

إمرباطورية بريطانية أطاحت بالدولة اإلسالمية اليت حكمت نصف العامل قبلها مث ظنت اإلمرباطورية أا باقية إىل كانت هناك 
سنة كانت هناك ثورة شيوعية اكتسحت العامل بإيديولوجيتها مث مـا   90وملاذا ال يتذكر هؤالء أن قبل , قيام الساعة فزالت

أقول وليعلم اجليمع أن الشباب الذين كـانوا يف  , ة اإلنسان وهو فطرة اإلسالملبثت أن اارت بسبب ضعفها يف مقارعة فطر
فـال ينبغـي للمسـلمني أن    , الغابة قد شاركوا ولو بطلقة واحدة يف ايار االحتاد السوفييت وظهور اجلمهوريات اإلسالمية

لقة هنا وطلقة هناك وسنجد اإلمرباطورية ط, "ال حتقرن من املعروف شيئا"وال ينبغي هلم أن يصغروا من املعروف , يستسلموا
إننا على احلق وعندما نأخذ باألسباب , )وال نوا وال حتزنوا(, األمريكية والصهيونية قد اارت وتلك هي سنن اهللا يف الكون

ه اآلية هذ, )وعداهللا الذين أمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض(, الصحيحة فنحن أوىل بالنصر من غرينا
وسيتحقق الوعد من جديد إن , قد حتققت يف عدة مراحل من مراحل انتشار اإلسالم بعد الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم

التزم املسلمون بالشروط وهي اإلميان والتقرب إىل اهللا بالعمل الصاحل ويشمل ذلك احلكم بكتاب اهللا وحكمة حممد صلى اهللا 
هـذا واهللا وهـن   , أما النهوض بالدنيا والظن بأن احلداثة كفيلة الخراج املسلمني من التيه والذل, املتمثلة يف سنتهوسلم عليه 
هل , كانت هناك إمرباطوريات قبل أمريكا, أينهم اليوم؟, فإن من كان قبلنا كان أكثر منا قوة وماال وآثارا يف األرض, ووهم

وملاذا هزمت الدولة العثمانية؟ اجلواب واضح , اهللا عليه وسلم وآخرها كانت بيد أمة حممد صلى, سأل بعضنا أين هي اليوم؟
, أما الداخلي فإن املسلمني مل يعدلوا فيما بينهم فهذا من بوادر زوال رحيهم كما ذكر اهللا ذلـك , داخلي وخاجي, وبسببني

وا يف امللـك والـدنيا   وال خيفى على أحد أن العرب بالذات وبعض الذين طمع, فأي تنازع لدى املسلمني يؤدي إىل ضعفهم
هم من سامهوا يف إظهار النعارات اجلاهلية و جيشوا اجلماهري للقومية العربية واستخفوا بعقول املسـلمني مث  , واحلكم ال غري

مث مل يلبثوا أن دارت الدائرة عليهم , ساعدو الطرف اخلارجي ورحبوا به يف ديار املسلمني وأسقطوا الدولة اإلسالمية بأيديهم
وإىل يومنا هذا مل نرى أي جدية يف حتقيق وحـدة أمـة   , زء الكافر املستعمر بالد املسلمني بعد أن أراد املسلمون ذلكفقد ج

ئمـة الـدول   ليس ملوك الطوائـف أو أ حممد لكي يتوىل أمرها خليفة راشد حيكمنا كما حكم اخللفاء الراشدون من قبل و
اخلليفة فلم يظهر بعد وسيظهر دون شك إن توفر الشروط الالزمة وسـيمهد   أما, اإلسالمية املتتالية فهؤالء هم ملوك ال غري

وسنتحد حتته ملصلحة الدنيا كلـها ألن اإلسـالم للعـاملني ولـيس     , ونزول عيسى عليه السالم, لظهور املهدي عليه السالم
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مشيئته للعبد املسلم والكـافر  إنين أتكلم عن األسباب فمهما كانت صغرية فهي تساعد يف تقريب معية اهللا و, للمسلمني فقط
  ). كل مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك(على سواء 

هل , حترينا كيف سنواجه العامل؟, عندما وصلنا يف ذلك الشارع الكبري كانت الساعة تشري إىل السابعة والربع مساًء
هللا من السباع يف الغابة اليت ندعي كلنـا أن  لقد جنانا ا, أم مواجهة شياطني اإلنس الذين يرعبون الناس؟, البقاء يف الغابة خري
وإن سألتين , لقد جربنا الغابة, فقانون البشر اليوم أسوء من قانون الغابة, وأظن أننا مل نعطي للغابة حقها, قانوا خاص وقاس

, وبغرام, نة مثل غوانتناموأو أقع أسريا مث أرمى يف السجون اجلهنمية املعف, أختار بني البقاء فيها حىت ألقى اهللا وهو راض عين
فسأختار , "حماربة اإلرهاب"والسجون السرية املنتشرة يف الدول العربية اليت تشارك أمريكا يف حرا ضد أبناء اإلسالم باسم 

 أما يف السجون اجلهنمية التابعة, إن يف الغابة رمحة وذكر هللا وعبادة وحب وتضرع وإنابة وكل أنواع الطاعات, اخليار األول
, آمـني , للمخابرات العاملية برئاسة أمريكا فال رمحة فيها وأسأل اهللا أن ال جيعلين أسريا هلؤالء نعوذ بك اللهم من قهر الرجال

وليس , وكذلك الشرطة العاملية, مل أنسى أبدا أنين مطلوب لدى أكرب دولة يف العامل, فكرنا كثريا كيف سنواجه العامل ببشاعته
سـرا  كما قرروا , م1997فقد هامجوا بيتنا يف نريويب سنة ,  دافعت عن نفسي فهم من بدأوا باحلرببذنب ارتكبته بل ألنين

وحنن أمـة  , م1992كما استمروا يف جتويع وقتل الشعب العراقي منذ , م1996ه سنة مشروع إغتيال الشيخ أسامة وإخوان
, وليس بيين وبني أي أمريكي عدواة شخصية, رق أفريقياكاملة ال نؤمن بالتجزئة لذا دافعنا عن أنفسنا لضربنا مصاحلهم يف ش

إننا يف صراع بني حق وباطل إننا نواجه إدارة فاشية تريد إذاللنا وقهرنا وحنن نـأىب  , هذا األمر ال أعرفه يف أجنديت اجلهادي
العملية اليت اسـتهدفت  وكذلك مل أنسى أن املوساد تطاردين أنا واألخ يوسف الترتاين وأبو وفاء بسبب مشاركتنا يف , ذلك

وحنن نواجه كل هؤالء األعداء بإمياننا باهللا , إننا مل ننسى ذلك كما أن هناك نشاط صهيوين كبري يف كينيا, الصهاينة يف ممباسا
  .لذا كان جيب علينا االنتباه ملا بعد خروجنا من الغابة, بعد أخذنا باألسباب

  

  ما بعد التيه
  

وبقيت أنـا واألخ يوسـف يف   , بو وفاء املزارع ويطلب من أصحاا بعض الطعاماتفقنا بسرعة بأن يدخل األخ أ
رجع إلينا أبو وفاء بيدين . وتركنا جالون املاء فيه ألننا لن حنتاج إليه حسب معرفتنا باملنطقة, الشارع وجلسنا يف كوخ صغري

وهي آخر نقطة , )موكوي(م أنه يريد ايريد؟ فأجوقد سألوه أين , "إم ال ميلكون طعاما وقد خافوا مين"وقال لنا , فارغتني
قال لنا يوسف الترتاين , لقد تاه عقولنا يف هذه الفترة ونسينا متاما أين حنن, برية قبل ركوب املراكب املتجهة إىل جزيرة المو

لكننـا مل نكـن   وتعجبنا من األمـر  , مكولوميب"وحنن نتواجد بالقرب من قرية , "إن قرية مكولوميب قبل موكوي مباشرة"
األمر علينا فقد ظننا أننا سـنجد   لطلقد اخت, لذا اتفقنا أن نسري إىل الغرب بدال من الشرق, متأكدين من توضيحات يوسف

وقد قال لنا األخ يوسف أن موكوي , قرية موكوي بعد عدة دقائق يف إجتاه الغرب ومل نعرف أننا نسري للوراء بدال من األمام
وحتركنا من أجل أن نصل بسرعة إىل موكوي وال ندري أننا نبتعد أكثر فأكثر فنحن متجهـون إىل  , ال تبعد بضع كلومترات

لقد مرت جبانبنا سيارات حكومية ومل نكن خناف من شيئ فلن جيرأ أحد ولو كـان  , بدال من السري باجتاه المو" ويتو"قرية 
ويف ونفـس  , فهم خيافون كـثريا , يسأل أحدا عن هويتنا عسكريا أن يرتل يف مثل هذه املناطق املشهورة بقطاع الطرق و لن

الوقت كنا نتذكر بأن اجلاسوس الذي تعرف علينا ميكنه أن يعطي أوصافنا وعددنا بالضبط لذا كان علينـا التحـرك حبـذر    
ـ , وظننا حسب معلومات يوسف أن موكوي تأيت بعد مكولـوميب , بدأنا نسري إىل إجتاه ممباسا بدال من المو, شديد ينا مش
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, مرة ومنذ تركنا كيونغامث مسعنا ألول , اذات فهي يف العمق وليس جبانب الطريقمومشينا إىل أن اقتربنا من قرية مكلوميب حب
األذان إال ملصـلحة   ومل يشـرع , انات والكون شؤونولآلذان يف البيئة واحليو, ذان صالة العشاء وسررنا بذلك كثريامسعنا أ

استمرينا يف املشي وتركنا قريـة مكلـوميب وراءنـا    , ويكفي أن الشياطني تفر إذا أذن املؤذن, اسكبرية جيهلها الكثري من الن
مث بدأت أسأل نفسي إن كنا قد اختذنا , وواصلنا السري إىل التاسعة مساًء وقد تعبنا ومل نقترب من أي قرية وال نرى أثرا ألحد

  ,فسألته, وكان الرد بالنفي, ذهب إىل مكولوميب من قبل وهنا سألت األخ يوسف التزاين إن كان قد, املسار الصحيح
  "كيف عرفت أا قبل موكوي؟, مادام مل تذهب إليها" -
  ألنين عندما كنت أسافر مع زوجيت من المو إىل ممباسا كنا نسمع مكولوميب قبل موكوي, لقد ختيلت ذلك -
  ,:وتدخل أبو وفاء وقال, "وميبهي موكوي وليس مكول, لكنين أظن أن أول قرية بعد جزيرة المو" -
إنين ال "فتدخل يوسف , "فكيف حنن اآلن قد سرنا أكثر من ذلك, كيلومترا من البحر 5أظن أا ال تبعد سوى " -

  ,فقلت له, "أتذكر جيدا فقد غبت فترة طويلة
, إىل قرية مكولـوميب  مث نرجع, أرجو أن نتوقف ونستخري اهللا على اإلجتاه اجلديد, مادام لدينا شك يف ما نفعله" -

لـذا مل نرتـاح   , لقد شككت يف األمر ومها كذلك, "مث بعد ذلك نستفسر األمر ونفكر فيما سنفعله, وحناول أن جند طعاما
وجدنا مكانا لوضـع الفحـم   , وبعد االستخارة رجعنا إىل مدخل مكولوميب وكانت الساعة تشري إىل العاشرة مساًء, ملسارنا

مث رتبنا قصة طريفة وقصرية مع , غرفة جلوس للمسافرين وتشبه احملطة إن جاز التعبري فجلسنا هناك واألغراض وهي عبارة عن
عاد إلينـا األخ ومعـه   , وبعد نصف ساعة من الغياب, شلن كيين 200فتحرك فورا ومعه , أيب وفاء لكي يتحرك إىل القرية

من طعام قومي وال أختارها أبدا عنـدما   وليس) سيما(ا رة املطحون ويسموفقد أحضر عصيدة كينية من دقيق الذ, اخلريات
كان الطعـام يف داخـل   , وبعض القطع من الدجاج, وأحضر معه أيضا مرق الفاصولية بالنرجيل, أكون يف ظروف االختيار

يف حيـايت   إنين مل أتذوق, "ياهلا من ليلة سعيدة", وقليل من امللح ونصف ليمون, واملرق يف داخل علبة بالستيكية, بالستيك
لذا من الطبيعي أن يصـبح  , يوما 12والسبب بسيط وهو أننا مل نأكل منذ , كلها طعام أحسن وألذ من تلك العصيدة واملرق

ألن العائلة املالكة للدكان مل , مل يتمكن األخ من إحضار الشاي, الطعام الذي ال أشتهيه يف حيايت هو األفضل على اإلطالق
وعنـدما  , بل يستخدم أهلها املولدات, والقرية الصغرية ال تتوفر فيها الكهرباء احلكومي, الليلتكن جاهزة خلدمة ضويف يف 

إا كباقي عائالت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت , وصل األخ إليها كان أهلها مشغولني يف متابعة املسلسات التلفيزيونية
حد فرمبا هم خري منا وإن أهل البيت الذين طبخوا ذلك الطعـام يف  وال نعيب يف أ, اشتغلت بأمور فرعية وجتاهلت األولويات

ومثل هذا الفعل الصغري يف نظر البعض يدخل أهل , تلك الساعة من أجل غرباء ال يعرفون أصلهم من فصلهم هم من الكرماء
لقـد  , ة والسـالم ه الصالأو كما قال علي, "فمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فيلكرم ضيفه", ذلك البيت اجلنة بغري حساب

فكيف مبسلمة أطعمت جائعون وأبناء السبيل ومسلمون وجماهـدون وعـابروا سـبيل    , يف اجلنة بسبب كلبدخلت امرأة 
إننا مل نظهر أبدا فاحملطة تبعد , رغم أا مل تكن تعلم من ختدم, ومهاجرون وفارون بدينهم؟ ال شك أن ذلك من عزم األمور

عندما , كيف اآلن؟, يا اهللا", لقد أكلنا وأكلنا وأكلنا وامتلئت بطوننا ومل نقدر على احلركة, تر تقريباعن القرية حبوايل كيلوم
ومل نقدر على احلركة فقـد  , لقد أكلنا كثريا ومتتعنا يف تلك الليلة, "جعنا اشتهينا الطعام وعندما شبعنا ال نقدر على احلركة

سألناه عـن  , وفاء من جديد إىل القرية وأحضر لنا املياه الصايف وبعد أن شربنا مث ذهب األخ أبو, متددنا على مسطبات احملطة
فأكد لنا أا بالقرب من مدينة المو وقد أكد , املعلومات املتوفرة عن قرية موكوي اليت نريدها من أجل ترتيب أوراقنا وأمورنا

ك التقدير وطبعا جيب أن نتجـه للشـمال الشـرق    وفرحنا لذل, كيلو 30له شاب يف القرية أا تبعد عن قرية مكلوميب بـ
وكنا قد تعودنا , ساعات 6وحسب حساباتنا فسنقطع املسافة يف دفعة واحدة إذا وصلنا السري ألكثر من , ونقصد مدينة المو
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أبو وفـاء   عاد األخ, ورتبنا جدولنا بأن نتحرك يف منتصف الليل بالضبط, على املشي لذا اتفقنا أن نستمر يف السفر إىل الفجر
واسـتخرنا اهللا علـى اخلطـة    , استرحنا يف تلك احملطة وصلينا فيها, إىل القرية ومعه األخ يوسف ليعيدا ألهلها أواين الشرب

اجلديدة وهي الرتول إىل موكوي وعدم البقاء يف مكولوميب ألا صغرية كما أننا ال منلك أموال كينية لقطع تذاكر الباص اليت 
ومل نعرف أن املسافة احلقيقـة  , لذا جيب أن نتحرك هلناك بدال من البقاء يف هذه القرية الصغرية, دمة من المومتر أمام احملطة قا

وهكذا استرحنا لكي خنفف عـن  , لقد تصورنا أننا سنصل إىل مدينة موكوي يف الفجر حسب سرعتنا, هي أبعد مما قيل لنا
  . بطوننا ومننا قليال حىت منتصف الليل

وعنـدما مررنـا   , ا أنفسنا واستخرنا اهللا من جديد مث حتركنا من قرية مكلوميب متجهني إىل الموبعد ذلك شجعن
مل نرتح يف ذلك اليوم فمنذ , أخذنا جالوننا الذي تركناه فمازلنا يف السفر واملشوار طويل, بالتقاطع اليت خرجنا منها ألول مرة

القرية وبعد منتصف الليل واصلنا السفر بنشاط فقد ازددنا قوة بسبب الطعام التاسعة عندما تركنا الغابة توقفنا قليال للطعام يف 
ولن يصدق أحـد  , وضغطت عليه بأن يستمر يف املشي, ولكن قد تعب األخ يوسف كثريا بسبب الدمل, وأسرعنا يف املشي

رك يف هذا الطريق بالليـل إنـه   وحىت السيارات ال تتح, أننا مشينا يف ذلك الطريق الذي ال يتحرك فيه أحد من البشر بالليل
ولكننا مل نكن خنشى من خملوقـات اهللا كمـا سـبقت    , حمظور والسبب هو أنه ملجأ كبري للجواميس الوحشية اليت اجم

لقد فوجئنا بعد ساعتني من املشي بأنوار صغرية من بعيـد وكـثرية   , إننا يف سبيل اهللا وال خناف غري اهللا, وتكلمت عن ذلك
كانت كثرية , مث بدت كالكشفات الصغرية وعندما اقتربنا تبني لنا أا جواميس بالعشرات, وخففنا السري, وتعجبنا من ذلك

قل ال إله ", فقلت أليب وفاء, تراجع يوسف وكذلك أبو وفاء للخلف قليال ليخرباين باألمر, وهي تقف يف وسط الطريق, جدا
وكان معه الكشاف الصغري فقلنا له بأن ينوره لعلى اجلـواميس حتسـبه    ,"إال اهللا وتقدم وال تتراجع فنحن سنمر إن شاء اهللا

وكانـت  , وعندما نور الكشاف مسعنا صوتا فظيعا نتيجة للهروب املنظم والسريع على طريف الطريق, سيارة فتخاف فتهرب
فوضى وضـجة وحركـات   مسعنا , مل نسمع إال ضجة قوية من املياه وحركات سريعة وأصوات غريبة, املياه يف كال اجلانبني
وكنا نستريح بعد كل ساعة ونتناوب يف محل الشنطة , لقدمحدنا اهللا أن تلك اجلواميس هربت ومل امجنا, جري وما إىل ذلك

ويف احـدى  , "احذر من اجلـواميس "وكانت احملميات املخصصة للجواميس واضحة وهناك الفتات مكتوبة , اليت ا الربيتا
قمنا واستمرينا يف املشي وكان الطريق واضح بسبب , كريهة بشكل فظيعازها أكرمكم اهللا فهي جلسنا على براالستراحات 
مل نكـن  , وظننا أا قرية موكـوي , واستمريا يف املشي إىل الساعة الرابعة فجرا ورأينا أنوار ساطعة من بعيد, كربه ووسعه

, غت أصوات املياه على كل شيئيرتل منه املاء بشدة وقد ط د صغريوعندما اقتربنا من األنوار ظهر لنا س, نعرف املنطقة جيدا
توقفنا قليال عندما أصبحنا بـالقرب  , وكلما اقتربنا من األنوار نقلل ألننا ال نعرف ما بالضبط ماهي, تعجبنا من املنظر اجلميل

وحنـاول   تيش عسكرية سأرجعفإن كانت نقطة تف, سأتقدم لألمام أوال"وقلت هلم , منها وطلبت من اإلخوة البقاء يف اخللف
وهكذا تقدمت إىل األمام شـيئا  , فقد تعودنا على ذلك سندخل املسنقعات وخنرج بسالم بعد فترة ,"أن نتجاوزها بااللتفاف

فقد مررت ببيت كبري , مث تبني يل أن مصدرها نقطة إتصاالت, فشيئا وكلما اقتربت من األنوار يظهر يل املنطقة بشكل جيد
وهي منـورة طـوال   , )تليكوم(, املرتفعة وبداخلها عمود إتصاالت طويلة خمصصة لشركة االتصاالت الكينية حماط باجلدران

لـذا  , فهي حترس من الداخل فقط, حمطة عادية ومل يكن هناك أحد يف اخلارجأا , دات ومحدت اهللا كثرياالليل وبفضل املول
كان هذا اليوم األكثر تعبا من بني مجيع أيـام مسـريتنا   , يف مسريتناففعلوا واستمرينا , أعطيت اإلشارة للشباب بأن يتقدموا

فنحن يف السـاعة  , ورغم عزمنا يف التقدم إال أننا بدأنا نشعر أن القرية ليست قريبة, ولكننا عزمنا أن ال نتوقف إال يف القرية
فكل قرى الساحل مشهورة , البعد عنها فعرفنا حينها أننا بعيدين كل, اخلامسة والنصف ومل نسمع صياح الديوك وال األذان

لذا صلينا الفجر مث اخترنا غابة كثيفة جدا ودخلنا إليها ومل نبعد سوى مخسـة أمتـار مـن    , برفع اآلذان باملكربات الصوتية
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م قد أل, وهذا ما يفعله قطاع الطرق الكينني عندما يسرقون الناس فهم ال يهربون بعيدا, فلن يتمكن أحد من رؤيتنا, الطريق
أصلحنا املكان بسرعة مث ربطنـا  , فهؤالء ال يتعبون أنفسهم يف الدخول يف املتاهات, درسوا جيدا نقاط ضعف اجليش الكيين

  .واستغرقنا يف النوم إىل الظهر, الناموسية
وقد لفت انتباهنا عـدم قربنـا   , وبعد أن استيقظنا جلسنا جلسة تشاورية, م2007-1-23, إننا يف يوم الثالثاء

كيلومترا ومل تظهر لنا شيئا لذا جيب أن نضع خطـة جديـدة    30فقد سرنا أكثر من , أهي قريبة أم بعيدة؟, فتساءلنا, لقريةل
ويتأكـد  , ويدرس الطريق جيدا) موكوي(وهكذا وضعنا اخلطة بأن يتحرك أبو وفاء لوحده إىل , تناسب عدم معرفتنا للطريق

مث يستأجر سيارة من هناك ويرجع إلينا بعد املغـرب ليأخـذنا يف   , تفاف حوهلامن عدد نقاط التفتيش العسكري وكيفية االل
, فاتفقنا بأن خنرج من الغابة ونتجه إليه بعد املغرب ألنه لن يعلم مكان وجودنا بالليل لذا سيستقبلنا يف الطريق, وسط الطريق

قراره وقال يل عن وبعد فترة تراجع , ليفكر وخيتاروقد عارض الفكرة يف أول األمر ومل أجربه على قبوهلا بل تركت له اال 
أمـا  , فشكرناه على استعداده لذلك وقد طلب مىن فنيليت ألا أنظف وحذاءي البالستيكي ألا خبـري , "إنين جاهز للمهمة"

لنا أو حصل هناك ة بديلة إن مل يظهر دسه وقنابله معنا واتفقنا على خطوترك مس, خذاءه فقد متزقت كلها لذا تبادلنا األحذية
ويف الساعة الثانية بعد الظهر وبعد أن بردت الشمس قليال . فاتفقنا بأن نلتقي يف املسجد الكبري بعد صالة الفجر, أي مشكلة

  . وبقينا حنن فيها, استودعناه وخرج من الغابة واجته إىل موكوي
واستخرنا اهللا كثريا لعدة , ن كما نفعل كل يومأكلنا ما تبقى من طعام الليل رغم أنه قد تعفن وشرعنا يف قراءة القرآ

أو نسري إىل القرية بأقدامنا إذا مل يظهر أبو وفاء ووضعنا كل االحتماالت لكـل  , أو نتركها, إما أن جند سيارة فنركبها, أمور
فقد كانـت الباصـات   , يكان علينا أن نتبه أننا ال نسري يف الغابة بل يف طريق عام مير فيه السيارات كاملياه اجلار, املواقف

كما أن اجليش الكيين تستخدم نفس الطريق المـداد قواـا يف   , الكبرية اليت تنطلق من المو إىل ممباسا متر كل عدة ساعات
لقد لفت انتباهنا يف ذلك , كثرية يهكينية فوال ننسى سيارات مؤسسة الرباري ال, القواعد العسكرية املوجودة يف والية المو

مترا من  20فمنذ الساعة العاشرة صباحا وصلت سيارة خاصة الحدى الفنادق يف المو وتوقفت على بعد , جيباليوم أمر ع
ومل تتحـرك هـذه   , مكاننا لتعبئة املياه الصايف اجلاري بقربنا لكي تكرر بعد ذلك وتستخرج منها املياه املعبئة يف القارورات

, سيارة اجليش يف بداية سفرنا كما تذكرنا توقفها عندما دخلنـا يف التيـه   لقد تذكرنا وقوف, السيارة إال قبيل العصر تقريبا
, فاتفقنا أن نلبس مالبس أهل املنطقة وهي الثوب والكوفية السواحلية, وضعنا خطة جديدة ملواجهة بيئة املنطقة اليت حنن فيها

وسيلبس يوسـف ثوبـه السـواحلي    , عناولدي الثوب األسود ولبسه يؤدي إىل ستر سروال اجلرت واألسحلة الصغرية اليت م
ألننـا ال  , األخضر وطقية سواحلية مث نربط الشنطة السياحية اليت ا الربيتا باحدى املاليات لتبدو وكأا ملفوفة زاد املسافر

رب واتفقنا على قصة موحدة لكيفية اإلجابة عن األسـئلة ألال تتضـا  , نستطيع أن جتول بشنطة سياحية مث ندعي أننا فالحني
, وأين تقصدون؟, يكون اجلواب من املزارع, ومن أين أيتتم؟, يكون اجلواب إننا فالحون, فعند سؤالنا عمن نكون؟, األجوبة

وضعنا اخلطة وانتظرنـا  , كما اتفقنا أن أمحل الزاد امللفوف باملالية على رأسي وكأا طعام من املزارع, نقصد قرية موكوي
العشاء مجع تقدمي خرجنا من الغابة تاركينا وراءنا جالون املـاء  وأن صلينا صالة املغرب وبعد , غروب الشمس وقدوم الليل

  .فيها وبدأنا بالسري إىل المو وأملنا بعد اهللا هو أن يوفق أبو وفاء مبا اتفقنا عليه
حتركنا بسرعة حىت وصلنا يف مدخل احدى املزارع ودخل األخ يوسف إليها وطلب من أهلها عن بعض الشـاي  

, "أتريد مدينة المـو؟ "قيل له , وقد كان الرد عجيب, )موكوي(مث استفسر عن الطريق إىل , السكر ومل يكن لديهم شيئو
 5فتعجب صاحب املزرعة الذي أفاده بأن املسافة طويلة وأن موكوي ال تبعد عن المو سـوى  , "أريد موكوي, ال"فأجاب 

و تأيت موكوي ولكننا يف اجلهة املعاكسة وكنا نظن أا قريبة كما قيل وهذا صحيح فنحن نعلم جيدا أن بعد الم, كيلومترات
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, "لن نتراجـع عـن املشـي   , على كل حال سنمشي حىت نصل"وعندما رجع إيل وأخربين باخلرب قلت له , لنا يف مكولوميب
وحنمد اهللا أننا كنا , أن تتوقفمث ظهرت سيارة من بعيد فبدأنا نشري إليها ب, واستمرينا يف سفرنا وقد حل الظالم يف كل الغابة

مل تتوقف السيارة ومرت أمامنا بسرعة وتبني لنا أا شاحنة عسـكرية  , بالقرب من املزارع فهي نقطة معروفة لدى السائقني
وكنا مستعدين أن نركبها لو توقفت لنا فال أحد , ومل نشك أا حتمل معدات عسكرية, تابعة للجيش الكيين وكانت مغطاة

ولكنها مل تتوقف ألن السائق خياف من قطـاع الطـرق وهـم    , نا يف الليل ولن يتعرف علينا أحد يف الظالم الدامسيبايل ب
دقيقة من خروجنا من الغابة ظهرت أنوار متحركة مـن األفـق    45استمرينا يف املشي قليال وبعد , ينتشرون يف هذه املناطق

ت السفر الطويل فرفعنا أيدينا باإلشارة ونادينا السائق واستمر هو باحلركـة  فبدأنا من جديد بايقافها وتبينت لنا أا من باصا
, إننا مزارعون نريد المـو "وقلنا له , وسلمنا عليه, 3ومرت أمامنا مث فجأة توقفت ونزل منها عسكري كيين حيل سالح اجلي

وكان العسكري , "يس لدينا اليوم بطولهل, خليهم يركبوا"ومسعنا صوت السائق يقول , "وليس لدينا نقود أميكنكم املساعدة؟
ولدي العسكر الكثري من املتاعـب مـع   , خائف ألن هذه املنطقة يقتل فيها الكثري من الناس من قبل قطاع الطرق وهي خميفة

وهذا هو سبب ختصيص عسكري لكل باص وتبدأ هذه العملية من نقطة غارسني وتنتهي يف نقطـة هنـدي   , قطاع الطرق
فدخلنا وبدأ أنظـار  ا ألننا ال ندري كيف هو الطريق محدنا اهللا كثري, "اركبوا"وعندما مسعنا كلمة , األمام العكسري وهي يف

كان علينا التعامل مع الشنطة امللفوفة خبفة ألال ينتبه مساعد , اجلميع مصوب إلينا فمنظرنا خميف وظهرنا فعال وكأننا مزارعون
وختطيت بعض الكراتني مث جلست على املمر بـني  , بعد أن صعد األخ يوسفالسائق أا ثقيلة لذا جهدت نفسي ودخلت 

جيويب وقـد بـرزت    وكان هناك أمر آخر يقلقين فقنابلي يف, وقد وضعت امللفوفة حتيت وجلست عليها حلمايتها, الصفوف
لناس بـدال مـن   ولكي أتفادي ذلك وضعت يدي عليها لكي حتتك با, ك يب الناس فيشعرون بصالبتهاوكنت أخشى أن حيت

لقد تبادل مساعد السائق احلديث معنا مشككا يف روايتنا وقـال  , وشرعت اذكر اهللا أن ينجينا فيما بقي من املشوار, القنابل
مث عـاود  , فسـكت , "هل أشكالنا صومالية؟", فضحكت من سؤاله وقلت له, "هل جئتم من الصومال؟", باحلرف الواحد

ملاذا تكثر من الكـالم يـا   ", فقلت له, "وال ندري كيف وصل هؤالء هنا... ملنطقة حربإن يف ا", وهو يكلم الناس, الكرة
والعسكري الكيين واقف على الباب بسـالحه  , "كان عليكم عدم قبولنا", "وملاذ ركبنا السائق إذا كنت مشككا فينا؟, هذا؟

إن هلجتهم هلجة أهلنا يف ", السائقوقال ملساعد , تدخل شيخ مسن على يساري وكان يوسف يقف خلفه, وهو يستمع فقط
وعندما مسعت ذلك من الشيخ , وهذا الرجل كان يقصد أننا جنيد هلجة الباجون, "ليست هذا بلجهة أهل الصومال", "املنطقة

وشكرته على حسن ظنه بنا وهامجت مساعد السائق لكي أسكته وحتدثت , "إننا مزارعون من املزارع القريبة من هنا"قلت له 
أما حنن فمن والية المو اليت تبعد من الصـومال مئـات   , فهذا هو شأنك, إن كنت تظننا من الصومال", اهلجة احملليةمعه ب

ألن اجليمـع  , وأيت كالمي ورغم أنه مل يقتنع بقصتنا إال أنه قد سكت, "الكيلومترات وليست هناك سيارات متشى هلناك
لقـد كانـت   ". فلما اجلـدال إذا؟ , ارة وهي متحركة وسيصل اجلميع قريبايف السي إما"فقد قال له الرجل املسن , أسكته

واملشي إليها حيتـاج إىل  , املشوار إىل المو طويلحسابتنا خاطئة وتبني لنا أن املزارع قد أصاب يف تقديراته عندما أخربنا بأن 
انا أبو وفاء وهو ميشى فاملسافة فعال كنا يف داخل الباص ولكن تركيزنا على الطريق فرمبا نرى أخ, حسب سرعتنايوم كامل 

, وبعد فترة مررنا بعدة نقاط عسكرية وقرى صغرية يسكنها قبيلة البوكومو قبل أن نصل إىل نقطة هندي العسـكرية , طويلة
 لنـا  وتبني, اليت تركناها قبل أن نتيه يف الغابة) بوذاي(وفيها تفرع طريق املؤدي إىل معسكر برغوين والطريق املؤدي إىل قرية 

فعال أننا عملنا لفة طويلة غري طبيعية فقد رجعنا للخلف كثريا مث عدنا إىل نفس النقطة السابقة اليت خططنا للوصول إليها منذ 
نزل العسكري يف التلك النقطة وواصلت الباص سفرها ومل نرى أي أثر , كويفقد كان هدفنا قرية مو, خروجنا من كيونغا

وإدارة , وبعد حني دخلنا قرية موكوي وهي نشطة فهناك إتصاالت وبنك مركزي صغري ومركـز للشـرطة  , لألخ أيب وفاء
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ني أم يريـدون  م مدع1998فقد نشط األمريكان يف هذه املناطق بعد أحداث , خاصة للمخابرات وقسم مكافحة اإلرهاب
قلنا للسائق بأن يتوقف يف القرية ألننا ال نريد مدينة المو اليت تبعد , بناء اجلسور وتنمية املنطقة وهذا ما مل حيصل إىل يومنا هذا

فزوجـة  , كيلومترات فسيرتل اجلميع يف مرسى موكوي مث يركب املراكب إىل المو وحنن ال نريدها ألننا معروفون فيهـا  5
وعندما نزلنا يف قرية موكـوي تغـريت   , كما أنين مشهور فيها لبعض القرابة, ها وهي قد اعتقلت مع زوجيتيوسف هي من
فنحن يف قريـة صـغرية   , فمن اآلن باستطاعتنا أن خنرب أي واحد أننا جئنا من ممباسا أو من المو حسب مزاجنا, القصة متاما

أخذت األغراض وجلست يف مكان ثابت ألال ألفت أنظـار  , حلياةوتتوفر فيها مجيع أشكال ا, ولكنها خطرية يف نفس الوقت
, وذهب األخ يوسف إىل املتجر القريب وسأل عن صرف الدوالر, أفراد الشرطة واجليش املنتشرين بلباس املدين يف كل مكان

وبعـد أن أصـر   , يهافرجع إيلّ وأخربين بأن كل املصارف ترفض فهناك قرار برتول اجلميع إىل المو للصرف وعليه العبور إل
يوسف مع أحد جتار القرية وافق على صرفها ولكن بأقل األسعار وقد وافقت ألننا ال منلك أي عملة كينية وجيـب أن جنـد   
مكان للنوم قبل أن نفكر كيف سنلتقي بأخينا أيب وفاء الذي يبدو أننا لن نراه أبدا إال يف صالة الفجر يف املسجد الكبري كما 

وقـد  , لذا ستتضارب اخلطـط , جنح يف اخلطة فسوف يذهب بسيارة باجتاه الغابة ولن جيدنا يف وسط الطريقفهو إن , اتفقنا
دعوت اهللا يف تلك اللحظة احلرجة بأن يوفقه وجيدنا وأن ال يتعب نفسه يف استئجارها مث يذهب كل تلك املسافات يف الظالم 

... يـا اهللا ", هذه اآلية مرار وتكرارا ودعوت اهللا أن جيمعنا بهكررت , )ملا أنزلت إيل من خري فقري يرب إن(, دون جدوى
دقائق حىت رأيت شخصا يلبس فنيليت وطقييت ويقف أمامي وينظر  5ومل ميضى أكثر من , !"كيف سيفعل إذا ذهب ومل جيدنا

يـا  ", لكنية اليت حيبـها ناديته با, وأنعمت النظر فإذا هو أبو وفاء, وكان يوسف بداخله حماوال صرف العملة, لداخل املتجر
كنت أفكر كيف ", قال يل وهو حزين, ننا افترقنا لسنوات عدةتسم وجاء مسرعا وعانقنا بعضنا وكأفنظر إيلّ وهو يب, "حبار

كنـت  , وقد رجعت اآلن من هناك, وشراء الطعام, وكان علي الرتول إىل المو لصرف النقود, والطريق طويل, سآيت إليكم
, قلت له, "كيف أتيتم؟", وسألين, "إن اهللا قد عرف بصدق نواياك فسهل لك األمر"قلت له , "يكم؟كيف سآت, امحل مهكم

لقد توكلنا على اهللا عندما خرجنا من الغابة وأخذنا باألسباب الالزمة مث ظهرت لنـا شـركة تسـمى    , "مع شركة توكل"
بعـد  "أجابنا , ن كان قد قطع املسافة كلها باملشيوعندما سألناه إ, وهو إسم على مسمى فنحن قد توكلنا على اهللا) توكل(

, لقد تعجبوا منه ألنه يسري لوحده يف مناطق خطـرية جـدا  , "ساعتني من املشي ظهرت سيارة تاعبة للرباري فركبوين معهم
رجع األخ يوسف دون أن يصـرف ألن  , شكرنا اهللا على إخراجنا من الغابة ووصولنا بسالم إىل موكوي ومجعنا من جديد

األخ قد صرف من المو مث توجهنا إىل عمق القرية وقصدنا زقازيقها وجلسنا يف احدى مسطبات البيوت وكأننا مـن أهـل   
وقد مسحناها , )بيالو(القرية الصغرية مث أخرج لنا دجاجة مشوية وبطاطس مقلية وخبز ومشروبات وكبسة سواحلية تسمى 

زبادي من الدكاكني وأن جيد لنا نزال مناسبا حيث سنبقى فيها لـثالث  كلها يف حلظة وطلبنا منه أن حيضر مرطبات وبعض ال
فيـه قـوات مكافحـة    ا نزلنا يف نفس املكان الذي نزل ومن عجائب أمرنا أنن, أيام حىت يرجع لون بشرتنا حلاهلا ولو قليال

ومن مث , ات العظيمة أو أكلتنا السباعاإلرهاب اليت تركت املكان قبل وصولنا بعدة أيام ألا تيقنت أننا قد فقدنا يف تلك الغاب
طت نطاقط تفتيش وهـي ال  ممباسا فيها حتديات كثرية فقد نشألن الرتول إىل , نستخرج أوراق جديدا من المو لألخ يوسف

 فذهب األخ جزاه اهللا خريا مث رجع إلينا وأخربنا أن كل, وكلها تطلب من أهل المو إبراز اهلويات إذالال هلم, حتصى وال تعد
واجتهدنا , من بعد املغرب إىل منتصف الليل فيه املاء وتشغل املولد الكهربائي فتحركنا معه إىل فندق صغري يتوفر, شيئ جاهز

, لقة الوصل بيننا وبني العامل اخلـارجي تيب أوضاعنا فاتفقنا أن يكون حأما أبو وفاء فقد تكفل بتر, يف األكل وتنظيف أنفسنا
وعندما رجـع  , يف قرية موكوي استطاع أن يتصل بزوجته يف مقديشو لكي يعلم بآخر األخبار ويف اليوم األول من وجودنا

إلينا تلك الليلة سألناه عن اإلتصال فأكد لنا نبأ أسر زوجاتنا يف كينيا ونبأ مقتل األخ أبو طلحة السوداين غري أنـه مل يكـن   
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قلنـا  , جرة األوروبية قد اعتقلت وقد تأثرنا من تلك األنبـاء كما أخربته بأن هناك الكثري من العائالت املها, متأكد من ذلك
كانت اجلرائد الكينية ورغم مرور أكثر , لبعضنا جيب أن خنرج من هنا بسالم من أجل أن نعرف احلقيقة عن إخواننا وزوجاتنا

ألول مـرة أن  ذاعة وة وأعضاءها وعرفنا من اإلمن شهر من بداية االنسحاب من مقديشو تتحدث عنا وعن احملاكم اإلسالمي
واخلرب العاجل الذي أخربنا به األخ هو خرب , ومحدنا اهللا على سالمته وسالمة مجيع املسلمني, الشيخ شريف موجود يف نريويب

وكنا نتمىن أن حتكمه حمكمة اسـالمية وليسـت   , فقد مت حماكمته, مقتل الشهيد صدام حسني رئيس مجهورية العراق سابقا
إن االسالم يستطيع أن حياكم صدام وغريه من جمرمي البينتاغون ألن املوضوع لـيس  , ظروف االحتالل سياسية أمريكية حتت

فقد شنق يف يوم فـرح  , أقول نتمىن ولألسف الشديد, ونتمىن لو كان هناك سلطة اسالمية حتكمه, بسيط كما يظنه اآلخرين
أليس عيد األضحى هو , اهيتها لإلسالم قبل كرهها لصداماملسلمون يف عملية أوضحت فيها فريق من فرق األمة اإلسالمية كر

أال جيدر ؤالء الرافضة الذين جتاهلوا كل نداءات األمة باحترام شعائر أمة حممد وتأجيل عملهم ليـوم  , عيد جلميع املسلمني؟
, أعبد الطائفية وال القوميـة إنين مسيته شهيدا من منطلق شرعي فأنا ال , !آخر أم أساءوا إىل أنفسهم قبل اإلساءة إىل صدام

وليس بيننا بني حكام العرب خالف شخصي فمن رجع إىل اهللا فهو من أهله ومن أصر على ظلمه وطغيانه فسوف يلقى اهللا 
كما أن بعـض الـذين يتجـارون    , إن الرجل بين للعام أنه لن يستسلم للكفر العاملي بل قاتل إىل أخر ساعة, قبل أن يتوب

لقد تاب صدام إىل اهللا ولو قتـل  , بات هم الذين مكنوا أمريكا من الدخول للعراق وفعل األفاعيل يف أبناءهابالقدس يف املناس
, وقد قتل حدا وهذا يكفي أنه شهيد وقد ذهب دمه فداء لكل أفعالـه , الكثري من الناس فأبواب اهللا مفتوحة على كل التائبني

وقد قتل مسلما ألنه تشهد بشهادة أن ال إله , يع أن حيرم أحدا من رمحة اهللاوليس هناك أحد يستط, فهذه فائدة احلد يف الدنيا
إالاهللا حممد رسول اهللا وحنسبه وال نزكي على اهللا أحدا ومقتله درس لكل الذين تشبتوا بالكراسي والذين يصلون إىل السلطة 

ة ليقتلوا أكثر من مليون عراقي بعـد صـدام   بدماء املسلمني وال خيفى على أحد أن الذين جاءوا من على الدبابات األمريكي
مل نعلـم بتنفيـذ   , والعراق مليئ مبثل هذه التجارب يف مر العصور, سوف حيكم التاريخ عليهم وسيعدمون كما عدم صدام

ويبدو أننا رجعنـا  , إعدامه أثناء وجودنا يف كيسمايو وكنا مشغولني باالنسحاب كما ذكرت فلم نصلي العيد بسبب احلرب
يف تلك الليلة وصلت جمموعة من العساكر للفندق ليس للبحث .  لكي نعلم بكل تفاصيل ما فاتنا أثناء وجودنا يف الغابةللعامل

عنا بل لالستراحة بعد سفر طويل وقد حكى هذا العسكري عن معاناته فالطريق مليئ بقطاع الطرق وكنا نسمعه من داخـل  
  .ة الفجر قام ورحل لكي يصاحب باص جديد يف رحلة جديدة كالعادةومل نبايل به بل مننا بسالم وبعد صال, غرفنا

م وبعد صالة الفجر اتفقنا مع األخ على كل تفاصيل عمليـة الـرتول إىل   2007-1-24يف يوم األربعاء تاريخ 
من المو إىل ويدرس إمكانية إجيار قارب ينقلنا , وقد كلفناه بأن يرتل إىل المو ويستخرج بطاقة جديدة ليوسف, ممباسا بسالم

وذهب , كما طلبنا منه معرفة حقيقة النقاط العسكرية يف الطريق ما بني المو وممباسا, ممباسا ألن ذلك أأمن لنا من طريق الرب
وقد عرف , ذلك حبجة التعبنا صاحب الفندق ألننا طلبنا منه إىل المو أما حنن فقد مننا يف ذلك اليوم طوال النهار ومل يزعج

رجع إلينا األخ وشرح لنا تفاصيل مهمته وقد وفق يف طلب البطاقة ولكـن  , نا من سفر طويل وجيب أن نرتاحأننا حبارون جئ
خلميس واجلمعة يف أمضينا يوم ا, جيب أن ينتظر ليومني وأعطيناه املهلة لذلك لكي نأخذ جبميع األسباب قبل التوكل على اهللا

ويف اليوم  ,مالبس وأحذية يتصل بزوجته يف مقديشو ملعرفة آخر األخبار منشراء ما يلزمنا القرية وكلما نزل األخ إىل المو ل
اجلمعة تأخر كثريا يف الرجوع وقد قلقنا من ذلك وعندما جاء أخربنا أنه ال سبيل للرتول إال عن طريق الـرب ألن املراكـب   

واستخرنا اهللا سـبحانه  , ياه الكينيةاحلربية األمريكية حترس كل الساحل وتتعب الصيادين وتتدخل يف كل صغري وكبري يف امل
وقد عملت جلسة أمنية صغرية معهما وشرحت هلم الطرق الصحيحة يف التخفـي  , وتعاىل يف الرتول إىل ممباسا عن طريق الرب

وقلت هلم أننا سننفصل رد وصولنا إىل ممباسا ويذهب كل واحد منا يف سـبيله قبـل أن   , يف املدن وعدم لفت انتباه األمن
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وقد نصحتهم بأن ال يتصـال بعائالمـا أو   , تقي يف الصومال من جديد وقد فعلت ذلك من أجل ختفيف أي خسائر بيننانل
ألن األمن الكيين يستخدم بعض طلبة علم من السلفية اجلديدة والصوفية يف مواجهة , يظرها يف ممباسا بأي حال من األحوال

كما نصحتهم على جتنب الشـباب املـتحمس للجهـاد    , عدة أو مل يكنأي شاب حيمل الفكر اجلهادي سواء كان من القا
سيستنفر مجيع القـوات املسـلحة    ضية اليت ستنظم يف ممباسا وبال شكوبالذات يف هذه املرحلة احلساسة فهناك األلعاب الريا

ا جيب أن نكون حذرين والشرطة واألمن العام واملباحث وشرطة مكافحة اإلرهاب يف كل شرب من ممباسا من أجل إجناحها لذ
فوصولنا نصر لنا ولو أردنا أن خنرب األلعاب كما يدعون فال أحد يقـدر يف منعنـا   , من كل خطوة بعد وصولنا إىل ممباسا

لقد استأذن من األخ أبو وفاء بأن يسـتمر يف  , ولكنها كلها دعايات من أجل إخافة الناس وانتهاك حقوق املسلمني يف ممباسا
ذنت له بعد أن أكدت له عدم التعامل مع احلواالت الرمسية فأ, دوالر هلا 400لكي حيول مبلغ   الصومالاالتصال بزوجته يف

ل أو استقبل أكثـر  يف كينيا ففيها اجلواسيس الذين يعملون حلساب اإليف يب آي وحيولون املعلومات املتعلقة بأي شخص حو
هذه املسئلة وقلت له بأن ال يستقبل أي مبلغ من اإلخوة ومن  لقد حذرته من, دوال سواء من الصومال أو غريها 1000من 

فلـيكن  , وأرادوا إرسال أي مبلغ لنا, إذا اتصلت بالشباب"قلت له باحلرف الواحد , أي مكان ألن ذلك سيؤدي إىل إعتقاله
سليمه يدا بيد وليس شرحت له بأن يفهمهم أن الوضع صعب وجيب أن يسافر األخ من مكانه إىل كينيا لت, "بالتسليم اليدوي
إن , ألن ذلك كفيل بأن يشك الناس فيـك , ال تستقبل بأي حال من األحوال أموال من اخلارج"قلت له , عن طريق احلوالة

وقد تفهم أمري ووصيت يوسف بأن يرجع بسرعة إىل عائلته يف الصومال رد معرفة أن , "كل شيئ يف ممباسا مراقب حاليا
فقد حتدثت املعلومات عن سيطرة احملاكم من جديد على تلك املناطق , ط احلدودي وهذا ما تبني لناالوضع قد استقر يف الشري

ومبسـاندة مـن   واملراكب مكثت القوات اإلثيوبية اليت أنزلت عن طريق الطائرات , يوما من إستيالء اإلثيوبني عليها 21بعد 
وقد عاد إليها الشباب مـن جديـد   , عدم قدرا على السيطرةالقوات األمريكية مكثت يف كيامبوين ثالثة أسابيع مث هربت ل

لة اخلروج من كينيا لتخفيف الضغط وقد قررت بأن أتصل باإلخوة يف أفغانستان بأي وسيلة وحماو, هذا ما كنا نؤكده دئماو
  .على املسلمني
ا رحلة ما بعد الظهر وقد اخترن, م إنه يوم السبت ونزل األخ إىل المو لكي حيجز لنا تذاكر السفر27-1-2007

وحنـن  , ألنه أفضل لنا ألن الضباط الذين يهتمون مبراقبة الناس يتعبون يف هذه األوقات ويرتاحون بعد عمل شاق طوال النهار
أردنا أن نأخذ جبميع األسباب مث نتوكل على اهللا الذي هو من يقرر وكل شيئ بيده ونواصينا بيده ولن يتخلى عنا أبدا فهـو  

, لذا مل نتراجع ورغم معرفتنا أن البلد كلها تبحث عنا ألننـا مـع اهللا  , ن الغابة لكي يوصلنا إىل مرادنا بسالممن أخرجنا م
والنصـف   12يف الساعة الـ, قمنا حبلق رؤسنا وتنظيف أنفسنا جيدا, انتظرنا األخ وقد تأخر كثريا من أجل أوراق يوسف

من جديد على السفر بالباصات ولبسنا مالبسنا اجلديد ونظارات مشسـية   وصلينا صالة اجلمع واستخرنا اهللا, عاد إلينا األخ
جديدة واستلم األخ يوسف بطاقته اجلديدة مث ودعنا صاحب الفندق واجتهنا للباص ودخلنا فيه وكان هناك بعـض السـياح   

حرصنا أن ال يتعامل األخ فنحن , األوروبيون وقد استرحنا لذلك ألنه يعين أن العدو مل يعرف بنا وليس هناك أي فخ منصوب
  .يكفي أننا مطلوبون, أبو وفاء بأي شخص يعرفه يف المو ألننا ال نريد أن نسافر ويف قلوبنا وسوسة أمنية

واآلن ومادمنا داخل الباص سأحتدث عن اخلطة الـيت  , حتركت السيارة ودعونا اهللا ان يوصلنا بسالم دون مشاكل
أن ال يرتل أحدنا من السيارة إن كشف عن هويته بل يبقى فيها وسنجرب السائق على فقد اتفقنا , وضعناها ملواجهة أي طارئ

وحنن نعلم جيدا الغابات فقد كنا فيها , ونتحرك ا إىل حيث األمان, مواصلة السري بالضابط الذي دخل أو كشف عن أحدنا
ل أمن وغريه يف مواجهتنا بالسالح فسـنقتله  أما إذا جترأ أي رج, وسنرتل يف أي مكان آمن ونترك السائق والركاب يف حاهلم

فأنا أمحل هوييت الكينية وكذلك يوسف أما ألخ أبو وفاء فال , كان خيار إظهار اهلوية يف املرتبة األوىل, بال تردد وعلى الفور
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, عن أنفسـنا وإن مل تنفع اهلويات فاملسدسات جاهزة للتعريف  , بالفطرة ولن يشك أحد أنه كذلكحيتاج إىل هوية فهو كيين
حتركنا بسالم وأثناء السفر . جلست أنا ويوسف يف كرسي واحد وجلس أبو وفاء خلفنا وعلى املسرية وعلى بعد صف واحد

لقد مررنا بالنقطة اليت خرجنا منها للعامل وهي نقطة مكلوميب وقـد  , كنا نرى تلك الغابة العجيبة اليت عشنا فيها ليايل آمنني
طُلب من أحدنا أن يرجع إىل التيه ويبدأ من الصفر ويكون حوله الكامريات ومائدة مـن األطعمـة   ولو , نظرنا لبعضنا فرحة

ال أظـن أن أي جنـدي   , إذ أن املياه هي احلياة بأكملها, ملا قبل ذلك, املفروشة من البداية إىل النهاية دون أن يتوفر له املاء
ومررنا كذلك بكل النقاط العسكرية بسـالم  , هللا على منه وكرمهواحلمد, متمسر يقبل أن يدخل يف االمتحان الذي مررنا به

فهي األكثر خطورة وهذه القرية قد ذكرـا كـثريا ألن   , )ويتو(ومل يدخل أي ضابط يف الداخل وكانت أصعبها نقطة قرية 
ة فيها نظـرت مـن   وعندما وقفت السيار, األخ األسري حممد عودة الفلسطيين متزوج منها وكنت أتردد إليها يف التسعينات

نظرت إىل صوري وخلعت قبعيت لكـي أقـارن   , الشباك فإذا هي صوري وصور يوسف الترتاين معلقة يف مدخل قسم األمن
بعد فترة وجيزة حتركنا منها , تشبهي ا وضحكت يف نفسي ومل أخرب يوسف باألمر ألال أقلقه فقد كان يستمتع بأكل اللب

واصلت السيارة سفرها إىل غارسني وفيها تبدأ الطريق , ول إلينا وهذا من فضل اهللا عليناومل يتجرأ أحد يف أي نقطة من الدخ
كما أن يف تلك النقطة يتفرع الطريق فيمكن للراكب أن يتجه إىل غريسـا أو المـو أو   , املزفلت وفيها نقطة عسكرية كبرية

اليت ضربت املنطقة وحتركنا بفضل اهللا ومل نتوقف مل جند صعوبات كثرية فيها فقد كان اجلميع مشغول بالفيضانات , مالندي
ألحد بعد ذلك حىت وصلنا ممباسا بسالم ومل نكد نصدق أننا فيها فكلما تذكرنا الغابة ومشاكلها شكرنا اهللا الذي أوصلنا إىل 

خيرب أخاه باجتاهـه  وفور وصولنا نزل كل واحد منا يف حمطة و ذهب يف حاله دون أن , ممباسا بسالم واحلمد اهللا أوال وأخريا
فقد شرحت للشباب أن هذا أفضل طريقة , حىت ال يكون هناك وسوسة أمنية إذا اعتقل أحدنا ومل نتفق على أي وسيلة اتصال

الطريقة نكون يف  وذه, تاح قليال قبل بدأ أي نشاطجيب أن نسكن ونر, ملن يريد أن خيتفي يف املدن وهو قطع االتصال متاما
واحلمد اهللا على , واتفقنا أن نعرب احلدود إىل الصومال وكل واحد بطريقته, حدنا فلن يعرف أبدا مبكان أخيهآمان فلو اعتقل أ

  .وعندما وصلت إليها بسالم بدأت بكتابة هذه الصفحات وأنا يف آمان تام واحلمدهللا, السالمة
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  أخبار اجلهاد وااهدين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
288  

 

 War against Islam                                    288الحرب على اإلسالم                                                    
 

  القلة تغلب الكثرة
  

سأحتدث كثريا عن أفكارنا وحتليالتنا لألوضاع العاملية وما جيري للمسلمني بشكل عام وأخبار ااهـدين بشـكل   
خاص لكي أبني للقارئ الصورة الصحيحة ألخبارنا وتأثري العمليات اجلهادية على السياسة العاملية اجلديدة رغـم أن أولئـك   

فأفغانستان هي مركز ثقل لكل آسيا الوسطى ونقطة فصل بـني  , لة إال أم يتوزعون يف عدة مراكز عاملية مهمةااهدون ق
األنظمة اليت توصف باملعتدلة والتابعة لإلدارة األمريكية يف الباكستان واخلاليج وبني إيران اليت ساندت أمريكـا يف احتالهلـا   

ألمريكي وكذلك اإلخوة يف مجهورية إيران االسالمية الذين يسعون بكـل جهـد   فموقعها مهمة بالنسبة للعدو ا, ألفغانسان
أما العراق فهي مركز الثبات لألمة املسلمة وهي الشوكة اليت دخلت يف , فهي الفصل بينهما, ليكون هلم شأنا يف القرار الدويل

ية اإلستعمارية قد باءت بالفشل فلوال فال جمال للتشكك أن كل املخططات األمريك, قدم العم سام وال يدري كيف خيرجها
اهللا مث بضربات ااهدين املتواضعة لكانت سوريا وإيران اليت ساندت الواليات املتحدة يف إحتالل العراق لكانت الدولتني قد 

ولكن ال أحد يشكر ااهدين بل كل هذه األنظمة ورغم تقدمي الشـباب  , هومجت وغريت األنظمة كما خططت واشنطن
, ءهم من أجل دينهم وأرضهم وحريتهم تصف الشباب باإلرهابيني وال بأس يف ذلك فسوف ينصفنا التاريخ إن شـاء اهللا دما

وإذا نظرنا إىل القضية املركزية لألمة اإلسالمية وهي قضية إحتالل فلسطني فسيعلم اجلميع أن املقاومة تزداد قوة بعد قوة رغم 
اهدين ورغم أن األنظمة العربية تقاعست عن مساندة هؤالء وشاركت يف املضـايقة  الفرق الشاسع بني العدو الصهيوين وا

عليهم وحصرهم إال أن السياسة الدولية لن تتغري إىل األحسن إال إذا حتسن الوضع واسـتقر أحـوال إخواننـا يف فلسـطني     
حصل ذلك عندما تتحد األمة املسلمة باستراجع القدس الشريف ورجوع مجيع الالجئني إىل قراهم وتعويضهم إن شاء اهللا وسي

أما إذا نظرت إىل الصومال فقد وضع ااهدون هذا البلد املسلم يف , من مشرقها إىل مغرا ونسأل اهللا أن يعجل بذلك آمني
ريكي تدخل وقد حاولنا ذلك إال أن العدو األم, خارطة البلدان املهمة اليت باستقرارها تستقر املنقطة يف القرن األفريقي وغريها

وحنن سنحارب ألن ال خيار لنـا سـوى   , بتابعه األثيويب ليفسد ذلك اإلستقرار ويرجع املنطقة إىل املربع األول حيث احلرب
فعندما يهاجم عدو صلييب أجنيب بالد املسلمني فيجب على اجلميع اجلهاد لصد ذلك العدوان وال فرق ملـا جيـري يف   , ذلك

كما أننـا مل ننسـى   , فال فرق بني دم عريب وعجمي أبدا, فالدماء هي الدماء, أو الصومال العراق أو أفغانستان أو فلسطني
إخواننا يف كشمري والشيشان والفليبني وأرترييا واألوجادين وكذلك املرابطون يف مشال فلسطني وجنوب لبنان وكل من يقاوم 

رت للمواقع اليت ينتشر فيها ااهدون يف العامل بأسره فسترى وإذا نظ, من أجل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا فهو يف سبيل اهللا
. إن ااهدين يف زمننا كانوا كالشوك على ظهـر الفيـل  , أم وبال منازع هم من يقرر كيف سيتجه العامل للمراحل القادمة

احملاكم اإلسالمية الشباب وكان من أهم األولويات واملهامات اجلديدة بعد اإلستقرار الذي حصل يف شريط احلدود واستيالء 
هي تتبع ومعرفة أخبار زوجاتنا وأخواتنا ومجيع أسرى املسلمني الذين اختطفوا يف كينيـا أو  , على مناطق اجلنوب من جديد

حيـث  , ينايرصحف اليت صدرت يف الشهر ديسمرب ووقد تعجبنا مبا قرأناه يف ال, اعتقلوا عن طريق اخلطأ يف خميمات الالجئني
لتربيـر  , ف الكينية ووكاالت األنباء الصهيونية األمريكية على مقتلي وهذا كان مبوجب تقرير من السي آي إيهركزت الصح
فنحن لدينا خـربة مـع   , من سكان تلك القرى وتشريد األبرياء 100وما حوهلا وقتلهم ألكثر من ) كيامبوين(قصفهم قرية 

و إسالمي مبكر ودهاء لكي ال يظهر للعوام ويتسترون على كل جـرائم  اإلعالم الغريب والصهيوين املنافق املوجه ضد كل ما ه
فقد , م2007-1-5ا بتاريخ فلم يكن هناك جندي واحدم من احملاكم يف كيامبوين منذ أن غادرناه, ساستهم بشىت احلجج

وسـف بعـد   كما أن القبائل كانت قد اتصلت بسلطة عبـداهللا ي , وعائليت والشباب الذين معي آخر من خرج منهاكنت 
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كيف تتجرأ اآللة احلربية األمريكية وبدون خجل  يف قتل هؤالء األبريـاء واسـتخدام الطـائرات    , استيالءها على كيسمايو
كيف صوروا للعامل أن فعلهم هو فعل خري ومن قتل يف الغـارات هـم   , املتقدمة وكأم حياربون الصني أو الدول املتتطورة

وتكرر , نفاقية اليت تظهر جرائم الواليات املتحدة يف القنوات العاملية بأحسن الصورة وتربر أفعاهلاإا اآللة اإلعالمية ال, أشرار؟
أين إذاً قوة السـي  , واهللا إننا يف مهزلة عاملية, يف تقاريرها اإلخبارية أن اهلدف من اهلجمات هم ثالث رجال من قادة القاعدة

أين كانوا عندما قـرروا قتـل   , التكنولوجية املتقدمة اليت تصور العامل بأكمله؟أين قوة البنتغون و, آي إيه يف ديد األهداف؟
ومل تكن ذلك املرة األوىل فقد توالت اازر امللفقة وستتوىل بال شك ألن العدو ال يـرحم أحـدا وال   , األبرياء يف الصومال؟

كتب السفري إىل , يف نريويب عن فعلة حكومتهولكي يربر اجلاسوس األول األمريكي , يفرق بني مزارع وفالح وبريئ وجماهد
وهذا أمر عجيب , حيث أكد للصحافة بنبأ مقتلي يف القصف, وسائل اإلعالم رسالة يربر قتله املئات من الصوماليني بدم بارد

ن لقد كثفت الطريا, ولكن ال حياة ملن تنادي, ألن القصف كان بعد أسر زوجيت وهي دون شك قد أخربم أنين حي, جدا
وهذا بعد اختطاف النساء واألطفال يف كيونغا احلدودية بيـوم  , م2007-1-8األمريكي قصفها لكيامبوين بدأ من تاريخ 

جمددا وأكد لليب يب سي أنين حـي أرزق ومل  , )ميكل رانيينربغر(وبعد مرور عدة أيام من قتلهم لألبرياء ظهر السفري , واحد
يعين أن اإلدارة األمريكية قد وقعت فعال يف احلـرج بسـبب قتلـهم لألبريـاء      وكتابة الرسالة للصحافة, أقتل يف القصف

أما مرادهم احلقيقي فهو قتل األبريـاء مث غسـل   , فاستخدموا هذا اجلاسوس األول يف سفارم لكي يربر أفعاهلم يف كيامبوين
أن يلتقي بالشيخ شريف الذي كان قد سلم لقد أراد هذا الرجل , أيديهم من فعلتهم ردة رسالة تربير وليست رسالة إعتذار

ولكن قد رفض هذا األخري بسبب أن تلك املرحلة كانت حرجة فأمريكا كانت تقتل الالجـئني يف  , نفسه للسلطات الكينية
  .احلدود وتشردهم وتقفل األبواب عليهم مث حتاول جتميل أفعاهلا بلقاءات مع الشيخ شريف

  
  

  معاناة امرأة مسلمة
  

سالم اهللا عليِك يا أم ... سالم اهللا عليِك يا أم يتيم... سالم اهللا عليك يا أخت شهيد, ليِك يا بنت عميسالم اهللا ع
... ال تبكي وال تدمعي  فأنت ُبشرى لنا وأنت قوة األولياء... ال حتزين بل افرحي فأنت وصية رسول اهللا للشهداء... الفضل

أحتزنني ملقتل فلذة كبدِك؟ أم لبعدك عن احلبيب وحب ... د جهادناصربِك يا أختاه هو سالحنا ودمعِك يا أختاه وقو
فحنينك تدمع عيوننا , ال حتزين يا أختاه ال حتزين... أحتزنني لصرخات غوانتنامو؟ أم صرخات أيب غريب وبغرام؟... قلبِك؟

, اءنا يا أختاه حزن لألعداءبك... واهللا يسمع حنينك ويرى دموعك كما يسمع النمل يف الليلة الظلماء... وتقلق األعداء
والسالم عليك يا ... فاللقاء إن مل تكن يف الدىن ففي اجلنان, فهون عليِك يا يا أختاه... ,وسجننا وأسرنا فخر وممر للجنان

  . وامللوك والرؤساء, ياأم األنبياء والشهداء, وصية رسول اهللا
ر وعن صربها وشجاعتها وحبها لدينها وتضامنها مع سأحتدث قليال عن احدى النساء األسريات اليت وقعن يف األس

ودون أن أغفل أن هناك الكثريات يف فلسطني والعراق وأفغانستان والشيشان , وهذه املرأة هي زوجيت, إخواا يف كل مكان
من , أحدا وإثيوبيا ومصر والسعودية واملغرب واألردن وتونس وكشمري ومجيع دول العامل هن أفضل منها وال نزكي على اهللا

  هي زوجيت؟
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هذه املرأة العجيبة واحلبيبة , ابنت عمي وقرة عيينو, هي زوجيت, لدين فاضل حسني مالحليمة بنت بدرا, أم لقمان
و عندما أحتدث عن قصىت مع , وقد صربت يف سبيل اهللا من أجل زوجها وأوالدها, هي حب قليب بال شك وأنا أحبها كثريا

ء يف زمن حممد صلى اهللا عليه وسلم ألقارن ما مر به هو وعائلته وبناته وما مير بنا حنـن مـع   زوجىت جيب أن أعود إىل الورا
ألن الرسول الكرمي مل يترك لنا شيئا من حياته اإلنسانية واجلهادية والسياسية والفكرية والعقديـة إال ولكـل   , نساءنا وأبناءنا

بك يف هذه الدنيا من خري أو مصيبة فقد جربه رسول اهللا صلى فتأكد أن كل ما أصا, مسلم من أمته نسخة من تلك التجربة
فهو اليتيم والراعي من أجل قوت يومه والتاجر واملصارع والفارس وااهد واملعلم والسياسي الفذ والبلـونري  , اهللا عليه وسلم

وكان من أغـىن  , املال لتسيسهافمحمد صلى اهللا عليه وسلم كان رئيس دولة وجيب أن يتوفر له , الذي ال يترك فلسا يف بيته
الناس ألن اهللا قد خصص له اخلمس والفيئ وما إىل ذلك وكانت الغنائم تقسم بأوامره ومع ذلك عاش يف حياته كما يعـيش  

وهـو املسـؤول األول للدولـة    , الرجل املسكني البسيط من أبناء دولته تواضعا هللا وتراحم للفقراء واملساكني وأبناء السبيل
وهو األب والعم واخلـال  , ومل يترك دينارا وال درمها وال مرياث إال الكتاب السنة, وخامت األنبياء والرسول الكرمي اإلسالمية

ومن يدرس سريته جبدية ويفكر فيما يقـرأ  , واجلد واجلار والصاحب والصديق والناصح الذي أمر باملعروف وى عن املنكر
وسأحتدث عن حممد صلى اهللا عليه وسلم وكيفية تعاملـه مـع   , ته بأزمات زمانناويتخذ منها عربة جيد حالوة يف مقارنة أزما

ويف قصة بنته احلبيبة زينب الكربى رضي , مشكلة عائلته وبناته عندما هاجر يف سبيل اهللا إىل املدينة وتركهم هللا سبحانه وتعاىل
وخبطاة وهدي أولئك النسوة الطاهرات , ل أشكاهلافهذه الطاهرة قد صربت على األذى بك, اهللا عنها وأرضاها عربة ملن اعترب

إن , لـزوجىت زينب الكربى عربة يل و أفضل من زينب الكربى ولكن يف قصة تقتدي نساءنا ن إن شاء اهللا فأم لقمان ليست
ت أكثـر  لقد مر, هذه املرأة تعيش السنوات تلو األخرى بعيدة عن زوجها ال ألجل الدنيا ولكن من أجل اهللا سبحانه وتعاىل

قريبها أيب العاص  زوجتتنا ألن هذه املرأة الطاهرة قد ويف قصة زينب عربة ل, سنوات من حياة زوجيت وهي بعيدة عين 9من 
كثرية  قصته مع زينب فوائد وأحكام فقهية ونري يف, وقد أحب زوجته أشد حبا قبل اإلسالم وبعده, وكان تاجرا شهما أمينا

إن هذه املرأة قد أخرجت مهرها وماهلا وما أهدي هلا من أمها احلبيبة خدجية بنت خويلد رضي  ,هلها الكثري من الناسجيرمبا 
وقد رقى هلـا الـنيب   , اهللا عنها من أجل إفداء زوجها الكافر بدينها هذا هو األمر األول فاحلب احلقيقي الشرعي ال حدود هلا

استأذن الرسول صلى اهللا عليه وسلم الصحابة رضوان اهللا علـيهم  وبعد أن , صلى اهللا عليه وسلم ألا بكرته فهي بنته األكرب
كيف ال يفهم الكفار هذه القصـص الرائعـة يف السياسـة والقيـادة وعـدم      , أمجعني مت فك أسر أيب العاص زوج زينب

كانه أن يتخذ إنه رئيس الدولة وبإم, كيف أن حممد صلى اهللا عليه وسلم رسخ مفهوم الشورى حىت يف األزمات, الديكتاتورية
ولكن مل خيلـط  , فزوج ابنته كان يف األسر, واألمر اآلخر هو أن هذه املسألة شخصية عائلية حبتة, أي قرار يراه مناسبا لدولته

مث أرسل البنته زينـب  , بل شاور املسلمني وطلب منهم اإلذن يف فك أسر أيب العاص, حممد صلى اهللا عليه وسلم بني األمرين
نظر بدقة إىل املشهد سيجد أن هذا الرسول القائد حين على عائلته وبناته وحيبهن أكثر من أي شيئ بعـد اهللا  والذي ي, القالدة

فقد تذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم , وعندما تغوص يف أعماق هذه العالقة ستجد أن منبعها احلب احلقيقي, سبحانه وتعاىل
وحرك ذلك مشاعره األبوية ووقف جبانب بنته زينـب  , رضي اهللا عنها حبيبته وزوجته األوىل وأم أوالده خدجية بنت خويلد

جلس مع زوجته احلبيبـة  , وعندما رجع الزوج إىل مكة املكرمة ساملا, لذا هي مسائل عائلية متشابكة باحلب, رضى اهللا عنها
فرحت املرأة ألا ستلتقي بأبيهـا  , خريوهو أن يرسلها إىل أبيها يف املدينة دون أي تأ, وأخربها باالتفاق الذين بينه وبني أبيها

ليس ألا ال حتب زوجها أو تريد مفارقته بل املسـألة يف هـذا   , ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخواا يف املدينة املنورة
والد ومجيع من املشهد اجلديد متعلقة بالعقيدة وجيب أن نضع حب اهللا ورسوله يف املرتبة األوىل قبل األباء واألزواج وحىت األ

لذا يقدم أمر اهللا ورسوله , فقد أمرت من النيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن اجر إىل املدينة, فهي مسألة عقدية, يف الدينا
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وجند يف قصة خروجها عرب كثرية فقد حتدثت الروايات أا كذبت على . على أي شيء يف هذه الدنيا ولو كان احلب احلقيقي
إال (سفيان خمافة أن تعرف خربها وهذا ما حتدث عنه الشرع يف جواز الكذب من أجل احلفاظ على األرواح هند زوجة أيب 

وهذ ما تفعلـه نسـاءنا   , يف احلقيقة هو مؤمن ولكنه كذب بإظهار الكفر من أجل سالمته, )من أكره وقلبه مطمئن باإلميان
وأما املعناة فهي نفسها , تمكن من عبادة اهللا دون تدخل املتدخلنيعندما يكذبن من أجل اخلالص والفرار بالدين إىل احلرية لي

اليت عانت زينب الكربى فنساءنا يطاردن ويؤذين ويقتلن ويأسرن ويفعلن ن األفاعيل اليت نعجز عن نقلها يف هذا الكتـاب  
فبنـت  , )على ما تصفوناملستعان اهللا فصرب مجيل و(وقصة أخواتنا يف سجن أبو غريب تكفي ويف كل ذلك هن الصابرات 

نبينا صلى اهللا عليه وسلم قد حلقها قريش أثناء خروجها وآذويها أشد اإليذاء وقد أسقطت جنينها يف بعض الرويات وهـذا  
يذكرين بزوجة أخونا حممد عودة الفليسطيين فك اهللا أسره فقد هددت بتخريب جنينها أثناء استجواا من قبـل الكفـار يف   

وهنـاك  , وكذلك كانت أم هاشم الكينية حامل يف الشهر اخلامس عندما أسرت يف كيونغـا , م1998نريويب بعد أحداث 
أما بنت الرسـول  , الكثري من القصص عن األخوات األسريات اللوايت وضعن محلهن يف السجون اإلثيوبية كما سنذكر الحقا

أثرت بتلك الضربات القاسية وأسـقطت  فهي قدوة نساءنا فقد ضربت وهي يف هودجها وجرحت وت, صلى اهللا عليه وسلم
كيف هلؤالء أن يفعلوا بامرأة عزالء ال تستطيع أن تدافع عن نفسـها مبثـل هـذه    , !!!!يا اهللا", جنينها فوق الصخوز احلارة

فتحدث يا تاريخ فـالعمى عمـى   ... لقد تشات أفعاهلم وإن اختلفت األزمان, )إن البقرة تشابه علينا(ولكن , "األفاعيل؟
وأنظـر إىل  , ومن أجل سالمتها رجعت زينب إىل مكة لتتداوى قبل خروجها مـن جديـد  , بصار وليست عمى القلوباأل

فرجعت إىل دار زوجها أيب العـاص  , اإلصرار يف متابعة احلق واالبتعاد عن الباطل فال شك لديها أن دين أبيها هو دين احلق
ألمنية يف مكة وسنحت هلا الفرصة خرجت إىل أبيها فرارا بدينـها  وبقيت هناك حىت استقرت وعندما اخنفضت درجة احلالة ا

وقد قالت هند مقولتها املشهورة لقريش حيث عريم عندما أرداوا إيذاءها من جديد فيما معناها كيف بقريش ورجاهلـا أن  
علي نساءنا ويف احلـروب  فهم أسود , يظهروا قوم أمام النسوة والضعفاء وهم الذين هزموا يف معركة بدر وظهروا كالنساء

مل تنته قصة زينب الكربى هنا فهناك ". نعامة أسد علينا ويف احلروب", ى ما أقولواملواجهات يبكون كالنساء واهللا شاهد عل
صحيح أنه أرسل زينب ولكنه غفل عن الشرط الثاين , صفحات أخرى من املعاناة فقد غدر أيب العاص ومل يفي بكل وعوده

وهذا األمر وضعت زينت بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم يف وضـع  , يف حماربة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عدم املشاركة
لقـد  , حرج مع املسلمني ولكن لنرى كيف تصرفت هذه املرأة اجلميلة الطيبة الطاهرة املرضية مع زوجها الكافر البعيد عنـه 

ت بنبأ قافلة لقريش تنقل مال أهل مكة وكان النيب صلى اهللا أحبت زينب زوجها حبا مجا وجلأت إىل أمر عجيب فعندما عرف
, عليه وسلم يستهدف مثل هذه القوافل من أجل إسترجاع حقوق املهاجرين الذين ظلموا وسرقت أمواهلم من قبل ساسة مكة

إال إىل بيت زينب بنـت   وعندما هاجم املسلمون القافلة بالقرب من املدينة فر أيب العاص إىل املدينة ومل جيد مكان يأوى إليه
إال أنه اعتقد وحسب معتقداته أنه زوجهـا  , حممد صلى اهللا عليه وسلم رغم أنه يعلم أنه ليس زوجها حسب شريعة اإلسالم

وتتحدث الروايات يف هذا املشهد العجيب يف دار زينب بنت حممد , ومجع احلب بينهما من جديد فهذا أفضل مكان لالختباء
إال , بأا تصرفت بعقالنية فلم تطرده من بيتها رغم أا تعلم جيدا أن اإلتصال الزوجي به حمرم شـرعا , صلى اهللا عليه وسلم

لقد رفعت صوا عندما كرب صلى اهللا عليه وسلم لصالة , أا تفهم أن الدين اإلسالم جاء حلفظ األرواح وليس عكس ذلك
ا قد أجكم عدد الدروس املستفادة يف هـذه القصـص   , على احلب احلقيقي يا سالم, العاص رت أباالفجر لتعلن للجميع أ

وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم أن أبا العاص قد هرب وجنى , الرائعة اليت تعلم نساءنا كيفية التصرف عند املتاعب
هذا هو مبدأ ديننا , ريه أن جيومع ذلك وبعد صالته صلى اهللا عليه وسلم أقر بأن أدىن املسلمني ميكن, بنفسه ودخل دار زينب

فكيف بضمان بنت حممد صلى اهللا عليـه  , فأدىن املسلمني يف هذه احلياة الدنيا كمن وسع له فيها, ا طبقية أبدافليست عندن
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وهذا ما نقوله خبصوص أنه ال جيوز قتل الكفار الذين يدخلون يف بالد املسلمني باستدعاء من أي مسلم كانت إمـراة  , وسلم
فمادام هو يف دائرة املسلمني ويف خالف يف كفره فينفذ أمر اهللا بـأن ال  , سواء كفره بعضنا أو برأه البعض األخر, أو رجال

ينفذ , ميس الشخص الذي دخل بفيزة أو ضمان أو أجري مسيه ما شئت من قبل مسلم ولو اختلفنا يف درجة إسالم ذلك املسلم
, )وإن أحد من املشركني استجارك فـأجره (, اب بترك ضيفه وعدم املساس بهأمر اهللا بأن ال ميس بأذى ويؤخر محاسة الشب

وكذلك املواطن الغري مسلم الذي يعيش يف بالد املسلمني جيب أن حيترم قوله وفعله ويعامل سواء بسواء كباقي املواطنون ألن 
وال ينبغي أن يعلـو مهـة   , سلم ألي بشرفيجب أن حنافظ على أمانة امل, هذا من قوانني حممد صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة

ودخل يف أمانتـهم  , كيف نرضى بأن رجاال من قريش وهم كفار قد أجروا رسول اهللا عندما عاد من الطائف, الكفار علينا
هل الدول الغربية الـيت تقبـل بـإيواء إخواننـا     , وحنن نريد أن نعطل أمان املسلم باحلجج الواهية, وقبل كفار مكة بذلك

فالعكس صحيح فلو جاءنا كافر واستجار بنا جيب احملافظة عليه والتعامل معه بصدق وكأنه , دين يف بالدهم خري منا؟املضطه
وينغي للذين رفعوا السالح يف بالد املسلمني بوجه احلكام الظـاملني حسـب   , وال جيوز فعل عكس ذلك بتاتا, منا وحنن منه

فيجـب  ,  يتورطو فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب والذين مل يسـتهدفوننا اجتهادهم أن يراعو مسألة قتل الزوار الذين مل
ألال ندخل يف فوضى أمنية ونترك املصاحل الكربى لإلسالم ونشغل أنفسنا مبسائل صغرية , مراعام عندما يزورون تلك البالد

ض مع خط الشيخ أسامة وحقيقة منـهج  وما قلته هنا ال يتعار, وقد جربت يف عدة بالد ومل تفلح أبدا, لن نستثمر منها شيئا
فالشيخ حيرض الشباب على قتل األجانب الذين يتبعون اإلدارات العسكرية والسياسـية  , القاعدة عندما أسست يف الثمانينات

  ". الرد باملثل ليست جرمية"وكما قال العرب , واألمنية للفكار الذين يعادوننا ويقاتلوننا يف كل العامل
يـا  "قالت ألبيهـا  , فعندما ذهب الرسول إليها ملعرفة أخبارها, بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم ولنتابع قصة زينب

, بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا هو فقه زينب, "ولد فقد أجرناهرسول اهللا إن العاص إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو 
قد تربت يف بيت النبوة وفيه التفكري والتعبري دون إزعـاج مـن   انظري إىل حرية التعبري وانظر إىل ترتيبها للوقائع وكيف أا 

, كلنا نعلم أن املسألة شرعية,عن وجهة نظرها مهما كانت الظروفلقد درستنا دراسة عجيبة عن حق املرأة يف التعبري , أحد
سلني وأفضل من عرف شرع ومل مينعها ذلك التعبري عما يف قلبها وأمام من؟ أمام خري املر, فقد حرمت من زوجها ألنه كافر

ولو أعطي نساءنا حقوقهن فلن , أما اليوم ويف الدول اليت تتدعي أا حتكم بالشريعة فنرى أن النساء مظلومات دون شك, اهللا
نرى أي إمرأة تلجأ إىل املنظمات الصغرية اليت عمت بالد املسلمني وتدعو إىل حقوق املرأة ولكن بالطريقة الغربية اليت فيهـا  

وتذهب حيث ما شاءت دون , فهي ال تسعى إال إىل اجللوس يف مقعد السيارة وأن تكون سائقا, ري من املآخذ األخالقيةالكث
هل هذا كل ما تريده املرأة املسـلمة  , عبالت الشيطانوما إىل ذلك من خز, تمح املسلموتلبس ما تشاء دون مراعاة ا, حمرم

وأن تعطى حقوقهـا  , واإلخوة الطيبني الذين حيترموا, والرجل الكرمي جبانبها,  املأوىإن املرأة املسلمة حتتاج إىل, يف بالدنا؟
 وكل هذه املسائل تكون أولوية عند نساء أمتنا ويف, وأن تم الدولة ا كما فعل اخللفاء الراشيدين ا, كاملة إن هي طلقت

  .زمننا قبل أن حتتاج إىل رخصة القيادة
ولنرى كيف كان الرد عندما ذكرت أبوها أن هذا الرجل , نا حممد صلى اهللا عليه وسلمإىل قصة بنت نبيوأعود 

أنظر إىل عقلية هذه املرأة , الذي أمامي إن مل يكن زوجي فهو أبو ولدي وهو من أقاريب فمن الواجب اإلنساين أن أمحيه
وال أدري ملاذا ال , يكن متشددا يوما من األيامهذا األب الرحيم الذي مل , وجاء الرد من حممد صلى اهللا عليه وسلم, الذكية

, قطويركزوا عليها بالنظرة اإلنسانية قبل أن تكون قصصا وغزوات وقتال ف, يقرأ املتشددون السرية النبوية وينعموا النظر فيها
ميه وتربر محايته وهي حت, البيت رجل غريب حسب الشريعة اإلسالمية إنه حممد صلى اهللا عليه وسلم ويف بيت زينب بنته ويف

ماذا لو حصل ذلك ألحدنا يف زمننا؟ لننظر كيف تصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ولنتعلم منه ونترك التشدد الذي , باألقوال
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أين التشدد يف الدين؟ أين الذين جعلوا عالقة املرأة , أريد أن أقول هنا, "أكرمي مثواه"قال هلا أبوها , ال صلة له بالدين
لقد فهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم مراد بنته وأجازها بأن , أين اإلنسانية يف اإلسالم؟, ة غرامية جسدية فقط؟والرجل عالق

ة أقصد أن ال يكون مساعدة زينب للعاص عالق, تكرم هذا الرجل األجنيب وهو أبو أوالدها وحذرها فقط من اإلقتراب منه
ومل يتوسوس النيب صلى اهللا عليه وسلم بشأن بنته ألنه , كإنسان وكأبو ولد بل االهتمام به, فقد فرقهما اإلسالم, زوج بزوجة

مث , وقد بقي هذا الرجل يف بيت زينب, هو الذي رباها ويعرفها أا عفيفة طاهرة ولن جترأ على أي شيئ يبغضه اهللا ورسوله
البنات كما فعل حممد صلى اهللا عليه وسلم  يا ليت األباء يعاملن, رد الصحابة أمواله بعد مشاورة مع الرسول احتراما لبنته

, وعندما وصل هذا الرجل إىل مكة وسلم اآلمانات رجع إىل حبيبته وأم أوالده بنت الرسول صلى اهللا عليه وسلم, ببناته
لذا كانت هي , إنه أسلم بسبب ما رأه من زينب وما رأه من والده وما رأه من ردة فعل املسلمني, وأسلم وحسن إسالمه

ويا هلا من قصة حب وحب وحب , نريد من نساءنا أن يتصرفن كبنات الرسول صلى اهللا عليه وسلم, ب يف إسالمهسب
وعندما نتعلم السرية جيدة فهي تزودنا باألفكار ومعرفة , وها حنن نسري يف نفس املسرية, حقيقي مذكور يف كل كتب السري

بل رجال من الصحابة أرسال , ين رافقوها إىل املدينة ليسوا بأشقاء هلاوكما نرى يف قصة زينب فالذ, األحكام يف مثل أحوالنا
وقالوا , وهذا ما نرد به على الذين زعموا أن املرأة ال تتحرك أبدا دون حمرم, من قبل الرسول صلى اهللا عليه وسلم لنجدا

يفعلن؟ فهن بسبب ظروف الكفر  ماذا تريدون أن, واجلواب واضح, "كيف تسافر نساء ااهدين مع آخرين", وتساءلوا
يا هلا من , "والضرورات تبيح احملذورات", العاملي يسطعن دون إحراج أن يسافرن لوحدهن أو مبرافقة اإلخوة املؤمتنني لذلك

د اهللا كرب مقتا عن(, أما الذين مل جيربوا اجلهاد والغزوات فأىن هلم أن يتكلموا مباال يعلمون وما ال يفعلون, قاعدة فقهية عجيبة
فال تشدد يف ديننا واحلمدهللا وهذه بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم تعلمنا كل شيئ خطوة خبطوة , )أن تقولوا ما ال تفعلون

عندما أذكر قصة زوجيت ومعاناا فأتذكر شعر أيب العاص زوج زينب الكربى حيث ختم و, اهللا وعن أبيها خري اجلزاءفجازها 
طبعا إننا نعلم حقيقة زوجاتنا وحمبتهم لنا , "وكل بعل سيثين مبا علم", ا بأحسن األوصافأبياته وهو ميدح زوجته ويصفه

إن زوجيت أسرت وهي يف السجون السرية اإلثيوبية بأوامر أمريكية . ولدينهن فنسأل اهللا أن يفك أسرهن إنه القادر على ذلك
, ة ال توصف أبدافراق زوجها وعاشت ظروف أمنيوهي اليت تركت وطنها من أجل دينها وهاجرت إىل ااهدين وصربت ل

   .ف إنسانية وإجتماعية صعبة ونسأل اهللا أن يصربها كما صربت زيبت الكربى رضى اهللا عنهاوركما أا تعيش ظ
وحبسب رواية الشباب فإن العائالت اليت دخلت كينيا عن طريق التهريب سلمت ووصلت إىل قرية ديف ودخلت 

وملا وصلت إىل , ومن الطرائف أن هناك أخت سكندنافية كانت مع هذه اموعة, ا بسماع ذلك النبأكينيا بسالم وقد فرحن
فتحرك أحد اإلخوة الصوماليني إىل نريويب ليأخذ بعد اهلويات من األخوات ويعود ا , مل يكن لديهن هويات) واجري(مدينة 

ب كثريا عن األخوات قررت األخت اإلسكندنافية الـيت  وعندما غا, )غاريسا(لكي تستخدم للمهاجرات عند عبورهن جسر 
عة وصـلت طـائرة   سا 24ويف خالل , تعبت من السفر بأن تتصل بسفري دولة النورويج يف نريويب وأخربته مبكان وجودها

خذت األخت وحدها دون بقية اجلنسيات وكانت هناك إثيوبيات وأخريات من أوروبا ولكن السفارة خاصة من السفارة وأ
لقد قصدت سرد هذه القصة ليعلم اجلميع كيف أن هذه الدول الكافرة تم بشعوا أكثـر مـن الـدول    , ضت أخذهنرف

فالسفارة مل تنظر إليها أا من القاعدة , ا كانت املواقعالعدالة مهم, صلى اهللا عليه وسلموهذا ما ينقص أمة حممد , اإلسالمية
وجيـب  , بل نظرت إليها أا إنسانة مواطنة نوروجية أوال وأخريا, سلمة أو أا إرهابيةأو أا جماهدة أو أا مهاجرة أو أا م

مل تنحز هذه الدولة إىل اإلشاعات األمريكية اليت كانت , إبعادها عن منطقة احلرب وعند وصوهلا يف النرويج ستهتم القضاء ا
على كل حال جنح هؤالء مجيعا حسب اخلطة , اتلي احملاكمتنشر يف اجلرائد الكينية أن كل من أسر هو من القاعدة أو من مق

األسترالية اليت تركناها  ةملعرفة أخبار األخت أم حفص واشتقت, م أحداملرسومة من قبل يف الوصول إىل نريويب دون أن يعلم 
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يل الشـباب أن   وعندما سألت عن أحواهلا أكد, يف كيسمايو بعد وضعها وذكرت أن زوجها قد استشهد يف معارك دينصور
بعض اإلخوة ساندوها ووقفوا معها وقد أخرجوها عرب احلدود الصومالية الكينية واجتهت إىل نريويب وبعد جتهيـزت نفسـها   

كنت مهموما بسبب معاناة هذه العائالت األوروبية اليت , نريويب واحلمدهللا رب العاملني اتصلت بذويها وقد سافرت بسالم من
  . وكذلك سلمت زوجة شاكر اإلثيويب, حركات واحلمد هللا على سالمتهنمل تتعود ملثل هذه الت

  

  أخبار النساء وأسرى املسلمني
  

سأحتدث عن أوضاع النساء يف السجون األفريقية وبالذات يف كينيا وعن أحواهلن قبل أن ينقلن إىل إثيوبيا يف خطوة 
لقد عرفنا وقبل جميئ الرئيس كباكي للسـلطة بأنـه   , اإلنسانية جريئة وخبيثة من احلكومة الكينية اليت مل حتترم جيمع املواثيق

ولكن ما حرينا هو أنه ذهب أبعد مما تصورنا وكل أفعاله هي من أجل إثبات للصهيونية , سيسري على الفك الصهيوين اخلبيث
رة من قبـل السـي آي إيـه    فقد جرد املئات من الكينيني من جنسيام مث رمى م يف طائرات مأجو, العاملية أنه أهال للثقة

إم مل يقدروا على إخفاء جرميتـهم فهنـاك   , فكيف يكون ذلك؟, وأرسلوا إىل الصومال اليت كانت تلتهب نارا من احلرب
مر الرئيس كيباكي من قبل أسياده األمريكان بإبعادهم من كينيا لقد أُ, املئات من الواثائق والصور املرئية اليت تثبت تلك اجلرمية

وال تريد أمريكا اليت تدعي احلريات بأن يتـدخل املنظمـات   , ها ضغط دويل ومنظمات حقوقية ستتابع أخبار هؤالءألن في
استطاع الرئيس فعل ذلك ألبناء دولته فكيف مبن ال حيمـل  إذا  ,والسؤال املطروح للكينني هو, احلقوقية حبق النساء واألطفال

كيـف  , الرئيس ارم مل حيترم حىت املواثيق األممية اليت يدينون ا تانـا وزورا إن هذا , فهم أوىل بالطرد, اجلنسية الكينية؟
وتقع حتـت اإلحـتالل    ةاستطاع أن يرسل عزل مكبلني بالسالسل من النساء والرجال واألطفال إىل دولة فيها حرب شرس

إن هذا الـرئيس يتجاهـل أن القـرن    , لقد أخطأ هذا الرجل خطأ كبريا وسيدفع مثن خطأه فاهللا ال حيب الظاملني, األجنيب؟
وهذا الفعل اخلبيث سيبقى قابوسا وومسة عار يف , األمريكي قد وىل وأنه سيسأل من قبل شعبه وقبل األمم عن أفعاله الشنيعة
ظـن أن  مل ينتبه الرجل لذلك ألنه يؤمن بالقبلية وي, حياته ورمبا سيفقد أصوات املسلمني يف االنتخابات املقبلة يف آخر السنة

مث إنه تقاوى بعالقته مع العدو الصهيوين ونسي أن هؤالء ال يؤمنون إال باملصـاحل  , قبيلته وحدها تقدر على إثباته يف السلطة
كنا يف الشهر الثـاين  . فقد تصاحبوا مع الكثري من الرؤساء مث تركوهم يف آخر املطاف عندما رأوا أن شعوم ال تتفق معهم

خلطرية تتحدث عن املئات من الكينيني واألجانب الذين اختطفوا وغيبوا يف السجون السرية وغفـل  عندما بدأت املعلومات ا
فهناك من اختطف يف احلدود كزوجيت واآلخرين وهناك من اعتقل يف املعارك داخل الصومال وهناك من , العامل ملا جيري هلم

فهناك , يالحق كل من يعارض حكمه ولو كان يف املريخسلم نفسه وهناك من اعتقل يف نريويب لغاية يف نفس زيناوي الذي 
والغريب يف األمر أن بعـض  , الكثري من األوجادينني الذين اعتقلوا يف كينيا ولفقت هلم األكاذيب ورحلوا إىل إثيوبيا للتعذيب

كيين غري منتسب لتلـك  كل , وهي املناطق احلدودية مع الصومال) البوين(املواطنني الذين تواجدوا يف مناطق المو يف مناطق 
وكل هؤالء مل تشفع هلم جنسيتهم أو وجودهم يف كينيا وكأن اهللا يريد للشـعب  , القبائل قد اعتقل رد وجوده يف املنطقة

لقد استقبل هؤالء يف السجون الكينية وكانت الصحافة تتابع أخبارهم وبالـذات أخبـار   , حقيقة رئيسهم الكيين أن يعرف
جهة الرئيسية لسموم الصحافة الصهيونية واحلكومة اليت أرادت أن تربر كل أفعاهلا رد أا اعتقلـت  زوجيت فهي كانت الوا

أما احلقيقة فهي أا من قد اعترفت بأـا  , لقد تسارعت الصحافة إىل كتابة األكاذيب عن االعتقال, "هارون فاضل"زوجة 
وكذلك حقها يف البقاء , اكمة إن كانت هناك حماكمة أصالزوجيت من أول يوم اإلختطاف وطلبت حقها الدوستوري يف حم
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ين وهي كينية اجلنسية إىل مدينـة  الترتا حلت بأسرع ما ميكن هي وزوجة يوسفومع ذلك ر, مع أوالدها وعدم فصلها عنهم
ا زوجـيت وقـد   واستقبلها ضباط االستخبارات بالورود يف إشارة لالستهزاء ا لكو, مث منها إىل نريويب العاصمة, ماليندي

يتجرأون على األطفال والنسـاء ويتركـون دخـول    , ألا تعرف أن هؤالء ليسوا برجال, أخذت الورود ورمتها يف الزبالة
وهي تعرف كينيا جيدا فقد عاشت فيها , إا كانت واثقة من أا مل ترتكب أي جرم يف حق أحد, الغابات ملواجهة الرجال

, م1996كما أن ابنها لقمان ولدت يف نـريويب سـنة   , م1994اسا سنة بهد البنات يف ممكمقيمة عندما كانت منتسبة ملع
واليـوم تعـود إىل   , م عندما عربت منها ملالقايت يف الصومال2001م ومل تعود إليها إال يف سنة 1998وغادرت كينيا سنة 

قدر اهللا لنا بأن نعتقل زوجات الرؤساء  هل لو, "فاضل هارون"نريويب وتدخل سجوا املعفنة دون ذنب إال أن تكون زوجة 
, هل يكون ذلك منصفا؟ أترك اجلواب للقـارئ , الذين يتهمون أم رؤوس اإلجرام يف العامل كبلري وبوش وزيناوي وغريهم

يب لقد بقيت زوجيت يف غياهب املعتقل الكيين لعدة أيام لوحدها وقامت اإلستخبارات املركزية السي آي إيه واملوساد واإليف 
وبعد بضعة أيام أحضروا هلا أوالدها ورموها يف زنزانة مع كل أسرى حرب إحـتالل  , آي باستجواا وحماولة معرفة أخباري

وهذا الشيخ الكبري قد رفع قضيته للمحـاكم الكينيـة   , وكان معهم الشيخ املقعد أبو بكر عداين مع أحد أوالده, الصومال
يا وكانت املخابرات الكينية ووزراءها يرتلون يف فندقه املسـمى رمضـان يف مشـال    فهؤالء قبل عدة أيام كانوا أصدقاء كين

لقد تعجب الناس نفاق السلطات الكينية الـيت  , وهذا قبل أن تدمره القوات الصليبية اإلثيوبية احلاقدة, مقديشو عندما يزورا
مثال الشيخ أبو بكر عداين وهو من اإلدارة واملضحك يف املوضوع كيف حيكم أ, انقلبت رأسا على عقب على رجال احملاكم

إن املسئلة واضحة فالعم سام هو من حيدد من يعاقب ومـىت  , املالية للمحاكم ويترك شيخ شريف وهو الرئيس التنفيذي هلا؟
وكل هذا من أجل مصلحته يف داخل أمريكا اليت تعيش كابوس ما يسمى , يعاقب وكيف يعاقب وملاذا يعاقب وأين سيعاقب

وحسب املعلومات اليت وردتين فإن إبين لقمان كان املؤذن للصالة يف الزنزانة وهذا األمر قد أفرحين , "حلرب على االرهاببا"
كانت قضية إعتقال األطفال يف السجون , سنوات لألذان ألنه يتقن ذلك 10ألن هؤالء الكبار يف السجن كلفوا ولدا عمره 

فهي كانـت هلـا   , قد سبب ذلك حرجا كبريا وفضيحة كربى للسلطات الكينيةو, مهمة بالنسبة ملنظمات حقوق األطفال
فمن جهة كانت تعتذر لعائلة أحد اللصوص من قبيلة الكيكويو الذي قتل من قبل الشرطة وبعد ذلـك  , وجهني يف هذا األمر

كما , م فلن متانع يف ذلكوأعلنت احلكومة على الشعب بأن من يقدر على أخذ األوالد واالهتمام , اعتقلت زوجته وأطفاله
اعتذرت الصحافة الصهيونية الكينية من نشر صور لبعض أطفال هذا اللص الذي قتل ومل تعتذر لنشرها صور لبنت يوسـف  

أمـا  , وكانت قد صورت وهي مكبلة بسالسـل يف احـدى السـجون   , الترتاين وهي كينية اجلنسية فأبوها وأمها من كينيا
ولكنـها  , اهللا خريا تدخلوا وطلبوا من احلكومة تفويض كل أطفال األسرى بشىت أجناسهم هلـم املسلمون يف كينيا وجزاهم 

إننا نعيش يف زمن عجيب فالسيطرة الكاملة للعامل هي إلرادة دولة إجرامية , "أوالد اإلرهابيني"رفضت طلبهم حبجة أن هؤالء 
يت تصف أطفالنا الرضع والذين ولدوا يف سجوم بـأم  وهي ال, وصفت باألعنف يف العامل وهي الواليات املتحدة األمركية

مسية بنيت كـان  و, شم الكينية كانت من ضمن هؤالءمل ترح النساء احلوامل بل وضعن يف نفس الزنزانات وأم ها, إرهابييون
وكـان  وهذا يذكرين بنفسي فقد دخلت السجن ألول مرة ويف عهد احلكومة الشـيوعية  , سنوات أثناء اختطافها 4عمرها 
ولكي يفهم القارئ خبث اإلعالم الكيين الصهيوين املوجه فقد اتفقوا , وذكرت تلك القصة يف فصل النشأة واملوطن 5عمري 

على األكاذيب لتغطية أخطاء حكومتهم وكرروا مرارا وتكرارا يف نشرام ويف الصحف أن زوجىت معها ثالث أوالد آسـيا  
وهذا األمر كان مقصود الحباط عزمية املنظمات اإلسالمية , سنوات 5وعمرها  سنة فُسمية 14سنة مث لقمان  15وعمرها 

كرار األعمار املذكروة وجلأت السلطات والصحافة واإلعالم املرئي واإلذاعة إىل ت, احلقوقية اليت تطالب باإلفراج عن األطفال
اختطفت وألقيت يف غياهب السجون وعمرهـا   أما احلقيقة الواضحة فهي أن ابنيت آسيا, ال يثور املسلمون ضدهاسابقا لكي 
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وليس سرا إذا قلت للقارئ بأن السي آي إيه واإلدارة األمريكية متتلك , سنوات 4ومسية, سنوات 10أما لقمان فـ, سنة 11
م بعد أحداث شرق أفريقيا وأخـذت كـل أوراق   1998مجيع شهادات ميالد أطفايل فقد هامجت على مرتل زوجيت سنة 

ولكن اتبعوا سياسة التضليل يف املعلومات لكي ال يتعاطف الناس مع أطفايل ألـم  , تعرف جيدا عن أعمارهمفهي , أطفايل
ل بأمه وكذلك البنت اليت لفقوا هلا العمر ونشروا أا فكسنة أن يت 14فبإمكان ولد بعمر , وحبسب األعمار املنشورة قد بلغوا

من العمر لذا كان األمر حمرج للسطات الكينية اليت مل تكـن   11زوا الـ إم أطفال صغار مل يتجاو, من العمر 15يف الـ
هل تطلق سراح وتغضب السيد األمريكي أو تسجنهم وترحلهم إىل املناطق احلربية وتفقـد  , تدري ماذا عسها أن تفعل م

كانت األوضـاع  , اليت حتكم كينيا واختارت الثانية طبعا ألن الصهيونية العاملية هي, الثقة بالشعب املسلم الكيين يف الساحل
وال ننسى أن كينيا كانت تنتظر ألعاب القوى العاملية اليت قـررت أن  , غري مستقرة بسبب الظلم الذي حلق بأسرى املسلمني

وقد فوجئت احلكومة عندما خرجت كل الشعب يف ممباسا نساءا وأطفـاال ورجـاال   , تقام يف مدينة ممباسا يف الشهر الثالث
لقد رفعت الكثري من اليافطات وكانت أبرزها يف اجلرائد , لفك أسر إخوام املعتقلني وإال لن تكون هناك ألعاب أبدامطالبني 

لقد فرحت من أجل بنيت ألنين ال , "إذن فكلنا إرهابييون, إذا كانت مسية بنت األربع سنوات إرهابية"تلك اليت كتبت عليها 
وا عائاليت ومجيع األسرى بل ناضلوا كرتوفرحت ألن املسلمني مل ي, الة والدعاء هلاأقدر أن أعمل أي شيئ خبصوصها إال الص

ها ولكنين طلبت من األلعاب وخنرا ونفشلها قبل بدء لقد طلب مىن بعض الشباب بأن اجم, من أجلهم وجزاهم اهللا خريا
نا مع السلطات الكينية ليسـت شخصـية أو   اجلميع داخل كينيا ويف الصومال عدم التخطيط ألي عملية إنتقامية ألن خالفت

وعلمنا أن السلطات الكينية كانت تبحث عن أي مربر من أجل إبعاد التعـاطف  , لردود األفعال بل إستراتيجية طويلة املدى
وكانـت  , لذا كنا أذكياء يف صربنا وأعطيت أوامري بأن ال يكون هناك أي حترك ضد األلعاب أو غريهـا , الشعيب لألسرى

ت الكينية مشغولة يف توزع األكاذيب حول عمليات إرهابية وشيكة ستستهدف األلعاب من أجل إرضاء أمريكـا و  السلطا
ونشروا األكاذيب أنين خمتبأ يف ممباسا وهذا كله من أجل إرعام وتربيـر كـل   , تكثيف الضغط على املسلمني يف الساحل
لقد ذكرت الصحف أن زوجيت اعتقلت ومعها حاسوب , احلدود وحنن كنا قد عربنا, اإلعتقاالت اليت ستحدث قبل األلعاب

ذكروا يف تقاريرهم , مرة 99وهذا صحيح ولكن زادوا يف أخبارهم السموم كالساحر عندما يصدق مرة ويكذب , خاص يب
د وغريهـا  كيف مل تقدر السي آي إيه واملوسا, اإلعالمية بأن بداخله معلومات سرية كانت زوجيت ستعطيها ملنفذين يف كينيا

وهي اليت نشرت للعامل أا فحصت احلاسوب وفتحت مجيع امللفات املشـفرة  , من معرفة تلك املعلومات أو اجلهة املقصودة؟
, رغم أن زوجيت كانت عنـدهم يف املعتقـل  , فكيف مل تقدر على معرفة اجلهة اليت كانت سترسل إليها احلاسوب؟, وغريها

فاحلاسوب , مؤامرة مفربكة من أجل إرباك اجلمهور الكيين والضغط على أهل الساحل فهناك, واجلواب واضح أن األمر ملفق
كيف برجل مثلي أن يعطي حاسوب فيها معلومـات حساسـة   , إذن ملاذا مل يصلوا إىل أي نتيجة؟, عندهم وزوجيت عندهم

غوغـل  "سوى برنامج حمـرك   مل يكن يف داخل احلاسوب أي شيئ, ؟لزوجته وهو يعلم علم اليقني أن خيار اإلعتقال وارد
فهم يتجسسون على املسلمني يف دارفور عرب هـذه  , وهي منتشرة يف الشبكة االليكترونية ولست أول من يستخدمها, "إرث
ردوا , وعندما سئل وزراء حكومة كيباكي عن عائليت, أرادت الصحف تربير اختطاف زوجيت بنشر هذه األكاذيب, الربامج

وقد خاب أملهم فزوجيت هي , "أنتم تعرفون أا صيد مثني فيمكننا معرفة أخبار زوجها عن طريقها"ة قائال وعلى اهلواء مباشر
ولو وجدوا معلومات مهمة يف حاسويب كما يزعمون الستطاعوا أن يعرفوا وجهتنا ومع ذلك مل يكن , ال تعرف عن حتركايت

ـ , اسوب هي فربكة أخرى من السي آي إيهفقصة املعلومات يف داخل احل, لديهم أي فكرة عنا طوال هذه املدة جنوها ولو س
وهي من  فهي فعال ال تعرف عن وجهتنا وأما احلاسوب فقد أعطيتها لثقلها علي, السنة لن تزيد على أي معلومة تعرفها مائة

قد متكنت السـي  ف, وليست هذه املرة األوىل الذي أفقد فيها حواسيب, الطراز اجليد وقلت هلا بأن األوالد سيستفيدون منها
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مث تكمنوا من , م يف ممباسا2003مث متكنت من حاسويب الشخصي يف سنة , م يف نريويب1997آي إيه من حاسوبنا يف سنة 
ألننـا ال نتـرك أي معلومـات يف    , م يف كيونغا ومل تقودهم ذلك إىل أي طرف أو مكان وجودي2008حاسويب يف سنة 

مث يتجرأون يف إامنا أننـا ال  , ما حصل لزوجيت طريقة من طرق اإلرهاب, صاالتنااحلواسيب عن عالقاتنا أو حتركاتنا أو إت
نساء وأطفال بعمر الرضاعة يلقون يف غياهب الزنزنات املظلمة واملعفنة بعد ب وسرقة , هل هم حيترمون أحد؟, حنترم أحد

ال أعرف كيف تتجرأ أمريكا وتكون هلـا  , ودون أن يسمح هلم بأي زيارات, !جيمع مملتكام الشخصية وتركهم بال طعام
واهللا ورغم مصيبيت يف أهلي إال أن , اإلجرام األعظم؟وأليس هذا هو اإلرهاب األكرب , احلق يف احلديث عن إرهاب وإرهابني

 ليس ذلك من منهجي أو منهج حممد صلى اهللا عليه, ديين مينعين من قتل أو اختطاف امرأة أو ولد بسبب أن عائاليت مسجونة
األيام  ة يف تلك املعتقالت الكينية ويف أحدكانت هناك مأسا, لن تدفعنا أفعال هؤالء القتلى إىل مستوى الدنائة واخلبث, وسلم

أال "رفضت احلكومة الكينية وقالت هلـا  , حفيدا من أمها اليت اعتقلت ةوعندما طلبت والدة يوسف الترتاين بأن تأخذ حفص
وكل تلك األجهزة اجلاسوسية املعاديـة   5كانت االستخبارات األمريكية واملوساد واإلمي آي , "تعلم أنك قد ولدت إرهايب؟

وأعين هنا أن احلكومة حاولت اسـتخدام موضـوع   , ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم موجودة يف كينيا الستجواب األسرى
لكيين ورجال احلقوق الكينيني وقفوا ضـدها  فالشعب الكيين والربملان ا, اإلرهاب يف تربير كل أخطاءها وقد فشلت يف ذلك

ومل , وقد عملت الشبكة الرابع من اليب يب سي فيلما وثائقيا عن اعتقال هؤالء وتنقالم حول القرن األفريقي, وطلبو احلقيقة
لقد ظهر , يسلم هؤالء الصحافيون من بطش السلطات الكينية اليت اعتقلتهم وحاولت منعهم من إخراج تلك الفيلم الوثائقي

كما ظهر يف الفـيلم عائلـة األخ   , "فاضل هارون"الفيلم للعامل أمجع أن زوجيت وأوالدي مل يكن هلم ذنب سوى أم عائلة 
الشهيد طلحة السوداين فقد اعتقلت زوجاته اإلثنتني السودانية والصومالية وبنادته وأوالده يف احلدود وسأذكر قصـة تلـك   

فنحن سنتعامل باملثـل حسـب الطـرق    , مريكا أا فتحت بابا جديدا وكبري يف احلرب ضدناوأقول أل, الوقائع إن شاء اهللا
  . األمريكية اجلديدة واحلرب سجال

القانونية هلـذه   ئلةومن أجل الفرار من املسا, مل تتوقف خبث سلطات الكينية يف تعامالا مع األسرى يف هذا احلد
م بتكبيل أكثـر  2007-1-28وتاريخ  2007-1-21فقد قامت ما بني  ,اجلرائم قامت خبطوة جريئة أدهشت كل العامل

شخض من النساء واألطفال والرجال بالسالسل ورحلوا إىل مطار جومو كيناتا ووضعو يف طائرات مدنية مسأجرة  150من 
وع إعتقال أو أسر وهكذا مل يعد املوض, فقد هددت مدراءها بالغاء رخصة العمل إن مل يقوموا بتلك الرحالت السرية, بالقوة

ولكن , ظن الكثري من املنظمات أن هؤالء يرحلون إىل بالدهم, بل اختطاف وتغييب مقصود ملئات من الناس يف ليايل مظلمة
لإلسـتجواب  , "بيداوا" هو أم رحلوا إىل مقديشو ومنها إىل أعفن غياهب وظلمات السجون السرية يف مدينة ملما ظهر للعا

سـنحقق معهـم   "فقد تقووا باحملتل واألمريكـي اـرم   , ن الصوماليون يتحدثون بكربياء للصحافةوكان املسؤولو, ثانية
هذا ما قاله املتحدث باسم سلطة عبداهللا يوسف وكأن يف الصومال حماكم بعـد خلـع   , "وسيحكمون يف حماكم الصومالية

ا مهزلة أخرى من مهازل هـؤالء الـذين يكـررون    إ, أين األمن أوال وأخريا؟, أين تلك احملاكم؟, احملاكم اإلسالمية منها
وكنا نعلم أن ذلك كله كالم إستهالكي فهؤالء أصال ال ميلكون قيمة الفنـادق الـيت   , كالبغبعوات ما يقال هلم من أسيادهم

 يوسـف إال  إن قرار الترحيل أمريكي والتنفيذ كيين واالستقبال إثيويب وليس لعبداهللا, إم كالبغبغوات اجلائعة, يقيمون فيها
كنا نعلم أن كل صومايل حكومي يتدخل يف تلك املسئلة سيكون مصريه القتل يف مقديشو وغريهـا ألن  , حراسة هؤالء فقط

شـخص مـن كينيـا     180لقد ُرحل أكثر من , الشباب يكنون معزة كبرية يل ولعائليت ومجيع عائالت األسرى دون تفرقة
وأما من يرجع أصله إىل األوجادين فقد غيبوا متاما , األوروبية واألفريقية والعربية وهناك اجلنسية, كينيا 30وضمنهم أكثر من 

أما اجلنسيات األوروبية فقد تسارعت تلك الـدول يف تـربأة   , من قبل السلطات اإلثيوبية ومل يذكر عنهم أي شيئ بعد ذلك
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أما بقية األوروبـيني  , اء وجودهم يف الصومالساحتها من أفعال أمريكا وذلك بطلب رعاياها بسرعة فتم فك الربيطانني أثن
ليبدأوا مرحلة جديدة من , وزوجيت وزوجات طلحة السوداين وبيقية األخوات العربيات ققد رحلن من بيداوا إىل أديس أبابا

السـرية   واملعلومات اليت وردتين تفيد بأن زوجيت كانت حتفط الطريق من املعتقل إىل األماكن, اإلعتقال والظلم واإلضطهاد
املخصصة لالستجواب فقد استطاعت أن ترسم خريطة وإعطاءها لرجال الصليب األمحر من أجل تكذيب املزاعم اإلثيوبية أا 

وقد فضحت السلطات اإلثيوبية واعترفت بوجود أجانب يف أرضها وقبلت أن تترك املراسلني والعـامل  , ال متلك سجون سرية
فهناك الكثري من الشباب الذين مل يظهروا إىل يومنا هـذا وقـد   , ط ومعرفة أخبارهمللدخول إىل السجون ورؤية بعضهم فق

أكدت املعلومات أم قد شوهوا فقد فقد بعضهم أطرافهم وعيوم ومسعهم أثناء التعذيب ويسبب ذلك حرجا كبرية مليالس 
أ األوضاع يف كينيا فقد سخنت جـدا بعـد   ومل د, زيناوي فمعظم هؤالء كينيون سلموا إىل السجانني يف إثيوبيا لتعذيبهم

وعرف املسلمون بأن كيباكي ما زال يسعى إلرضاء الصهاينة بعد أن ُهزم هو ومن معه يف االسـتفتاء بشـأن   , ترحيل هؤالء
وما حصل يف كينيا بعد ذلـك هـو   , لذا تصرفه هذا هو رد قاس على املسلمني فقد صوتوا بكثرة ضد املشروع, الدوستور
أو , أسند هلم م كاذبة إما أم مسكوا يف احلـدود الفترة وات االختطاف السري وقد اختفى الكثريون يف هذه تفشى عملي

إم كينيون وحيق هلم أن يتواجدوا يف أي بلدة كينية حدوديـة  , وال أدري كيف يكون ذلك؟, ترفض احلكومة بأا اعتقلتهم
, ا وحلف العلماء والشعب بعدم استقبال األلعاب قبل فك أسر املغيبونواستمرت املظاهرات يف ممباس, كانت أم غري حدودية

إنين ال أدري أن هناك أي كيين مطـرود مـن   "وقال باحلرف الواحد , وبدأ كيباكي يتحدث عن عدم معرفته لقضية هؤالء
ذه األحداث لكسب شعبية فقد غضب املسلمون أكثر فأكثر إلخوام واستغل املعارضة ه, بلة ةنيوهذا الكالم زاد الط, "بلده

وعندما رأت احلكومة جدية املسلمني ذهبت إليهم وجلست مع علماءهم وطلبت منهم أن يهدأو , جديدة لدى أهل الساحل
أرادت احلكومة أن متر األلعاب بسالم مث بعد ذلك تقلـب  , وهذا كان كاملخدر, الشارع فسوف يستجيب الرئيس ملطالبهم

اتمع املسلم قرر العلماء عدم التظاهر يف يوم األلعاب ألم خيشون من أن أمريكا ميكنها أن ومن أجل سالمة , وجهها عنهم
وهذا الفعل حكمة وذكاء من هؤالء العلماء ألم يعرفون أن السي آي إيه هلا , تضع قنابل هزلية مث تلقي اللوم على املسلمني

أطفال أو حكومات مادامت تريد مترير مؤامراا وهي معروفـة   أيادي خفية وتستيطيع أن تفعل ذلك فهي ال حتترم نساء أو
مل تسطع السلطات أن ترحل بعض الكينني بسبب أن هلم ملفات سابقة لدى احملاكم الكينية ولن تقـدر السـلطات   , باخلبث

عمر خمتار وزوجتـه  لذا ترك األخ سلمني الذي كان يرافق زوجة يوسف الترتاين وخلي سبيله وأما , اقناعها أم ليسو كينيني
كما أفرجت عن زوجة يوسف الترتاين وابنتها حفص بعـد  , الترتانية وسامل عوض وغريهم من الكينني فقد رحلوا إىل إثيوبيا

كنت أتابع األخبار عن طريق اإلذاعـة وكنـا نفـرح    , ضغط شديد من املنظمات اإلسالمية واحلمداهللا على سالمة هؤالء
ا يف املعارك احلدودية ومتكنا ويف فترة وجيزة على إعادة كل الشـريط احلـدودي مـن    فقدباسترجاع معظم املناطق اليت 

  .كيامبوين إىل دوبلي لسيطرتنا وغابت القوات اإلثيوبية ألا لن تقدر على الصمود هناك
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  أحداث غزة
  

ركة اإلسالمية يف العـامل  وكما ذكرت للقارئ فإنين ويف هذا الفصل سأركز كثريا على األحداث اليت هلا صلة باحل
وكل ما جيري فيها يؤثر على كل مسلم يف العامل وسأدون , وبالذات القضية الفلسطينية اليت هي مركز أحداث األمة اإلسالمية

العمليات اجلهادية وأخبار ااهدين وحتركام إىل أن يهزم الرئيس األمريكي احلريب ارم بوش وخيرج من كرسي الرئاسـة  
لحرب رغـم  األمريكية اليت ال تفكر كثريا إال لواستطعنا جر هذه القوة , ا نعلن للعامل أننا انتصرنا على القوة والغطرسةوبعده

قلة عددنا وعتادنا واستطعنا أن نشوه مسعت األمريكان يف العامل ومل تعد هي الدولة اليت حتافظ على كرامة اإلنسـان كمـا   
ومن أخبار ااهـدين يف  ". فال دفاعات مع العمليات االستشهادية", ب الرئيسية يف ذلككنا من األسبازعمت واحلمدهللا أننا 
هي أحداث غزة التارخيية اليت غريت جمرى األمور يف املنطقة فقد متكنت احلكومة الفليسطينية , م2007الشهر الثاين من سنة 

ملشروع األمريكي اإلقصائي اخلفي الذي يسعى إىل عـزل  املنتخبة شرعية يف البدأ مبشروع االستيالء على السلطة للرد على ا
فكان من الالزم هلذه احلركة الدفاع عن شرعيتها وعدم ترك الغوغاء للتحكم مبصري أهـل  , محاس وإخراجه بالقوة من السطلة

, وحممود عبـاس وقد اندلع قتال مرير بني اإلخوة الفلسطينني وتقاتلت قوات محاس مع القوات اليت توايل حممد دحالن , غزة
وحنن نريد , وعلى املسلمني التدخل لإلصالح كما ذكر ربنا سبحانه وتعاىل, إا إقتتال داخلي مل تفرحنا مهما كانت املربرات

ولكن ولألسف الشديد مل يعطي جمموعة عباس أي فرصة حلكومة , أن نرى تلك الفوهات موجهة ضد العدو الصهيوين احملتل
عى هؤالء إىل خلق العراقيل أمامها وحماولة التفرد بالداخلية واملالية رغم أن هناك إتفاق مسـبق يف  هنية بأن ثبت نفسها بل س

لسلطة وحب البقاء من قبل اموعات املدعومة من أمريكا والـيت  اإنه الصراع على , مكة يفصل لكل فصيلة ما ا وما عليها
ملاذا ال يقبل هؤالء أن األيام , د ورثوا على حكم أهل فلسطنيوال أدري إن كانوا ق, تشعر بأن محاس أخذت كل شيئ منها

لقد تبني للجميع أن جممعوعات فتح التابعة لعباس كانت جاهزة لترفـع  , دول وقد جربوا من قبل الشعب وفشلوا يف السياسة
حملاولة عزل محاس  السالح من أجل أن تثبت قدمها يف غزة ومل تتحرك هذه اموعات وحدها بل هي خطة أمريكية مدروسة

وحكومتها املنتخبة ولكن دارت الدائرة على األمريكان ومن كان معها فقد هزمت فتح ومن ساندها يف املعارك األولية الـيت  
فقد بدأوا وبدون , وعندما وصلوا هناك فسروا األمور وكأا شخصية, ستستمر لعدة أيام وهرب كبار قادة فتح  إىل رام اهللا

فهم يردون لشعورهم مبراراة اهلزائم يف غزة وليس ردهم يف , ل على كل إسالمي سواء تابع حلماس أو غريهاأي مربر بالتنكي
وبدأوا بتشكيل حكومة جديـدة  ,  صاحل الشعب الفلسطيين الذي سئم منهم ومن سياستهم اليت تثبت اإلحتالل يوما بعد يوم

وهذا الفريق , يف واشنطن ويف ذلك مفسدة عظيمة على أهل غزةغري منتخبة يف حماولة التخريب على الشعب وإرضاء الكفار 
فمن جلأ إىل إعالن حكومة جديدة غري شرعية هو مـن يتحمـل   , هو من سعى لالنفصال عن غزة وليست محاس كما يقال

شروع رم وسوف نرى أن احلكومات الغربية والسلطة الصهيونية العاملية ستتساعر إىل االعتراف مب, مشروع اإلنفصال املزعوم
وظن فريق مشروع رام اهللا أن تقرم للعدو سيحل املشاكل الفليسـطينية ونسـي هـؤالء أن    , اهللا ألن ذلك يف مصلحتهم

وما أدهشنا هو سعي عباس يف حماورة العدو ورفضـه  , املسلمني يكرهون كل من يتاجر بقضية فلسطني مع العدو الصهيوين
جللوس مع أهل غزة؟ أليسوا مـن  ا أنه رئيس مجيع أهل فلسطني فلماذا جيد مرارة يففهو يدعي , التام للحوار مع شعبه يف غزة

ولكن مل أفرح للدماء , إنين كمسلم فرحت بتحرك محاس يف غزة ألن ذلك يضمن هلم البقاء بعد نصرة اهللا هلم, أهل فسطني؟
هللا أن جيمع الشعب الفلسطيين على رجـل  ونسأل ا, فال ينبغي ملسلم أن يفرح مبقتل مسلم آخر, اليت سالت يف تلك املعارك

  .خياف اهللا ويتقيه ويأخذ بأيديهم إىل املقاومة ورد احلقوف آمني يا رب العاملني
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أخلي سـبيل   يبني يف السجون اإلثيوبية فقديف هذه الفترة من السنة شهدنا بعض الفرج يف حق أسرى املسلمني املغ
تصعيدا أمنيا خطريا يف كينيا قبل األلعاب فقد قامـت املخـابرات الكينيـة     كما شهدنا, بعض الربيطيانني ورحلوا إىل لندن

وقـد زعمـت   , هو كيين, يين يدعى عبدامللك حممدالربيطانية واملوساد بالقاء القبض على مواطن ك 5ومبساعدة من إمي آي 
وير العملية اليت استهدافت الطائرة الصحافة الصهيونية الكينية أنه شارك يف عملية ضرب الصهاينة يف ممباسا وكانت مهمته تص

يف العامل يتهم بقضية من القضاية لكي يرحل إىل السـجون   األمر فكل من يعتقل وال ندري حقيقة هذا, الصهيونية يف مطار
, م ولكنها فشلت ألن هذا األخ ليس له دخـل بتلـك األحـداث   1998وحاولت السي آي إي ربطه بأحداث , اجلهنمية

, ظمات احلقوقية لتطلب من احلكومة الكينية بأن حتاكمه يف كينيا ألن الدوستور الكيين تنص على ذلـك وعندما تدخلت املن
أسرعت اإلدارة األمريكية يف نريويب بالتدخل والضغط على كيباكي وأكد له بأن هناك سجون سرية خمصصة لكل شـخص  

وعبأ الرأي العام فقد نشرت , التحقيقات وزيفت األمورتدخلت أمريكا مباشرة يف , غري مرغوب به من قبل الصهيونية العاملية
إنه مسلم عادي , وهذا كله كذب يف كذب, اجلرائد الكينية الصهيونية بأن عبد امللك قيادي من القاعدة وهو خطري ومسلح

ألمريكيـة  ومع ذلك فقد اقنعت اإلدارة ا, ومدرس وعندما اعتقل مل يكن مسلحا ومل يعثر على أي سالح معه بعد اإلعتقال
, السلطات الكينية ذه اخلزعبالت وأثبتت هلا بأن الرجل ال ميتلك مستندات كينية وأنه أجنيب لذا جيب أن ال حياكم يف كينيا

وهذا ما أغضب الربملان الكيين الذي أكد للشعب أن عبدامللك هو كيين أصيل ومولود يف كينيا وظهرت أختـه يف احملطـات   
وكان ينقل يف كل يوم إىل سجن آخر لكي ال تصل إليه املنظمات احلقوقيـة  , السجون الكينية الفضائية وشرحت أوضاعه يف

كي يف نريويب هو من يتوىل أمـر صـحافة وكـأن    يوكان السفري األمر, اليت بدأت تشعر أن أمريكا تريد أن تتدخل يف ملفه
نطقة وردد مرارا وتكرارا يف كل املناسبات بـأن  وهذا السفري هو رجل السي آي إيه األول يف امل, عبدامللك أمريكي اجلنسية

وقد رضخت السلطات الكينية لإلدعاءات أمريكا فكيباكي خيشى أن تنقلب , عبد امللك ليس كيين وكأنه يعرفه منذ أمد بعيد
بأحـداث  فهو متهم , وما يؤكد زيف وكذب اإلدارة األمريكية هي قصة األخ عمر سيد, أمريكا عليه يف اإلنتبخابات املقبلة

سنوات بسبب تعاونه معنا وهـذا حبسـب    10ضرب الصهاينة يف ممباسا وقد اعترف بذلك وحكم يف كينيا بالسجن ملدة 
إن أمريكا كانت تصـيد  , فكيف حياكم هذا يف كينيا وقد اعترف بأنه شارك يف العمليات مث حيرم عبدامللك؟, القوانني الكينية

اخنة وكذلك قرب األلعاب القوى يف ممباسا فاستخدمت هذه املواضـيع لتخيـف   يف املاء العكر فمسألة الصومال كانت س
وقد نشروا األكاذيب بعد إعتقال عبد امللك أن هنـاك خمطـط يسـتهدف    , السلطات الكينية ألال تتساهل مبثل هذه امللفات

ليس , شباب يركضون يف الطرقاتإننا نقاتل من عادنا ولسنا حباجة لقتل سياح أو , األلعاب وهذا ما مل نفكر ولن نفكر فيه
, اليت توصف بأا أنقى وأشرف خاليا القاعدة فيما خيص بدراسة األهداف اليت منا يف حربنا هذا من شأن خلية شرق أفرقيا

أذكر هذه املعلومات لكي يستفيد منها و, كي اليت أعلنت احلرب عليناإن كنا سنضرب ال شك أننا سنستهدف حكومة كيبا
تية من املسلمني وغري مسلمني لكي يفهموا أن السبب يف إنفجار األوضاع يف العامل هـي السياسـة األمريكيـة    األجيال اآل

وعلى هذا تتحمل أمريكا كل , وهذا ما مل نكن لنقبله ونرضاه أبدا, التسلطية اليت تغري األبيض إىل أسود رغم أنفم احلكومات
الصحافة الكينية أن عبد امللك اعتقل أثناء استقباله أموال حولت له من  وعلى كل حال فقد ذكرت, هذه الصراعات يف العامل

الربيطانية كانت تراقب تلك املبالغ قبل حتويلها من لنـدن إىل الصـومال كمـا زعمـت      5الصومال وذكرت أن اإلمي آي 
دموا الصرفات الرمسية وكنت قد نصحت مجيع الشباب يف شرق أفريقيا قبل أحداث الصومال وبعدها بأن ال يستخ, الصحافة

وهذا ما ننهجه لكي ال نقع يف مصيدة األعداء وعندما ال جييدوننا يبـدأون بصـيد   , يف حتويل األموال ألا مراقبة بال شك
إن كان ما ذكرت يف الصحافة صحيحة فقد اجتهد األخ وألقي القبض عليـه  , األبرياء حبجة أم منا وهذا من الظلم األكرب

وكان جنا منذ وصولنا إىل كينيا وخروجنا منها أن ال نقتـرب مـن   , وحنن عرفنا اخلرب من اجلرائد, اء فعلوقدر اهللا وما ش
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إن موضوع عبدامللك ظهر بقوة يف الربملان فقد تبادل الربملانيون التهم واـم  , الشباب املتعاونني ألال نؤذيهم أو نؤذي ذويهم
وعندما استفسروا عنه فوجئوا , تسليمه لألمريكان ومل يقدر حماموه من لقاءهكيباكي وحكومته رمسيا باختطاف مواطن كيين و

إن الدول تأخذ رعاياها من هناك فيكف يرسل مواطن , وهذا ما أغضب الشعب الكيين جدا, مجيعا أنه قد رحل إىل غوانتنامو
ء يف السلطة ولو أدى ذلك إىل قتـل  هذا يعين أن الرئيس الكيين سيسعى وبكل الطرق للبقا, ؟كيين إىل ذلك السجن اجلهنمي

وكل مراقب مللفه يعلم أنـه  , أسأل اهللا أن يفك أسره يف القريب العاجل إن شاء اهللا, أوالد 3وهذا األخ متزوج وله , شعبه
فلما مل يشـهد  , لعملية كما زعمت الصحافة الكينيةمصورا لوإن اعترف بأنه , نه مل يؤذي أحد مباشرةأمين صرف وسهل أل

فلمـاذا  , وإن افترضنا أنه املصور, ا يعين أنه مل يكن يعلم شيئا وقد انتزع كل هذه املعلومات بالقوةهذ, ! تلك اللقطاتالعامل
 وقد حكم عليه بالسجن ملدة, ملواد املستخدمة يف العمليةأقل من فعل عمر سيد الذي اعترف بنقل ا هفعليرحل إىل غوانتنامو و

, مريكا من جديد أن تثبت للعامل أا الشرطية املهيمنة ولكن عليها التفكري مليا يف ما تفعلهإذن أرادت أ, سنوات يف كيينا 10
  .فإن األيام دول

  نشاط املقاومة يف الصومال
  
ولكـن  , قد خاب أمل أمريكا وحلفاءها الذين ظنوا أن باحتالهلم الصومال سيقضون على املقاومة اإلسالمية فيهال

انفجرت الوضع يف مقديشو مـن  , م2007-3-23حن اآلن يف الشهر الثالث ويف تاريخ  األحداث أثبتت عكس ذلك فن
لقد نظمت احملاكم صفوفها وانطلقت من جديد من كيامبوين مبسريات منظمة , ومل يكن العامل يدري ما حيصل هناك, جديد

يسى الكيين والكثري من املهـاجرين  دون استخدام السيارات وحتركت هذه اموعات من املهاجرين واألنصار بقيادة األخ ع
الذين صمدوا يف كيامبوين وحتركوا سرا إىل مقديشو واتفقوا مع قادة احملاكم ورجال القبائل اهلوية يف مواصـلة املقاومـة إىل   

وكانت النتائج أن هومجت مواقع كثرية للقـوات اإلثيوبيـة وبـدأت العمليـات     , حترير األرض من العدو الصلييب اإلثيويب
ستشهادية بالظهور وأعلنت سلطة عبد اهللا يوسف بأن األخ آدم عريو هو من يقود تلك العلميات وهذا من أكاذيب سطلة اإل

واتبعـت  , ألنه كان يف األوجادين يف مهمات أخرى ضد القوات اإلثيوبيـة , عبد اهللا يوسف فآدم مل يكن يقود تلك املعارك
وظنت أا ستكسب ود الشعب الصومايل وهذا , هل قوة احملاكم والشبابسلطة عبداهللا يوسف نفس النهج األمريكي يف جتا

أمـا  , لقد دارت معارك شرسة ومشتركة بني الشعب الصومايل واحملاكم من طرف والشباب ضد احملتل اإلثيويب, ما مل حيصل
خ الشيخ صالد وهو من قبيلـة  وشاركهم بعض إخواننا القدماء أمثال األ, من قاد املعارك فعليا يف مقديشو فهم أبناء القبائل

لقد ظهرت مثار ما كنا نعده مسبقا فقد متكنت اموعات تابعة لالستخبارات سابقا بنشر ثقافة العلميات التفجرييـة  , عاير
واالستراتيجية املتبعة هي عدم إعطاء الفرصة للجندي اإلثيويب لكي يشعر أنـه  , بالعبوات الناسفة داخل مقديشو دون توقف

ورأينا كيف فر الكثري من اجلنـود  , ل جيب أن يعيش يف الصومال يف حالة رعب مستمر ويشرع أنه هدف أينما وجدبأمان ب
اإلثيوبني وجلأوا إىل اليمن ألم يعرفون بأن اخلدمة يف اجليش اإلثيويب إمنا هو يف صاحل زيناوي وقبيلته التيغري ومـن دار يف  

إننا مجيعـا نعلـم أن   , سوء حالة نفسية وإجتماعية فال رواتب وال طعام تكفيهمأما اجلنود فحدث وال حرج فهو يف أ, فلكه
ولكي تغطي أثيوبيا خسائرها اليت كانت تظهر للعيـان عـرب   , إثيوبيا متلك أكرب جيش يف أفريقيا وهي أفقرها يف نفس الوقت

وهـذا يوضـح أن   , ء نشرة األخبارالشاشات وحجبت شاشة الفضائية اإلثيوبية اليت كانت تضع صورة واحدة ملقديشو أثنا
وليست للمعارضة أي حمطات , اإلعالم يف إثيوبيا غري ناضح وال حرية يف اإلعالم كما يتحكم احلزب احلاكم بوزارة اإلعالم

فقد قرروا اإلستراتيجية الروسية الفاشلة وهـي  , أرادت إدارة زيناوي أن تغري جمرى األحداث وما حصل كان أفظع, تنافسية
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وهذا ما حصل فعال فقد استهدفت اآللة اإلثيوبية كل مواطن يف , حرق القرى وضرب املناطق املدنية إلرهاب السكانسياسة 
وظهرت مأساة إنسـانية عظيمـة   , مقديشو وقصفت البيوت عمدا وقتلت املدنيون عمدا وأجربت األلوف من املغادرة عنوة

لقد شهدنا يف هذا الشهر أكثر من مليون , وليست مرحبة ا يف الصومالبسبب تعنت القوات اإلثيوبية وعدم تقبلها أا حمتلة 
شاب  500ون آالف قتيل وجلهم من املدنيني فالشباب الذين حتركوا إىل مقديشو من كيامبوين ال يتجاوز 5نازح وأكثر من 
ئني وال ختشى عواقـب  لالجاملخيمات ل عملية موجهة ضدها بقصف عشوائي كانت إثيوبيا ترد على ك, يف أحسن األحوال
اجلواب واضح فهي حتتمي بالواليات املتحدة األمريكية اليت أعطتها الضوء األخضر لكي تقتل , ماذا يعين هذا؟, القانونية لذلك

, هل عمي هؤالء؟, مث يأيت من يكلمنا أن أمريكا وحلفاءها حيترمون حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية, وترعب وترهب اآلمنني
إم يصبون جم غضهم على الشـعوب  , ما يفعلون باملدنيني يف أفغانستان والعراق وما تفعله خادمتهم يف الصومال؟ أال يرون

فلماذا ال حيددون بالضبط , أال ميلكون أجهزة تصنت ورادارات واستخبارات قوية وطائراة جتسس متطورة؟, بدال من مقاتلتنا
ولكن هيهات فااهـدون قـد فهمـوا العـدو     , ستهدف املدنيني األبرياءمواقع الشباب بدال من القصف العشوائي الذي ي
فاستراجتية األحزمة الناسفة والسيارة املفخخة والعمليات االستشهادية هي , األمريكي جيدا بدًء من أفغانستان ومرورا بالعراق

باتباع اآلداب والشروط لالزمة هلا وهـي  سالحنا القوي واملخيف هلؤالء اجلبابرة وقد أجازها وأفىت بذلك الكثري من علماءنا 
إن إثيوبيا ستفشل يف الصومال دون الشك وستطلب من , السالح األفضل ملواجهة أي قوة حمتلة غازية متتلك الترسنات والعتاد

ألا ال تعرف أن هذا الشعب جذوره من شجرة يصعب علـى أي شـخص   , اتمع الدويل إخراجها من الورطة عما قريب
كانت سلطة عبداهللا يوسف تتفرج لتلك املأساة وال حترك ساكنا ألنه رجل قبلي ال يؤمن إال مبجموعة صـغرية مـن   , خلعها
لذ كان الضغط كله على وزيره األول علي , !فقبيلته يف كيسمايو ويف بوساسو, فال يهمه ما يصيب اهلوية يف مقديشو, قبيلته

إنين شخصيا أعارض العلميـات  , من قبل الشباب ومل يقدر اهللا موته بعدغيدي اجلاسوس اإلثيويب الذي اسُتهدف عدة مرات 
والسبب أـم ال يسـكنون   , االستشهادية اليت تستهدف منازل وعائالت الوزراء الذين يشاركون يف سلطة عبداهللا يوسف

ضرر الكبري على عائلة وهذا سيتسبب لل, ورمبا يعيشون مع عائلتهم, لوحدهم يف تلك املنازل بل هناك مسلمون آخرون معهم
ومهما اختلفنا حول تكفري احلكوميني يف سلطة عبداهللا يوسف أو عدم تكفريهم مهما كان اجتاهاتنا يف هذه املسـائل  , مسلمة
إال أننا مل خنتلف يف مواجهتـهم  , وأنا واضح يف هذه املسائل أنين ال أكفر هؤالء بالعيان رغم أن بعض أفعاهلم كفرية, املعقدة
ألم يواجهوننا ويقاتلوننا ولكن فلنواجههم يف مؤسسام العسكرية ويف وزارام اليت ختطـط احلـرب ضـدنا وال     وقتاهلم

  . نستهدفهم يف منازل عائالم
إنين على علم اليقني بأنه ال مربر للشباب من تفجري السيارات يف األسواق يف مقديشو وغريها أو استهداف املنازل 

بل نوجه السيارات املفخخة إىل النقاط العسـكرية املشـتركة أو املراكـز    , ربة العراق املريرة عندنااخلاصة لكي ال تظهر جت
وال أحد يستطيع أن يزايـد علينـا يف هـذه    , إننا يف حرب فهو يستهدفنا وحنن نستهدفه, املخصصة لرجال عبد اهللا يوسف

فهم يستهدفهون النـاس  , املعاصر لدى الشباب ااهدحسب التفسري , "ويبعثون على نيتهم"كما أنين ضد مذهب , املسائل
اسـتدلوا  , بالتفجريات يف الدول اإلسالمية مث إذا سئلوا عن  الفدية بسبب قتل بعضهم والذين ال ناقة هلم وال مجل يف حربنا

ه وتعاىل هـو مـن   ألن معناه أن اهللا سبحان, وهؤالء الشباب مل يفهموا احلديث جيدا, "سيبعثون على نيتهم"حبديث الرسول 
واهللا أحق أن يقتل من يشاء فالروح هو ملكا له سبحانه وتعاىل وهو مـن  , سيتكفل خبسف هؤالء وليس بفعل غريه سبحانه

ملاذا استنبط هؤالء هذا احلكم فقط من هذا احلديث؟ وجتـاهلوا أن  , أما حنن فال منلك أرواح الناس لنخرجها, ميلك نواصينا
ا أن عائشة وهي اليت حتدثت ذا احلديث ذكرت أا سألت النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن مـن   هناك عدة أحكام فيه ومنه

فكلنا نعلم أن يف كـل  , ضمن ذلك اجليش الذي سيغزو الكعبة العمال والسقاة ومن خرج مكرها ومن خرج من أجل دنياه
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أبدا أن يشملوا يف استهدافهم وهـذا هـو    وقد فهمت عائشة أن هؤالء ال ينبغي, فمصائب قوم عند قوم فوائد, حرب جتارة
إا إمرأة قوية يف الفهم واالستنباط وقد وفهمت أنه ال ينبغي , فهمها لدين اهللا ولسنة نبيه وزوجها حممد صلى اهللا عليه وسلم
كـل  وهذا دليل واضح واستنباط واضح أنه ال جيب وضـع  , قتل كل من كان يف جيش الكفار أو الغزاة ألن نواياهم ختتلف

وقد منعنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم من استهداف دور العبادة والرهبان والصـبيان  , الكافرين يف سلة واحدة أثناء احلرب
ولكن ما نراه اليوم يف بعض عمليات من ينتسب للمجاهدين وحنن براءاء من أعماهلم أم يستهدفون الكفار مجلـة  , والنساء

ورغم أن هؤالء استهدفوا كفارا , النساء واألطفال واألبرياء حبجة أم سيبعثون على نيتهم فُتقتل, وقصدا يف التخريب والقتل
فما بالك مبن ذهب أبعد من ذلك فيضـع السـيارات   , أصليني إال أننا ال جنيز ذلك حسب شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم

جيب , "سيبعثون على ينتهم"املسلمني مث يقول  املفخخة يف ديار املسلمني ويف شوارعهم ويف عواصمهم وبالقرب من مساجد
ولكي خنفف عن الشعب يف , على ااهدين احترام اجلهاد واالجتهاد يف البحث عن األهداف املشروعة أثناء قتالنا من يقاتلنا

, يـاموين بعد أن تركتهم القبائل لوحدهم وانسحبوا إىل بروا فماركا مث كمقديشو انسحب الشباب من جديد إىل كيامبوين 
  .وحنن لسنا ضد أي مفاوضات ولكننا ضد االستسالم للظلم, وهدأت القبائل وبدأت مبفاوضات مع األعداء

  

  كيامبوين ورحلة الشهادة
  

م وكنا نتابع أخبار كينيا كما أننا كنا نراقب عن قرب مسـئلة اإلخـوة يف   2007إننا يف الشهر الثالث من سنة 
وقد شارك رجال , ول ما جرى يف مقديشو وكيف تعامل رجال القبائل مع الشبابكيامبوين فقد ظهرت بعض النقاشات ح

ع اموعات يكما أن الشباب ملا وجدوا أن القبائل تتراجع قرروا العودة إىل كيامبوين ورد عودة مج, عاديون يف تلك املعارك
قرر األخ عيسى أن يعمل جلسـة  , شوكت يف معارك مقديرم وجنت وشا2006حىت تلك اليت تاهت يف آيدويل اية سنة 

وال خيفى على أحد أن قيادة العـرب مـن   , خيارية ألن بعض الشباب املهاجرون مل يعودوا يقدرون على البقاء يف كيامبوين
روج وسيساعدهم علـى   كل واحد منهم إما البقاء أو اخلوقد خري, أصعب األمور فكل واحد منهم أمري نفسه قبل كل شيئ

فقد قابل الشيخ يوسف عيـد  , بعض اإلتصاالت برجال احملاكم وكانوا يدعمون كل حتركاتهالكيين عيسى لقد عمل , ذلك
, وطبعا وجد األخ أبو منصور الشيشاين فرصته لكي يغادر, وهو من شجع على احلرب األخريةعادي بعد عودته من أرترييا 

وساعدهم على ذلك أهل البادية , ر األول من بدأ املعركةقد خرجت يف الشهيمنية اليت دخلت غابة الكتا وكانت اموعة ال
واآلن جاء دور أبو منصور فقد قاد أكرب جمموعة من املهاجرين وقـرروا  , كما فعل ذلك أحد, وسافروا إىل الشمال مث اليمن

ور علـي السـوداين   والدكت, ومعه رفيق الدرب األخ أبو عبداهللا السوداين وكان كنتيه يف الصومال عاصم, العودة إىل اليمن
, وعبداهللا السويدي, وأبو حرية األمريكي, وأبو احلسن اللبناين, والدكتور حممد السوداين وزياد السوداين وأبو سعيد السوري

وسافرت هذه اخللية من , وأبو معاذ السويدي, وأبو الليث الربيطاين وهو أمريكي األصل, داود اإلثيويب نسيب الشهيد شاكر
ألا توقفت يف كيسمايو كما أا مل تنسق مـع  , ن بوساسوا عرب البحر ومن مث تلقى السي آي إيه أخبارهاكيامبوين قاصدي

األخ عبدي سعيد الصومايل من أهل كيامبوين وكان مع هذه اموعـة   ةيوحسب ما روا,  تلك املنطقةاملخلص الصومايل يف
و حصلت هناك إختالف بني أبو منصور واألخ الـدكتور علـي   من منطقة بوساس عندما اقتربت سفينتا"يقول , فرهاأثناء س
وقد رفض أبـو  , فقد أراد أن تتوقف السفينة يف امليناء لكي يتعاجل األخ أبو احلسن اللبناين الذي مرض جدا باملالرييا, السوداين

وعندما اتصلوا , تفقوا على التوقفولكن يف النهاية ا, نفس الدولة اليت فر منها سابقاألنه يريد العودة إىل اليمن , منصور ذلك
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وعندما اقتربت السفنية من الشاطئ اختلف املخلص مع قبيلتـه الـيت   , باملخلص الصومايل وافقهم على الرتول يف تلك النقطة
لكـي  , واشتد اخلالف وأدى ذلك إىل إطالق نار يف اهلواء من قبل رجال القبائل, رفضت نزول هؤالء املهاجرين يف منطقتهم

ووقد خربت السـفينة  , سلحتهم وبدأو باالشتباك مباشرة مع أولئك الرجالالشباب بل أخرجوا أومل يصرب , السفينة تتوقف
وهرب رجال القبائل واتصلوا بسلطة عبـداهللا  , كل واحد محل سالحه للدفاع عن نفسهو, بدون أحذية ونزل الشباب منها

وأثناء عودة , بات اجلبلية وأرسلوا األخني الصوماليني جللب الطعامواختفى الشباب يف احدى الغا, يوسف والقوات األمريكية
وتشابكت هذه القـوات مـع اإلخـوة    , الشباب إليهم شهدوا القوات األمريكية والصومالية وهي تتقدم إىل مناطق اإلخوة

وجرح أبو منصور وقد  وداود اإلثيويب, واستشهد ست من املهاجرين وكان أوهلم الدكتور حممد السوداين وعبداهللا السويدي
وجرح أبو حرية األمريكي ومحله األخ الدكتور علي السوداين وتركـه  , محى إخوانه الست الباقني ومن مث استشهد يف مكانه

أخ قد تفرقت وعندما عاد وجد األخ األمريكي قـد   14يف مكان لكي جيلب له الدواء والطعام وكانت اموعة املكونة من 
وحينـها قامـت   , وكانت القوات املشتركة قد انسحبت من املنطقة متاما, األخ أبو الليث الربيطاينكما استشهد , استشهد

البوراج األمريكية اليت حتتل حبار الصومال بأوامر من جملس األمن اخلائن بقصف األراضي الصومالية دون أي إعتبار لسـيادة  
وقـد كانـت   , أبو حرية األمريكي وهو مطلوب يف أمريكا والشهيد, أحد ومل يقتل أحد من الشباب يف هذا القصف اجلبان

ولكنه أىب إال أن يكـون مـع   , األجهزة األمريكية تتبع كل حتركاته حىت اثناء وجوده يف جلب ودده بقتله أو بتنصري عائلته
, الشهادة يف سبيل اهللاوهنيئا هلم , ااهدين وقد استطاع هو وزوجته يف مغادرة أمريكا بسالم والوصول إىل الصومال عرب ديب

فلم خيرج هؤالء للترته بل طلبا للشهادة بدأ بأفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق واليوم جاء دورهم يف الصومال على يـد  
أما اموعة املتبقية فقد عاد األخني الصومالني . أكرب دولة كافرة يف عصرنا وأكرب دولة عدوة ألمة اإلسالم يف تارخيها احلديث

ووصل جمموعة كبرية من ااهدين من بوت لند ملساندم كما أن هناك جمموعة أخرى خرجت من مقديشو ملسـاندة  , إليها
وقد اعتقل األخ الـدكتور أبـو علـي    , وخرج مجيع الشباب ساملني وبعضهم سافروا إىل اليمن واآلخر إىل بالدهم, هؤالء

  . السوداين يف اخلرطوم رد عودته
ر بالذات تصاعدت العمليات من جديد يف مقديشو واختذت أسلوبا جديدا من أساليبنا اإلسـتخباراتية  يف هذا الشه

اليت تتسم بالسرية والدقة فقد تزايدت حماوالت عدة الغتيال كبار املسؤولني يف اإلدارة الصومالية املعاونة للمحتـل والـذين   
ومل نرى أي دولة إسالمية تقدم املعونات لالجئني واملشـردين إال   ,وقفوا صفا واحدا مع احملتل يف تعذيب هذا الشعب املسلم

ندي يف هذه العمليات فقد قتل وجرح بعضهم عندما اسـتهدفوا باهلاونـات   ومشلت القوات األوغ,  وقليل ماهممن رحم اهللا
إا , قاء وبني القوات اإلثيوبيةوحنن ال خنفي أننا ال نفرق بني أوغندي لبس لباس القوات اإلفريقية أو القبعات الزر,والتفجريات

وقد جاءت ألمر واحد هو تطويع املسلمني وفرض حكومة علمانيـة علـيهم وبـالقوة    , "حماربتنا"هدفها كلها واحدة وهي 
وال يغرنـا حججهـم   , لذا جيب أن نقاوم أي قوة ستأيت لفعل ذلك, وبأوامر من الواليات املتحدة اليت ختتطف جملس األمن

أما خبصوص القوات اإلفريقيـة  , نريد من هؤالء الكفار الغربيون أن يكونو آخر من يتكلم عن االنسانية, نسانيةالواهية عن اال
فهي قد فشلت يف دارفور بسبب أا تريد أن تتبع أوامر أمريكا الغرب بدال من تنفيذ نصائح السلطات السودانية اليت تعـرف  

صومال؟ ال نشك أن الفشل هي النتيجة املرجوة لكل مـن يسـعى وراء   فكيف ستنجح يف ال, مصاحل شعبها أكثر من الغرب
إن أمريكا تعرف أا لن حتسم األمـر يف الصـومال بـالقوات    , التحالف الكفري العاملي اليت تريد أن تسيطر على املسلمني

دهر سوق السالح وتنتشر قواته يف ألا تريد إبقاء الشر وقطاع الطرق يف الصومال لكي يز, اإلثيوبية وال األفريقية وال األممية
  ".احلرب على اإلرهاب"حبر اخلليج واحمليط اهلندي حبجة 
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يف هذا الشهر أيضا ظهرت مشكلة أخرى يف وزير استان فقد بدأت جمموعات من اإلخوة األوزبك بقتال رجـال  
وا السيطرة على الوضع وهـذا مـا   القبائل يف أحداث مل تتضح يل معاملها ولكن ذكرت أن زوجيت أخربتين بأن األوزبك أراد

وقد استمرت املعارك وتدخلت  الطالبان , أقلق رجال القبائل من أبناء املنطقة الذين ينسقون أعماهلم مع الطالبان يف أفغانستان
يف أفغانستان وطلبت من هؤالء املهاجرين الدخول إىل الداخل بدال من سفك الدماء يف وزير استان ألن ذلـك مـا يريـده    

إننا ضد اقتتال أي مسلم ألخاه , ف وقواته وهذا يفرح األمريكان الذين ينتظرون مثل هذه املناوشات للتدخل يف تغذيتهامشر
, ونسعى لإلصـالح بينـهما  , أما إذا باغت طائفة على األخرى وكانت األدلة قوية فسوف نقاتلها, بسبب عرض من الدنيا

فال يفرقون بني القتال الشرعي ضد احملتلني ومن كان معهم أو قتـال  , قتالوهناك لبس كبري لدى ااهدون اليوم خبصوص ال
وقد شهدنا يف هذا الشهر الكثري , ونسأل اهللا أن جيمع قلوب اجلميع ويصلح ذات بني املسلمني آمني, خاليف ما بني املسلمني

املي بقيادة الناتو لن تقدر على هـزم  وعرف اجلميع أن جتمع قوى معسكر الكفر الع, من االنتصارات الواضحة يف أفغانستان
  .ونسي هؤالء ما حصل للروس يف أفغانستان ولكن األيام ستذكرهم بذلك, إرادة شعب مسلم

وأثناء كل هذه األحداث أطل علينا اإلعالم الغريب املسموم بأسرى القاعدة يف غوانتنامو وعلى رأسهم األخ الفاضل 
وقد ضحكنا كثريا هلـذه  , اعترف حسب اإلعالم الغريب بأنه من قاد العمليات وقد, 9-11خالد الشيخ حممد قائد عمليات 

وخالد الشيخ عمل لقاء مع اجلزيرة يف نفس السنة , إن الشيخ أسامة أعلن أن القاعدة من خططت ونفذت العلمية, اخلزعبالت
وال خناف من اإلعالن أننا اسـتهدفنا  فلم نتجاوز احلدود الشرعية يف حربنا , فنحن ال خنفي ما نظنه حق شرعيا, وأعلن ذلك

األمريكان يف عقر دارهم كما استهدفونا هم وحلفاءهم يف عقر دارنا يف عدة مناسبات وفلسطني شـاهد والعـراق شـاهد    
, وغزوات واشنطن ومنهاتن شرف لكل مسلم ولن نتربأ منها أبدا رغم قلة من يتـربأون منـها  , وأفغانستان شاهد على ذلك

إننا ضد , فال يعقل أن يباد إخوننا يف فلسطني والعراق مث يطلب منا عدم مهامجة أمريكا والغرب يف ديارهمواحلرب كر وفر 
, فأهدافنا كانت واضحة فهي عسكرية وسياسية وإقتصادية حبتة 11-9استهداف املدنيني قصدا وهذا مل حيصل يف علميات 

لذا كفانا تسويق إعالمي فأمريكا حتاول تشتيت أفكار العامل , ليومولو أردنا قتل مدنيني فمالعب الكرة كانت مليئة يف ذلك ا
ملاذا ال تظهر اآللة اإلعالمية اعترافات مصور اجلزيرة , وإخفاء جرائمها يف العراق وأفغانستان وفلسطني وكذلك يف الصومال

فقد ذكرت التقارير , دود إىل أبعد نقطةألم يعرفون أم قد جتاوزوا احل, أو األبرياء اآلخرون؟, !هسامي احلاج فك اهللا أسر
االستخباراتية بأن اجلهاز التجسسي األمريكي السي آي إيه قد أتلفت األشرطة املرئية اليت سجلت أثناء إستجواب األسـرى  

ـ   ة وقد عذبوهم أشد العذاب يف سجن غوانتنامو ويف السفن العائمة اليت تتجول يف احمليطات وفيها الكثري من أسرى أبنـاء أم
والسبب يف تلف األدلة واألشرطة اقتناع إدارة السـي آي  , حممد صلى اهللا عليه وسلم ونسأل اهللا أن يفك أسرهم مجيعا آمني

لكنـهم ال  , إيه أن تلك الوسائل املتبعة يف اإلستجواب مل تكن إنسانية وهي حمرمة حسب القانون الدويل الذي ال يعترفون به
أنظر إىل , سبب الرئيسي يف تلف األدلة هو احترازي ألال تقع األشرطة يف يد تنظيم القاعدة يقولون ذلك بل خيربون الناس بأن

كيف يعقل أن تقع مثل هذه األدلة يف أيدينا وهي حمفوطة يف , األكاذيب املركبة وأنظر كيف يلعبون بعقول الناس والبسطاء؟
ستوى التجسسي اليت تسعى الختراق السي آي إيه ونـدخل  إم يعرفون جيدا أننا لسنا يف تلك امل, أماكن جيهله من حفظها؟

إننا نعلم حجمنـا  , يف خمابأها ونأخذ تلك األشرطة إم يعيشون يف الوهم وكأم يواجهون حلف وارسو يف احلرب الباردة
فنحن مقتـنعني  , ناصرنافقوتنا ليست عدديا وال عتاديا بل إمياننا باهللا أنه , "ورحم اهللا امرء عرف قدر نفسه"بالنسبة ألمريكا 

وهذا ما فعلنـاه عنـدما فجرنـا    , بأن االستخبارات األمريكية حتاربنا وحنن من جهتنا سنحارا وحنارب كل من ينتمي هلا
فأدلتنا اليت !. فاألمر سيان, سواء استولينا على أشرطة إستواجب أم مل نستويل عليها, م1998سفارام يف شرق أفريقيا عام 
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فاإلخوة املفرج عنهم خري دليل على ما جـرى يف غوانتنـامو   , رة هذه اإلدراة يف التعامل مع اإلخوة ثابتةتثبت خبث وحقا
  .وشهادام لدينا حق ال كذب وأقوى من شهادات اإلعالم األمريكي بأمجعها
تل يف جتاوزت أعداد من ق" احلرب على اإلرهاب"على كل حال فإن قتلى املسلمني يف كل العامل بسبب ما يسمى 

أسأل اهللا أن يفك , فما هدفها اجلديد إذن؟, فإذا كانت أمريكا أرادت االنتقام فقد انقمت, منهاتن وواشنطن بعشرات املرات
  . أسر هؤالء األبطال إنه مسيع قريب جميب

يف الطرف اآلخر من العامل ويف بالدنا اإلسالمية كانت هناك مهزلة أخرى من مهازل لقاء حكام العـرب حيـث   
وال أقول باملسـلمني ألـم   , معوا من جديد يف أرض الكنانة ومل يتفوهو بأي شيء عن حق املواطنون العرب يف غوانتناموجت

ولن تفدهم العروبة دون اإلسالم يف أي حال من األحوال فعندما تركوا اإلسالم واسـتبدلوه  , يؤمنون بالعروبة دون اإلسالم
فكلمة ال إله إال هللا هي اليت مجعت العرب وكانت هي القوة اليت غذم ,  ال متبوعنيبقوانني الغربية تقاعسوا وأصبحوا تابعني

لقد اجتمع هؤالء يف مصر كالعادة وحتدثوا  عن لبنان واإلرهاب ألن ذلك هاجسهم اجلديد فهم , عندما سادو العرب والعجم
إم يعرفون جـدا أن  , أي إرهاب يتكلمون عنه؟, ال ينامون إال واإلرهاب يف عقوهلم وأظنهم يرون املنامات حول اإلرهاب

إذن سوف يدفعون مثن رفضهم وسيواجهون جمموعات , الشباب ال يهمهم إال قتال احملتلني ولكن احلكام يعترضون على ذلك
لقد يأست الشعوب اإلسـالمية مـن هـؤالء    , إا كمثل تلك القمم اليت ال تنتج أبدا, حتاول الدفاع عن نفسهاغري منظمة 

لديكتاتوريني الذين وضعوا السلطة والكراسي عصب أعينهم وال يهمهم ما آل إليه األوضاع يف البالد العربية قبل اإلسـالمية  ا
وبدال أن يتكلموا , وعالقة بعض هذه الدول بالغرب أمنت من بعضها البعض, وكل هؤالء هلم عالقات سرية مع أعداء الدين

بل طلبوا بتواضع من , م مل يتجرأوا على ذلك ألال يغضبوا سيدهم يف البيت األبيضعن حق الصوماليني يف الدفاع عن أنفسه
إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغـريوا  (, وال حول وال قوة إال باهللا, سلطة عبد اهللا يوسف قبول املصاحلة واجللوس مع املعارضة

يبيني من إثيوبيا ومل تتجرأ القمة العربية بأن تطالب إن الصومال هي دولة عربية مسلمة حمتلة من قبل جنود صل, )ما بأنفسهم
بـل  , أو مبطالبة بفك أسر النساء املسلمات األسريات يف سجون العدو اإلثيـويب , احملتل بالرحيل فورا من األراضي الصومالية

وما إىل ذلـك مـن   سكتوا مجيعا عن جرائم شهر مارس وسكتوا عن املاليني املشردة وسكتوا عن قتل املدنيني بصفة متعمدة 
وقد حتدثت منظمات عاملية غري عربية عن تلك اازر وال حول وال قـوة إال  , جرائم احلرب اليت شوهدت يف الشهر الثالث

ولـو  , ولست أقول املسلمني ألن هؤالء ال يهمهم أمر اإلسـالم , أيصل الضعف هلؤالء بأن ال ينصروا إخوام العرب؟, باهللا
ة سواء وأعلنوا الدولة اإلسالمية املوحدة بشىت أقاليمها ولتنازلوا عن املناصب الدنياوية من أجل أمـة  اهتموا الجتمعوا يف كلم
عندما قـال  , ويبقى كل ملك ورئيس يف سلطته فالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم أجاز ذلك, حممد صلى اهللا عليه وسلم

إن الرسول وأتباعه مل يكونوا يهتمون بامللك أو السـلطة  , "كأسلم تسلم وأجعل لك ما حتت يد"للملوك يف رسائله املشهورة 
يارب إننا نربأ إليك مما يفعله هؤالء يف حق أمة نبيك حممد صـلى اهللا  ", وحكم اهللا على األرض, بل ادخال الناس يف دين اهللا

  . إذن كانت قمة فاشلة كسابقاا, "عليه وسلم
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  )غورايا(أحداث 
  

أما يف الدولة ااورة فقد استمرت , اهدون إىل اجلنوب لترتيب أوضاعهموبعد أحداث مقديشو رجع اإننا يف الشهر الرابع 
بغض النظر عن املربرات وأهم تلـك األحـداث   وعريب املأساة وشرعت السلطات الكينية يف استهداف كل ما هو إسالمي 
, إليف يب آي يف كينيا وخصصت املبالغ الطائلة للبحث عناوقعت يف ممباسا فقد حتركت اإلدارة األمريكية املتمثلة بشرطتها ا

ميليون دوالرا حملاربتنا يف شـرق   14إىل واشطن واستالمه أكثر من  ) ميتشوكي(وترجم ذلك يف سفر وزير الدفاع الكيين 
ـ , أفريقيا أن نصـور كأننـا   وهذا كله يؤكد لنا أن احلرب بيننا وبني األمريكان والدول اليت تقف معها مستمرة ولن نقبل ب

وقد دخلت السلطات الكينية يف املعركة اليت بيننا وبني اإلدارة األمريكية من , ارمون وأن األمريكان ومن معهم هم األبرياء
ولكن ما نراه يف هذا احلرب الظلم على املسلمني يف كينيا فقد أصبحت بيوم قبلة للشرطة , أوسع أبواا فال تلومن إال نفسها

شرطي وعسكري كيين  50م  شهد العامل أكثر من 2007-4-24ففي تاريخ , اليت تسرق األموال حبجة البحث عناالسرية 
لقد طوقوا احلي , وهم يقتحمون حي غورايا وقد أخفو وجوههم كاللصوص وقادهم ضابط كبري يف قسم مكافحة اإلرهاب

م الطلقات النارية على اهلواء وكأم يف حرب حقيقي مع عدو وأرهبوا السكان برميه, بكامله مث أقفلوا الطرقات املؤدية هلناك
فكسروا وضربوا وكشفوا عورات املسلمني فلم يعطوا الفرصة للنساء , مث اقتحموا البيوت بصورة حيوانية غري إنسانية, حمارب

ممطر وضربوهم وسبوهم ومجعوا كل أبناء احلي نساء وأطفاال ومسنني شيوخا وشبابا يف اخلارج يف يوم , كي يسترن أنفسهن
وكانت حجتهم أم يبحثون عن , فقد نوموهم على األرض رغم غزارة املطر يف تلك الليلة, وهددوهم بالقتل دون أي سبب

فهل من املعقول منا , إم يعلمون جيدا أم يقصدوننا, وال ندري هل أصبح كل الشعب املسلم يف ممباسا إرهايب؟, إرهابيني
إننا نتابع حتركام وال ميكن لألمن الكيين أن يصل إىل أماكن وجـود  , كن الذي يتوقعه العدو تواجدنا فيه؟أن نلجأ إىل األما

ومع هؤالء اإلخوة آية الكرسي , فمعلومام اإلستخباراتية منتشرة يف األسواق, أي أخ مطلوب دون أن يعرف األخوة بذلك
 11لقد ظلموا الناس واعتقلوا أكثر من , وال تنام وهي الىت ترعاهم فعيون اهللا هي ال ختطأ, وهي تكفيهم من شر كل ذي شر

وقد مكث لدى الشرطة لعدة أيام مث ُرحل إىل , وهو قمري ومتزوج بامرأة كينية) شي ُبو(ومن ضمنهم إمام مسجد , شخصا
لتعامل مـع النـاس يف هـذا    وهذه هي الطريقة األمريكية يف ا, جزر القمر دون أن يقدم له أي تفسري أو إعتذار ملا حصل له

وقد أخربهم أنه ال علم , لفقوا له األكاذيب أنه يعرفين, ولكي جيدوا أي مربر إلبعاده عن زوجته الكينية, إذالهلم فقط, الزمان
 ,ماهذا اجلهل واجلنون األمين؟, والسؤال املطروح هل كل من يعرفين يعتقل؟, ولكن ال حياة ملن تنادي, له يب وال عالقة يل به

أو أطباءنا أو من درس معنـا أو  , هل فقد الكفار صوام؟ ملاذا ال يعتقلون الوزراء الكينيني الذين تعارفنا معهم يف التسعينات؟
رف أصال هذا اإلمام هل احلرب اليت بيننا وبينهم جعلتهم يهلوسون؟ إنين ال أع, من تسمى بأمساءنا؟ ملاذا هذا اجلهل باألصول؟

كما أنه هناك جهة مريضة من أبناء الباجون الذين أرادوا إسـتالم  , لقد استهدفوه رد كونه قمري, حيايت أصال ومل أره يف
جلأوا إىل تلفيق األكاذيب حوله وصدقتهم السلطات الكينية وقد وقعوا يف فخذ الذين يتاجرون بقضـية  , املسجد وأخذه منه

يكان أناس أبرياء كثر رد املال والكراهية اليت يف صدور بعـض  اإلرهاب ومل يستفيدوا من جتربة الباكستان فقد تسلم األمر
لقـد أرادت إدارة كيبـاكي أن ترضـي    , ويف احلقيقة إنه كبش فداء وأسأل اهللا أن يصرب زوجته, الناس ومن باب االنتقام

لة فقـد سـرقت   وكذلك هناك جتاوزات كثرية حصلت يف تلك اللي, األمريكان بأي طريقة ولتكن الضحية هم من املسلمني
وسـرقت هـواتفهم الغاليـة    , اية أهل احليمليون شلن من بيوت الناس حسب رو 10شرطة مكافحة اإلرهارب أكثر من 

مث فضـحتهم  , وغطت كل هذا اجلرم بالقبض على اإلمام القمري, فقد اقتحموا حي يسكنه أكثرية عربية, وجموهرات النساء
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ألن الشرطة ادعت أن السبب يف , وهذا ما تعجب منه الناس, مام بعد فترة ورحلوهاإلعالم اإلسالمي يف ممباسا فقد تركوا اإل
كيف تركوه إذن؟ فلما رأوا أن أمرهم قد فضح وبرزت موضوع سرقة األهايل مل جيدوا أي مـربر  , هجوم احلي هو إعتقاله

فهـم مـن   , هم ال يصدقوم القولوقد عرفوا أن جواسيس, هلجومهم إال بإخبار الناس أن قصدهم هو إعتقال اإلمام القمري
, وجاهزون لتقدمي املعلومات الضارة والكاذبة من أجل أن ترفع مناصبهم يف الدولة, اجلياع واحلاقدين واحلاسدين ألبناء أمتهم

والسياسة األمريكية اجلديدة يف كينيا هي فتح جمال اإلستخبارات ألبناء املسلمني رغم معارضة حكومة كيبـاكي الصـلييب   
, فاليوم يكثر أبناء املسلمني يف قسم مكافحة اإلرهاب واألمن القومن, إال أن استراجتية أمريكا أقوى من إرادة كيباكي, كلذل

وأسأل , فقد جن جنونه متاما, إنه قوانني بوش اإلبن الذي ال يدري أين يسري, "باحلرب على اإلرهاب"وهذا بسبب ما يسمى 
وأسأله سبحانه وتعاىل أن يعيننا على طاعته والصـرب  , الء ذخرة للمسلمني ال نقمة عليهماهللا أن يقلب األمور عليه ويكون هؤ

  .على هذا البالء إنه ولينا

  تطورات العراق
  

وأجرب , يف هذه األثناء مل تكن األمور تسري بشكل جيد يف العراق فقد ظهرت مؤشرات التشدد والتعصب يف العراق
وحنن نقـول  , مر أدى إىل االختالفات وظهرت حماولة لشق صف ااهدين بعد الزرقاويالناس على اتباع فكر معني وهذا األ

دائما بأن الرأي الواحد ال يفيد يف األزمات وعلى الشباب القاعدة يف العراق أن يفهموا أن إخوام يف اجلماعات األخـرى  
ينبغي أن حنكم على الناس رد أم خـالفوا  وال , )وإن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(ليسوا بأقل منهم وهم مقاومون شجعان 

فمنهجنا ليس قرآنا بل أفكار مبنية على الكتاب والسنة وقد خيتلف بعضنا يف فهمه لنصوص القـرآن  , املنهج الفالين والعالين
إىل القضـاء  وكذلك جيب الرجوع إىل الكتاب والسنة والتحـاكم  , وليعلم اجلميع أننا نعبد اهللا وال نعبد مناهج بشر, والسنة

وليعلم اجلميع أم إذا صوبوا البنادق إلخـوام  , الشرعي قبل قتل الناس رد الشبهات أو معارضتهم  لفكر التنظيم الفالين
إننا نرى الفشل الكبري لـإلدارة  , وهذا املنكر سريتد على فاحته دون شك, فقد فتحوا بابا كبريا للعدو يف شق صف ااهدين

إن أي توتر بني ااهدين يف العراق هو نصـر لألمريكـان يف   , فلماذا نفتح هلم أبواب النجاح ألنفسنا؟, راقاألمريكية يف الع
ومجيع اخلطط األمريكية مل تنجح بالنسبة املرجوة بسبب توحيد جبهة ااهدين وإطالق مبادرة الوحدة وكلـها  , تلك املنطقة

بوش يف تورط يف بالد الرافدين ويتطلع إىل أي وسيلة السترداد شـعبيته   مؤشرات بقرب النصر يف العراق وقد فهم اجلميع أن
فال نكون حنن من يعطيه تلك , يف أمريكا وإذا فتح بعض إخواننا أي باب للتنازع فقد يستغله بوش وبسرعة كبرية دون تردد

  .الفرصة العظيمة
يف  أما على أرض الواقع فقد نشط الشـباب و, ايف اية هذا الشهر ظهرت قادة احملاكم من جديد ويف دولة أرتريي

املناطق احلدودية ورجع وزير الدفاع يوسف عيد عادي وبعض القادة امليدانيني ملواصلة املقاومة ضد القوات اإلثيوبية احملتلة يف 
معرفة مجيـع  وكنا طبعا ال ننام فالعمليات يف الصومال كانت كثرية ومن واجبنا متابعة كل ما جيري فيها و. مقديشو وغريها

أحوال الشباب والنساء يف اخلطوط األمامية بدًء من احلدود ومرورا بالوسط وانتهاء بالوضع يف مقديشو وما جيري يف الشمال 
  .وكانت األمور كلها على ما يرام واحلمدهللا يف األول واآلخر, وجبهة أوجادين
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  والوضع يف أفغانستان ,فرج اهللا

  
املسلمني املخلصني واستجاب دعاءهم فقد أفرجت عن بعض الرهائن يف أديـس أبابـا   لقد مسع اهللا منا ومن مجيع 

وقد فرحت جدا عندما تلقينا معلومات مؤكدة بأن زوجيت وأوالدي قد فك اهللا , بيني والنساء واألطفالوومعظمهم من األور
ع دائما ونسـأل النـاس يف مقديشـو    وسررت يف تلك األيام فقد تابعت أحواهلم يف كل األخبار وكنا نسمع املذيا, أسرهم

فرج علينا فقد علمت رمسيا أن زوجـيت  , م2007-5-4ضوع يف أديس عن األسرى مث يف تاريخ ووبيداوا ومن له علم بامل
وصلت إىل جزر القمر وشكرت اهللا على منه وفضله فقد نصرنا بإخراج هؤالء األسرى املستضعفني من سـجون الـذئاب   

ونسأل اهللا أن يفك اموعة األخرية وهي مكونة من كينيني وترتانيني , ال أو شيخا أو رجال أو إمرأةالبشرية اليت ال ترحم طف
  .وصوماليني مل يفرج عنهم رغم أم أبرياء

وقد , م فهو مقتل القائد البطل املال داد اهللا رمحه اهللا يف والية هلمند2007أما احلدث األبرز يف هذا الشهر من سنة 
, وكما أقول دائمـا , وليعلم اجلميع أننا ال خنفي موتانا أبدا فمن مات منا يعلن عنه, األكاذيب عن كيفية مقتله نشر اإلحتالل

وذكرت أن عبداهللا عزام والشـيج أبـو   , وأهم رجل يف حياتنا هو حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد مات ,إننا ال نعبد الرجال
كل هؤالء , خطاب واألخ عبدالرمحن املهاجر واألخ الزرقاوي يف العراق عبيدة البنشريي والشيخ أبو حفص املصري والشيخ

وال  وقد قتلوا مجيعا ووقعوا شـهداء يف سـبيل اهللا  , قدموا للجهاد وهم يطلبون الشهادة وليس للترفيه أو طلب ملرتب شهري
فمنهم من قضى حنبه ومنهم من , يهمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عل(, وهنيئا هلم الشهادة, نزكي على اهللا أحدا

يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون (وعندما جناهد نعلم أننا سنقتل بال شك وهذا حقيقة ربنية فيقول اهللا , )ينتظر وما بدلوا تبديال
إىل اهللا لقد رحل الزرقـاوي  , هذا أمر طبيعي والرجال هم من ميتحنون وميوتون يف املعارك من أجل ال إله إال اهللا, )ويقتلون

وهكذا سيظهر الرجل املناسب هلذه املرحلة وال يهمنا إن كان والءه للشيخ أسامة أو لقادة , وكلما ذهب سيد ظهر سيدا آخر
عراقيون آخرون ما نريده هو استمرار املقاومة يف العراق على سنة رسول اهللا وليس مبنهج الكراهية وإقصاء كل من ال يـؤمن  

أما خبصوص بطلنا فما نعلمـه عـن   . أن اهللا سبحانه وتعاىل خيتار الناس حسب املناسبات واملراحل وما أعلمه, بالفكر املعني
وقد أبقاه اهللا تعاىل , الشيخ املال داداهللا أنه رجل ذو بأس وجرأة وكان يتمىن الشهادة يف كل حني منذ احلرب السوفييت األوىل

وقد وفقه اهللا يف عدة غزوات وكان املهنـدس يف االسـتيالء   , سبيله بعد أن فقد ساقه لينجز ما خلق من أجله وهو اجلهاد يف
ونرى ذلك يف عمليات االختطاف األخرية , على باميان يف عهد طالبان وكذلك مزار الشريف وهو رجل واقعي غري متشدد

ان ثقة لدي املال لقد كان له نظرة شاملة عن العمل اجلهادي وك, وكان يطلق صراح األجانب ألسباب ختدم العمل اجلهادي
حممد عمر حفظه اهللا ورعاه وكذلك كان يلتقي بقادتنا امليدانيني سواء يف اجلبهة يف أفغانستان فقد نشط إخواننا جدا يف إقليم 

ويرزقنا شهادة يف سبيله كما اختـذ هـؤالء القـادة    كونر وبكتيا وبكتيكا ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبله من الشهداء 
فبعد مئات السنني سيعلم اجليل املسلم اجلديد أن أمثـال داد اهللا  , عجز القلم عن ذكرهم ولن ينساهم التاريخ أبدايو, العظماء

وليعلم العدو أن الشهادة هي أمسى أمانينا وهنيئا له الشهادة فقد قتل على يد الدولة , هم من قاوموا الغزو الكفري ألفغانستان
صلييب العاملي املوجه ضد أمة حممد صلى اهللا عليـه  -وهو التحالف الصهيو, دين اهللا يف العاملاليت متثل الكفر العاملي احملارب ل

كي والغريب يف أفغانستان وغريها ومن أفضع الوسائل اليت استخدمها العدو األمري, وسلم واملسمى بالناتو وهذا شرف كبري له
فبعضنا يدفن يف أماكن سـرية والـبعض يطرحـون يف    , أمواتافقد كانوا خيافون منا أحياءا و, يف حرا ضدنا هو بيع اجلثث

فقد أظهروا جثته على املألء وعندما , وهذا ما حصل لألخ القائد الشيخ مال داد اهللا, احملاضر لكي يأيت الصحفيون ويصوروم
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ناس تانا وزورا بأننـا ال  يفعل ااهدون ذلك جبثث الكافرين واألعداء يظهر اإلعالم النفاقي ويلفقون األكاذيب ويبينون لل
ولكي يكرم اهللا عبده حيا وميتا فقد متكن ااهدون , ال أقول بأن هذه املعاير مزدوجة بل إا ملتوية وعوجاء, حنترم اإلنسان

, يف تلك اللحظات من أسر بعض األعداء من الغربيني األحياء ومبادلتهم جبثة هذا البطل الشهيد وقاموا بدفنه يف مكان آمـن 
ومن ال يعرف سرنا فسيعلم بنا بعد موتنا إن قبور شهداء العرب يف العهد السوفييت ويف حرب رمضان من قبل الغرب والناتو 

وهذه القبور ولألسف , هي تاج عالمة فارقة يف أفغانستان ودليل على صمود أبناء هذه األمة ونصرة إخوام العجم أثناء احملن
ندع إىل ذلك وال نقر به إال أن هؤالء حيبون أحفاد الصحابة والعرب املسـلمني الـذين   الشديد تقدس لدى العجم وحنن مل 

لقد استلم القيادة املال داد اهللا األصغر وهو من قـام بتلـك الترتيبـات    , تركوا ملذات الدنيا من أجل مشاركتهم يف أزمام
قام املال داد اهللا األكرب بعملية جريئة وأسر الكثري من  وقد رد اجلميل ألخيه فهو كان يف األسر قبل مقتل أخيه وقد, والعمليات

وهذا القائد اجلديد رجل نثق يف دينه ونعلم , األجانب وبادهلم بأخيه األصغر الذي رد عليه اجلميل باستالم جثته ودفنه بسالم
ن نستشـهد برصـاص قـوى    أما حنن فنتمىن أ, ونسأل اهللا أن يصربه وينصره هو وإخوانه, عزمه يف االستمرار على اجلهاد

األعداء الذين ال يدينون بدين اهللا وال يؤمنون بنبيه صلى اهللا عليه وسلم ويقاتلوننا بعداوة واضـحة  , صلييب-التحالف الصهيو
فال ضري فال ميكننا أن جناهد دون أن , فهل ألحد حجة علينا إن محلنا السالح ضد هؤالء؟, وقد أخرجونا من ديارنا قبل ذلك

  .سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعوضنا خريا من هؤالء الشهداء إنه على ذلك قديرنستشهد وأ
وبعد مقتل الشهيد املال داداهللا حصلت هنا بعد التعديالت لدى قيادة املهاجرين املتمثلة يف اجليل القدمي من القاعـدة  

ذ تأسيسها وكان املسؤول األول عن اللجنـة  وهو الرجل اإلداري املايل لدى القاعدة من, )أيب اليزيد(فقد أعلن الشيخ سعيد 
واليوم أعلن أنه هو األمري اجلديد لفرع القاعدة يف أفغانستان وهذه اإلستراتيجية اجلديدة الرباك األمريكان ومـا  , املالية سابقا

ال نعبد قيادة معينة وكذلك هذا هو السبيل األفضل لكي نعود الناس على القيادات اجلديدة وليعلم اجلميع أننا , دار يف فلكهم
فإذا قدر اهللا وأصابتنا املصيبة يف القيادة العليا فهناك قيادة جاهزة لتتوىل األمر يف احلـال  , بل حنن نعبد اهللا وحده ال شريك له

ني ومن جديد أبني ملن ال يعرف قيادتنا أننا ومنذ أن أعلنت الواليات املتحدة األمريكية ومن معها من الغربي, ودون أي تأخري
والقيادة املالية خبري وبقيـادة  , هو الشيخ أسامة بن الدن خبري وبصحة جيدةفاألمري العام , ا املركزية خبرياحلرب علينا فإن قيادتن

الشيخ سعيد أما الشرعية فكلهم يف إيران ويعيشون بسالم بقيادة األخ الفاضل الشيخ أبو حفص املوريتاين أما القيادة العسكرية 
خيفى على أحد أن الضربات املتتالية يف أفغانستان توضح مدى إستعداد هذه القيادة ورجاهلا كلهم خبـري فـاألخ   واألمنية فال 

الشيخ أبو حممد املصري والشيخ سيف العدل املصري مها خبري ويف إيران ويواصالن الكفاح بالتشاور مع إخوام من القـادة  
ب واألخ أبو إسالم املصري املعروف بشعيب أو السعدي كما أن إعالن الشـيخ  امليدانيني يف أفغانستان أمثال األخ خالد احلبي

ومادام رؤساء اللجان املكونة , سعيد أمريا جديدا جاء بعد أسر األخ واحلبيب وبطلنا الشيخ عبد اهلادي العراقي فك اهللا أسره
  . للقاعدة األم خبري فكل شيئ إن شاء اهللا ستكون خبري

ويف موضوع ذات صلة باحلركات اجلهادية واإلسالمية فقد نشرت املراجعات اخلاصة بعبـود  وبعيدا عن أفغانستان 
الزمر وهو قيادي من اجلماعة اإلسالمية املصرية وقد أقر ومن معه بأن طريقة التغيري يف البالد اإلسالمية جيب أن يكون سلميا 

وهذا األمر واملراجعات خري للجميع فـنحن ال  , غري نافعكما بينوا أن منهج تكفري الشعوب وقتاهلم , وليس بالقوة والسالح
وللمعلومة فـإن  , ويا ليت اإلخوة يف اجلزائر يستفيدون من هذه املراجعات القيمة, نريد الشر ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

ملعروف بالـدكتور  وكتاب العمدة يف إعداد العدة الشيخ السيد إمام الشريف ا, كاتب كتاب اجلامع يف طلب العلم الشريف
واملسجون حاليا يف مصر بدأ بشرح ما كتبه يف تلك الكتب الىت أصبحت مراجع لكل من يريد أن حيل دماء املسلمني , فضل

, "املسلم من سلم املسلمني من لسانه ويـده "ونسي هؤالء بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول , أو الكافرين الغري حماربني
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م اختلـف هـذا   1993فمنذ , للكثريين من الشباب مقاصد فتواه يف تلك الكتب وهذا ليس جديدالقد بني الدكتور فضل 
الشيخ مع مذهب الدكتور أمين الظواهري وإخوانه اآلخرين يف اجلماعات املصرية اليت رفعت السالح وأقرت باالنفجارات يف 

وقد ذكرت كيف أن الدكتور أمين قد تـأثر  , رحلةمصر حبجة مقاتلة املرتدين وما إىل ذلك من الشعارات اليت سادت تلك امل
بأفكار الشيخ أسامة بتوجيه السالح للعدو العلين والكافر األصلي احملتل لبالدنا بدال من الدخول يف معمعة الشبهات والقتـال  

ولكننا , وليس العكسوهذا ما ال يفهمه الكثريون فقد ظنوا أن الشيخ أسامة يتأثر بالدكتور أمين , الغري واضح مع بين جلدتنا
وهذا ما أدى إىل دمج الكل بقيـادة  , والصحيح أن مجاعة اجلهاد تأثرت بأعملنا وليس العكس, يف القاعدة نعرف كل شيئ

  .الشيخ أسامة وينوب عنه الشيخ أمين الظواهري حسب املعلومات اليت وردتين من اإلخوة
  

  القتلى باملئات
  

مازالت الدماء تسيل يف بالد الرافدين ومل حيقق األمريكـان احلريـة وال   م و2007إننا يف الشهر اخلامس من سنة 
الدميوقراطية هلذا الشعب املسكني وبالعكس من ذلك فقد شهدنا أكرب نسبة يف عدد القتلى األمريكان يف العراق وهذا يعين أن 

يف العراق بسبب التصرفات اخلاطئة يف  وال يظن أحدكم أن تراجع دور القاعدة, ااهدين خبري وينظمون صفوفهم أكثر فأكثر
فاحلقيقة الـيت ال  , حق أبناء العشائر واستهداف املقاومة يف بعض األحيان رد اإلختالف سيؤدي ذلك إىل ضعف ااهدين

مـا   تريده أمريكا هي أن ااهدين من أبناء العراق هم أكثر من رجال القاعدة وعمليام فعالة وهلم غطاء شعيب واسع وهذا
ولكن الواقعة أكرب من خمططات أمريكا فاملقاومة العراقيـة  , ختفيه واشنطن عن العامل باستخدام إسم القاعدة يف كل عملياا

ولكي يهربـو مـن هـذه    , عسكري يف هذا الشهر املبارك 120وقد اعترف العدو مبقتل أكثر من , منظمة أكثر من السابق
, وكما توقعت الصهاينة بأن نشهد صيفا ساخنا جديدا يف لبنـان , ن الفشل يف العراقاملسائالت وختفيف التغطية اإلعالمية ع

ـ  الم عمـا  انفجر الوضع فيها دون سابق إنذار وقد حتققت تنبؤات الصهاينة وفرحت اإلدارة األمريكية اليت أرادت إبعاد اإلع
فليسطني وأفغانستان والعـراق والصـومال    تشغيل املسلمني بأخف األحداث حىت ننسى مأساتنا يفجيري يف بالد الرافدين و

وقد أخطأ بعض الشباب عندما فهموا أم جاهزون ملواجهة اجلـيش اللبنـاين   , وننسى اإلحتالل احلقيقي العسكري ملنطقتنا
عـزل  وبفربكة من املخابرات العاملية بدأت معارك ر البارد يف املخيم الفليسطيين دون أي مربر يذكر وقد تأذى الكثري من ال

وكما أعتقد فإن الوقت مل يكن مناسبا لفـتح جبهـة يف   , من املسلمني الفلسطينني وكذلك املهاجرين العرب يف هذه املعارك
ولو كانت تلك اجلبهة موجهة ضد قوات األمم الكفرية املوجودة يف اجلنوب لكان أفضل من فتح تلكا اجلبهة يف خميم , لبنان

, ألننا نعلم أن اجليش اللبناين يعطش لدماء الفلسطينيني بأي وسيلة من الوسائل, املهاجرينمليئ باملسلمني العزل واملساكني و
أسد علي ويف احلـروب  "كذلك القوى املؤيدة لألمريكان يف لبنان واجليش اللبناين وكباقي اجليوش العربية يتقنون املثل العريب 

اجلماعـات السـنية    من شباب حزب اهللا ومن قاتل معهم من لقد أظهر هذا اجليش جبنه عندما كان أسود املسلمني, "نعامة
مـع  يف الصيف املنصرم ومل تتشابك القوات اللبنانيـة   يف اخلطوط األماميةوببسالة  وقد واجهوا األعداء, اللبنانية وهي كثرية

صهاينة فقد قصفوا البيوت اليوم وكأا تقاتل ال توها هي قيادة اجليش قد ظهر, االعدو الصهيوين رغم أن العدو قد استهدفه
وكل من يرفع هذا الشعار فليعلم أنه ذهب مع مذهب ارم العـاملي  , "حماربة اإلرهاب"واملساجد ودمروا املخيم كله باسم 

فهو ال يرد االعتبار ألي أحد سوى مـن يكـون يف الفلـك    , "إما معنا أو ضدنا"فهو من قال مقولته املشهورة , بوش اإلبن
فاإلزدواجية يف التعامل مع األمور تصب يف صاحلنا  ةحلرب الشرس وهذا ما يساعدنا يف هذه, ان ديكتاتورياألمريكي ولو كا
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لقد فرحت جدا عندما مسعت من األخ العبسي وهو قائد تلك اموعات اليت قاتلت ضد اجليش اللبنـاين وهـو   , بال شك
حدث للجيش وبين أن هناك جمموعات أخرى قصدت فتح النار أنكر ما للجميع أنه مل يبدأ احلرب و يتحدث مع اإلعالم وبني

إننا نقول دائما بأن اجلهاد ال يكون إال باالستطاعة وبـاب  , وبفربكة من املخابرات لكي يعاقب الشعب الفلسطيين يف املخيم
د اجليش اللبنـاين ضـالته   وقد دعا األخ العبسي إىل احلوار مع السلطة اللبنانية ولكن قد وج, فلم العجلة؟, اإلستطاعة واسعة

وفرصته يف حماولة فرض هيبته على أهل السنة يف لبنان وبالذات الفلسطينني املهاجرين الذين مل يقفوا صفا واحـدا وهـم يف   
وال عجـب أن  , قروا مبا يفعله اجليش باملخيمأن يفرضوا وصيتهم على هذا الشعب وأبل رأينا ممثلوا فتح الذين أرادوا , املهجر
لقد بـدأت هـذه   , س تفعل ذلك خوفا من عالقتها بالسلطات اللبنانية والسعودية اليت كانت مع التصعيد يف املخيمنرى محا

, املعارك وال أحد يعرف مىت ستنتهي ألن ماوراء األحداث ألغاز وأراد بعضهم أن يلقي باللوم على القاعدة ألا ال بواكي هلا
وباسم القاعدة سـتدمر  , خلي ستأيت املساعدات للجيش اللبناين من أمريكا وحلفاءهاوبذكر القاعدة وإدخاهلا يف االقتتال الدا

وألقي اللوم على القاعدة ينجو ) األمن(كل املخيم فقد عرفنا وشهدنا يف زمننا أن من ارتكب اجلرائم مث جلأ إىل جملس اخلوف 
مث يطلـب  , بين البشر يف القانون الكفري العاملي اجلديدألن أفراد القاعدة ليسوا من , من فعلته ومن املسائلة أمام جملس األمن

إننا نتربأ من فعل اجليش يف تـدمريهم  , !بعض مرضى القلوب من أمتنا بأن ادن هؤالء الكفار الذين يستعبدون املسلمني علنا
ألخ العبسي ليس عضـوا يف  وأن ا, ونقول بأن الشيخ أسامة ليس له أي عالقة مبا حصل يف ر البارد, املساجد يف را البادر

وال يعين ذلك أنه ليس جماهدا شريفا يريد اخلري ألمته وإن أخطأ يف التوقيت والطريقة املتبعة , القاعدة ال من قريب وال من بعيد
 ,جماهد واهللا وحده أعلم به فااهدون يف العامل هم كثر وليس ضروريا أن يكونوا أعضاء يف القاعـدة  هإن, يف توجيه السالم

نسأل اهللا أن يصرب ااهدين ويربط علـى الفلسـطينيني   , وإنا هللا وإنا إليه راجعون, وكل واحد منا سيحاسب عند اهللا بعمله
  .برباط التقوى آمني

ومبا أن هذه الطائفة هي اليت انتخبت كيباكي سابقا , )املونغي كي(مل تكد دأ األمور يف كينيا حىت ظهرت مشكلة 
أرادت السلطات أن ختفي قبحهـا  , ؤلة عن عدة جرائم كربى تستهدف القبائل الصغرى يف كينياوان واملسوهلا نواب يف الربمل

مبهامجتها ألا قد تعدت احلدود ومع كل تل اجلرائم اليت ارتكبت من قبل هذه املليشيات القبلية إال أن السلطات مل تسـطع  
ن كل علمية تستهدف أبرياء مسلمني يف كينيا تكون حتت بنـد مـا   رغم أ, بل ادا أحيانا, إطالق تسمية اإلرهاب عليها

فهناك إتفاق بني السلطات واإلعالم الصهيوين الكيين بـأن  , يسمى احلرب على اإلرهاب ولو مل تؤدي العلمية إىل أي إعتقال
ه مجاعات احلقوقية اإلسالمية وعندما بدأت احلكومة باملماطلة يف الرد على جرائم هذه املليشيات تنب, تربط اإلرهاب باإلسالم

ووصلت األمر إىل إطـالق  , وغريها إىل هذا األمر وتفتحت عيون املسلمني الذين فهموا مباشرة أن خطأ املسلم يسمى إرهابا
إـا سياسـة   , اإلرهاب لكل من يطالب باإلفراج عن األسرى املغيبني يف السجون الكينية والذين اختطفوا وسلموا إلثيوبيا

لقد كثرت عمليات النـهب  , فمن يقتل باملئات ويسلبهم ويرعبهم ويرهبهم باسم النصرانية ال يسمى إرهابا, فواهتكميم األ
, ألن األمـر أشـبه بالكارثـة   , وبدأ اإلعالم الكيين بالتحدث عن املوضوع علنا, والسلب وقتل الناس يف احملاطات الرئيسية

ولكن وبضغط من الغربيني الذين وقعوا يف التهديد مباشـرة  , ذه اموعاتوتأخرت السلطات الكيينية كثريا يف التعامل مع ه
وبطريقة وحشية ال نقبلها مهما اختلفنـا يف  , فقد اختطف بعضهم وقتل اآلخرين فتحركت حكومة كيباكي ضد املونغيكي

ت املئات ظلما وعدوانا باسم وقتل) ماذاري(لقد اقتمحت األحياء الفقرية يف نريويب وبالذات يف ضواحي , الدين أو يف العرق
وكانت الشرطة تدخل يف احلي فتجرب النساء واألوالد واملارة باالنبطاح على الطني واألوساخ ومن يرفـع رأسـه   , املونغيكي

وأما قادة املـونغيكي فكـانوا   , كانت عمليات وحشية يف حق الشعب الكيين, صاص عليهيطلق الر, الرأس وأقول جمرد رفع
فقد , لذا جلأءت املونغيكي حليلة أخرى لكي تلفت أنظار السلطات للمسلمني من جديد, يتحدثون يف اإلعالم أحرارا ونوام



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
313  

 

 War against Islam                                    313الحرب على اإلسالم                                                    
 

وطبعا تقع تذكار السفارة األمريكية السابقة يف , )موي(انفجرت قنبلة صغرية مصنوعة يدوية حسب رواية الشرطة يف شارع 
وكنا نتابع األخبار عن طريق إذاعة الـيب  , تتحدث عن عمليات إرهابيةلذا بدأت املعلومات األولية يف األخبار , ذلك الشارع

لقد حتدثت اإلذاعة الربيطانية الصهيونية عنا من جديد وحاولـت  , ونضحك هلهذه املهزلة اإلعالمية, يب سي قسم السواحلي
خيـدر   إلعالم النفاقي الذيإنه سحر ا, سإم واهللا يلعبون بعقول النا, م باالنفجار الصغري بكل وسيلة1998ربط أحداث 
فاملسئلة الفسلطينية والعراقية وغريهـا واضـحة   , لسنا حباجة إىل تفجري لكي نلفت أنظار العامل إىل مظاملنا, الشعوب بإتقان

فهدوءنا وصربنا واختيارنا لألهداف الشرعية تتبعها ضربات موجعة مكونة باألطنان مـن  , وحنن ال نضرب باجلرامات, للعيان
ولسنا من تلك اخلاليا اليت تتبع طرق اإلزعاج فقط فتضرب رصاصة هنا وقنبلة هناك وما , "فإذا ضربت فأوجع", اتاملتفجر
ولوكان كذلك هلجمنا رجال األمن وأسـرهم املكشـوفني بسـبب    , إننا ال نتعامل مع األحداث بالردود األفعال, إىل ذلك

رحم اإلعالم الكيين الصهيوين املسلمني رغـم أن قائـد   مل ي, !ثيويبمشاركتهم يف خطف نساءنا وأطفالنا وترحيلهم للعدو اإل
ئح رهابية قبـل نتـا  قد قال لإلعالم أن يكفوا عن التحدث عن عملية وعدم تصنيفها باإل, الشرطة وهو اجلنرال حسني علي

أما ما أقوله , ت الشرطةصلييب املنتشر يف كينيا مل تسكت بل حاولت أن تشكك يف بيانا-التحقيقات إال أن اإلعالمي الصهيو
هنا هو أن خلية شرق أفريقيا مل تكن هلا أي صلة بتلك املهزلة وال نشك أن املونغيكي وراءها حملاولة االنتقام مـن وحشـية   

وما لفت انتباه الناس يف هذه املرحلة هـو قيـام   , ومل ميت يف العملية إال شخص واحد وهو من كان حيمل الشحنة, الشرطة
أحد الضـباط لألخـت   وركّز , ألحداث رد أن متحجباتل نساء مسلمات تواجدن يف تلك املنطقة أثناء االشرطة باعتقا

ب املسلمون عندما عرفوا أن سبب اإلعتقال جعوت, ميعاملسلمة وكانت تصور من جهازها احملمول وهي تفعل كما يفعل اجل
لقـد جئـت   "قال هلا باحلرف الواحـد  , حجبة يف تلك املنطقةفعندما رأى أحد الشرطة املرأة املسلمة املت, هو اإلسالم فقط

وعندما استجوبن , وأمر باعتقاهلا بكل بساطة هي وامرأة مسلمة أخرى من قبيلة كيباكي" لتتأكدي إن كانت العملية ناجحة؟
هنود وغريهـم ألـم ال   وهنا ثار املسلمون يف كينيا أفارقة وعربا و, تركت املرأة اإلفريقية املسلمة وسجنت العربية املسلمة

, وقد تركوها دون إعتذار, يريدون متييزا يف دينهم لقد طلبوا من السلطات االفراج الفورى للمرأة العربية أو ستبدأ املظاهرات
, إا غابة ال قـوانني فيهـا  , إنين أقص هذه القصص الصغرية لكي يعلم اجلميع كيف كان عيشنا يف زمن الطغيان األمريكي

ستتدعى عليكم األمم "وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , مون كالغزالن تصاد وتؤكل دون أي سابق إنذاروكان املسل
وأظن أن جممتع احليوانات يف الغابات املفتوحة كانت تعيش بأحسن عيشة مـن جمتمعاتنـا   , "كما تتدعى اآلكلة إىل قصعتها

لغربيون وظنهم أم أفضل من غريهم يف هذه الدنيا وقد أثبتنا عكس بسبب تعنت ا, االنسانية اليت مل تكن حتترم بعضها بعضا
  .ذلك فكرامة املسلم أقوى من أي غريب كافر يف العامل

  احلسم يف غزة
  

هربـت  و ,ية هي سيطرة محاس على غزة كلـها لقد تزايدت املعارك يف قطاع غزة بني الفلسطينيني والنتيجة النهائ
والشعب الفلسطيين  يع محاسوفشلت املخطط األمريكي يف ترك, هللاس إىل مصر ومنها إىل رام ااملليشيات والقوات املوالية لعبا

سطينية يف رام اهللا ويطلب العامل إىل التعامل مع أولئـك  اشل توين بلري يتحدث عن حكومة فلوبدأ املبعوث اجلديد الف, احملتل
بـل خيصـص   , هو ال يريد أن يتكلم مع كل الفصائلوال ندري كيف يكون املرء وسيطا و, ورفض متاما احلديث مع محاس

وهم من قدموا فلسـطني  , ألم أساس املشكلة أصال, وعلى كل حال إننا ال نرحب ؤالء اإلجنليز يف غزة, فصيل دون آخر
ولـو أن  (ل فليعلموا أن اهللا يقو, األساسيةالطعام ونقص املواد البترولية و أما الذين يتذمرون بسبب, لليهود يف طبق من ذهب
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وهو , بل بإذن اهللا الواحد األحد, لن ميوت أحد بإذن الصهاينة, )أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
فال ينبغي أن نبتعد عن عقيدتنا اإلسالمية اليت تدعونا إىل األخذ باألسـباب مث  , القاهر فوق عباده وهو الرزاق ذو القوة املتني

ونسـأل اهللا  , ال شك أن سيطرة محاس على غزة خري من سيطرة زمرة دحالن عليها, وإن مع العسر يسرى, التوكل على اهللا
هو ما ينتظره اهللا منا بعد التمكني وهذا األمـر  , ألن النصر من عند اهللا أما حتكيم الناس والعمل لشريعة اهللا, أن يثب اجلميع
طبعا سـارعت حكومـة   , )يف األرض فينظر كيف تعملون قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم(, ليس بسهل

ينبغي على , مصر املوالية للصهاينة إىل قفل معرب رفح من أجل الضغط على محاس وسحبت املمثلني هلا منها وكأننا نعبد الناس
بـاس  ولن تسطيع أي جهة عزل محاس مهما فعلت وسـيأيت ع , هؤالء أن يفهموا أم كلما بعدوا كان ذلك أفضل حلماس

  .وأوروبا وغريها للتفاوض مع محاس ألا املوجودة يف أرض الواقع
وبعد سيطرة محاس على القطاع شهدنا حدثا بارزا فقد تدخلت بقوة يف قضية جونسن املذيع الربيطاين الذي خطف 

 حق من يدخل بالد وكانت اموعات اليت خطفته جتهل مواثيق العمل اجلهادي واألحكام الشرعية يف, يف غزة قبل عدة أشهر
لسياح دون أن وهذا ما جيهله البعض يف العامل اإلسالمي ويهامجون ا, فأدىن املسلمني جيري, املسلمني سلما وبإذن من أي مسلم

لقد جتاهلت هـذه اجلهـات   , أما الفساد األخالقي فهو منتشر يف بالدنا وإن غاب الغربيون عنها, يشكلوا أي خطر عليهم
, الفلسطينيني وليس ضدهم على األقل هو مل يضرهم يف شيئ أثناء وجوده يف غزة حلذا الرجل كان لصاهادية أن صوت هاجل

وهـذا  , فالصحفيون الغري عسكريون هم أحرار يف تغطيتهم احلروب دون إحنيـاز , وال جيب أن تتداخل األمور أثناء احلروب
, كانت عملية اخلطف خطأ استراجتية هلذه اجلماعـات  لقد, الرجل مل يكن عدوا للشعب الفليسطيين ومل حيمل السالح ضده

وقـد  , واملهم أن محاس تدخلت بقوة ومت فك أسر هذا الصحفي وعملت له مراسم رمسية من قبل حكومة الشرعية يف غـزة 
 وجه االامات إىل محاس ومل تسكت األخرية بل أعلنت حربـا إعالميـا  و, املوجود يف رام اهللا أغضب ذلك الفريق املطرود

ومـا جيهلـه   , وأرادت فتح تشويه مسعة محاس بإظهار للناس أا كانت على علم بالعملية من أوهلـا , فظيعة بني محاس وفتح
فما قيمة الغرب إن , املوالني لألمريكان يف املنطقة هو أن كل من يطعن يف حق املقاومني يكون معزوال شعبيا وإن أحبه الغرب

ساحة محاس وسر خبروجه ساملا وقـد   ءلربيطاين جونسن ونفى كل ذلك وبرحفي اوقد تدخل الص, كان الشعوب تغضبكم؟
وقد أظهروه يف بعض املراحل أسـره وهـو   , تأثر كثريا بطريقة معاملته السيئة من قبل بعض الذين مل حيترموا أنه أسري لديهم

إحترام مشاعر األسرى كما أمرنا من اهللا  جيب, وهذا ال نراضاه بأسرانا فكيف نفعل ما ال نرضاه بغرينا؟, مربوط حبزام ناسف
ونسأل اهللا أن يفك أسر املئات من املسلمات الفليسطينيات , فكل ما ال نرضاه ألسرانا ال نعمله ألسرى غرينا, سبحانه وتعاىل

  .آمني يا رب العاملني, املعتقلني يف السجون الصهيونية
  

  عمليات غري مدروسة العواقب
  

سأحتدث يف هذه الفقرة عـن بعـض   , أو كما قال عليه الصالة والسالم, "تدبر عواقبهإذا نويت فعل أي عمل ف"
وتشـجيع الغـرب يف   , العمليات العشوائية اليت ال تفيد األمة اإلسالمية بل أدت إىل إعتقاالت غري معقولة يف حق املسلمني

وأحتدث هنا , ص احليونات قبل أن تنفذ يف اآلدمينيجها السليب اجتاه اإلسالم ومطالبة القانونيني بتشريعات ختاالستمرار على 
م شاهدنا حماوالت القتحام مطارات يف بريطانية وتفجريهـا عـن   2007-6-30بالذات عما حصل يف لندن ففي التاريخ 

وكما قلت سـابقا أن كـل الشـباب    , وليس للقاعدة األم أي عالقة ال من قريب وال من بعيد هلذه األحداث, طريق الغاز
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, وبيني الذين تدربوا على أيدينا سواء يف أفغانستان أو غريها يعلمون جيدا تعليماتنا خبصوص العمليـات الـيت ال تنـتج   األور
فاهلدف هو شرعي ألنه مطار خمصص للحكومة الربيطانية اليت حتاربنا يف أفغانستان وحتل دماءنا أينما كنا ومن حقنا الشرعي 

مل تكن هذه العملية الغري مدروسة يف مصلحة الشباب األورويب الذي يقع حتـت  ولكن , أن نضرا ونقصدها يف كل مكان
ولكي تستهدف مطار بريطاين كبري احلجم جيب أن تكون الشحنة حمكمة وتكـون يف  , جمهر األجهزة األمنية يف كل أوروبا

ولكن اجتهد بعض الشباب , ساعات متأخرة من الليل لكي تكون العملية ناجحة ويكون املستهدف هو إقتصاد العدو ال غري
وال ينبغي أن يكـون منطلـق   , يف عمل علميات غري منظمة وغري مدروسة وصغرية ومل تكن لصاحل القضية اجلهادية العاملية

الفكري للعمليات يف الغرب هو جمرد كره الشخص حلكومته فيسعى إىل عمل أي شيء يلفت االنتباه عن مأساة املسلمني ولو 
ويبدو أن من فعل ذلك مل يتدرب أبدا يف , ألن مثل ذلك يؤدي إىل اعتقال الناس دون مربرات, ة أكرب هلمأدى ذلك إىل مأسا

أي معسكر من معسكرات ااهدين وهؤالء من اجليل اجلديد املسمى باجلهاد دوت كوم حيث يتعلمون كـل شـيئ عـرب    
ونسأل , ذا هي طريقة التجهيز والتنفيذي مل تكونا واضحةوالسبب الذي يدعوين إىل قويل ه, الشبكة العنكابوتية اإلليكترونية

  .وكسية الغامضة يف لندن ويف مطار غالويفك أسر كل من أسر بسبب تلك العمل, اهللا أن يرينا احلق حقا ويرزقنا التباع
عارك يف ـر  فمع استمرار امل, مل تكن الوضع يف لبنان يف أحسن حال بالنسبة للقوات األممية الكافرة املتواجدة هناك

فهم جاءوا , وهذا ما نريده أن يوجه السالح للعدو مهمها كان لباسه, البارد بدأت بعض اموعات باستهداف تلك القوات
إن , ميكن للبعض أن يستغرب من كالمي ولكنين واضح. لنصرة الدولة الصهيونية وليس لنصرة املسلمني يف اجلنوب كما يقال

فهل من املعقـول أن نتركهـا   , وذهبت مذهب أمريكا, وأعلنت احلرب علينا, قائمة السوداء هلااألمم املتحدة وضعتنا يف ال
  . وشأا؟

ومبا أنين أحتدث عن العمليات اليت ال تؤيت مثارها املرجوية للقضية الفلسلطينية أو العراقية أو مسـاندة ااهـدين يف   
وأكرر وأقول أننا ال نرى ضرب هؤالء بأي حال , اح يف اليمنأفغانستان أو الصومال فهناك عمليات جديدة استهدفت السي

إذا كان الشباب هلم عداوة , فمن مل يرفع السالح ومل يعاون العدو الغازي ضدنا مباشرة فال ينبغي أن نستهدفه, من األحوال
مـن  إنين أخـالف  , وضرا؟ الضعيفة مل البحث عن احللقات, !مع النظام فليقاتلوا النظام ويتركوا من مل يرفع السالح عليهم

از ذلك وقد إنين مع مجهور علماء األمة يف عدم جو, يف بالد املسلمنيالعاديون الغري مقاتلني يذهب مذهب استهداف السياح 
  .ال تفيد اجلهاد العامليو, واجلهات املستفيدة منها هي احلكومات العلمانية الديكتاتورية يف بالدنا, سابقاأوضحت هذه املسألة 

  

  شهداء يف املسجد األمحر
  

أولئك مـا كـان هلـم أن    , ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا(قال اهللا تعاىل 
رمبا يظن القارئ أنين أحتدث عن القرن األول من اإلسالم عندما كان املشركون ينتشـرون يف كـل   , )يدخلوها إال خائفني

هنا وليشهد التاريخ أن املقصود يف هذه اآلية رجال عاشوا يف زمننا وسعوا إىل إفساد النـاس   مكان من اجلزيرة ولكنين أؤكد
إنين أحتدث عن أحداث املسجد األمحر , وقتلوهم يف املساجد وخافوا من دخوهلا حملاورة من فيها وقصفوهم وقتلوهم باجلملة

أن برواز مشرف فقد صوابه وأعلن حربا علنيا على شعبه  لقد شهد اجلميع كيف, يف إسالم آباد اليت وقعت يف الشهر السابع
ورغم قبول اإلمام , صال حبرمة املساجدفهو ال يؤمن أ, تثبت عكس ما يزعم وعلى اإلسالم عموما وإن زعم غري ذلك فأفعاله

, أنـه ضـعيف   غازي يف اخلروج بسالحه وبرفقة شبابه إىل مناطق آمنة إال أن مشرف مل يقبل ذلك ألال يرى من قبل الغرب
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فهو يعارض وجود املسجد يف تلك املنطقة منذ سـنوات  , وألنه قد نوى فعل الشر يف ذلك املسجد ومل تكن هي املرة األوىل
هل وجود السفارة األمريكية الصليبية يف أرض الطهـارة حضـاري   , وال ندري ما احلضاري؟, ويرى أن ذلك غري حضاري

لقد آثار األمريكان على شعبه واملثـل  , دري ماذا يريد هذا الرجل العلماين اخلطريال ن, !ووجود املسجد األمحر غري حضاري
وكانت هناك هدنة بني أبناء القبائل يف وزيرستان وبني , "خافوا من األمريكان ومل خيافوا من اهللا"ول هلؤالء املنتمني لألعداء يق

م ُعلقـت  2007-7-6يف املسجد األمحر يف تـاريخ   احلكومة ولكن عندما وجهت هذه األخرية أسلحتها ألبناء املسلمني
وسنشهد تفجريات , ويبدو أن هذه األزمة ستتبع مشرف إىل ما ال اية, ال هدنة أثناء سفك الدماء, وهذا هو الصواب, اهلدنة

بعة التحقيقـات  وال أشك أنه سيقتل عددا كبريا يف املسجد ولن يترك لإلعالم أي جمال يف متا, تذكريية هلذه ازرة العظيمة
وسيتدخل يف القضاء أيضا الجبارها على عدم مواصلة التحقيقات حول النساء واألطفال والرجال الذين اعتقلوا من املسـجد  

وأظن أن مشرف , فقد استسلم املئات لقوات مشرف وبدال من إطالق سراحهم كانوا يودعون يف أماكن سرية, بغري حرب
ورغم حماولته لصق اإلرهاب والتشدد , يف الباكستان واملساس حبرمات املسلمني أمر عظيمفاالسالم هو كل شيئ , يلعب بذيله

إال أنه مل ينجح , والفكر الرجعي على األخ إمام غازي وهذه كلها كانت كقميص عثمان فيمن يركتب اجلرائم مث يهرب منها
وليس بسبب أن جلنـة  , اء على السلطةفالشعب يرى قوات تضرب وتدمر مسجدا تارخييا بسبب حب مشرف بالبق, يف ذلك

وإ كانت احلكومات ال تستطيع أن , فهذا أمر طبيعي ألن الباكستان دولة إسالمية ودوستورها الشريعة, املسجد تريد الشريعة
إن الشباب مل يكونو ضد الدستور كما يزعم مشرف ألن الدستور الباكستاين , تطبقها فلتترك من يستطع فعل ذلك لتساعدها

ألنـه هـاجم دور   , ويف هذا احلال يكون هو من وقف ضد الدستور, اإلسالم رغم عدم تطبيقه من قبل مشرف وأعوانههو 
ما , وتدخل يف القضاء وأراد أن تكون السلطة كلها يف يده, العبادة وقتل األبرياء من النساء واألطفال ورمى عليهم قنابل الغاز

ومن تكلم فقد أهـان  , أوا على الكالم ضد هذا ارم الذي يستهدف دور العبادةأدهشنا هو سكوت العلماء يف العامل مل جير
أما الشارع الباكستاين فقد كان يعلم أن هذه املسئلة لن ـدأ إال  , الشباب يف املسجد وامهم بالتشدد وهنأ مشرف جبرائمه

وليس هذا غريبا فقد تعلم الفشل , س بال شعبيةإنه رئي, وفقد شعبيته وازداد كره الناس له, بعد خروج هذا الرجل من السلطة
وهناك زعماء كثر يف العامل سيفشلون يف , وبلري, وتينت, فقد ذهب رامسفيلد, فهو أيضا قد فقد كل أركانه, من سيده بوش

ت لقد فعل مشرف أفعاله ومل نسمع أي عتاب واضح من اإلحتـادا . االنتخابات بسبب تأيدهم لبوش يف هذه احلرب املفربكة
وأقصد هنـا   ,ذلك املسجد األمحر من والة أمور املسلمنيبيان واضح ملا حصل يف  كومل تكن هنا, ومجعيات العلماء العاملية

لقد قتل مشرف املئـات مـن   , وال من اامع الفقهية, وال من علماء منظمة املؤمتر اإلسالمي, اإلحتاد العاملي لعلماء املسلمني
هور كما قتل األطفال يف داخل املسجد ومل نسمع أي عتاب واضح من اجلهـات اإلسـالمية   الشباب والشابات يف عمر الز

لقد استهزء مشرف باملسـاجد  , الرمسية وهذا يبني مدى الفجوى بني الشعوب املؤسسات احلكومية حىت ولو كانت إسالمية
ومن يعظم شعائر اهللا فإهنـا مـن تقـوى    (, ائر الدينيةعومل حيترم تلك الش, نفسه عندما منع الناس من الدخول إليهاوظلم 
حىت الصهاينة كحكومة حتسب ألف , واهللا لو احتمى الشباب بكنسية أو معبد بوذي ملا جترأ مشرف من مهامجتهم, )القلوب

اجلواب نعم ألنه , هل أفعال مشرف أظلم وأخبث من احملتل الصهيوين, حساب قبل القدوم إىل األقصى أو أي مسجد للقتال
لقد جترأ , )وأن املساجد هللا(القوى الكفرية العاملية وذهاب منصبه وال خياف من رب العاملني وهو مالك للمساجد  خياف من

ومهما كان األمر فإننا ال نرى أي مربر يف اقتحام مسجد يذكر اسـم اهللا فيـه   , وداس بكربيائه على بيت اهللا سبحانه وتعاىل
وحـىت  , لقد جترأ هذا الرجل وعمل ما مل يقدر عليه األمريكان يف العلن, راء إليهويدرس الناس شريعته ويأوي املساكني والفق

إال أم كفار أصلني وال حيترمون مساجدنا وال يـدينون  , لو فعل األمريكان مثل هذه األفعال كما شهدنا يف مسجد الفلوجة
ونرى ذلك يف األلعاب اليت تصـنع  , كفار أصلينيلذا هم , فهم ال حيترمون مساجدنا ألم ال يعترفون بسلطتها عليهم, بديننا
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إننا نرى كيف , إم ال يؤمنون بديننا وأعلنوا حربا واضحا ضد إقامة دولة إسالمية, من أجل ااك حرمات القرآن واملساجد
املنـهج   إال أم غري راضـني عـن  , وكذلك ريبتهم حول دولة آل سعود رغم أا الصديقة املقربة هلم, يتعاملون مع إيران

ولكن العجب فيمن يدعي اإلسالم وحيكم أقوى , لن نتعجب إن هاجم كفار أصليني املساجد, اإلسالمية والدوستور القرآين
ألن , معابـد , جوامـع , صوامع, سواء كانت كنيسة, إننا يف شريعتنا ال جنيز اقتحام دور العبادة, البالد اإلسالمية يف عصرنا
بل هو خالف عقدي ديـين  , فنا مع إخواننا من أبناء آدم من األديان األخرى ليس شخصيألن خال, الرسول منعنا من ذلك
لقد تعجبنا عندما برر مشرف أن هجومه للمسجد سببه إختطاف بعض الشباب لرعاية أجانب من , مبىن على أسسس إالهي

يتواجدوا يف املسجد أثناء إعـالن  ومل , وهذا أمر مضحك ألن أولئك الصينيون قد أطلق سراحهم بأسابيع من أسرهم, الصني
والشباب إمنا تعاملوا مع , وزد على ذلك أن الدوستور الباكستاين مينع الدعارة والسكر يف العلن, احلرب على ديار اهللا وعباده

يعاجل اخلطأ ولو افترضنا أنه على حق يف ااماته هل , الصينني إنطالقا من الشريعة واستنادا إىل الدوستور اإلسالمي الباكستاين
هل تقتحم املساجد وتشن احلروب فيها ويقتل األبرياء من النساء واألطفال والرجال بسبب أن مسلما ما آذى بوذيا , باخلطأ؟
إن اإلسالم ال جيريز اإلعتداء على أي أجنيب غري مسلم يف بالدنا وبينت الشريعة أن إيـذاء أي  , هل اإلسالم جييز ذلك؟, ما؟

ال جيوز ذلك ألن ذلك األجنيب الغري مسلم , مهما كان تصنيفنا لذلك املسلم,  بعد أن تلقى دعوة من مسلمزائر لبالد املسلمني
ولكن ليلتزم ذلك الزائر لديارنا , وأدين املسلمني ميكنه أن جيري, أصبح ضيفه مبوجب األمان الذي أعطي له من قبل ذلك املسلم

, إن الباكستان بلد إسالمي ودوستوره هو القرآن, رم مشاعرهمتحسلمني وليعلى سالمة معتقدات امل مببادئ اإلسالم وحيافظ
لقد حترك الشباب مـن  , !عندما يهان وال حيترم دوستور الباكستاينالذ ينفلذا من أحق بت, د ال يعملون بهرغم أن حكام البال

وكما قلت لقـد  , يف الوسيلة املتبعةواجب شرعي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حسب املستطاع حىت لو اختلفنا معهم 
متامـا  , مسجد األمحر الشيخ غـازي أن مشرف كان له خالف شخصي مع إمام  يبدو ولكن, أطلق سراح الصينني منذ فترة

كومات السابقة يف الباكستان اليت نصبت العداوة لوالد اإلمام غازي الذي كان قبله إماما للمسجد األمحـر ومل تكـن   كاحل
وهذا ما نراه فقد ظهر دموية مشـرف عنـدما هـاجم    , وحاولت مرارا وتكرارا االستيالء على املسجد, له السلطات ترتاح

وجيب أن أبني هنا أن هناك مفهوم خطأ لدي الكثري من النـاس  . جيوشه مناطق القبائل وأراد أن جيردهم من أبسط حقوقهم
فقد , قتناء السالح لدى املسلم أمر شرعي ومن السنة النبويةإن ا, حول مسألة محل السالح يف ديار املسلمني دون رفعه عليهم

بل حيترم كل واحد اآلخر ألننا مسلمون , كان الرسول ميتلك السيوف وكذلك الصحابة وال يعين إمتالك السالح هو التقاتل
النظام خلدمة السلطات  أما ما حصل اليوم يف زمننا هو تفرد السالح يف جيش وشرطة, وال يوجه السالح إال لألعداء املعتدين

هناك مواضيع كثرية متداخلة يف زمننا فمن جهة نـرى أن احملتـل   , إم حيمون سلطام الديكتاتورية, فقط ال خلدمة الشعب
وعاشت تلك القبائل بأسـلحتها يف حكـم ذايت   , الكافر الربيطاين احترم مشاعر القبائل الباكستانية واألفغانية أثناء اإلستعمار

أما اليوم فنرى من يدعي اإلسالم ولكنه مل يستطع احترام املساجد وال قبائـل  , إىل شرع اهللا وهم مرتاحون لذلك يتحاكمون
  .وكل هذه الضجة من أجل إرضاء الصهاينة يف واشنطن, املسلمني
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  عملية أسر الكوريات
  

وما , ستان وتسارعت العلمليات فيهاوفيما كان األمر صعبا للمرابطني يف املسجد األمحر انقلبت األوضاع يف أفغان
, وقد شهدنا عملية نوعية ولكنها عجيبة فقد أسرت العشرات من املنصرين الكوريني يف غازين, زلنا يف الشهر السابع امليالدي

وكما سبقت وقلت إن مسألة إختطاف الناس هو أمر عظيم يف الشريعة اإلسالمية وينبغي أن يكون ذلك يف حالـة حـرب   
, ويكون من أجل رد الظلم باملثل أو حماولة فك أسر املسلمني, فيها ومن أجل مصلحة األمة وليست مصلحة الفردويؤسرون 

فنحن نعلم حركة طالبان , فاملرأة ال تقحم يف احلرب سواء كانت كافرة أو مسلمة, إا العملية األوىل من نوعها يف أفغانستان
وال يظن البعض أن احترام النساء هو تركهن ليتربجن يف األسـواق كمـا   , ستانفهي حتترم النساء أكثر من أي جهة يف أفغان

بقة والذي جيهل ما أقوله فلرياجع مذكرات األسرية الربيطانية السا, هذا يسمى عندنا يف املصطلح اإلسالمي إفساد النساء, شئن
, كرم اإلسـالم أثنـاء األسـر   بعد رؤيتها و, اإلمارة اإلسالميةفقد أسلمت بعد أن وقعت يف أسر قوات , )إيفون(واملسمى 

إننا لسنا مع مبدأ خطف النساء أو األوالد إذا مل يكن هؤالء , غادرت املعتقل وهي كافرة باهللا مث أمسلت مبلئ إرادا يف ديارها
غل أما ما حصل مع الكوريات أمر شرعي فقد جئن يف بلد فيها حرب وصراع وحاولن أن تست, ضمن خطط الكفار يف الغزو

فكان من واجب طالبان تنبيه تلك املنظمات , الفقر يف نشر دعوة الكفر باالستغالل وهذا ال ينتطق مع مصاحل املسلمني العليا
وهذا ضد مبـدأ  , بل كن يف مهمة دينية تنصريية واضحة, يف سياحة أبدا فلم يكن, التنصريية أننا مل نغفل عن أعماهلا الكفرية

وحىت لو قيل لنا أننا ال حنترم , إننا ال نقبل بنشر أي دعوة كفرية يف أي بلد إسالمي, مسلم أفغاين الفيزة اليت أخذوها من أي
الكل يعلم أن الدين اإلسالمي ال يكـره  , "حق أريد ا باطل"وهذه الكلمات مرادها , مبدأ العبودية فلن نركع للكفر العاملي

لذا جلأت طالبان ألسرهن لعـدة  , بإخراج الناس منه مهما كلف األمر ولكنه يف نفس الوقت ال يقبل, الناس يف الدخول إليه
, وقد تعرف العامل أكثر على طالبان يف هذه املرحلة فقد تتعاملت مع القضية بسهولة وليونة, أسباب وأمهها فك أسر املسلمني

د أرادت تلك القوات أن تفقـد  لق, وعندما حاولت قوات الناتو الكفرية التدخل أدى ذلك إىل قتل بعض الرجال من األسرى
ولكـن يف  , فطالبان يف حرب وال ميكن أن تتحرك الناتو بالقوة لتأخذ األسرى دون عقاب, طالبان مصداقيتها ولكنها فشلت

وأظن أن العملية جنحت فقد ارتفعت مسعة طالبان بسبب تعاملها الطيـب  , املقابل تركت النساء املرضى الظهار حسن النوايا
فقـد  , وبينت للعامل أن مشكلة أفغانستان ليست حمصورة فيها بل يتأثر اجلميع من يف العامل مبا جيري فيها, نصرينمع هؤالء امل

إن تعامل طالبان مع , انتقلت القضية إىل اإلعالم الكوري وتفاعلت مع القضية وضغطت بقوة من أجل مطالب طالبان العادلة
لقد , ر األمريكان والصهاينة والسلطات اإلثيوبية والكينية مع نساءنا وأطفالناتلك النسوة كانت أفضل بكثري من تعامل الكفا

وكأن حيوانـات ومل يلتفـت   , كبلوا وأرعبوا وهددوا باملوت أثناء االستجواب وعوملوا معامالت الالنسانية يف الزنزانات
مثل هذه اإلزدواجية هي اليت تـؤدي إىل  ونقول للعدو بأن , أما الكوريات فقد عملن بأحسن حال بشهادة اجلميع, لقضيتهن

  . عامل غري مستقر أمنيا
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  أحوالنا يف شرق أفريقيا
  

م الكيين حول احتفـاالت التذكاريـة   الد وتعليقات اإلعم  وقد وصلتىن اجلرائ2007إننا يف الشهر الثامن من سنة 
أما يف هذه السنة كانت غـري  , نة بعد سنةومثل هذه املناسبات تتكرر س, م1998لعمليات ضرب مقرات السي آي إيه سنة 

االامات مع السلطات الكينية اليت مل تقف جبانبهم يف كل هـذه السـنوات كمـا     فقد تبادل املصابني يف العمليات, مرحية
أكثر كيف ستساعدهم ولديها , ألا مل تم ؤالء رغم أا أكدت أا ستساعدهم, وكانت أمريكا يف دائرة اإلام, يزعمون

, إن أمريكا يف مأزق كبري وحنن نعلم ذلك جيـدا , ألف جندي جمروح يف مستشفياا ومل تقدم هلم اخلدمات الالزمة 50من 
إا الذكرى التاسعة للعمليات ومل حيضر أي , كما أن مسألة الصومال واحلرب ضد أبناءها طغت على كل هذه االحتفاالت

بل مل حيضر الرئيس وال نائبه وال حىت السفري األمريكي ,  الشبكة االليكترونيةشخصية حكومية مهمة كما ذكرت اجلرائد يف
إننا نفرح جدا أننا استطعنا أن جنرب أكرب , إا ذكرى مؤملة للسي آي إيه وستبقى كذلك إىل قيام الساعة إن شاء اهللا, يف كينيا

أما اجلرائد , وإستبدال مبناها اإلستخبارايت بتذكار متثلي دولة يف العامل إىل التراجع للخلف والظهور كالذئاب وراء الكواليس
فقد حذرت من هجمات جديدة وحاولت أن تتحدث عـين  , الكينية فهي مشهورة باألكاذيب ومن أجل سلعتها يف السوق

هذه الصفحات  وعرب, فيمكنهم التكلم مبا شاءوا, إننا ال نلقي هلا أي بال, ولكنها تعرف جيدا طبيعيت يف التعامل مع اإلعالم
أؤكد هنا أننا لسنا حباجة إىل ضرب مصاحل كينية إن هي اكتفت باحلياد وعدم السـري  , اليت أكتبها ميكننا أن ندافع عن أنفسنا

وقـوة خليـة   , ولو متادت فأيدينا ستصل إىل أقوى نقطة يف كينية وهذا سهل جدا بالنسبة لنـا , وراء سياسة بوش اإلجرامية
وما جيهله البعض أن إغتيال رؤساء أفريقيا مـن  , ت كما هي وحتتل مكانا جيدا لدى أبناء املسلمنيم بقي1998القاعدة يف 

إننا ننتشر يف أفريقيـا  , لدينا حسابات كثرية ليس كما يظن من ال يعرفناولكن , أسهل العمليات على اإلطالق لو أردنا ذلك
ه السلطات الكينية وستتعب لو أرادت أن تتعامل مع اآلالف من أما يف الصومال فالوضع أشبه بالدولة وهذا ما يتجاهل, كلها

الصوماليني والكينيني الذين يؤيدوننا ويريدون أن يلقنوا حكومة كيباكي دروسا بسبب وقفها مع األمريكان واإلثيـوبيني يف  
فشلت يف مقديشـو ألـا    لقد انعكست فشل أمريكا يف شرق أفريقيا مبؤمتر املصاحلة اليت. حرم ضد املسلمني يف الصومال

فقد نـال  , بنيت على القبلية وال حل يف الصومال إال بالرجوع للدين واإلسالم وقد رأينا ذلك عندما حكمت احملاكم البالد
وبدال من املصاحلة ظهرت تشكيالت جديدة للمعارضة الصومالية يف أرترييا وهي , كل الناس بشىت قبائلهم حقوقهم دون متييز

وال مانع من ذلك مادامو كلهم يف سلة اإلسالم وقد خنتلف مع بعض هؤالء , لفات من عدة إديولوجيات فكريةعبارة عن حتا
وال مانع مـن  , قد خنتلف معهم ولكننا جيب أن نتصاحل معهم فالصلح خري, الذين عادونا يف فترة ما مث يطلبون املصاحلة اليوم

حركة الشـباب  وقد عارضت , ينها قبل قبائلهاحتتاج إىل قلوب خملصة لد الصومال, فقد أمرنا بذلك من قبل ديننا, املصاحلة
وقد أكدت املعارضة اجلديدة بأن أمريكا قد , رضيت بالتحالف اجلديدصومالية وهناك عدة تشيكالت , تلك اخلطوة ينااهد

أـا كانـت السـبب     أو, مالفشلت عندما مل تسطع إظهار أي دالئل كافية للعامل بأن القاعدة كانت أو ما زالت يف الصو
  .  الصومالينيالرئيسي للجوءها إىل تدمري القرى وقتل املدنيني

القرن اإلفريقي فكنا نتابع ملف األسرى املغيبني وشهدنا مظاهرات عدة يف كينيـا تطالـب    هذا الشهر كان شهر
ينيا تطالب بارجاع املـواطنني الكيـنني   وظهرت قصص كثرية يف ك, بإظهار املغيبون يف السجون األمريكية واإلثيوبية السرية

لقد خرج املسلمون يف نريويب وممباسا ليدافعوا عن إخـوام  , الذين سلموا إلثيوبيا وغيبوا وال أحد يعرف أماكنهم إىل يومنا
ومن أجل إسـكات املسـلمني اتبعـت    , الذين يف السجون اإلثيوبية وكانوا يتواصلون مع منظمات حقوق اإلنسان العاملية
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فقد جلأت إىل اخلطف ومت خطف مواطن كيين كان يدافع عن أخيه املعتقل يف إثيوبيـا  , لسلطات الكينية سياسة املافيا العامليةا
الكينية خبطف هذا املواطن يف الشارع ومبساعدة من قبل جهاز السي آي إيه اليت هلا دور كبري ) اجلي إيس يو(وتكفلت قوات 

ورفضت السلطات الكينية التدخل رغم , نة وألبانيا وأملانيا وحان دور كينيا إلسكات هؤالءيف خطف الناس يف إيطاليا والبوس
كيـف يكـون   , وأصرت يف قوهلا بأا تريد دليل على اخلطف, أا تعلم عن مكان وجود هذا الشاب فهي من قامت خبطفه

لقد , اجلهنمية وال حول وال قوة إال باهللا ذلك؟ لقد خطف يف منطقة إيس يل يف ظالم الليل وبسرعة فائقة وغيب يف السجون
  .انتشر اخلطف وكان املسلمون خيتفون يف كينيا بكل سهولة دون أي أثر

  

  هنر البارد الساخن
  

ومل تكن هناك خميم طبعا فقد دمرت بالكامل على , كنا يف الشهر التاسع عندما ظهرت بوادر الاء أزمة ر البارد
وبدأت املبادرة من  األخوات فقد وفقن على اخلروج من املخيم لكي خيففن , حماربة اإلرهابمرآى ومسمع من العامل حبجة 

واهللا إا مأساة عجيبة وقعت ألبناء أمة حممد بتواطئ إقليمي وحملي لبناين وشرد األلوف من أهل هـذ احلـي   , على أبناءهن
ومل يكن هلن ذنب سوى أن أزوجـاهن مـن   , هلاإستقبال تلك النسوة وهن مواطنات  والعجيب رفض عدة دول, لفلسطيينا

ااهدين الذين وقعوا يف فخ املخابرات العاملية عندما رفعوا السالح يف لبنان بدال من توجيه املعركة إىل احلدود مـع دولـة   
, ينعدونا العل فهذه الدول أقسى علينا من أمريكا, لف ااهدينلقد رأينا كيف تتعامل الدول اإلسالمية مب, الكيان الصهيوين

تأكيد زوجة األخ العبسي مبقتله وإصرارها على الرجوع إىل ديارها يف األردن ولكن كـان  وحىت بعد مقتل كل الزعامات و
ال السـطلة  فهي ال مهـا إ , عقود 6فنفس هذه الدول هي اليت كانت وراء تشريد أهل فلسطني قبل , األمر أشبه باملنامات

نشـاط  ربط األخوات بفال ينبغي أن ت, قاتلكم والضعفاء اتقوا اهللا وفرقوا بني من, لظلمة اجلائرونام اكونقول هلؤالء احل, فقط
فنحن نعلم أن يف هذه الدول الكثري من احلرمية وقطاع طرق واحلشاشـني ومروجـو   , أزواجهن يف مسألة تصفية احلسابات

وملاذا ان األخوات امللتزمات , جام يف تلك املسائلالرذالة واملخدرات وعندما يواجهون من قبل السلطات فهي ال تقحم زو
فنحن نعلم أن تونس تسـتخدم  , هل هذا هو الطريق اجلديد القدمي يف التعامل مع ملفات ااهدين, بدينهن باسم أزواجهن؟

, ألم فلسطينون فلن يعوض أحدا أهل املخيم, لقد انتهى القتال وبدأت مأساة جديدية لتوها. النساء يف الضغط على اإلخوة
وقد رأينا دوال حتدثت عن تعويض أهلها ولكننا نعلم أن هذه األموال ستذهب إىل جهات حكومية لبنانيـة ال حتـب أهـل    

ونفس هذه الدول اليت تزعم أا ستعمر املخمي هي اليت أعطت الضوء األمحـر للجـيش   , فلسطني يف أي حال من األحوال
والسـؤوال  , خيم فوق رؤوس أهلها من الضعفاء وعند اية املطاف ستقوم ببناءها من جديداللبناين بقتل الشباب وتدمري امل

كيف يقدس البناء وال يقدس روح , ؟ملاذا تبين خميما من دون أهلها؟ هل البناء والصخور أغلى من دماء أهل املخيم, املطروح
  . إال هو سبحانه وتعاىلاإلنسان الذي هو ملك اهللا فهو قد نفخ فينا روحه وال أحد يعرف سره 

, كانت تشكيالت ااهدين يف املخيم عبارة عن كوكتيل من اجلهاديني الذين آتو من كل الدول اإلسالمية للمخيم
ومل تكن نوايا هؤالء هي , ولبنان وفليسطني وسوريا واألردن واملغرب العريب وغريها من الدول من بالد احلرمني فهناك شباب

ولكن من , بل أرادوا أن يزحفو إىل احلدود الفليسطينية الشمالية لقتال قوات الصهاينة, ن كما قلت سابقارفع السالح يف لبنا
, يعلم تعقيدات امللف اللبناين سيعلم أن هناك جهات كثرية ستقف يف وجه كل من يريد الرتول إىل اجلنوب لبدأ حرب جديد

وهؤالء ال يرضون بأي دخيل أو غريب ما مل يكن , د لوحدها فقطواجلميع يعلم أن اجلنوب منطقة خمصصة لطائفة ما لتجاه
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كما أن اجليش اللبناين مل تكـن لترضـى   , جندي هلم ينفذ ما يقال له كما هم ينفذون أوامر دول إقليمية توصف أا ممانعة
يت توصف أا سنية ألن وصول الشباب للجنوب وبدأ معركة مع العدو الصهيوين ستعطي مصداقية لتلك اموعات ال, لذلك

وكما نعلم فإن احلكومات اإلسالمية ال تريد هلـذه احلركـات أن   , ومقربة من احلركة اإلسالمية العاملية اليت تقاتل األمريكان
فقد اجتهدت جهات طائفية وإقليمية ودولية بالقول أن ااهدين من أهل السنة وأقصد , تظهر وكأا تدافع عن أعراض األمة

, قاعدة مل حيركوا ساكنا يف مسألة مقاتلة العدو الصهيوين وكنا نرد بأن الطرق كلها مقفولـة علـى وجوهنـا   هنا شباب ال
, فعندما حاولت هذه اموعات ترتيب صفوفها لعمل كبري ضد العـدو الصـهيوين  , وجاءت هذه األحداث لتؤكد كالمنا

, يعيدوا كرامة أمتهم بعدما فشلت احلكومات يف ذلـك  وأؤكد هنا أن هؤالء الرجال أرادوا أن, تدخلت كل اجلهات ملنعها
ولكن ما حصل مل يكن يف احلسبان حيث وقعت يف الفخ وبدأت هذه اموعات حربا يف مناطق املسلمني دفاعا عن أنفسهم 

لك يف إننا ضد رفع السالح يف بالد اإلسالمية فليس هناك أي جدوى لذ, طبعا ألن جليش هو من أعلن احلرب الصريح عليهم
لقد قتل األخ شاكر العبسي غفر اهللا له ورمحه وتقبله من الشهداء آمني بشهادة زوجته أما ما يقوله السـلطات  , الوقت احلايل

وكان هذا األخ صاحب للمجاهد العظيم الذي قهر األمريكـان يف  , اللبنانية فهذا من مزاعمهم وليثبتوا عكس ما قالته زوجته
  .نسأل اهللا أن يهدنا ملا هو خري ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم, قد قاتال مجيعا يف العراقزمنه األخ مصعب الزرقاوي و

  

  اإلعالم واهلزائم يف العراق
  

يف الشهر التاسع وما قبله كانت هناك بيانات مرئية ومسموعة ومكتوبة من قبل اجلماعات اجلهادية العامليـة ومـن   
أم , !يف اخلـري  صلييب هو تنافس-ملوجهة للتحالف الصهيوثرة املواقع اإلعالمية اوال أدري هل املقصود يف ك, ضمنها القاعدة

ومن املفترض , تنافس يف الزعامات فلقد شهدنا الكثري من الزعماء وهم يتحدثون عن قضية واحدة ولكن بعدة وجهات نظر
وأظن , املتبعني هلم وهم قدوم أن يكونوا كلهم يف موقف واحد من تلك القضية من أجل توحيد صفوف الشباب ااهدين

فيظهر أحدهم يف شـريط  , واهللا أعلم أن السبب الرئيسي لعدم التنسيق بني الزعماء يف قضية البيانات هو البعد اجلغرايف بينهم
وعلى كل حال ال مانع من التكثري يف الظهور اإلعالمي ولكن ليتم ذلك بالتنسيق وبشكل مـنظم  , دون أن يعلم اآلخر بذلك

وهذا ما حصل عندما حاولت جملة التاميز اإلستخباراتية األمريكية إظهار قضية خالف بني ,  ال يظن األعداء أننا يف خصامحىت
بني الشيخ أمين الظواهري و 9/11ة وانضمت إليها بعد أحداث القيادة الليبية يف اجلماعة املقاتلة اليت كانت تتعاون مع القاعد

ولكن ال , ن نعلم أن هناك تباعد بني الفكر اللييب الغري متشدد واملصري الذي فيه نوع من التشدداملنتمي للمدرسة املصرية وحن
املهم هو العمـل مـن   , فقد رأينا يف التاريخ أن أبابكر قد اختلف مع عمر يف عدة قضايا, يعين ذلك أن هناك خالف حقيقي

وكما نعلم فإن قضية ااهدين , مواضعة ساخنة ليتحدث عنهاولكن ما أراده اإلعالم األمريكي كعادته هو إجياد , أجل األمة
, ألن القرن وبفضل اهللا سبحانه وتعاىل كان قرننا واحلمـداهللا , والقاعدة بشكل خاص هي اليت جتذب الناس والقراء يف زمننا

يدة يف األلفيـة اجلديـدة   ختيل أخي القارئ فقد انتهت فترة أفالم فيتنام ومسلسالت احلرب العاملية األوىل وبدأت مرحلة جد
وظهرت مسلسالت وأفالم أمريكية كلها تتحدث عن القاعدة وتكتيكات القاعدة وهلوسة القاعدة وقضايا القاعدة تارة حبذر 

ومبا أن هؤالء املخرجني يسريون يف فلك الصيهنة العاملية فـإم يفتقـدون إىل أقـل    , وتارة أخرى بتجاوز احلدود والكذب
وهذا بعد أحداث , ات ااهدين وحقيقتهم فيصورن القاعدة وكأا منظمة أمريكية هلا قيادة مركزية فيهااملعلومات عن حرك

إننا ال نعاود الكرة مرتني فكل عملية جيـب أن ختتلـف عـن     ,هتتوقد ولت وان وأكرر وأقول أا كانت أحداث 9/11
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ألن الرعب قد وجد مستقرا يف قلوب , هو نصر من اهللا لناولكن ما حيصل يف أمريكا وما يظهر يف هذه املسلسالت , سابقاا
  .هؤالء دون أي مربر

وليس بسبب حبها ألهـل العـراق   , شاهدنا يف هذا الشهر املبارك إنسحاب مفاجئ للقوات الربيطانية من البصرة
بأن قوام قد هزمت  من الربيطانيني يقرون%  52فاستطالعات الرأي أظهرت أن نسبة , واإلشفاق عليهم بل بسبب اهلزمية

فأراد براون رئيس الوزراء الربيطاين اجلديد الذي أتى بدال من بلري املستقيل أن يعمل شيئا سريعا لكسـب ثقـة   , يف العراق
  .فهو وحزبه يف أسوء أيامه منذ حتالفه مع األمريكان للعدوان على العراق, الشارع الربيطاين وحملاولة إنقاذ حزب العمال

وعفـوا مـن   , ام ويف نفس شهر اهلزائم قام الرئيس بوش الصغري بزيارة قصرية وسرية إىل دولة العراقويف نفس األي
فبوش الذي حيتل بالد الرافدين وعاصمة هارون الرشيد ومع ذلك ال جيرأ يف التجول فيها كما يريـد  , إستخدام كلمة سرية

وقـد  , الزقازيق واملناطق احلمراء وصحاري والبوادي للمجاهدين أما, فالشوارع الرئيسية واملناطق اخلضراء له ولقواته احملتلة
ومل يكن ذلك عن غفل بل عن قصد حىت ترى حكومـة املـالكي أن   , نزلت طائرة بوش اإلبن يف مناطق األنبار بسرية تامة

اهـدين  األمريكان جنحوا يف موضوع الصحوات واستطاعت فعال من كسب بعض العشائر ضد املهاجرين وال أقول ضد ا
أما املقاومة العراقية فهي ممتدة وهلا عالقاا املتينـة  , فاحلساسية اليت يف املناطق السنية هي بني قادة الصحوات وقادة املهاجرين

ألنبار لكي ينبه حكومة املالكي املتعصبة للمذهبها م بوش لوقد قد, مع كل أهل العراق وهذا بسبب فهمها خلصوصيات أهلها
قد أصبحوا أصدقاء لبوش وجيب على املالكي إحترام القوة السنية سواء السياسية أو تلك اليت تدور يف فلـك  أن أعداء األمس 

لقد قصدت إدراة بوش هذه املنطقة لكي توضـح  , األمريكان وأقصد هنا الصحوات اليت أعلنت احلرب العلين ضد املهاجرين
خيفى على أحد أن نظام املالكي مل ترد أن تتعامل مع أي قوة سـنية  وال , للمالكي أنه قد حان هلا أن تعمل مع اجلهات السنية

ألن التـاريخ العراقـي   , حىت لو كان ذلك من أجل نصرته هو وحكومته ألنه يرى أن هؤالء سوف ينقلبون عليه يف املستقبل
تواىل مقاليد التنفيذ يف العراق فإيران ال تريد أي قوة سنية أن ت, يشهد بذلك وحلساسية املذهب والتدخل اإليراين يف هذا الشأن

وكانت التدخالت اإليرانية ظاهرة حىت يف املظاهر اإلجتماعية فقد أجربت حكومة املالكي على التخلي عن نصب تـذكاري  
وهذه العالقات املتينة بني إيران واملالكي ال جتد أي تشجيع , للحرب اإليرانية العراقية ووضع بدال منها نصبا حيبه حكام إيران

وأمريكا هي اليت آتت باملالكي وهي ال تسمع منه بل جيب على املالكي أخذ األوامـر منـها والتنفيـذ دون    , من إدارة بوش
  .جدال

طائرة بوش فقد قررت السي آي إيه أن بط يف األنبار احملاذية ململكة آل سعود وهذا ما حصل فعال فمـن  أعود ل
, ذل املاليني لكي متنع أبناء بالد احلرمني من الذهاب لنصرة إخوام يف العراقجهة آل سعود فاملنطقة آمنة وهذه السلطات تب

ي يف األنبار وجلس معهم وزراء وكبار دولة املالكوتباهى الرئيس بوش يف األنبار وحتدث عن إجنازات الصحوات وقابل كل ال
وعنـدما  , ع األمريكان ضد ااهـدين يف طاولة واحدة مع قادة الصحوات وعلى رأسهم أبو ريشة وهو زعيم قبلي وقف م

أحتدث عن الصحوات جيب أن ال يساء فهمي ألنين ال أكفر شباب الصحوات ولكنين ضد الذين أسسوها فقد برهنوا للعـدو  
وعندما يقاتل الشباب هذه الصحوات فمن باب الدفاع عن النفس ومعاملتها بالصفة , األمريكي أم معهم يف السراء والضراء

ولكي أؤكد ما أقوله فامسع ملا قاله الشيخ أبو ريشـة  , هلا فقد وصفت نفسها أا أولياء األمريكان يف هذه املواجهات املناسبة
يا سيادة الرئيس ال تتخلى عنا فـنحن حلفـاءك يف   "لألمركيان عندما قابل الرئيس بوش يف األنبار وقال له باحلرف الواحد 

هـل  , هل القاعدة قتلت يف األنبار أكثر من مليون شـخص؟ , ذل إىل هذه الدرجة؟هل وصلت ال, يا ساتر يا اهللا, "املنطقة
ومن الذي سبب اـازر والـتفجريات   , ومن الذي سبب جميئ القاعدة للعراق؟, مليون عراقي؟ 7القاعدة هجرت أكثر من 

هذا , ه املساعدة وخيربه أنه حليفه؟كيف يعقل أن يطلب مبن قتل أبناء أمت, !أليس بوش اإلبن من فعل ذلك, اليومية يف العراق؟
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ومهمـا كانـت   , إنه الفخ الذي أراده األمريكان ألبناء األنبار فقد فضلوا احملتل على إخوام من القاعدة, واهللا من العجائب
قسيبقى بوش هو الشر وهو من كان سببا لكل ما حصل , ومهما فعل بعض قادة القاعدة بعد رحيل الزرقاوي, املربرات لذلك

لقد زين الشيطان ولبس للصحوات أمرها حني وقعت يف فخ , وحيصل يف العراق وليست القاعدة كما زعمت قادة الصحوات
فمعظـم هـؤالء   , فقد أخرت مشروع اجلهاد ضد احملتل ألبعد احلدود وهذا األمر سريتد عليهـا , خصخصة حرب القاعدة

, ي ولكن بسبب املال وحب الزعامة فضلوا أمريكا على شـعبهم الشباب كانوا من رجال القاعدة قبل مقتل الشهيد الزرقاو
, وبعد زيارت بوش أليب ريشة مت إغتياله من قبل عناصر دولة العراق اخلفيـة , وكلنا نعلم أن العراق لن تستقر قريبا واهللا أعلم

, للعيانة واضحوردة ر وإميان وال أرى مسألة كف. ألنه وبكل بساطة كان حيارا علنا ومن حيارب جيب أن يستعد ملا هو قادم
الذين أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم (, وقوف مع العدو ضد ااهدينوهو ال, النفاق األكرب الواضحبل أرى مسألة 

واهللا أعلم بنوايـا  , )ن قوتلتم لننصرنكمإووال نطيع فيكم أحدا أبدا معكم  نجأخرجتم لنخرمن أهل الكتاب لئن كفروا 
  .بادالع

  

  الظهور من جديد
  

وألقى كلمة مسجلة ومرئيـة  , م ظهر الشيخ أسامة للعلن بعد ثالثة سنوات من السكوت2007-9-7يف تاريخ 
وموجهة للشعب األمريكي وحتدث عن احلل هلذه احلرب الشرسة اليت بيننا وبني إدارته وكيف نستطيع للوصـول إىل حـل   

وليس كمـا  , احلرب والسلم وال يريد العامل أن تعيش يف صراعات ملدى احلياةوهذا يعين أنه يفهم معىن , حسب رأي الشيخ
ـ دارس اإلسالمية خترج إرهـابيني ون فهؤالء يشوهون كل جيد فقد زعموا أن امل, يظن البعض أنه خمطط للحروب فقط  يس

ونسي هؤالء أن شارون , ونسي هؤالء أن كارديتش مل يدرس يف أي مدرسة, هؤالء أن هتلر السفاح مل يدرس يف أي مدرسة
فزعماء اهلوتـو  , إن كل ارمني الذين سفكوا دماء الشعوب مل يدرسوا يف مدارس إسالمية, مل يدرس يف أي مدرسة إسالمية
بل درسوا كلهم يف مدارس عصرية ونصرانية ومل يؤمروا أثناء دراستهم يف تلك املدارس أن , مل يدرسوا يف أي مدرسة إسالمية

فال ينبغي إذا أخطأ واحد من املليار من أبناء املسلمني أن ينسب اخلطأ لنظام املدارس اإلسالمية اليت تنشر , ناسيسفكوا دماء ال
وعلى كل حال مل يصل قتلى القاعدة بقيادة الشيخ أسامة إىل الرقم الذي سـجله زعمـاء أمريكـا    , السالم والدعوة إىل اهللا

إن الشيخ أسامة بن الدن له , ومل نفعل حنن ذلك ملاليني يف العراق بشاهدة اجلميعافهم قد جوعوا وقتلوا , وبريطانيا يف زمننا
إنه الرجل , مسرية مشرفة يف حياته ولن يستطع أحد من الكفار أو املنافقون بأن يشوهوا مسعة هذا الرجل لدى أبناء املسلمني

وال ننسى السودان فقـد تـرك   , نفاق وفتح الطرق فيهافقد فعل اخلري يف أفغانستان عندما شق األ, البناء والنماء واالزدهار 
لقد حتدث هذا الشيخ العظيم عـن  , كما فعل الكثري يف بالد احلرمني, مشاريع إنسانية وعالمة فارقة يف حياة املواطنني هناك

ضت علينا ومل خنترعهـا  ن أوال أن احلرب قد فروبي, كيفية إاء الصراع الذي بيننا وبني اإلدارة األمريكية ومن سار يف فلكها
وحتدث , بل كان هناك حرب سرية ضدنا قبل تلك األحداث بعدة سنوات, 9/11كما يظن اآلخرين أا بدأت بعد أحداث 

, أننا ال نستهدف املسيحية واليهودية كأديان بل نقاتل أعداء قد عادونا يف ديننا وأخرجونا من ديارنا وأعلنوا حربا علنيا علينا
مثال على وجود املسيحني واليهود يف ديارنا وأكد عدم استهدافهم ونقصد باليهود الذين مل ينصروا دولـة  فقد ضرب عدة أ

فهؤالء ال نرضى م يف أي حال من األحوال , صهيون وليس اإلسرائيليني الذين انتسبوا تانا وزروا لألراض الفلسطينية احملتلة
  . ألن الدفاع عن النفس حق مشروع, ألم معتدون وسنقعد هلم باملرصاد يف كل مكان
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مل تشرع إدراة بوش بالرضى من ظهور الشيخ أسامة من جديد ألا تزعم أنه غري فعال أو مريض أو ميت وما إىل 
وكما هو العادة فقد أظهر كـربه مـن   , وكان رد بوش اإلبن عنيفا جدا, ذلك من األكاذيب الكثرية اليت تعودنا على مساعها

مـن  %  61وأكدت االستطالعات بـأن  , شخص غري مرغوب يف بلده لتدىن شعبيته إىل أدىن املستويات ورغم أنه, جديد
وتبني للشعب األمريكي حقيقة كالم الشيخ أسامة الذي أكد هلم بأن احلـرب هـي   , األمريكان ال يريدون البقاء يف العراق

حلـزبني الدميوقراطيـة   ب األمريكي بأن كـالم ا وقال للشع, حرب مصاحل جتارية ومن أجل النفط وقد جتاوزت السياسيني
ألن الشركات العمالقة اليت تستعبد الناس بالربا وتـتحكم يف ضـمائرهم   , ف الرتيف يف العراقواجلمهورية ال تستطيعان وق

أنـه  عندما أكـد لألمريكـان   , )أوباما(وهذا ما ذهب إليه السيناتور , برؤس األموال الباهضة هي اليت تتحكم بزمام األمور
سيسعىي الخراج القوات األمريكية من العراق إن هو انتخب ولكن سيأخذ ذلك وقت طويل حيث ميكن أن يكـون بعـد   

وعكس ما ينتظر من رجل يدعى للسـالم فقـد   , وحنن نعلم أنه سينفذ ما يريده كبار التجار وليس ما يريده هو, م2013
وهذا ما كنـا  , األمريكان وقال بأنه دليل على استمرارية احلرباستشهد الرئيس بوش بالشريط اجلديد ليزود املخاوف لدى 

نقوله دائما أننا مل نترك سبيال إيل السلم إال وسلكناه كما أمرنا ديننا للحد من احلروب ولكن األعداء هم جتار الـدماء بـال   
  .شاء اهللا وحنن لن نسلم رقابنا كاألبقار بل سنحارب كاألسود إىل أن حيق احلق ويبطل الباطل إن, شك

لقد ابتلينا حنن املسلمون واحلركات اجلهادية , إن سقوط أمريكا ليس باألمر العظيم عند اهللا ولكن ليبلو بعضنا ببعض
بالدولة العظمى يف زمننا وذهب بوش بعيدا يف رده على الشريط عندما قال بأن التهاون بشأن أسامة كالتهاون بشأن هتلـر  

كيف يعقل لرئيس أكرب دولة أن ال يعرف أن هتلر قد ملـك  , )رمني ما لكم كيف حتكمونأفنجعل املسلمني كا(, الغريب
يا للعار كيف يسوي مبن , أوروبا كلها قبل عدواا على اجلميع؟ هل جتاهل أن هتلر كان ميلك أكثر العقول احلربية يف زمنه؟

جهاده وهو ال ميلك إىل نفسـه وبعـض الرجـال     د الطرق وجاهد يف اهللا حقوأطعم املساكني وعب ,جاهد الروس والفاشية
كيف يساوي هذا مبن ملك أوروبا وآباد أكثر من , !والقليل من العتاد وينام يف الكهوف دون مياه صايف ودون كهراباء تلر

, توزناتماليني يهودي؟ هل جن العامل؟ هل بوش فقد صوابه يف التحليالت السياسية؟ إا هلوسة القاعدة قد أفقدته كل ال 6
فمن جيوع الناس يف غزة ويسجنهم ويقفل علـيهم  , إذا أردنا أن نساوي أحدا يف زمننا مبا فعله هتلر يف زمنه فاجلواب واضح

ومن قتل املاليني من أبناء العراق بالعقوبات هو الذي يشكل خطر هتلر على , كل املنافذ لقصد قتلهم مجيعا هو اهلتلر احلقيقي
؟ إن قادة اخلمري احلمر طلقاء دون "كامبوديا"الغرب خبصوص الذين قتلوا أكثر من مليونني من البشر يف وماذا فعل , اإلنسانية

فكان من واجبهم حماكمة هؤالء قبل أن يربروا إحتاللتهم بأم خيافون , أن نسمع زوبعة إعالمية حقيقة من الغرب ضد هؤالء
أما احلروب األخـرى فهـي   , قا إال هزمت وظهرت ذلك يف الفيتنامإننا نعلم أن أمريكا مل تدخل حربا حقي. من خطر هتلر

وإذا تورطت يف األمر تظهـر حقيقـة قبحهـا وكرههـا     , كانت تنتظر نصر احللفاء لتتدخل كاملنقذ يف آخر مراحل احلرب
ل على أمريكـا  لذا لسنا من يقارن تلر والتاريخ قد سج, لإلنسانية كما فعلت ضد الشعب الياباين يف هريوشيما ونغازاكي

ال نشك أن قوة وهيبة أمريكا ستقع بأيدي املسلمني , عدة أفعال تشه أفعال الطواغيت والغزاة الذين ال حيترمون حق الشعوب
  . يف يوم من األيام إن شاء اهللا

ضـد  يف نفـس الوقـت   و, ودون التدخل يف عقائدنا, ألن ديينا حيرضنا على ذلكإننا مع التعاون اإلنساين العاملي 
فنحن نرى , إننا نؤمن أن أمريكا هي واقع وقدر من اهللا, وجيب أن نقاومهم ونرد القدر بالقدر, الفاشني اجلدد والفراعنة اجلدد

فكلها واقع وجيب أن نتعامل مع الواقع بالواقع ولـيس  , قوا على أرض الواقع وكذلك دولة الصهيون أو ما يسمى بإسرائيل
ل يف البحر وزوال إسرائيل وما إىل ذلك من الشعارات القومية اليت ال صلة هلا بالدين والـيت  بالشعارات الفارغة كرمي إسرائي

ألن إسرائيل جمرد إسم سيمحى من الذاكرة كإسم دولة وليس كإسم , هذا ليس صحيح, أوقعت القدس الشريف بيدي هؤالء
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فإسـحاق جـد اليهـود    , يل وهم أبناء عمنـا فقد ذكروا يف القرآن ولن يقدر أحد أن يغري قدر يف وجود بين إسرائ, شعب
جيب أن نبني أن إسم دولة إسرائيل ستزول وتبقى األرض كما هـو  , وإمساعيل جد العرب وكالمها من إبراهيم عليه السالم
سـطني  وإن مل نكن النواة الرجاع فل, ادوال خيلف اهللا امليع, هرسولاهللا وباسم فلسطني أو إسم أرض املقدس وهذا وعد من 

, وسيظهر اإلسم القدمي هلذا األرض وهو أرض املقدس أو فلسطني كما يعرف اليـوم , لها فسيفعل أبناءنا ذلك إن شاء اهللاأله
ال أحـد يسـتطيع أن   , لقرآنفالقوميني العرب الذين نادوا بإزالة إسرائيل من اخلارطة هم مل يقرأوا التاريخ جيدا ومل يفهموا ا

سطني بدال من الشعارات الرنانة اليت أدت من واجبهم أن يقولوا نعيد فتح فلكان , )إسرائيل(سطني احملتلة من اخلريطة يزيل فل
مـن  سطني ضد احملـتلني وهـذا   تتحدث عن معارك ستحدث يف أرض فل إن األحاديث النبوية, إىل سقوط القدس واحتالله

لسالم واالستقرار وسيؤمن الكثري من أبناء سطني ويظهر املسيح عيسى عليه السالم باألمن واوستفح فل, عالمات قيام الساعة
, كما يؤمن أهل الكتاب من النصارى واليهود ذا األمر, إسرائيل والنصارى بعودته ويدخلون يف اإلسالم وحنن نؤمن بذلك

ال وألف ال , وال يعين ذلك أن نكتف أيدينا وننتظر ظهور املهدي عليه السالم حبجة قبول الواقع, وعد اهللا ال خيلف اهللا امليعاد
بل جيب التعامل معـه  , إننا نؤمن بوجود الواقع وهذا أمر ولكننا ال نقبل به كأمر مفروض علينا وجيب السكوت عنه, وكال

املقاومـة  , د الواقع بالواقعنعم إن أمريكا واقع وإسرائيل واقع ولكن جيب أن نر, فيجب أن نرد القدر بالقدر, وهذا أمر آخر
ول لردع الغزاة رغم أننا نرى الكثري من الدماء يف صفوف الشعب الفلسطني ولكنـها كلـها مـداد    ة هي أقرب احللحلاملس

ألن إسرائيل ستطلب وبالقوة , أما مؤمتر أنابولس الذي يعقد فيه اآلمال فهذا جمرد هراء, وتضحيات من أجل أرضنا ومقدساتنا
مث تضغط على تلك الدول بأن ال تساند قـوى  , قات السريةمن العرب أن يطبعوا معها العالقات لتكون علنية بدال من العال

اهللا جمرد شرطة حتت سيطرة دولـة   عباس وزمالئه يف راماملقاومة يف أرض فلسطني لتتفرد هي بالسلطة احلقيقة ويبقى حممود 
فهم أي سالم ذلك وال أ, سالموسيحربون على العمل ضد الشعب الفلسطيين لكي يظهروا للعامل الغريب أم حيبون ال, صهيون
أما األدرن فسوف تلعب دور أساسي يف إـاء  , يؤدي إىل قهر إرادة الرجال وجعلهم كالعبيد ينفذون فقط دون نقاش الذي

قوة الفلسطينيني أو رفض هيمنة ما يسمى بإسرائيل على الضفة الغربية إن استطاعت ذلك فقد قصرت يف هذا اجلانب قبـل  
إن الكرة يف ملعـب  , هلامشيني يف األردن أي مباردة إجيابية يف زمننا خبصوص القضية الفلسطينيةعقود وال ننتظر من إخواننا ا

ألن األمة املسلمة ليست راضية مبهزلة املفاوضات بوجود شعب جيوع ليـل  , العرب وأقول عرب أوال قبل أن أقول مسلمني
توب حبرب أمحر إسرائيلي وسوف ميثل العرب يف تلـك  إن مؤمتر أنابولس هي سيناريو مك, ار يف غزة وال أحد حيرك ساكنا

, "لقد أفشلتين أمام العـامل ", وقال كليتون مقولته املشهورة, وكما قتل عرفات عندما رفض بعض األمور, الدراما اإلسرائيلية
ني عازمون على ألن اإلسرائيلي, م اليت مل تبقى منها شيئ67فسوف يلقى عباس املصري نفسه إن أراد أن جيادل بشأن أراضي 

والذي يقرأ كتابات اإلستراتيجيون األمريكان سريى أن أمريكا جـاهزة  , تسليم عباس أراضي كاحلة وحتت سيطرم أيضا
, إا تريد عزل إيران عن احلليف اإلستراتيجي العريب وهي سـورية , لتدخل حربا جديدة من أجل سالمة إسرائيل يف املنطقة

أما إيران فهي تسعى كل يوم لتطمني العرب وقد شهدنا ذلـك يف القمـة   , عاون اخلليجيوعن حميطها حيث دول جملس الت
ومثل هذه اخلطوات تغضب الساسة األمريكان فهم , وقد كان ضيف الشرف هو الرئيس اإليراين أمحد جناد, األخرية يف املنامة

نه العرب جاء وزير الدفاع األمريكي غيـتس ليخـرب   وبعد تطمني إيران جلريا, من يغذون النعرات القبلية والطائفية يف املنطقة
وحاول هذا األخري أخذ ضمانات يف حالة إقدام إدارة بـوش  , هؤالء عن خماطر إيران وكأن العرب ال يعرفون إيرانا من قبل

طبعوا وإذا استطاعت أمريكا عزل إيران فسوف تتفرد ا عندما يكون العرب قد , على عمل جنوين وغري حمسوب يف املنطقة
إا صراعات يف منطقة اجلزيرة العربية وما حوهلا من أجل بسط النفوذ والسيطرة الكاملة , العالقات العلنية مع العدو الصهيوين

ولن يستفيد الشعوب , إننا سنرى إرتفاعا حاد يف أسعار النفط, ومن يقول غري ذلك فهو ال يفهم يف السياسة شيئا, على النفط
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هذه الثروات ألا ملك ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وليس ملك آلل فالن والشـعب الفـالين دون   املسلمة اليت تستحق 
كيف ألمريكـا  , إن األرض هللا ومادام هو أرض إسالمي جيب على الشعوب املسلمة البائسة الفقرية أن تطلب حقها, الفالين

شراء باليورو وبسعر غري مرتفع فيما أن الشعوب اإلسـالمية  وأوروبا أن حتتكر السوق النفطي األول بتحديد السعر والثاين بال
إننا عندما نقول , بدًء من أفغانستان إىل فلسطني والصومال والعراق ولبنان وكشمري والشيشان وغريها, تتمزق جوعا وعطشا

األمريكـان تفـردوا   ورأينا كيف أن , بأن العدو وضعنا يف األمر الواقع فنحن جادون يف ذلك فقد سقطت اإلحتاد السوفييت
عترف يف قراراته بوجود تلك القوة اخلفية الـيت  ب يقبل أن تظهر هلا قوة اإلسالميني فالغر, بالعامل ملدة عقد من الزمان تقريبا

, ألم خيافون من كراسيهم فقط وال يهتمون مبصاحل أمة حممد إال من رحـم اهللا , دده رغم أن حكام العرب ال يشعرون ا
وجهلوا أن عباس وشراكاءه هم الـذين  بعد أن استقر هلا الوضع يف غزة مون على أن محاس جلب النحس للشعب الناس يتكل

ألن يعبداهللا؟ هل كان هناك منذ احتالل فلسطني ربط بـني الضـفة   , !وماذا لو تفرد محاس بغزة, أوصلوا األمر إىل هذا احلد
, ملاذا نضحك على أنفسنا ونتكلم عن وحدة األراضي والشعب, ليني؟أمل يكن عباس يسافر إىل غزة بإذن من اإلسرائي, وغزة؟

فـال  , ولو ابتعبدت أوراحنا وأجسامنا فإننا أمة واحدة ليست باألرض بل بالعقيدة, إن الوحدة ال تكون إال من أجل اإلسالم
ركاءه على غزة وال يبكون علـى  ملاذا يبكي عباس وش, يهمنا احلدود اليت رمسها اإلجنليز والفرنسيون لنا ال جبب أن نقدسها

وتل أبيب وكل بقعة من األراضي العربية املقدسة كما يقولون وحنن نسميها األراضي اإلسالمية املقدسـة  , وحيفا, عسقالن
ملاذا ال يبكون هلؤالء؟ ملاذا هذه الضجة عندما سيطر املنـهج  , بغض النظر فيمن يعيش فيها, وهي فلسطني منذ خلق اهللا آدم

نتخبـوا  أمل ي, أليس الشعب الفلسطيين هو شعب مسلم؟, ي على غزة؟ أليس اإلسالم خري من اإلحتالل اإلسرائيلي؟اإلسالم
جيب على عباس وشراكاءه أن يبكوا على تنازهلم عن األراضي الفليسطينة احملتلة منذ , هلم بشهادة العامل؟ محاس كراعي شرعي

تركوها ملن؟ إم إخوام من , ال إله إال اهللا, لفلسطينني ألم تركوا غزةم وغريها بدال من بكاء وحماكمات الضباط ا1948
أنا أعرف أن هذه املسألة معقدة ولكننا كمسلمني نبسطها , ملاذا ال حياكم حكام العرب الذين تركوا القدس للصهاينة؟, محاس

, ال نعترف باالحتالل أبدا, أراض املسلمنيهناك إحتالل وجيب مقاومته ورفض كل من يريد أن يتنازل عن , ألن األمر قد مت
قبوله بل جيب حماربة واقع الفقر بالرتول إىل السـوق   ونؤمن به ونرضى بقضاء اهللا وقدره وال يعين ذلك ولكننا نعيش الواقع

  .والتجارة كما جيب حماربة اإلحتالل باملقاومة املسلحة
ع أن إسرائيل كانت تتبجح بأا لن زم من قبل قوة عربية وأقول هذا ليعلم اجلمي, إن أمريكا وحلفاءها ضعفاء جدا

ولكنها تلقت درسا لن تنساها من مجاعة عربية مسلمة كحزب اهللا , وكانت تستهزأ بالسوريني, أخرى بعد أن صاحلت مصر
م العدوان يف لقد لقنت حزب اهللا إسرائيل دروسا قاسية عندما وقفت تدافع عن حقها أما, مدعومة بدولة عربية وهي سورية

كنا وما زلنا نقول بأنه لو ترك لشباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يقرر مصريه ومصري املنطقة , م2006حرب صيف 
حنن ال خناف من قنابل ذريـة فهـي   , أنصاره من حكامنا لرأى الناس العجائبودون تدخل املتدخلني واملتطفلني من الغرب 

لقد ارتعبت الصهاينة بعد حرا ضد , واألرزاق بيد اهللا, واألرواح بيد اهللا, العامل إال اهللا صنعت للتخويف ولن ينهي أحد هذا
فاحلكومة تساند حزب اهللا باخلفية وال نراها , لبنان وعرفت أا لن تستطيع الصمود أمام السوريني كشعب وليست كحكومة

وأقصد باإلرهـاب شـعوا   , رات من أجل مكافحة اإلرهابأما العجب أن حكام العرب ما زلوا يعملون املؤمت, أثناء اجلدية
رغم أن ويل أمرهم أمريكا قد جتاوزت مسألة اجلماعات الصغرية فهي تتجه إىل كون إيران وسوريا ودول معينة , وليعاذ باهللا

رهاب ملرحلـة  إن اجلماعات اإلسالمية كانت مرحلة بالنسبة إلدارة بوش واستخدمت إسم اإل, تشكل عقبات ألمنها القومي
شعرت هذه اإلدارة أا جيب أن تستعد ملرحلـة  , أما اآلن وعندما رأوا قوة احلركات اإلسالمية وحتالفها مع الشعوب, معينة

إننا نرى تقدما واضحا للحركـات  , لذا نرى أا تضغط كثريا على سوريا, مواجهة كيانات منظمة وليست مجاعات مشتتة
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ألا , فهي تسيطر على نصف الدولة, فطالبان تزداد قوة يوما بعد يوم, الف اإليديولوجياتاإلسالمية يف كل مكان رغم إخت
اتبعت استراتيجية البقاء يف القرى النائية وعدم التسرع يف الظهور يف املدن الكبرية وهي قليلة ومن أجل استرتاف العدو وألن 

الشعب الصومايل يلتف حول احملاكم اإلسالمية يوما بعد  وكذلك نرى, معظم أفغانستان قرى صغرية وهذا أمر مفيد للحركة
مـن   10أو  9فال يكاد مير يوما إال ويقتل , يوم وسيقهر العدو اإلثيويب عما قريب وسيطلب من اتمع الدويل املنافق إنقاذه

السنية األخـرى قـد    أما لبنان فحزب اهللا واجلماعات, كما نرى تقدما يف اجلماعات العراقية فقد نظمت صفوفها, جنودهم
وقد أجريـت  , وهناك وعي عريب إسالمي حقيقي فيما خيص نوايا أمريكا يف املنطقة وهذا يكفينا, ظهرت بقوة يف هذ املرحلة

وارتفعت شعبية الرئيس الروسي يف أمريكا قبل , فتراجعت شعبية بوش يف بلده, إستطالعات الرأي للشعوب األوروبية مؤخرا
إـا  , وهناك إحنسار أمريكي واضـح للعلـن  , ذا إننا نشهد تغريات جذرية يف مفهوم القطب األوحدل, أن ترتفع يف روسيا

تريد فرنسا أن تظهر بصورة مشرفة أمام العامل اإلسالمي بتزعمهـا املشـاريع املتوسـطية    , التحالفات اجلديدة ملرحلة جديدة
كما تريد الصني أن تظهر بعضالا يف كل املناسبات كما , املفربكة اليت تسعى إىل دمج إسرائيل مع حميطها دون دفع أي مثن

أما املفاجئات يف هذه املرحلة اجلديدة فظهور القـوة اإلسـالمية بشـدة    , لن يسكت الدب الروسي الذي تعايف بشكل جيد
نا بآخرين صاحلني ونسأل اهللا أن يبدل حكام, وستكون ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم دور كبريا يف إصالح األمة إن شاء اهللا

ويفهمون هذه املرحلة ويضعون اسـتراتيجية جديـدة   , يضعون مصلحة األمة وتوحيدها يف إمام واحد قبل مصلحة كراسيهم
  . واهللا املوفق, تبعد األمريكان عن منطقتنا

  أزمة مشرف مع ااهدين
  

كشفت عن أكاذيب مشرف فهـو  لقد ظهرت أزمة جديدة يف وزيرستان وأدت إىل قلق كبري يف األوساط األمنية و
من كان يطوف العامل وخيرب اجلميع منذ حتالفه الروحي مع العدو األمريكي فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب بأن ااهـدين  

وما ال يظهره للعامل هو إعجازه الكبري يف معرفة ما جيري وراء الكواليس بسبب إخفـاء  , قد انتهوا وأن القاعدة ال رجعت هلا
إا قـد  , ها منذ أن أبرزها اهللا يف العلنإن القاعدة يف أشد, اهل قوماهدين احلقيقة لدى مالقة األعداء وحماولة جتقدرات ا

, صلييب-فهي تعلم جيدا أا اهلدف الرئيسي للتحالف الصهيو, نظمت نفسها أكثر وتتعامل مع املستجدات األمنية حبرفية تامة
لقد خاب أمل مشرف فقد ظهرت القبائل املوالية إلخوام يف أفغانستان بقـوة  , ل اإلسالميةاملدعوم من قبل األنظمة يف الدو

عسـكري وقتـل    260ويف آخر املعارك خطف أكثر من , ووقفت ندا ضد جيش مشرف الذي زج يف حرب بال أهداف
أنفسنا إال أننا نأسف لقتالنا للجيش وحنن وكما نؤكد حقنا يف الدفاع عن , األالف يف هذه املناطق وال حول وال قوة إال باهللا

هذا اجليش الذي بين على عقيدة الدين اإلسـالمي  , لقد جر هذا العمالق إىل حرب مل حيسب له حساب, الباكستاين املسلم
ومن أجل احملافظة على حدودها ضد اهلندوس وغريهم أصبح اليوم يواجه أبناءه ويساعد األعداء يف اإلعتـداء علـى األراض   

وقد غفل هو أننا نقاتل أمريكا يف أفغانستان والعراق كما قاتلنا الروس , تانية وهذا أمر جنوين سببه مشرف هلذا اجليشالباكس
أال يستفيق مشـرف  , !فما بال أي جيش آخر يف العامل, وهذه الدول هي األعظم عسكريا يف زمننا ومل تقدر علينا, من قبل

أسس فقط من أجل الدفاع عن الباكستان إذا حاولت اهلندوس أو أي  اجليش العظيموهذا , إننا أبناءهم, وهؤالء من غفلتهم؟
لقـد  , قد بات اليوم يقاتل مسلمني رجاال ونساءا وأطفاال وعلماء ورجال القبائل يف وزيرستان, خرى مهامجتهاقوة كافرة أ

ولكن من يقوده اليوم يقول بظـاهر  , انإمي -تقوى -لقد بين على هذه املعاين جهاد, انتهى هيبة هذا اجليش يف نفوس الشعب
وإذا مل يستيقظ الشـعب  , إنه الشعار اجلديد الذي وضعه مشرف للجيش الباكستاين, تعاون مع الكفر -خيانة -قتل, أفعاله
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وحنن نعلم أنه سيسـتخدم الصـراع   , وخيرج هذا ارم احلريب عن السلطة فقد تسوء األمور أكثر فأكثر يف هذا البلد الطاهر
ولـيس  , حلايل يف مناطق القبائل حملاولة تثبيت وضعه وفرض حالة الطوارئ ألنه خيشى األحزاب السياسية كما خيشى القضاءا

  . هناك شك أنه ذاهب بال رجعة لذا خيار إعالن حالة الطوارئ ممكن أن ينقذه يف هذه املرحلة احلرجة
كستاين فقد أظهرت للعامل أا غري متماكسـة وغـري   ومل ختفي حكومته املؤقتة هذه التصرفات املسيئة للشعب البا

م وعنـدما  2007-9-10مرحبة ا لدى الشعب ورأينا كيف تعاملت مع عودة نواز شريف فقد ارتبكت ففـي تـاريخ   
ومل يتصرف مشرف لوحده يف هذه القضية فقـد  , وصلت الطائرة اليت تقله من جدة مل يستقبل بل أعيد من جديد إىل منفاه

ريكان احللفاء واملنفذين يف سلطة آل سعود هلذا األمر وهذه اجلهات وافقت على اإلجراءات املتخذة ضد نواز حملاولة أطلع األم
فقد كثرت املظاهرات وطلب احملامني بعزله كما هددت املعارضة , تقوية مشرف الذي فشل يف سياساته الداخلية فشال ذريعا

فإذا غاب مشرف عن السـاحة  , خطري ولكن ما نراه هو تعنت غريب لكي يبقى إن وضعه, االسالمية باالنسحاب من الربملان
ألن مشرف ميثل اخلـط األول يف هـذه   , يف الباكستان وغريها, "احلرب على اإلرهاب"حاليا يعين أن نكرب على ما يسمى 

, رة والبعض يتواجـد يف إيـران  املواجهات والسبب هو وجود القاعدة االم وقيادا العسكرية والسياسية يف أفغانستان ااو
أما الباكسـتان فهـي مهزلـة    , ولكن املخابرات األمريكية ليست هلا سلطة جتسسية عظيمة يف إيران لذا جتهل حقيقة هؤالء

  . املخابرات العاملية
ة خبـري  وهذا يعين أن القاعد, فت األمم املتحدة بأن طالبان هلا اليد الطول يف الصراع اجلاري يف أفغانستانلقد اعتر

وقد حاول كرزاي تشغيل طالبان مبوضوع احلوار للتخفيـف عـن   , فنحن جزأ ال نتجزأ من إمارة املال حممد عمر, واحلمدهللا
وقط تدىن شعبيته بسبب الفساد اإلداري وعدم تقدم , نفسه من الضغوطات اليت متارس عليه من قبل أحزاب التحالف الشمايل

فقد كنا نعيش برزق اهللا وال يهمنا الرأمسالية اليت , سميات مل نكن نسمعها يف عهد طالبانوهذه امل, الناس يف وضعهم املعيشية
لقد أراد كارزاي لفت االنتباه للباكستان ورجال القبائل لكي خيفف عـن  , تعتمد على الربا فتزيد الفقراء فقرا واألغنياء غىن

, لذلك وار مع كرازاي ولكنهم وضعوا شروطهم مل يرفضوا احلواألمر األهم أن إخواننا يف حركة طالبان , مصائبه يف الداخل
وكلنـا نعلـم أن   , جيب أن تغادر القوات احملتلة أوال مث جيلس األفغان مع بعضهم ويتحدثون ويقررون السبيل األمثل للحكم
ب إال العار والعنصـرية  الشعب األفغاين يفضل حكم اهللا على حكم الغربني احملتلون الفاسدون القتلة الذين مل جيلبوا ألي شع

  .واحلروب القبلية
فال يكاد مير يوما إال وهنـاك  , وقد تسارعت األحداث يف الباكستان ألنه بلد مشهود له بتسرع األحداث السياسية

لقد ترشح مشرف للرئاسة واملعارضة رفضت ذلك وأعلنت أـا  , وهذا يفسر أمهيتها يف العامل, جتدد يف سياسات هذا البلد
وال ننسـى أن  , وهذا ما حصل فقد قدمت املعارضة اإلسالمية إستقالتها احتجاجا على ترشح جمرم احلرب مشرف ستستقيل

فوجئ العامل بشريط جديد من الشيخ أسامة وهو يقـدم   ن يف جملس الشورى ويف هذه األثناءالكتلة السياسية اإلسالمية هلا وز
دم انتخاب مشرف ألن ذلك سيؤدي إىل مزيد من سـفك الـدماء يف   فقد نصحه بع, نصيحته للشعب الباكستاين املناصر له

فمشرف معروف أنه يعبد , إن أراد استقرار كاأليام اخلوايل أو أراد أن تظهر الدماء يف الشوارع, واخليار للشعب, الباكستان
  .وال أظن أنه سيقبل بقرار القضاء الذي استلم ملف ترشيحه, السلطة ال غري
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  "باالرهاب"ا يسمى تقرير بيتكرو وم
  

الذي حتدثا عن األوضاع يف العراق وحاوال تضليل الرأي العام , كروكر-يف هذه الفترة لفت إنتباهنا تقرير بيتريوس
فقد قالت نانسي بيلوسي رئيسة الدميوقراطيني بأن التقرير أوصى بالبقـاء وهـذا   , األمريكي ولكن الدميوقراطني تنبهوا لذلك

هذا التقرير تركيزه علـى القاعـدة   ليست أخطاء بل ضالالت , عفوا, قريرومن أخطاء هذا الت, كيفشل آخر للشعب األمري
وكأا القوة الوحيدة يف العراق وهذا وهم واستخفاف للرأي العام األمريكي ألن القاعدة جزأ صغري من حبر املقاومة العراقية 

خارج العراق ووصفاه باألجنيب وهذا خطأ فادح فإن معظم  كما صورا يف التقرير صورة رجل القاعدة وكأنه مهاجر آتى من
فقد أظهرت أن املهاجرين لديها " دولة العراق اإلسالمية"وهذا واضح يف ملفات مجاعة , شباب القاعدة يف العراق هم عراقيون

القاعدة يف العـراق  وهناك خطأ آخر يف التقرير فقد جتاهال مسألة أفغانستان وكأن احلرب مع , فرد فقط 200ال يتجاوزون 
فهم مل يلقوا القبض على الشيخ أسامة حيا أو ميتا كمـا  , وهذا شيء مدروس من قبل اجلمهوريني لكي خيفوا فشلهم, فقط

وأنصار بوش يعلمون جيدا أم قـد ضـللوا   , مل يلتفت التقرير إىل قوة القاعدة يف أفغانستان وعودا القوية, وعدوا الشعب
وقد تبني فيما بعد أن طالبان مل تكن هلا أي دور يف , ألة طالبان واشتركها يف غزوة واشنطن ومنهاتنالشعب األمريكي يف مس

ولكي تترك املصائب , إنه التضليل املنظم من قبل اإلدارة األمريكية لكي تنجو من احملن, األمر وهذا ما كنا نقوله مرارا وتكرارا
م إىل تاريخ كتابة هذه املذكرة وقد جتاوز 2001ن األبرياء يف أفغانستان منذ لقد قتل الكثري م, للدميوقراطني بعد رحيل بوش

وكلما قتلوا األبرياء يف القرى األفغانيـة  , عدد القتلى يف أفغانستان عدد الذين قتلوا يف األبراج ومبىن وزارة الدفاع األمريكي
مث ظهرت مصطلحات أخرى لدى قوات اإليسـاف  , الضعيفة ظهر إعالمهم باألكاذيب وصنفوا كل القتلى بأم من طالبان
وعندما يقولون ذلك نعلم جيدا أم قتلـوا مـدنيني   , فبدأت تتحدث عن قتل جمموعات مسلحة أو مقاتلة ال تنتمي للطالبان

كلمـا   وهذا يعين أم, فما بل األبرياء؟, !ألن أساس وجودهم يف أفغانستان هو مقاتلة القاعدة والطالبان كما يقولون, أبرياء
لن خيجلوا يف الظهور يف العلن مع دميتهم كرزاي والقول ألن القتلـى فعـال   , قتلوا الشعب األفغاين الربيئ وظهر ذلك للعامل

أم الكامريا فيظهر للعلن عكس مزاعمهم فمعظم القتلى هم من العزل , ليسوا من طالبان ولكنهم من جمموعة مقاتلة تواجههم
  . األبرياء من النساء واألطفال
ومل يتحـدثا كـثريا عـن    , كروكر على إيران من أجل بناء عدوات جديدة يف املنطقـة -وسيرتلقد زكز تقرير بي

إن هـذه  , التشكيالت اجلديدة للمقاومة اإلسالمية العراقية اليت تتجدد وتنضج وتتبع أساليب أكثر إرباكا للقوات األمرييكية
إن العراق ,  يريد األمريكان مسعه لقد أخطأ بوش يوم نفّذ رؤيته حول العراقاموعات تزداد تنظيما يوما بعد يوم وهذا ما ال

لقد كانت أمريكا خبري قبل نزوهلا للميـدان ملواجهـة   , اليوم متثل الفشل الرمسي للشعب األمريكي يف القرن الواحد والعشرين
 تستطيع أن تفعل شيئا أمام اإلرادة القوية لقد ظهرت للعيان كم أا هشة وضعيفة وال, شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

لقد انتظر الكثري من الشعب األمريكي ليعلن االنتصار يف العراق ولكن التقرير خاب آمال ذلك الشـعب وثـار   , للمجاهدين
حتدد  وأكدت أا فاشلة وال جدوى منها ألا ال, "احلرب على اإلرهاب"الدميوقراطيني فقد ظهرت التقارير اليت تتحدث عن 

وكـان آخـرهم   , دون أن ينجده أحدفكل من حتالف معه وقع على منخاره , كما ظهر الفشل يف كل حتالفات بوش, عدوا
ورفض معظـم النـواب جتديـد    , فقد ظهرت مشكلة ما يسمى احلرب على اإلرهاب يف الربملان اليباين, ئيس وزراء اليبانر

مسألة تزويد السفن الذاهبة للقتال وراء البحار وظهرت , اب األمريكيص قوانني اإلرهأوالتصويت على قوانيني جديدة خبصو
, من منصبه ليترك فراغا سياسيا آخر يف اليابان) آبيي(املقصود أفغانستان وغريها بشدة يف الربملان وسقطت احلكومة واستقال 
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لقـد ظـن   , وى العاملية يف زمننـا إننا وال فخر رقم صعب يف ميزان الق, والسبب هم شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .وأننا أساس صلب فيما جيري من أحداث يف زمننا, ولكن تبني أن آثارنا واضحة يف كل العامل, الكثريون أننا لن نصمد كثريا

, "اإلرهـاب "لقد تدخلت اهلابل بالنابل يف هذه الفترة وكثرت الفضائح اجلديدة يف موضوع احلرب على ما يسمى 
وهذا دليل آخر يصب يف مصلحة الشيخ أسامة عندما , األمريكان عن نواياهم احلقيقية يف غزو بالد العربفقد كشف النواب 

وام التجار األمريكـاين  , بل هناك نوايا استعمارية خفية يف هذا املوضوع, ام أمريكا أا ال تريد احلرية للعراقني أو األفغان
احلكيم وهو أحد زعماء الشيعة ورئيس  اإلحتالل هو التقسيم وقد رحب منلقد أعلن الكونغرس أن اهلدف , بتسيس احلرب

إن ديننا يدعونا إىل االعتصام حببل اهللا مجيعا , إننا ال ينبغي أن جنزئ ازأ, الس األعلى وحاول أن يظهر األمر وكأنه فيدرالية
جيب علـى كـل   , راد اهللا من موضوع الوحدةوهذا ليس م, أما بعضنا فرييد أن يكون كيانا خاص به, وتكوين كيان واحد

ولكن يف الطرف اآلخر مـن  , لقد رفضته زعماء الشيعة العرب وكذلك مقتدى الصدر, شريف يف العراق أن ينئى ذا القرار
ـ , )يا ليت قومي يعلمون(, العراق وقبائل الشمال قد رحب األكراد باألمر وفرحوا بذلك وكأنه يوم عيد م صـالح  هل قس

أقول لألكراد وللعرب وللعجم ولكل من يف قبله ذرة من عبـادة القبيلـة   , أليويب الكردي ديار املسلمني أو وحدها؟الدين ا
إننا أبناء أمة حممد صـلى اهللا عليـه   , "دعها فإا نتنة"واالنتماء العشائري بأن يتمثلوا بكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لعامل كيف أننا نستطيع أن ننصر إخواننا يف كل مكان دون النظر إىل جلنسية والقبيلة وسلم من عدة شعوب ودول وقد أثبتنا ل
  .لذا فال ينبغي لبعضنا هدم ما بين من قبل اهللا ورسوله, واالنتماء العشائري وهذا ما خييف االعداء

حىت , قرارات الدول يؤثر على كل, واملقصود هو حماربة اإلسالم وشبابه ااهد, إن ما يسمى احلرب على اإلرهاب
بأن غزة كيان معادية وال ندري مـا  , م2007-9-13يف تاريخ ) إسرائيل(وصل األمر إىل إعالن الدولة الصهيونية املسمى 

ومنذ أن أبصرنا النور يف هذا العامل مل يكد مير يومـا إال  , فمنذ والدتنا وغزة حتت القصف واهلمجية الصهيونية, !معىن ذلك
فهذه , ؟)إلسرائيل(منذ مىت وغزة غري معادية , كيف يتجرأ اليوم بوصفها كيانا معادية؟, يقتل أناس يف غزةوالعدو الصهيوين 

فال حتاول أن تربك الرأي العاملي وحتاول أن تفسر للعامل أا الربيئة وأـا  , األخرية هي اليت تتعدى على حقوق الناس يف غزة
إـا تقتـل   , هذا طبعا كذب واستخفاف لعقول احلكماء, ذلك نل غزة يرفضوالضعيفة وأا تريد السالم مع غزة ولكن أه

مـاذا  , األبرياء ليل ار وهدهم بأا ستهامجهم وجتتاح القطاع لكي يسكت العامل عن اجلرائم اليت ترتكبها ليل ار يف غزة
أا تفعل أكثر مما كانت تفعـل أثنـاء   فهي اليوم ورغم خروجها منها إال , يف غزة لو احتلها من جديد؟) إسرائيل(ستفعل 

لذا مسألة التهديد أا ستهاجم وستحتل القطاع كلها خزعبالت لتغطية اازر اليومية الـيت حتصـل يف   , وجودها يف القطاع
لقـد اسـتخدمت   , قى هو هو بنظر نساء وأطفال غـزة بسواء اجتاحوا القطاع أم مل يفعلوا ذلك فالعدو الصهيوين سي, غزة
فقد حتكم يف الكهرباء والغاز واملياه واملنافذ , ل سالح اإلنسانية وهو أخطر من املدافع يف تعذيب هذا الشعب املسكنيإسرائي

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم (, ولكن اهللا لن يترك عباده سدى, والتشويه اإلعالمي وحماولة عزل سلطة محاس وكل شيء
ولقد جنحوا عندما لعبوا بأصحاب الغتر وحكام  الدول , )إسرائيل( وليست بيد إن األرواح واألرزاق بيد اهللا, )اهللا من فضله

اإلسالمية الذين يتلقون األوامر منهم ويسلمون هلم التقارير اخليفة عن غزة ويتحدثون فيها عن طلبان جديد ووجود القاعـدة  
, عبالت ألن ال عدو هلم سوى شعومولكن حكام العرب يصدقون ويؤكدون مثل هذه اخلز ,يف غزة وكلها أكاذيب مركبة

نعلم أن غرة مل تكن يف يوم مـن األيـام صـديقة    ا العامل األعمى فنحن أن غزة كيانا معادية وصدقه) إسرائيل(لقد قررت 
  .اهللا بشئ اموهذا اإلعالن من خمططات العدو لتجزئة الشعب الفلسطيين والتفرد بالقطاع دون أن يتكلم من يف ر, للصهاينة

فنحن نتحدث عن اجلماعات اإلسـالمية  , ل بعيدا عن الباكستان ولكن املوضوع مرتبط مبا يسمى باإلرهابسأنتق
وقد أظهرت املعلومات إىل استسالم األخ حطاب أمري مجاعة الدعوة والقتال اجلزائرية لألمن اجلزائـري يف  , وحتركتها العاملية
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وذكـرت يف  , ادة الشابة اجلديدة للجماعات املسـلحة م على خالف مع القي2003وهو ومنذ , م2007-9-28تاريخ 
كما أنه مل يشجع اجلماعة اإلسالمية يف , بالتفصيل كيف أن الشيخ أسامة مل يؤيد اجلماعة اجلديدة اليت أعلنها حطاب حيناها

لكـثري مـن   فقد قتـل ا , وكنا حنن ضحية حرب اجلزائر يف مرحلة ما, حرا الداخلي ألن منهجه قتال رؤوس األفاعي أوال
, ويبدو أن األمري اجلديد للجماعة هو األخ أمحد طارق, الشباب املخلصني الذين عارضوا خط التكفري والتفجريات العشوائية

ألن , ولكنين لست معه يف موضوع تسليم نفسه ,يف بالد اإلسالم بدون إمجاعوحنن نؤيد قرار حطاب يف عدم رفعه السالح 
, لشعب لتحاكمهـا هل احلل والعقد من اومل نرى أا سلمت نفسها ألاملسلم أبشع ضد الشعب احلكومة اجلزائرية هلا جرائم 

كان بامكانه اإلنعزال أو الذهاب إىل الديار اليت فيها جهاد واضح ضد اإلحتالل كأفغانستان والشيشان والعراق وفليسـطني  
إنين معه يف قراره ألنين ضـد رفـع   , ال يرمحه أبداوالفليبني وكشمري والصومال واألوجادين وغريها وعدم تسليم نفسه ملن 

كما أن على اإلخوة يف اجلزائر التركيز على العمليـات الـيت   , السالح يف الدول اإلسالمية إال بالشروط اليت ذكرناها سابقا
  .تستهدف التواجد األمريكي الغريب يف املنطقة

  

  أوضاع القرن األفريقي
  

أما , اكم أكثر من عشرة أشهر منذ خلعها من مقديشو مث ظهرت بالقوة من جديدإننا يف الشهر وقد مرت على احمل 
بالنسبة للظهور السياسي فقد انظمت أكثر من حزب إىل حتالف جديد ضم مجيع قبائل والعشائر الصومالية وبين التحالف يف 

أما علـى  , البالد بكل الوسائل املتاحةديار اهلجرة خللق رأي عام حول االحتالل والضغط على احملتل اإلثيويب لكي خيرج من 
يف اجلنوب بصورة واضحة فقد استضافوا قناة اجلزيرة وعملت لقـاء  فقد ظهرت نشاط الشباب , ث وال حرجاألرض فحد

, خاص بالشيخ حسن تركي يف اجلنوب الظهار للعامل أن احملاكم خبري وأن كل هذه املناطق قد رجعت إىل احملاكم من جديـد 
يكي يعلم جيدا أماكن اللقاء فقد واجه الشباب فيها يف الشهر األول من هذه السنة وحاول العدو األمريكي إلقاء والعدو األمر

القبض على القيادات وإحتالل املنطقة ولكن ما رأوه كان أعظم مما تصوروه فالبطوالت يف معارك الكتا وكولبيو شاهد على 
كم الكبار من علماء ورجال سياسة وقادة ميدانيني هم على قيد احلياة ويعملون إن العدو مل يفز بشيء فكل قادة احملا, كالمنا

كما أن من قتل من الشباب هم يف أعداد الشهداء وال نعترب الشهادة هزمية بل مصيبة عادية من مصائب األمة , اليوم من جديد
إلعالم أنه قتل الكثري من ااهدين سـيؤدي  وهي احدى احلسنيني وهذا ما جيهله العدو األمريكي الذي يظن أنه كلما أظهر ل

لذا , ذلك إىل ايار معنويام وقد جهلوا أن ذلك يؤدي إىل قدوم الكثري من الشباب الراغبني بالشهادة يف سبيل اهللا عزو وجل
وعهـا  وفر, جذورها راسخة لدى الشعب الصومايل احملـب لدينـه  , كشجرة ثابتةوشباب حركة ااهدين احملاكم الشرعية 
م عندما ظهر الشيخ حسن على قناة اجلزيرة وهـو يتحـدى األمريكـان    2007-10-1كنا يف تاريخ , ترفرف يف األعايل
ومن أجـل  , فقد مت اللقاء يف الشهر السابع, أما حقيقة اللقاء فقد مر على هذه الصور أكثر من ثالثة أشهر, والعدو اإلثيويب

ومل يظهر الشـيخ حسـن   , نشر اللقاء لكي ينتقل الشباب من تلك املواقع إىل أخرىسالمة القادة يف اجلنوب مت إعطاء مهلة ل
وهي معاقلنا وفيها الغابة , ومت اللقاء يف منطقة الكتا اجلنوبية, لوحده بل ظهر الكثري من الشباب املسلحني بالرشاشات الثقيلة

إـا غابـة   , للسلطات الكينية من قبل احملتل اإلجنليزياملطرية اليت تبدأ من الصومال وتنتهي يف األراضي املسلمة اليت سلمت 
لقد ظهـر الشـيخ   , تحكم فيها وهي نفس الغابة اليت نا فيها أثناء االنسحاب الكبرية وواسعة وال تستيطع أي قوة أن تكبري

عمليات ضـرب  سئل عن عالقته ب, حسن يف اللقاء وهو بكامل صحته وهذا مؤشر جيد للشعب الصومال واملقاومة اإلسالمية
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إننا أصحاب ألولئك الشباب الـذين  "وقد أجاب باحلقيقة وقال , م1998مقرات السي آي إيه يف نريويب ودار السالم سنة 
سـابقا عنـدما   وهذا صحيح وقد بينت ذلك , "يهانفذوا تلك العمليات ولكن مل يكن يل وال ألي أحد من شبايب أي دور ف

م ونفذت العلميات بعدها بسنة وكل ذلـك لتجنيـب املنطقـة    1997مبوين سنة حتدثت عن تلك العمليات فقد تركنا كيا
مل يعـرف  , ويالت اآللة األمريكية انونة اليت ال تفرق بني صديق ومتعاون وعضو أو مسلم عادي يسكن يف تلك املنـاطق 

-11-9بعمليات ال ان ا ومتاما كما مل تعلم قادة طالب, الشيخ حسن وغريه من قادة الصومال أي شيء عن تلك العمليات
ولكن الشيخ حسن أبدى سعادته ألي عملية تستهدف العدو األمريكي احملتل لبالدنا وهـذا أمـر شـرعي ألن    , م2001

ما ال تفهمه أمريكـا  , األمريكان يفرحون بقتل األبرياء يف فلسطني ويناصرون إخوم الصهاينة يف تعذيب الشعب الفلسطيين
إن اشتكى منه عضو تداعى , فنحن كمثل اجلسم الواحد,  يفرقون بني العراق والصومال وأفغانستانهو أن شباب ااهدين ال

إننا نؤمن أننا جسما واحدا ولو كره الكارهون من حكام بالدنا الذين يريدون أن يزرعـوا فينـا روح   , سائر اجلسم بالتعب
ونـؤمن  , حنن نؤمن باألوطان كأوطان وال نعبدها, عية اإلسالميةالوطنية القبلية النتنة قبل أن يزرعوا فينا روح الوحدة واجلما

واملسلمني يف كل مكان هم مواطنون ألي دولة إسالمية , بأن اإلسالم هو الوطن األكرب الذي ينبغي أن نفدي أرواحنا حلمايته
  .وتضعيفهاومن رفض ذلك من احلكام فليعلم أنه ساعد االستعمار يف جتزئة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

, االنتخابات الكينية فقد بني للناس ما جيري فيهـا , لقد تطرق الشيخ حسن إىل عدة حماور يف لقاءه وكانت أمهها
وتلك األراضي قد شاهدت حرب إبـادة  , وهو رجل صومايل مولود يف األراضي الصومالية املعطى لكينيا من قبل االستعمار

ومل حياكم على مرتكيب تلك اازر واإلبادات وظنت السلطات الكينية الصـليبية أن  , من قبل السلطات الكينية يف الثمنينيات
لقد بني للعامل أن , املسلمني سينسون تلك املصائب وهذا ليس صحيح فما جرى يف مناطق وجري حيكى لألحفاد إىل يومنا هذا

ن جديد فيعين ذلك استمرار العدواة بيننا وبـني  م" كيباكي"االستقرار يف كينيا يرجع إىل اختيار الشعب الكيين فإن اختاروا 
لقد كانت منطقة كيونغا املسلمة يف كينيا هي مـن  , حكومته وإذا اختاروا شخصا جديدا فيمكن للعالقات القدمية أن ترجع

 -ريكـي أما دخول كينيا يف التحـالف األم , املناطق احملاذية لكيامبوين وكانت مستقرة متاما بسبب ترسيخ األمن من جانبنا
كما أن لنا احلق يف استهداف كل رجاالت الدولة الكينية الذين وقفوا مـع  , اإلثيويب يعين أننا ال نضمن سالمة تلك املناطق

وحنن ملن نبادئ كينيـا  , )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه(, العدو يف حربنا وأسر نساءنا وأطفالنا فال أحد يزايدنا يف ذلك
ونسأل اهللا أن حيفظه , لقد كان كالم الشيخ حسن مفيد لكثري من املسلمني يف كينيا, نفسها فيهاباحلرب بل هي اليت أدخلت 
املناطق والسـفر إىل  هذا ما ظهر للعامل يف قناة اجلزيرة ومل يظهر هو خروج بعض شابنا من تلك . ويرعاه إنه على ذلك قدير

, وحياول التواصل مع اإلخوة يف أفغانسـتان  يف مكان آخرة منها وهو حاليا يشارك اإلخو رحل عيسى الكيين أفغانستان كما
وقد اختلف قادة املهاجرين مع , مكرمني رغم أنف أمريكا وإثيوبياوبقي الشيخ حسن والقادة الصوماليني يف مناطقهم معززين 

يف دوبلي جيهـز  السابع وكان األخ عيسى يف ذلك الشهر , ذلك إال أن اللشيخ قد أصرالشيخ حسن خبصوص اللقاء ورفضوا 
ومن جانبنا حذرنا اجلميع ونبهناهم بأن مثل هذه األفعال اإلعالمية هلا عواقب وخيمة ألـا تعطـي   , نفسه ملغادرة الصومال

وسـكان   وحنن ال نريد إعطاء للعدو أي مربر يؤدي إىل قتل أهل الصـومال , مربرا لألمريكان ليعتقدوا بأننا موجودون فيها
والشباب املهاجرين أيضا هم من أهل , "أهل مكة أدرى بشعاا"وكان رد الشيخ حسن دائما , ذنبالقرى الفقرية دون أي 

  .سنة تقريبا 18مكة فقد عرفوا الصومال جيدا ويعيشون ويتابعون ما جيري فيها منذ 
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  متابعة األحداث العاملية
  

زعيم احلزب الربتقايل سيصبح ) ال أودينغاراي(لقد أظهرت إستطالعات الرأي مرارا وتكرارا ومنذ الشهر التاسع بأن 
وهذا ما حيـذره حلفـاءه   , الرئيس الرابع للجمهورية الكينية إن مل تسعى حكومة كيباكي إىل عرقلة اإلنتخابات أو تزويرها

حـده  كما شهدنا بعض الفتور بينه وبني أصدقاءه األمريكان فقد تركوه لو, الغربيون الذين سئموا من تصرفاته مع األمريكان
مل يكن الرأي العام الكيين مع كيبـاكي خبصـوص   , ليلقى مصريه مع شعبه وحذروه من التزوير أو اإلنقالب على أي نتيجة

وطلبـت  , فقد شهدوا وباسم حماربة اإلرهاب الكثري من ذويهم وهم يقتلون بدم بارد أو يعتقلون بال ذنب, حقوق اإلنسان
, شخصـا  25ت األشخاص املغيبني الذين يف السجون اإلثيوبية وهم أكثر من مجعيات حقوق اإلنسان اإلسالمية بفتح ملفا

كما طالبت بالكشف عن ملفات املقتولني يف العمليات العشوائية اليت نفذا الشرطة أثناء مطاردا عصابات اإلجرامية املسمى 
لمني فقد استغل ضعفهم ووقف جبانبهم إن فرصة فوز أودينغا كبري بسبب أنه قريب من الشعب وبالذات املس, )املونغي كي(

كما أنه رجل يساري معروف أنه حيب اازفات والرتول إىل الشوارع ملالقاة اجلماهري وقد شارك املسلمني يف التسعينات يف 
عندما أرادوا تأسيس حزب إسالمي سياسي بقياة خالد بلعلى وقد اجهضت هذه اهودات من قبـل  ) اآلي يب كي(أحداث 
كما استغل أودينغا ضعف حكومة كيباكي اليت أظهرت القبلية يف كل شيئ وأظهر خماوفـه مـن   , آرب موي حينهاحكومة 

متكني قبيلة واحدة على خريات البالد وقد استطاع مجع القبائل الساحلية والصومالية واليت تسكن يف غرب كينيا ويف الوادي 
وأغرب شيء شهده الكينيون يف سياستهم احلالية هو إعـالن  , ألمور حاليااملتصدع ضد القبيلة الكبرية املهيمنة على مقاليد ا

أليس هـذا مـن   , أا ستتحالف مع احلكومة الكينية يف االنتخابات املقبلة) كانو(املعارضة الرئيسية الكينية املتمثلة يف حزب 
ولكن السبب اخلفي وراء , إعالم أن يتحالف املعارضة الرئيسية مع احلكومة لكي يفشلوا مشروع أودينغا حسب, !العجب

ذلك هي القبلية فقائد املعارضة الرئيسية هو ابن الرئيس األول للجمهورية الكينية ويسمى أوهورو كيناتا ورئيس الدولة هـو  
وقد تدخل الرئيس السابق آرب موي لكي يضمن جناح كيباكي الذي , )الكيكويو(كيباكي وكالمها من قبيلية واحدة وهي 

لذا كان على كيناتا تقوية كيباكي مث يترك له اال ,  يفضحه يف ملفاته حول الفساد والقتل والتعذيب وما إىل ذلكستره ومل
م رغم صعوبة ذلك فهو رجل ضعيف الشخصية وقليل اخلربة وغري حمبوب لدى القبيلة 2012لينفرد بالقبيلة وأصواا يف سنة 

إا استراتيجية , توىل على الكثري من األراضي الكينية عندما كان رئيسا للجمهوريةرغم أنه من األغنياء بسبب أن والده قد اس
واجلديـد يف  , ولكن حفي عليهما أن الكينني قد سئموا من حكم القبلية الواحدة وقد ال ينتخبون كيباكي أبـدا , بقاء القبيلة

لقـد  , استراتيجية جديدة يف محلته وهذا سالح ذو حدين انتخابات الكينية هو اختاذ أودينغا وحزبه الربتقايل سياسة الفيدرالية
وهذا ما سيعزز إقتصاد مناطق املسلمني الغنية بكل شيء واليت متتلـك  , من املوارد ستبقى يف الواليات% 60أكد أودينغا أن 
صوره فهو شخص حيب إننا سنشهد تغريات كبرية يف كينيا إذا استسلم كيباكي إلرادة الشعب وهذا ما ال أت, املوانئ البحرية

وسيؤدي ذلك إىل حرب أهلية أو فوضى سنشهد التزوير من أبواا الواسعة و, السلطة كأي رئيس من رؤساء القارة اإلفريقية
وقد رأينا أن أودينغا يتقرب من السفارات األوروبية واألمريكية من أجل , عارمة أو تدخل أجنيب الجبار كيباكي على التنحي

  .ألن آخر االستطالعات تفضله على كيباكي, يهةضمان انتخابات نز
وسنتحدث عن دولتنا احلبيبة باكستان لنرى ما , واآلن لنتحرك من جديد إىل القارة األسيوية ولنتابع حدثا آخر فيها

حصلت هناك حماولة إلغتيال بيناظري بوتو وهي اليت وضـعت نفسـها نـدا    , م2007-10-18ففي تاريخ , حيصل هناك
, فسياسة هؤالء هي النفـاق , ما حتالفت مع الشياطني األمريكان ومع العميل برواز مشرف رغم أا ختفي ذلكلالسالمني ك
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فقد رأينا أن مشرف قرر العفو عنها خبصـوص  , واملهم أن حتصل على الكرسي وال يهمها الشعب الباكستاين كما نعلم ذلك
, إن املال هو مال الشعب الباكستاين وهو من يقرر يف ذلك ,أموال الشعب الباكستاين وكأن ذلك املال خيص بوتو ومشرف

ويعين ذلـك  , كية دون تردديلقد ضغطت أمريكا على مشرف لكي يقبل ببوتو اليت أكدت لألعداء أا ستنفذ األجنندة األمر
ب لنا العـداوة وهـذا   وال خيفي على أحد أننا ننصب العدواة ملن نص, املزيد من الدماء يف مناطق القبائل ويف الباكسان كلها

ولكن ليعلم اجلميع عرب هذه الصفحات أن الطريقة املتبعة يف اإلغتيال كانت فادحة وال أظن أن للقاعـدة األم  , حقنا الشرعي
سـوات يف  وقد رأينا موىل فقري اهللا وهو نائب مجاعة تنفيذ الشريعة احملمدية املوالية لطالبان والقاعدة ومقرهـا  , أي صلة ا
كما رفض بيت اهللا أي إام له ونفـى  , أن يكون لديه أي صلة بالعملية اليت استهدفت بيناطري بوتو وقد أنكر, قبائلمناطق ال

والذي يعرف سياسة الشيخ أسامة حول الباكستان يستبعد أن يكون قد أعطى أوامر ألي , أن يكون لديه أي عالقة مبا جرى
يئ لدينا ألن ذلك يعطينا الوقت للتفكري والتخطيط ملهامجة القوات احملتلـة يف  فاستقرار الباكستان أهم ش, فوضى يف هذا البلد

كما أن وزيرستان وبالذات باجاور هي اخلط األول , قاتلني هلذه القوات من الباكستانأفغانستان فأكثر الشباب املهاجرين امل
يف اهلند من أجل إدخال السـلطتني املواليـة    وميكن أن حتصل عمليات كبرية, يف احلرب على الكفر العاملي ويقودها أمريكا

   .لواشنطن يف حرب لتخفيف الضغط على وزيرستان
ـ  ة ومن جديد أقول أن مثرة عدم فهم اإلسالم وتدخل األراء الفاسدة يف اجلهاد تؤدي إىل سفك دماء املسلمني حبج

عند تنفيذهم العملية التفجرييـة  بعض الشباب  ويستخدمه, إنه اإلستنباط اخلاطئ هلذا احلديث الشريف, "ويبعثون على نيام"
إن كانت بوتو عدونا وقد قررنا تصفيتها فكان من املفروض أن ترسل خاليـا متخصصـة يف القـنص أو    , يف بالد اإلسالم

فيستهدف اهلدف فقط وال تؤدي العملية إىل سقوط املئات من , املسدسات وتقوم بعملية إغتيال بسيط وناجحة وبكل سهولة
وينبغي على كل مسلم أن ينقبض قبله فالكثري من , لقد انقبض قليب عندما شهدت تلك التفجريات, رياء املسلمني وغريهماألب

املوتى هم شهداء عند اهللا إن شاء اهللا فهم من املسلمني الباكستانيني العزل الذين ماتو أثناء غفلة ويعتربون شهداء عندا هللا وال 
أرى يف أي حال من األحوال التفجريات واالقتتال الداخلي يف البالد اإلسالمية إال مـن بـاب   إنين ال , نزكى على اهللا أحد
كان استخدام القنص أو املسدسات والبنادق أفضل ملن قرر إغتياهلا بدال من التفجريات اليت أودت بـأكثر  , الدفاع عن النفس

اللهم أرنا احلق حقا وارزقنـا  , قنابل يف الدول االسالميةإننا ضد إستخدام العشوائي لل, روح من املسلمني األبرياء 136من 
  .اتباعه

  رسالة ألهل العراق
  

فرحنا من جديد بسـماع صـوت   , م2007-10-23ففي , شريط الصويت اجلديد للشيخ أسامةعنون هذا هو 
حنن عليه من رفض شيخنا وقائدنا وهو يتحدث من جديد عن احلركات اإلسالمية وهذا العمل اجلهادي العظيم وأكد أن ما 

للقتل العشوائي واستهداف الناس حسب آراءهم وقتل الكفار يف مواضع غري حربية ودون أي مربر شرعي وقتل النـاس دون  
أكـد  , والتعصب للجماعة قبل اهللا ورسوله, والتفرد بالقرارا دون الرجوع إىل العلماء, الذهاب إىل القضاء الشرعي قبل ذلك

وحرضهم ألن يكون هذا العام هو عام اجلماعة , لقد دعا مجيع العراقني إىل وحدة الصف, اهللا أن كل ذلك ليس جه حفظه
إن من يعرف الشيخ أسامة , تشبيها لعام سيدنا احلسن عليه السالم عندما مجع املسلمون يف صف واحدا وأى اخلالف بينهم

 وقد بقـي , وهو ال يرى رفع السالح يف الدول اإلسالميةفنمذ أمد بعيد , حق املعرفة سيعلم أن الرجل ال يتعصب لرأيه أبدا
وهؤالء ) قاتلوا الذين يلونكم من الكفار(بأن تنتقل املعارك إىل تلك الدول حبجة  رغم طلب بعض املتشددين, على هذا لرأي
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قريش الذين كـانوا   الذين كانوا يف الشام وغريهم منوأهل الكتاب فالكفا املقصودون هنا هم أهل الروم , وقعوا يف التكفري
أما استخدام هذه اآلية كدليل يف قتال املسلمني بديارهم حبجة الردة فهذا رأي , وهم كفار أصليون, على الكفر قبل اإلسالم

وقد ذكرنا أن مسـألة  , وعدم إحترام ملساجدهم وعدم إحترام لرفع اآلذان يف تلك الديار, فاسد جدا وتكفري لعموم املسلمني
وليس آلحاد من الناس أن يقرر أن فالنا ارتد مث يبدأ بقتالـه دون  , لعلماء وهم والة أمر األمة بعد غياب اإلمامالردة يفصلها ا

وكذلك مل يكن يرى قتل , مراعات مشاعر املسلمني وقد انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رفع السالح على املسلمني
لقد دعا تنظيم القاعدة بالذات يف العراق إىل التريـث يف الـدماء وقبـول    , الشيعة أو السنة مجلة ودون مربر شرعي واضح

فقد كثـر أعـداء   , إىل مجاعة موحدة قوية تسطيع أن تواجه التحديات وار مع الفصائل األخرى لكي يصلوااالعتذارات واحل
التنظيمات اجلهادية األخرى وكان القاعدة بعد التصرفات العشوائية اليت طالت أبرياء من العراقني كما طالت بعض القادة من 

من كـل  وجيب التربأ , ه املسؤول األول عن القاعدة األمألنالتربأ لذا كان عليه , الشيخ يتابع كل تفاصيل ما جيري يف العراق
 وقد حذرهم وقال هلم بأن يضـعوا اهللا , أفعال الذين ال ميتثلون بالشرع بل يتبعون أهواءهم ويتعصبون لبعض اآلراء الضعيفة

, وهذا بيان واضح أننا ال نعبد أشخاص أو مجاعـات , أو اجلماعة ويقصد القاعدة, ورسوله قبل القيادة وقصد نفسه يف ذلك
وقد رحبت اجلماعات العراقية بتلك التصرحيات ألا جاءت يف وقت حساس فقد ظهرت بعض اإلقتتال بني القاعدة العراقية 

لقد شعرت أن الشيخ قد رفع يده عن أي عمل غري شرعي , كثرة الشبهاتودة وبعض اجلماعات األخرى بسبب اآلراء الفاس
وكل من يتابع القاعدة يف أفغانستان ومناطق القبائل سيعرف كيف أا تتواصل مع اجلماهري بشىت مذاهبـهم  , يقع يف العراق

كان من الواجب على الشباب يف العراق . لذا جند أن شعبية الشيخ يف تلك املناطق تتزايد يوما بعد يوم, وحتترم أعراف الناس
كن مظلومـا وال  ", "كي ال يقول الناس بأن حممدا يقتل أصحابه"أن ينتبهوا إىل نصيحة حممد صلى اهللا عليه وسلم حني قال 

إن طلب , بوالتركيز على مقاتلة اإلحتالل فحسكان عليهم عدم التسرع يف فتح النار على اجلماعات األخرى , "تكن ظاملا
اجلواب وضاح , وإذا سألنا أنفسنا كيف نصر اهللا عبده صلى اهللا عليه وسلم؟, الناس والشعب أمر مهم يف الصراعات كافةود 

إا كانت , وأي ثورة دون شعبية ال تستمر أبدا, بأنه سبحانه وتعاىل وضع يف قلوب األنصار احملبة حملمد صلى اهللا عليه وسلم
لقد أمر القاعدة بأن ال تتسارع ىف إعدام النـاس  , كي ال يتمادوا يف مقاتلة بعضهم بعضال, رسالة خالصة لألهل العراق كلهم

ال ميكن أن يكون الفرد هو احلكم والشرطي واجلالد , إال بعد حمكمتهم يف حماكم شرعيا متخصصة يف قضايا الدماء واحلروب
البغدادي أو صـاحبنا أبـو   شاه أن ال ينتبه األخ وما أخ, إا سياسة بوش وإدارته وحنن ضد هذه السياسات, يف نفس الوقت
ـ محزة املنتسب ل وحـان  , مولمدرسة الفكرية املصرية وهذه املدرسة وحسب معرفيت ا تتسارع فيما خيص التعامل مع اخلص

يصـلح  ونسأل اهللا أن يرد الشباب إىل صوام وأن , الوقت بأن يعترف اجلميع باألخطاء لكي ننقذ الشعب العراقي من احملتل
  .ذات البني يف العراق احلبيب

  السياسة النفاقية
  

وأراد اهللا أن يبني للجميع بأن هدف هـؤالء  , لقد ظهر نفاق القادة الصوماليني ومن كان وراءهم من حكام العرب
م ظهرت املعلومات بأن الصومال هي من أكرب الدول فسادا يف 2007-10-29ففي تاريخ , هو مصاحلهم شخصية ال أكثر

فعبداهللا يوسف الذي , وقبل إمتام السنة من االحتالل الصلييب للصومال ظهرت اخلالفات بني عمالء األعداء, مها اإلدارينظا
, مل يستطع أن يتعامل مع وزيره واجلاسوس األول لإلثيوبيني يف الصومال املسمى علي غيدي, حيب السلطة أكثر من أي شيء
 فهؤالء املصاصون لدماء الشعب الصومال وجريه وقتل, خيرجنا من بني أيديهم ساملنيني ووهكذا سريمي اهللا الظاملني بالظامل
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وك وكأم مل يرتكبوا أي جرم حبق الشعب الصومايل رغم أم يف اللحوات السـوداء  مللالضعفاء منهم كانوا يستقبلون لدى ا
ومل تكن هذه املسـألة  , ن والعرب يف التعامل مع املسلمنيإا السياسة النفاقية اليت يتبعها الساسة الغربيو, للمنظمات احلقوقية

اموعات املقاتلة على األرض وال بعض لتمر بسهولة فقد اغتنمها التحالف املعارض الذي يضم احملاكم اإلسالمية وهي متتلك 
وال ننكر أيضا  ,اقعهي على أرض الوو, ين هي األقوى وال ترتبط بأي جهة سياسيةخيفى على أحد أن حركة الشباب ااهد

إن اخلالفات لدى إدارة وسلطة عبداهللا يوسف كانت واضـحة  . أن بعض القبائل هلا اليد يف املقاومة فالكل مشترك يف اجلهاد
فأراد غيدي أن تكون له الصالحيات الكاملة , وقد اختلف العميالن على كيفية تنفيذ الربامج املقدمة هلم من قبل احملتلني, جدا

ولكن كل مـن يعـرف   , ه يف مترير أي شيئ دون الرجوع إىل الرئيس بل يترك األمر للربملان يف اية املطاف ليقرراليت ختول
وكـذلك  , فهو من كان سببا يف خروج رئيس الربملان األسبق شريف شيخ حسن, لن يقبل بذلكعبداهللا يوسف سيعلم أنه 

, ويف النهاية هزم هذا األخـري , ني من أجل أن يترك غيدي السلطةواليوم يضغط وبدعم من األمريكان واإلثيوب, رئيس القضاء
لكي يفسح اال لعبـداهللا يوسـف يف سياسـاته    , فبعد مشاروات يف أديس أبابا ونريويب تنحى غيدي عن السطلة واستقال

وأي , ما نصر من اهللا لنان ما حصل بينهوأما حنن فنرى من زاوية أخرى أ, ةالعدوانية القبلية اليت أوصلت الصومال إىل اهلاوي
وبذهاب هذا الرجـل  , انشقاق يف صفوف هؤالء ارمني الذين تورطوا يف دماء الصومالني منذ سنوات هو أمر حمبوب لدينا

  .سيضعف يوسف ومن معه وسنرى تطورات سريعة يف الساحة الصومالية إن شاء اهللا
  

  جنم احلق يف مناطق القبائل
  

باللمعـان يف   بسط احلقوق وهو حتكيمهم شـرع اهللا ملسلمني الذين يناضلون من أجل أم اوجن يف اية الشهر بدت
وأكد املويل فقري اهللا للعامل أم يناضلون , فظهرت مجاعة نفاذ الشريعة احملمدية يف إقليم سرحد ويف وادي سوات, الباكستان

وأكد أن الشباب املهـاجر  , مني أو غري مسلمنيمن أجل حقوق املسلمني يف الباكستان سواء كانوا أنصارا أو مهاجرين مسل
إن هؤالء هلم فضل كبري علينا وقد عاشت زوجيت وأوالدي هاربني من اهلمجية اإلمريكية واملطاردة , مرحب م يف مناطقهم

اجلـيش  لقد أوضح املولوي أن هدفهم ليس حماربة , قبل أن يقرروا ايئ إيلّ يف الصومال كما ذكرت ذلك, يف تلك املناطق
الباكستاين ولكن هو تغيري النظام احلايل حيث ال يطبق الشريعة وال يتبع الدوستور الباكستاين الذي ينص على تطبيق الشريعة 

ولكن ما نراه اليوم أن مشرف يدفع اجليش , وكلنا نعلم أن الباكستان قد أسست من أجل ال إله إال اهللا حممد رسو اهللا, كاملة
وأؤكـد هنـا أن   , وهذا ما أدى إىل ضعف اجليش الباكستاين املسلم, ى إىل جعل اإلسالم منهج حياةإىل حماربة كل من يسع

فبعض تلك اجلماعات تكفـر الشـعب مجلـة    , طالبان باكستان ليس كتلك اجلماعات اإلسالمية يف بالد العربية اإلسالمية
, لقد أكد قادة طالبان أن اجليش منا وحنن منهم, ات ويسمون اجليش باجليش الوثينطلصيال قبل رفع السالح ومقاتلة السوتف

غانستان أو فأفكار أهل الصومال ليس كأفكار أهل اجلزائر أو أف, وهذا سر القاعدة أا مدارس وأفكار تتمشى حسب املناطق
ـ وهنا تشدد يف بعض األماكن وتريث يف أماكن أخرى وتعامل مع اجلم, وجادين وغري ذلكالفلبني أو األ ثري مـن  يع يف الك

إن خالف , طالبان هو عدم تكفري جيوش املسلمني فيكف ال يفهم أهل املغرب ذه اآلراء اإلسالمية النرية جهإذن من, املناطق
وميكننـا  , كما أن جيش كرزاي حتارب ااهـدين , طالبان اجلوهري مع اجليش هو بسبب وقوف قيادته مع مشرف وظلمه

أمـا بالنسـبة للجـيش    , أتباع جليش عبداهللا ابن أيب بن سلول ومن سار على جـه حماربتهم دون تكفريهم فهم يف نظرنا 
, حارب اهلندوس فيما سبق ومن أجل محاية أرض الطهارة وهـي الباكسـتان  ننسى خريات هذا اجليش الذي  الالباكستاين ف
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إننا نعلم أن , لة إيران وامللف النوويالصهاينة احملتلني لفلسطني قبل ظهور مسأ وهذه الدولة اإلسالمية كانت ختيف أعداء اهللا
فلماذا يوجه األنظـار  , إيران من ساعدت يف إسقاط طالبان واحتالل العراق وهي ال متتلك أي قنبلة نووية وال تسعى لذلك
عـات  وتؤكد كل التوق, إليها؟ إا سياسة مدروسة لتضعيف القوى السنية احلقيقة اليت تأىب أي تعامل مع العدو الغريب احملتل

واملؤشرات أن أمريكا والغرب ال خيافون إيران قدر ما خيافون من الباكستان وما يسمى بالدول املعتدلة رغم أا حتت وصيتهم 
وسبب خماوفهم هو تغيري تلك األنظمة يف أي حلظة لذا فنرى أن الغرب من جهة تشجع على الدميوقراطية بألسنتهم وتسـاند  

ة القوية اليت متتلك قنبلة نووية فعال يإم يعلمون أن الباكستان هي الدولة اإلسالمية السن, الدولالديكتاتورية بأفعاهلم يف هذه 
وعالقة باكستان السرية والعلنية بالدولة الصهيونية أسوء من إيران اليت متتلك جالية يهودية قوية هلا حقوقها أكثر , وليس ختيال

فالصهاينة ال ينسون أن القوات الباكستانية اإلسالمية اخلاصـة اشـتركت يف   , ةمن أهل السنة وهلا نوافذ مع الدولة الصهيوني
معارك ضد اإلحتالل الربيطاين أثناء الدولة العثمانية كما شاركت يف املعارك أثناء اإلحتالل الصـهيوين لفلسـطني يف سـنة    

كي من ال خيفي هذه املخاوف ويريد يف الكونغرس األمريلذا ال عجب أن نرى , ومل تشترك قوات إيرانية يف ذلك, م1948
ـ  , من الباكستان املزيد من الترتالت ان وخمرج اجليش الباكستاين هو أن يتصاحل مع الشعب ويترك مشرف واألعـداء األمريك

ومن أجـل  , ق وليست أمريكا اليت فتحت أبواب الفوضى للباكستان منذ حتالفها مع مشرفازويعلم أن اهللا هو الر, وشأم
احملاوالت الصهيونية اليت تدع األمريكان واهلندوس إىل شن هجوم حقيقي على املواقع النووية الباكستانية حبجـة   إبطال كل
وأظن أنه ستظهر كارثة إنسانية يف كل العامل لو جترأت أمريكا أو اهلند يف التـدخل بشـأن السـالح النـووي     , اإلسالمني
ل عيد أصحب نشاطاته مقتصرة على قتال أبناءه يف مناطق القبائل وال حوإن اجليش الذي كان خيوف األعداء من ب, اإلسالمي

فال ينبغي للجيش أن , يدافع عن أفعاله اخلبيثة فهو من اعتقل وقتل وسجن الناس دون حماكماتإن مشرف , وال قوة إال باهللا
لشباب عليهم الدفاع عن أنفسهم لقد وجه اجليش أسلحته للمسلمني يف مناطق القبائل وال شك أن ا, يكون طرفا يف جرائمه

  .ألننا نعلم من هو مشرف وال ينبغي أن نركع له
م 2007 -11-3وكما توقع اجلميع ولكي ينفرد بزمام األمور أعلن مشرف يف مطلع الشهر اجلديد ويف تـاريخ  

ولكن , ية اليت ال اية هلاعن حالة الطوارئ وبدأت السلطة بتطبيق األحكام العرفية يف الباكستان يف مسلسل السياسات النفاق
, من املهم معرفة أن مشرف برر أفعاله بظهور قوة الشباب يف املناطق القبلية وعدم رضاه بالقضاء الباكستاين الـيت ال تواليـه  

أما الشباب فليسأل مشرف نفسه من ضغط عليهم ومن كان سببا . ولكي حنلل هذا املوقف جيب أن نأخذ كل حالة على حدا
فهو من ظلم شعبه وقاتلـهم  , أنه مشرف وسياساته الديكتاتورية الظاملة, اجلواب واضح, وضاع إىل هذه احلالة؟يف وصول األ

فهو من اغتال العلماء وعزم على قفل املدارس الدينية اإلسالمية ألا ال تتبـع  , داخل املساجد وجلب للباكشتان كل املتاعب
! يا للعجـب , الطالب يف اجلامعات األمريكية قد خترجوا من املدارس الدينية استراتيجية الصهاينة يف واشنطن وكأن من يقتل

إن , إم خترجوا من اجلامعات األمريكية فهل نظلم النظام التدريسي األمريكي بسبب ظهور العنـف والقتـل يف املـدارس؟   
وحدة متاما كما متتلك بالد احلـرمني  الباكستان هي من الدول اإلستثنائية يف عصرنا وهي متتلك مقومات الدولة اإلسالمية امل

فهي , وأقصد أن املسلمني ميكنهم بدأ نشر قوة اخلالفة من الباكستان إن متكن أهلها من الرجوع إىل التحكيم بدين اهللا, ذلك
الطلبة من وهي متتلك املاليني , ومتتلك علماء وجماهدين ومهندسني وأطباء ومفكرين وإعالميني, متتلك املوارد البشرية املسلمة

ونزيد على ذلك ذكاء أنباءها الـذين  , واآلالف من املدارس العصرية, ية والقرآنية السنيةهاملدارس الدينية الفقاملتخرجني من 
أن ال تسـتخدم يف أي   ه وسلم القنبلة الذرية الـيت نرجـو  وضعوها يف خارطة العامل بعد أن صمموا ألمة حممد صلى اهللا علي

ألن الدين اإلسالمي يعارض إستخدام أي سـالح يبيـد اليابسـة    , على الدولة املسلمة وسالمتها ظروف وتكفي أا حتافظ
إن السالح النووي أساسه يف الشرع هو حترمي استخدامه وحىت لو كان ذلك من باب الدفاع عن الـنفس ألنـه   , واألخضر
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ءه أمثال مشرف أرادوا أن غرب الكافر وعمالإن ال, سالح يصيب احليوانات والبيئة والبحار وكل من ليس له يد يف احلروب
منذ مىت ُيعلّم الكفار واملثلـيني وأهـل اللـواط    , )قل أتعلمون اهللا بدينكم(, ا ديننا بالقوة وباسم الدميوقراطية الغربيةيعلمون

قتراحات ظهـرت  فلما رفضنا هذه امل, !هذا من العجب, والفجور والغشاشني والزناة والكذابني دين اهللا للمسلمني املؤمنني؟
فقد تكلم معظم الوقت عن , وكل التربيرات اليت ساقها مشرف للشعب الباكستاين كانت مهزلة, لألمة مجيعاوعداوم لديننا 

ولو نظر إىل حقيقة األمر لعلم أن شعبية , ومل جيد كبش فداء لتصرفاته الفاشلة إال أن يلوم اإلسالميني, اإلسالميني واإلرهاب
والذي دفع الشباب إىل إلغاء املعاهدات مع مشرف وقيادته , الباكستان يوما بعد يوم بسبب أن أهلها مسلمون هؤالء تزداد يف

لقد هاجم وأمام كمريات العامل املسجد األمحر وظن أن األمر , هو استهزاءه بالدين وعدم احترامه ملشاعر املسلمني, العسكرية
يـا  , أنه هاجم على املسجد ألن اإلسالميني كانوا سيسيطرون على الـبالد مث يظهر اليوم ويقول للناس ب, سيمر دون عقاب

فنحن نرى بأن العلمانيني سيطروا علـى  , وماذا لو سيطر اإلسالميني على بالد املسلمني؟ ما الذنب الذي ارتكبوه؟, !للعجب
هو منطق الفشل الفكـري وعـدم    هل دخلنا املساجد وقتلنا الناس بعد سيطرم على معظم بالد املسلمني؟ إن هذا, البالد

, أهكذا تسري األمور؟, كيف يالم املكبل لعدم قدرته على املشي, القبول بأن األيام دول وكل من وصل إىل القمة عليه الرتول
مـاذا كـان سـيفعل    , كيف لو أن الشباب هم من هامجوا على املسجد األمحر يف الباكستان؟, كيف لو عكسنا الصورة؟

بال شك خلرجت الفتاوي , كان سيقول العلماء الذين يؤيدون وحشية هؤالء الظاملني من حكام املسلمني؟أو ماذا , مشرف؟
هـل  , لشـوارع كام الذين يتحكمون يف خبز الناس إىل اوخلرجت املظاهرات اليت تسري من قبل احل, يف تكفري هؤالء الشباب

وسأضرب مـثال بسـيطا عـن قـانون الغابـة      , ال طبعا ,هناك حرية للشعوب اإلسالمية اليوم يف تقرير مصريهم؟ اجلواب
إننا نشهد الكثري من احليوانات وهي يف أقفاصها وهي ال تنقصه شيئ فهي تتلقى العدالة يف التعامل معها وتـنعم  , واحليوانات

ا أعطـت  هل هذه التعامالت التجميلـة كلـها   , ولكن السؤال املطروح, بالصحة وتأكل الطعام اجليد وتشرب املاء الصايف
فمثل هذه احليوانات الناعمة واملددلة يف أقفاصها , للحيوانات حريتها؟ اجلواب معروف ففي الغابة تنعم حبرية أكثر من القفص

فهناك دول تدعي , كمثل الشعوب يف الدول اإلسالمية اليت تعامل شعوا كاحليوانات يف األقفاص وال حول وال قوة إال باهللا
وال ميكن إنشاء موقع سياسي تعـارض  , وال ميكن رفع شكوى ضد احلاكم, اهر فيها من أجل احلقوق ميكن التظالشريعة وال
وال ميكن إنشاء , لشرعية اإلسالمية بسبب ظلم الرجال والسلطات هلاوال ميكن للمسلمات التعبري عن حقوقهن ا, دولةأفكار ال

هل هؤالء احلكـام يعيشـون معنـا يف هـذا     , ما إىل ذلكمث يتحدثون عن الفئة الضالة واإلرهاب و, حمطة إعالمية معارضة
, وال أظن أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخلالفاء الراشدين منعوا أحدا من االحتجاج حول حقوقهم اإلنسانية, الكوكب؟

أهله وقد وهو من تأذى بسبب الشتائم واملسابات ضده و, والرسول صلى اهللا عليه وسلم من قدم نفسه لسواد بأن يتقص منه
لقد أراد مشرف أن يربر كل أخطاءه بالقاء اللـوم علـى أهـل    , ليست الديكتاتورية هي احلل, صرب وعلمنا كيف نتصرف

اإلسالم وقد ظهر ذلك يف خطابه فعندما ألقى خطابه الثاين باللغة اإلجنليزية أراد من ذلك تفهيم أصدقاءه وأولياء أمـوره يف  
ألنه ال يؤمن بالغيبيات إنه علمـاين علـى مبـدأ    , د قلت إن هذا الرجل ال خياف من اهللالق, واشنطن أن يعذروه فيما فعله

وهذا شأن احلدثيني الذين خلطـوا  , أما عقاب اهللا وما إىل ذلك فبالنسبة له كلها خزعبالت, لذا خياف مما يراه أمامه, أتاتورك
  .يةونسأل اهللا العاف, اهلابل بالنابل وضلوا عن صراط السوي املستقيم

أنه قد اعتقل املئات من املفكرين واملتقاعدين والصـحفيني  , يكذّب خطاب مشرف وتربيراته أما األمر الثاين الذي
لقد جترأ مشرف وألقى , بل هم مسلمون هلم أجندم اخلاص, املسلمني الباكستانيني الذي ال ينتمون إىل اجلماعات اإلسالمية

, وهذه ليست املرة األوىل الذي يفعل ذلك, الباكستان كاجلنرال محيد غول وغريههلا وزا يف , القبض على شخصيات مهمة
لذا عنـدما  , ورأينا ما يفعله بقائد القضاة, فقد أذله إلرضاء األمريكان, فقد عرفنا ما فعله بأيب القنبلة اإلسالمية الدكتور خان
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ففاقـد  , فال ينبغي له أن يعلمنا كيف نتصرف معـه , ال حيترم هذا الشخص شعبه والقضاء الباكستاين والدستور الباكستاين
وال عجب أن يعلن القاضي أمحد بأن , لقد أعلن حربا شامال على األمة الباكستانية, إن أجله قريب بال شك, هالشيئ ال يعطي

  .وجيب مقاضاته وهذا أقل ما يقال, مشرف خان األمة الباكستانية
  

  احلرب وتأثرياا
  

لقد اسـتقالت  , فقد شهدنا العجائب يف هذا الشهر, اإلرهاب عفوا احلرب على اإلسالموفيما خيص احلرب على 
فـران  (لقد استقاتلت , هذا فشل آخر يف حربه ضد شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم, مستشارة بوش لألمن واإلرهاب

ا فشل صـاحبه رئـيس الـوزراء    وتلقى ضربات قاضية عندم, كما تقلص قوة بوش يف اجلهة األخرى من العامل, )تاونسند
لقد اختار الشعب األسترايل النهج التصاحلي مع داخلها , يف االنتخابات اإلسترالية وذهب بال عودة" هاورد"األسترايل السابق 

أما أفغانستان فهـم قـد   , وكانت أجندة الذين انتخبوا هي اإلنسحاب من العراق, وخارجها وعدم التدخل يف شؤون الناس
إننا سنشهد كسر هذه اهليمنة الغربية علينا من خالل , أي العام الغريب وال يدرون كيف أن اهللا يريد هلم الذل هناكضللوا بالر

أرادت إدارتـه بـأن   , ومبا أن بوش قد تورط يف هذه احلرب وال يدري كيف خيرج منها. جهادهم يف أفغانستان إن شاء اهللا
وقامت , تنة وحججا أخرى الستمرارية احلرب يف أفغانستان حبجة مناطق القبائلتوجه أنظار العامل إىل مناطق القبائل وزرع ف
ستان الباكستانية وهذا ما ينتظـره ااهـدون   ة العراقية إىل وديان وجبال وزيرإدارته بدراسة كيفية نقل جتربة جمالس الصحو

س شكلت حملاربة الشباب ااهد يف العـراق  وهذه اال, سيفشلون فشال ذريعا كما فشلوا يف العراق, لكسرهم إن شاء اهللا
وأوقعت العداوة بني املسلمني بسب بعض أخطاء قادة تنظيم القاعدة اليت تشددت يف حكمها على الناس بعد رحيل الشـهيد  

فهؤالء القادة اجلدد ال يتقنون فن تسيس الناس وال يرعون ظروف احلرب وترك بعض األحكام اليت ختص الـدماء  , الزرقاوي
وهـذا  , وأعجب من ذلك هو إعالن بعض قادا عن دولة غري مرئية وأجربت الناس على قبوهلا أو احلرب, ىل ما بعد احلربإ

وهذه التجربة اليت ظهرت يف العراق قـد  , إننا ال نرضى ذه التصرفات اليت ال تفيد إال احملتل, "إما معنا أو ضدنا"ج بوش 
وقام بعض الشباب التكفرييني بـإعالن خالفـة   , القبائل بالذات يف أيام اجلهاد األولحصلت مثلها يف التسعينات يف مناطق 

, وقد كفروا شباب تنظيم القاعـدة األم وكل من مل يبايع ذلك األمري أصبح كافرا بنظرهم , راشدة مكونة من عدة أفراد فقط
أن يعلموا أن إعالن أي دولـة أو خالفـة   جيب على الشباب , أما نتيجة تلك التجربة فقد ذهبت يف مهب الريح دون عودة

فاخلليفة هو وزير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األمة كلها وجيب إختياره برضى من الناس ألنه , ليست باألمر السهل
, خييةوهلذا األمر سوابق ويتطلب من ذلك توافق تام من قبل الشعوب ألال يتكرر األخطاء التار, ميثل دينه وشرعه دون العصمة

إا تلك التجـارب  , أما بناء دولة مبئات األتباع ومن وراء الكواليس وإظهارها يف االنترنت فكل واحد منا يستطيع فعل ذلك
كيف آلحاد الناس , إن العراق حمتل وفيها حرب شرس, اليت تضعف قدراتنا التفكريية وجتعل الشباب يعيشون يف الوهم الدائم

إن اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان ورغم قوا وسيطرا لألرض األفغاين مل تعلن ناس على اتباعه؟ أن يعلن دولة سرية وجيرب ال
واإلمارة يف اإلسالم شيئ واخلالفـة  , اخلالفة الراشدة وقتها ألن أمري املؤمنني املال حممد عمر حفظه اهللا يعلم حجم املسؤولية

أما الذين , فكيف بأمة األفغان كلها, فالسنة حتثنا على اإلمارة ولو كنا ثالث, شيئ آخر وكلتا املسألتني وردا يف السنة النبوية
  . ال يفرقون بني اإلمارة واخلالفة فننصحهم أن يدرسوا التاريخ جيدا
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وفشلوا فشال ذريعا وكفر بعض قادم قيادات " الزوابري"اجلماعة اإلسالمية اجلزائرية ذلك األمر بقيادة  تلقد فعل
سالمية ومن ضمنها حنن أفراد القاعدة أثناء وجودنا يف السودان ألننا رفضنا تلك الدولة املعلنة من جهة واحـدة  احلركات اإل

وال يعين من كالمي وعتايب ألعالن مثل هذه الدول أنـين أؤيـد قـادة    , دون مراعات لظروف العامل واملسلمني يف اجلزائر
وليس هناك أي مربر واحد من قبل تلك االس الصـحوية يف  , إلسالمالصحوات يف حتالفها مع أكرب عدو لألمة ضد شباب ا

بـل ميكنـها   , إعالا احلرب املفتوح ضد إخوانا هلم يف الدين والوطن الواحد ومعظم شباب القاعدة يف العراق هم عراقيون
وهذا مـا أكـده   , ضد األمة خمالفة القاعدة وتشكيل قوات خاصة م وحماربة اإلحتالل دون مواالة هؤالء الكفار يف حرم

الشيخ الفاضل حارث الضاري كبري هيئة علماء املسلمني اليت ُتحارب من قبل األمريكان واجلماعات والصحوات والدواوين 
لقد برأت هيئة علماء املسلمني عشائر العراق من هـذه  , السنية واملراجع الشيعية وهي هيئة مستقلة حمايدة وصادقة يف أفعاهلا

وقد رأينا أخريا أن أفراد تلك , لصحوية وأكدت أن قادا هم من بعض قطاع الطرق الذين يسترزقون بدماء العراقينياالس ا
وهـذا  , الصحوات انضموا لألجهزة األمنية والفيالق السوداء اليت تقاتل أبناء العراق وأصبحت يف صف واحد مع األمريكان

يف املؤسسات ولو بشكل غـري   حوات مستقلة كما بنيت فقد انتهت وذابتدليل آخر أا قد فشلت جتربتهم ومل تصبح الص
إم حقـا ال يعرفـون   , فكيف تريد أمريكا نقل جتربة فاشلة يف العراق إىل مناطق القبائل؟, متيزهاكما أن هلا مالبس , رمسي

ن تلك اجلهات العربية الـيت تتـرك   إم ليسوا م, اليت تعرف الكثري عن هؤالء وشتون وال يسمعون لنصيحة بريطانياحيقية الب
وأنصـارا  , بعضها البعض أثناء الشدائد بل عجم حمبني لدينهم وقد أثبتوا أم العمق احلقيقي للطالبان للجهاد يف أفغانسـتان 

ا مـاذ , ومن كان يف عون أخيه كان اهللا يف عونـه , للمهاجرين فقد وقفوا مع إخوام العرب الذين جلأوا إليهم أثناء الشدائد
هناك إختالف حقيقي بني العراق وقبائل البوشتون كما هنـاك خـالف   , تستطيع أمريكا أن تفعل مبن اختاروا اهللا عونا هلم؟

 وال ننسى أن يف العراق احتالل واضح وتغطيها أمريكا, حقيقي يف واقع األرض واملنطقة والثقافة اإلجتماعية واالنتماء املذهيب
أما يف وزيرستان فال خيفى على أحد أن احلكومة الباكستانية , توا عن مساوءها وأخطاءهاكسي بإعطاء املال لكبار الدولة كي

كما أن اجليش الباكستاين يفضل قتال , اليت تتواجد فيها ولو بشكل ضعيف لن ترغب مبثل هذه التجربة العراقية يف الباكستان
يعطي مربرا للقبائل األخرى يف الباكستان لاللتحاق بقبائل أبناءه بأي حجج واهية بدال من دخول األمريكان لفعل ذلك ألال 

إن , وسـريون العجائـب  , إن إدارة بوش إن قررت فعل ذلك فيعين أنه فعال يريد إاء قوة وهيبة أمريكا يف العامل, وزيرستان
وتضحيات مـن قبـل    لذا سنرى أمورا عجيبة, تلك القبائل تصنع السالح بنفسها وهذا ليس سرا فاألمر واضح بني أبناءها

وال يظن الغرب أننا حنارب الناتو , )فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, وأكيد كيدا, إهنم يكيدون كيدا(, املسلمني عما قريب
  .ونعم النصري هو اهللا, هذا ليس صحيح فإننا نتقوى باهللا العظيم الذي ال يقهر, وأذناا لوحدنا
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  أنابولس
  

, حسب اللهجات العربية, "أنين شرطي"ك أيها القارئ الكرمي أن تظن أن معىن العنوان هو العنوان عجيب وال أريد
  .بل أقصد مؤمتر أنابولس يف الواليات األمريكية, فكلمة بوليس تعين االشرطي

  :امسح يل أخي القارئ أن أصور لك املشهد ذا احلوار اخليايل
فقيـل  , أو مؤامرات؟, !أقلتم مؤمترات: "فرد بسؤال آخر, ؤالفأراد أن يتحقق من الس, "املؤمترات"سئل سائل عن 

أين املسلمني يف هـذا  : "وتابع يف السؤال لالستفسار, فتعجب من اجلواب, "بل مؤمترات السالم بني العرب واإلسرائيلني: "له
, نعـم : "فقيل له, !!"اليسالكو: "وردد, فدهش الرجل, "واملفوضون يف الكواليس, املسلمون يف املساجد:"فقيل له, "األمر؟

أمل تذكر كـواليس  : "وقيل له من باب تنبيهه, "رمز السالم األمريكي وعاصمتها األوىل, الكواليس لدى رايس ويف أنابولس
ومن سيحضر , ماذا يف الكواليس؟: "مث سأل مستفسرا, "إا ال تفارقين يف املنام فهي كالقوابيس: "فرد مفزعا, "كامب ديفيد؟

الذي مـرض  ) سالم(فضحك كثريا ألنه تذكر األخ الفاضل , "تطبيع وحوار وتفاوض وسالم واستسالم: "قيل له, ؟أنالوليس
  :بقوله" املؤمترات"فرد على السائلني عن , وبالذات منذ أن احتل املسجد األقصى, منذ مخسون عاما

فمـات يف مستشـفيات   , ...!مث مرض جدا وساء أحوالـه , الذي ظهر يف مدريد؟!!!... هذا) سالم(أليس " -
  "وقد رفضت األخرية تسليم جثته إال مع حضوره أخاه تطبيع؟, !!!ومت دفنه يف تل أبيب, !...أوسلو

  : فقال وهو يطأطأ رأسه من احلزن, "نعم هو ذاك بشحمه ودمه: "قيل له -
, "سكت وإال قتلنـاك ا:" فقيل له, )سالم(مسعت بأن عرفات رمحه اهللا  طلب به يف كامب ديفيد ويقصد جثة " -

فعندي أخبار بأن القوات املسلحة العربية قد نفذت عملية جريئة , ولكن ال حتزنوا, )إنا هللا وإنا إليه راجعون... (فقتل, فأصر
لقـد غضـبت السـيدة    ... أتعرفون يا إخواين؟... ولكن, !وأخذت جثته إىل شرم الشيخ) سالم(ونبشت قرب , يف تل أبيب

لذا سـلمت  , وجيب أن يدفن يف موطنه احلقيقي, "زوجها"هو ) سالم(ألا متأكدة أن , ذه العمليةواشنطن جدا جدا من ه
فأخذا مؤخرا إىل قربه ومثواه األخري يف موطنه وكان قريبه عباس حاضـر يف  , للسيدة واشنطن) سالم(اجلامعة العربية جثة 
وهذا اإلجراء ليتأكد إن , تشريح للجثة قبل دفنها يف أنابولس وطلب من اإلدارة األمريكية إجراء عملية, مراسم الدفن اجلديد

  ).إستسالم(أم شخص أخر ميسى ) سالم(كان هو صاحبنا 
ولكن ما شهدناه يف , قيل بأن املؤمتر للسالم, يوم آخر من مأساة املسلمني يف العامل, م2007-11-27إنه الثالثاء 

لذا جيب أن أخلص بأن مؤمتر أنابولس واقعه علـى  , واإلعتداء على الصحفينيذلك اليوم يف رام اهللا هو القمع والضرب واملنع 
بلـغ  ين إعتقاالا للشعب الفلسطيين واستمرت قوات العدو الصهيوفقد األرض الفلسطينية هو اجلوع واحلرمان واالعتقاالت 

أي سـالم  , ن هناك مـؤمتر سـالم  مث يقال لنا أ, شخص 300عدد ملعتقلني يف هذا الشهر من بالذات من قبل الصهاينة إىل 
وبأن اهللا حاور الشيطان وأن املسـلم  , ال نريد احلوار, متشددين, أننا رجعني, يتحدثون عنه؟ وإذا سألنا هذا السؤال يقال لنا

حياور الكافر وما إىل ذلك من املزايدات اليت توضع كعراقيل أمام الشباب املسلم الذي يريد معرفـة حقيقـة مـا جيـري يف     
ومعظمهم هاجروا بعد , عقود والشعب مشرد 6إن األرض احتلت ألكثر من , إننا نسأل أي سالم هذا؟, ليس ال أكثرالكوا
أما مسجد األقصى , أما من بقي يف الداخل فويالت اآللة العسكرية الصهيونية هلم باملرصاد, يف اخلارج) ال جئون(أي , القهر
واالستئطان مستمر على قدم وساق يف مشارق بيت املقدس مبرآى من عيون , هلودخيقبل ملن مل يبلغ اخلمس واألربعني بفال 

إذن أي سالم يتحدثون عنه؟ الذي يريد أن حياور جيـب أن  , ومشروع اجلدار العنصري يتواصل, العدالة العامليةاجلهالة عفوا 
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إن الرسول حممد صلى اهللا عليـه   ,يكون له سلطة مطلقة إالهية من أجل أن يتنازل عن أي أرض إسالمي ال سيما املقدسات
احلـرام أم  بيت اهللا أن الكعبة هي  ومل حياروهم خبصوص, ق القوةولكن من منطل, وسلم قد فاوض وحاور قريش يف احلديبية

ولكن ما جيهله الـذين  , صر أن الكعبة بيت اهللا وجيب للمسلمني أن يعتمروا ويطوفوا حوهلافقد علم جيدا وأ, !مركز للشرك
ومل يغضب لذلك ألن الكعبة ورغم أنه  ,قد حارو قريش والكعبة حتت إحتالهلاالرسول كون ألعداء دون سلطة هو حيارون ا

أما اإلنسان املسلم فروحه أعز عند اهللا من هدم , مسجد اهللا احلرام واألول يف هذا الكون إال أنه مجاد ويستدرك أمره فيما بعد
اهللا عليه وسلم غضب غضبا شديدا هللا بعد مساعه نبأ مقتل عثمان رضي اهللا عنـه   لذا نرى أن صلى, مليون مرة الكعبة ومثلها

وهذا دليل واضح أنه ال حوار يف الـدماء وال يف األعـراض أمـا    , وعزم على القتال إن ثبت ذلك, وقاطع احلاور والتفاوض
دأ السالم مقابل األرض هذا هـراء  وكل ما قيل عن مب, خبصوص األرض فاألمر واقع وميكن أن يتجاوزه املسلمون فيما بعد

لقد خسر املصـريون  , فنحن ال نتنازل عن أراضينا بل نتعامل مع الواقع دون قبوله, مصري ال أساس له من صحة يف دين اهللا
وكمـا   ,وليس التعامل معه, ر الواقعوالعرب واملسلمون بعدهم بسبب هرولة السادات إىل العدو الصهيوين حبجة القبول باألم

أما أن نبيع , أي نقاوم بأقل قوة عندنا حىت يعذرنا اهللا, وهذه هي السنة نواجه القدر بالقدر, سابقا نواجه الواقع بالواقع بينت
األرض مبلئ إرادتنا ونسكت عن عودة الالجئني مث حنول قضية القدس إىل جملس األمم املتحدة اليت أسست وفصلت للكيـان  

هذا واهللا مهزلة واستخفاف لعقل الرجل املسـلم والعـريب يف آن   , !ور من أجل السالموبعد ذلك نقول بأننا حنا, الصهيوين
حبجة املبـادرة  , لقد هرولت كل الدول العربية يف هذا اليوم باجتاه البيت األبيض يف واشنطن لطلب الرضا من سيدهم, واحد
أهي مبادرة الـذل  , ن أي مبادرة يتحدثون عنه؟من أين هلم احلق بأن يتكلموا ويتفاوضوا عن مقدسات املسلمني؟ وع, العربية
إم عرب هل القدس للعرب فقط حىت يتحدث قادة العرب عن املبادرة العربية؟ إن القدس , ومن فوضهم يف ذلك؟, واهلوان؟

قـود  مث إن هؤالء احلكام من العرب يسودون منذ ع, بل لألمة اإلسالمية كلها, ومقدسات األمة اإلسالمية ليست للعرب أبدا
فكيف يتكملون باسـم مليـار   , إم ليسوا أولياء أمور املسلمني الشرعيني, وجالسون على كراسيهم بصفة غري شرعية أصال

ومسوهـا جمـالس   , لقد أسسوا جمالس شورى فوضوية وبرملانات عشوائية وانتخبوا أبناءهم الس أهل احلل والعقد, مسلم؟
إن هؤالء قبل أن يتكلمـوا باسـم العـرب أو    , يالم من ال يؤمن بتلك املبعايات فال, إذن هم ينتخبون بعضهم بعضا, البيعة

بل هو مسجد إسالمي عاملي وجد قبل العرب يف العهـد األول  , املسلمني جيب أن يعرفوا أن القدس ليس للفلسطينني العرب
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومـن   واملسجد األقصى هو مسرى رسول, وقبل داود وسليمان عليهما السالم كما ذكر يف اآلثار

إنـه  , فلكل مسلم حق يف إبداء رأيه يف موضوع األقصى, يؤمن ذا الرسول من إخواننا العجم أكثر ممن يؤمن به من العرب
إا الوسيلة اليت ستفتح أبواب اخلـراب  , إنه التطبيع ولو أرادوا أن يعموا أعيننا, التطبيع ولو رفض ذلك السيد عمرو موسى

حبجة ديد األمـن  , ب الفلسطيين وسيسكت حكام العرب عن اازر الصهيونية ويتفرغوا إلخوام املسلمني يف إيرانللشع
والعدو الكافر احملتل هـو  , وأصبح الصديق واألخ املسلم هو العدو, فقد أصبح املعروف منكرا واملنكر معروفا, القومي العريب

أين ذهبت يا شيخ العرب يا شيخ زايد؟ أين أنت يا أيها امللك الفاضل , ن احلكماء؟أين دين العرب؟ أين عقوهلم؟ أي, الصديق
إننا سنقاوم بكل الطرق من أجـل إبقـاء   , ولئن جتمدت عقول حكام املسلمني فعقول أبناء األمة صاحية, فيصل آل سعود؟

هيوين على املسلمني يف تلـك البقـاع   جيب على العامل بأسره أن يعلم أن هناك إعتداء ص, قضية فلسطني واضحة على العيان
 48وسوف يتم طرد الفلسطينيني من أبنـاء  , إن األرض كلها حمتلة, على ماذا يتفاوضون؟ على أي نسبة يتكلمون؟, الطاهرة

مث يعلن رمسيا بأن القدس عاصمة إسرائيل بأمر الواقع شاء , مث لن يسمح ألي الجئ أن يعود, م الرضاء العدو67إىل مناطق 
فهم يستخدمون الدميوقراطية العفنة علينا فقط وكلنا نعلم أن عدد اليهود يف القدس أكثر من , سيجرى استفتاء لذلك, اءمن ش

ملاذا نبيع كرامتنا؟ جيب أن نقاوم بال هوادة ألن العـدو  , فمادام نعرف هذه النتائج مسبقا, املسلمني بسبب التوطني املنهجي
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الذي ينص علـى تشـجيع   ) آلفا(إىل مؤمتر أنابولس إال عندما فشلت املخطط  بوش مل تلجأ إن أمريكا وإدارة, حيترم املقاومة
بأن ال خيرج بوش , )بيتا(دحالن وزمرته يف ختليص غزة من احلركات اإلسالمية املقاومة وعندما فشل األخري كان هناك اخلطة 

لفلسطينية ويكثر من التحدث عن السالم وحقوق أبناء من اإلدارة دون أن حيسن صورته لدى اتع الدويل باستخدام القضية ا
يا هلا من مهزلة؟ إنك يا بوش تقتل املسلمني يف العراق يوميا ويف أفغانستان مث تتحدث عن حقوق , فليسطني يف احملافل الدولية

ب مجيعا يف أنـابولس  اخلالصة أن يهود ما يسمى باسرائيل فرحوا لرؤية حكام العر, أليس هذا من عجائب الزمان؟, !!!البشر
لقد حضر مجيـع العـرب يف   ", ألن بعد هذا املؤمتر سيكون الشريط الصحفي اإلسرائيلي هو إعادة تكرار هذه العبارة التالية

أما الطـرف  , إن حضور هؤالء هزمية ألنفسهم أوال قبل أن تكون هزمية إلرادة األمة, "املؤمتر وهذا إشارة إىل أننا نريد السالم
إا نفس اموعة اليت فاوضت يف مدريد وأوسلو وماذا كانت النتيجة؟ إسأل العم سام فهـو  , فحدث وال حرجالفلسطيين 

فكلما احترقـت أوراق هـؤالء   , ال أريد أن أطيل يف موضوع أنابولس ألن ما خيبأه اهللا لنا خريا إن شاء اهللا, يعرف اجلواب
كلما ظهر للشعوب , ينة يف حل أزامات أمة حممد صلى اهللا عليه وسلماحلكام الذين يعتمدون على الكفار األمريكان والصها

ما يعـين  , )بوليس) (أنا(ومن طرائف أنابولس أن هذه الكلمة إذا جزأت عربية واستعربت تكون معناها , اإلسالمية حقيقتهم
ا نتائج هذا املؤمتر كان واضحا أم, أن أمريكا تثب للعامل من جديد أنه بوليس أو شرطي املنطقة وهذا ما ال يرضاه كل الناس

وقد أغضـب ذلـك   , بعد أن سحبت الواليات املتحدة مشروعها لدى جملس األمن وكان خبصوص قبول توصيات أنابولس
لذا كان على الواليات األمريكية أن ختتار بني كرامتها يف جملس األمـن أو إرضـاء   , القرار إدارة الصهاينة يف فلسطني احملتلة

ولكن إدارته قد أساءت إىل مسعـة  , ين وقد اختار الثاين ألن ليس لبوش وإرادته أي كرامة أو وفاء للمسلمنيالصديق الصهيو
وسوف يشرق مشـس الضـحى   , وسوف نقهرها قريبا إن شاء اهللا, إا تقهر من قبل ما يسمى بإسرائيل, الدولة اليت ال تقهر

  . اهللا علينا إنه على كل شيء قديرواحلق والعدالة والسالم يف القريب العاجل عندما يفتح 
فكما ذكرت فأنابولس هي من العواصـم األوىل  , إن ما أدهش مجيع املراقبني هلذا املؤمتر املسموم هو إختيار املوقع

وكان اجلنوبيون املنـهزمني ينقلـون وهـم    , ولكنها كانت كمنطقة غفران أثناء احلرب األهلية, للواليات األمريكية املتحدة
هذه املنطقة اليت كانت توايل الدولة املركزية مث يتم تأهليهم من جديد بعد أن يعلنوا التوبة مث يصـبحون أتباعـا    جرحى إىل

لدينا واضحا أن زعماء العرب ذهبـوا إىل هنـاك للتـربأ مـن      مرلذا األ, للدولة املركزية بدال من الرجوع إىل االنفصاليني
وال حـول وال  , غفران الكامل واالنبطاح التام مث اإلستسالم الكامل دون شروطالفلسطينني والتوبة للسيدهم بوش وإعالن ال

  .قوة إال باهللا العلي العظيم

  اللعب بعقول الناس
  

وقد , م هذا هو اليوم الذي خلع مشرف مالبسه العسكرية ليصبح رئيسا مدنيا كما يدعي2007-11-29اإلثنني 
وحنن من طرفنا ال نرى أي فرق يف أن يلـبس مشـرف مالبـس    , يومظهر شريط جديد للشيخ أسامة بن الدن يف نفس ال

فسيبقى هو هو مشرف الذي دنس املساجد وقتل احلفاط يف املسجد األمحر وأعلن احلرب على ااهـدين  , عسكرية أو مدنية
معلنا , بيض بأن يستأصلنالن نغري موقفنا اجتاه عدو نذر نفسه وعاهد أصدقاءه يف البيت األ, وأبناء القبائل يف مشال الباكستان

مث اليوم يعجز عن تفهم نتائج ما كان خيشاه قبل , حربا ضد املسلمني يف أفغانستان عندما ساعد يف اإلطاحة باإلمارة اإلسالمية
 هلي إشارة واضحة بـأن , إن تزايد قوة ااهدين يف أفغانستان وتقرب أبناء القبائل من ااهدين, يا له من فشل, سبعة أعوام

وهذا ما تطرق إليـه الشـيخ   , األمريكان وحلفاءهم من األوروبيني قد فشلوا فشال ذريعا فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب
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وهذا مـا  , أسامة الذي حتدث يف الشريط املسموع اجلديد ليعلن فيه عن مسؤلية القاعدة التامة على غزوات واشنطن ومنهاتن
وال الشعب األفغاين الذي يعذب من قبل , ان مل تكن على عالقة بتلك العملياتويعين أن حركة طالب, كنت قد ذكرته سابقا

مث دعا الشعوب األوروبية إىل االنتباه بأن القرن األمريكي قد احنسر وال , وقد بني ذلك الشيخ أسامة يف شريطه اجلديد, الناتو
كم قتل من أبناء أفغانستان منذ احـتالل  , طرحه هووالسؤال الذي ن, جمال للتحالف مع األفكار الشيطانية يف ارتكاب اازر

واجلواب واضح فالعدد أكثر مبئات املرات ممن قتل يف األبراج بعيدا عن املاليـني  , م؟2001القوات الغربية الكافرة هلا سنة 
لقـد قتـل الكـثري    , الذين ماتوا يف العراق بسبب حرب بوش عليها وبعيدا عن اخلسائر املادية واإلجتماعية والنفسية وغريها

ألنه يعلم أن هؤالء باقون ال حمـال وأن  , ونرى أن كرازاي يطلب التفاوض مع ااهدين, ولكن احلال بقي كما هو, والكثري
لقد حتدثت احلكومة الربيطانية بكل كربياء على أنه , أمريكا وحلفاءها راحلون دون شك إن مل يكن اليوم فغدا لناظره قريب

ويف احلقيقة أن األعداء هم من يريدون التفـاوض  , وكأننا من يسعى إىل التفاوض مع األعداء, "ع طالبانجمال للتفاوض م"ال 
فنحن نعلم ما جيري سرا يف ملف التفاوض يف مناطق القبائل ومع قادة طالبان يف أفغانستان من قبل الربيطانيني , مع ااهدين

ستطالع هو إ, يلفت االنتباه خبصوص قتل األبرياء يف أفغانستان وغريها وما. وهذه املفاوضات واللقاءات جتري يف الكواليس
وهـذا ال يعـين أن رد فعلنـا    , من الشعب الربيطاين يؤيد قتل املدنيني يف احلروب% 51أكد أن للرأي أجري يف بريطانيا و

وهذه االسـتطالعات  , من ذلكفنحن ال ندع إىل قتل مدنييهم ألن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم منعنا , سيكون مثلهم
مث ينشـرون يف وسـائلهم   , تبني أن هؤالء قد عزموا على سفك دماء املسلمني بأي طريقة ودون خجل وال خوف من أحد

إننا آخر من يستهدف املدنيني وكل منصف يعرف كم قتل من , اإلعالمية بأن املسلمني وااهدين من هم يستهدفون املدنيني
يـة يف  ت يف كل مكان كي تستمر احلرب الطائفإن السي آي إيه تضع املفخخا, احلصار وبعد االحتالل أبناء العراق يف زمن

ألن , لقد أسرعت البيت األبيض إىل الرد ملضمون شريط الشيخ اجلديد, ليجدوا مربرا آخر للبقاء بالقرب من إيران, هذا البلد
واليوم وبعد فشلهما يف العراق يريدان إدخال , بشأن العراقهذا املوضوع حساس فقد كذبت إدراة بوش وبراون على الناس 

ويف كل هذا نرى , ولكنها ستصبح مقربم اجلديدة, األوروبيني يف فخ أفغانستان لظنهما أن األمور ستكون سهلة عليهما فيها
جلماعية باسـم حماربـة   أن العرب وبالذات حكام هذه الدول جيتهدون يف ترعيب املسلمني يف بالدهم بافعتال االعتقاالت ا

وحنـن  , وبإعادة نشر صور املدامهات وتفتيش خمابئ األسلحة وكلها صور من طرف واحد وهـي احلكومـات  , اإلرهاب
كيف نعرف أن تلك , )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا(كمسلمني ال ينبغي أن نروج األخبار من طرف واحد حيث يقول اهللا 

إـا  , !رر نشر صورها من أجل مترير مآرا يف ما يسمى باحلرب علـى اإلرهـاب  األسلحة ليست من وزارة الداخلية وتك
ومل , إننا نعيش ضمن أنظمة مشولية ال تقبل بالرأي اآلخر مهما كان ذلك, حكومات ومماليك إستخباراتية فأىن لنا أن نثق ا

م حقوق هؤالء املعـتقلني باسـم حماربـة    أمسع يف يوم من األيام أن عاملا من علماء تلك اململكات طلب من حكومته احترا
وهذا ضد شرع اهللا , إم ينفون يف السجون السرية وال حيق ألحد أن يسأل عنهم وال خيرب ذويهم عن أماكنهم أبدا, اإلرهاب

ن فما بالك بشـباب يعتقـدون أ  , لقد احترم الرسول صلى اهللا عليه وسلم املنافقون يف املدينة, الذي يزعمون أنه حيكمون به
حكومتهم تسري يف فلك الصهاينة؟ لقد احترم اإلمام علي اخلواج الذين كفروه ومل يفعل م األفاعيل بل قبل م بشرط عدم 

كيف ال تقدر هذه األنظمة أن تقبل بشباب أقل ما يريدونه هو حرية الكلمـة وتبـيني فسـاد    , رفعم السالح على املسلمني
, هل قرءاة نويا الناس من شريعتنا؟, "عمليات استباقية"ن بأفعال مل يرتكبوها حبجة كيف يزج م يف السجون ويتهمو, احلكام

وبعضـها أن  , مواطن بريئ بأعذار عجيبـة  700لقد اعتقلوا أكثر من , من أين هلم هذا احلق؟, أمل مينعنا الرسول من ذلك؟
عضهم اعتقلوا رد فتح مواقع إليكترونية لقراءة وب, بعض من هؤالء يريدون الذهاب إىل العراق للجهاد ضد األمريكان احملتلني

وال أشك أن زوال هـذه  , هشرحإننا يف وضع يصعب , معينة والبعض اعتقبل رد قراءة كتبا, أخبار ااهدين يف كل مكان
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فهـم هـؤالء   , السلطات واململكات الظاملة قريبا إن شاء اهللا بسبب هذه احلمقات اليت يرتكبوا دون مراعاة ملشعر املسلمني
فلجأوا إىل الشـرطة وكالـا   , وأصبحوا اليوم ال يقدرون على تأمني خبز الناس, احلكام أن اخلبز يكفي لكي يسكتوا الناس

, وهم كاذبون يف ذلك فهم يريدون محاية كراسيهم, املسعورة لتفعل باملؤمنني األفاعيل حبجة احلرب على ما يسمى باإلرهاب
ون فهم على بعد كيلومترات من ينبع واإلمساعلية وعمان فبين صهيون يف جوارهم يسومون الفلسطينيني أما اإلرهابيون احلقيقي

ملاذا ال حياربون ذلك اإلرهاب الصهيوين إن كانوا صادقني يف نواياهم؟ أليس ملوك ورؤساء هذه الدول ااورة , سوء العذاب
وحـىت ذلـك   , هل يكفي للفلسطينني اخلبز واملصاحف فقط؟, ؟لبين صهيون من املسلمني؟ أليس للمسلم على املسلم حقوق

وهذا انتهاك واضـح  , أثناء موت الناس باجلوع يف غزة برقاصات العرضة منه شعب فلسطني مث يستقبل العدو اخلبز اليوم حيرم
ت سيقرأ هذه الصـفحا أحتدث عن واقع زمننا حىت يفهم القارئ الذي , لإلنسانية من قبل بين صهيون واتمع العاملي األعمى

إا , أين اجليوش اإلسالمية اليت جتهز يوميا بالطائرات والعتاد؟, ما كان يفعله حكام املسلمني باألمةبعد رحيلنا مبئات السنني 
إن عدو هذه اجليوش واألنظمة هم أبناء اخلال والعم وجتهـز لكـي   , كلها موجهة ضد الشعوب وليس هناك عدو حقيقي هلا

إن هؤالء احلكام خيافون من ذهاب كراسيهم أكثـر  , كام وتدافع عنهم يف حال حصول أي إنقالب عليهمحتفظ كراسي احل
لقد تواطأ بعض هـؤالء  , فبقاء دولة صهيون حجة على بقاء هذه األنظمة الشمولية, من خوفهم من العدو الصهيوين إسرائيل

قتله كان من اخللية اإلجرامية اليت ترى بأن أمريكا هـي   ومن, احلكام يف قتل امللك الشجاع ملك فيصل آل سعود رمحه اهللا
أمل يعلموا أن اهلامشيني كانوا , وكأن هناك دولة تستمر إىل األبد, الشريكة املفضلة واجلاهزة حلفظ مملكة آل سعود من الزوال

من الدولـة اإلسـالمية وتكـريس    ن قوة اهلامشيني الذين حتالفوا مع الكفار للنيل يحيكمون هذه البالد قبلهم مبئة سنة فقط؟ أ
كل هذه األنظمة تتنظر الفرج مـن الغـرب   , ال قوة ألي نظام يف املنطقة بعد خيانتهم ألمتهم, االحتالل الغريب يف فلسطني؟

  .ولذا زواهلا ستكون قريبا دون شك, وليس من اهللا
الساسة يف مؤمتر أنـابولس هـي    إن أفضل وسيلة لتشتيت الوعي العريب وجعل الشباب املسلم ال ينتبه لفشل هؤالء

قيامهم باالعتقاالت الومهية ليتوهم الناس بأن هناك حرب حقيقيا على ااهدين بعد أن تيقنوا أن هـؤالء هـم املزعجـون    
ولكن واضحني يف كالمنا عن هذه احلكومات إننا مل نأمر أي شاب بأن حيمل السـالح يف  , خبصوص كراسيهم والبقاء عليها

منها توفر املال واإلستطاعة وإرادة الشعوب ووقوف العلماء يف صفنا , فهناك شروط كثرية قبل حصول ذلك, ميةالبالد اإلسال
لذا ما جيهله هؤالء احلكام أن , وهذا كله مل يتحقق بعد بسبب القبضة احلديدية اإلستخباراتية على عقول الناس ونظام حيام

لشباب على اتصال بإخوام املستضعفني والذين جياهدون ويقاتلون احملتلني يف الشباب ينشرون الفكر اجلهادي من أجل إبقاء ا
ويبدو أن مثل هذا التوجه مل يفرح ساسة الرياض وال عمان وال القاهرة وغريها وال الدول اإلسالمية , عدة دول إسالمية حمتلة

لمني يف ديار املسلمني وسأحتدث عن أمور وأريد أن أبني للناس بعض تعديات سلطات هذه األنظمة على حقوق املس. مجعاء
حتصل يف بالد احلرمني ويتعذر علينا ذكره بسبب أن عقول بعض املسلمني لن يصدقو بأن من يتزعم احلرم املكي واملدين مـن  

, نورةهناك القصص اليت حتصل لبعض الشباب املسلمني من العجم الذين يدرسون يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة امل, يقوم بذلك
ومت زرع اجلواسيس واملخربين يف هذه اجلامعة , لقد كترت االعتقاالت العشوائية بعد غزو الواليات املتحدة األمريكية للعراق

التصنت يف غرفتـهم  الشباب ورزع أجهزة  وزارة الداخلية إىل التنصت هلواتفاإلسالمية بشكل فظيع وتلجأ اإلستخبارات و
ويكفي للشـاب أن يكـون مـن    , حتركام وجتسس عليهم ليل ار دون إخفاء ذلك األمروتتعقب كل أثناء غيام عنها 

الصومال أو أفغانستان أو الشيشان أو فلسطني ليتم وضعه يف اللوحة السوداء هلذه األجهزة دون أن يرتكب أي خمالفة شرعية 
ر حواسيبهم حبجة أن هؤالء أجانب وهلـم  ويصل األمر إىل إصدا, وقد ى رسول اهللا عن التجسس على املسلم, يف حق أحد

إا مهزلة أمنية حتصل هناك ويذهب ضحيتها األبرياء من أبناء أمة حممـد  , عالقات باجلهاد العاملي رد انتماءهم لتلك الدول
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املسجد الكبري  وأخريا علمنا عن طريق اجلرائد اإلسالمية اليت تصدر يف نريويب من, الذين ذهبوا فقط للدراسة يف البقاع الطيبة
وهو شيخ صومايل جاهد ضد القوات اإلثيوبية يف التسعينات واستشهد يف منطقة لـوق  , أنه مت خطف ولد الشيخ آدم غريوين

وكيين اجلنسية وميتلك فندقا يف نريويب وقد ورثه أبناءه وهؤالء ليس هلم عالقة ال من قريب وال من بعيد مبا يسمى , احلدودية
تبني أنه معتلـق يف  , د ذهب هذا الولد للدراسة يف املدينة بكلية احلديث وبعد مرور ستة أشهر من خطفهوق, القاعدة وغريها

غياهب وزراة الداخلية دون أي سبب شرعي وترفض السلطات إعطاء أي سبب العتقاله وقد أدى ذلك إىل حتريك الـرأي  
هذه السلطات كغريها تتبع اإلدارة األمريكيـة   موا أنسلطات آل سعود ولكن قد فهالعام املسلم يف كينيا الذي يتعاطف مع 

وهكذا كلما فشل الساسة يف سياسام التطبيعية مع العدو الصهيوين صبوا مجا غضـبهم  , فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب
اج؟ هل مبايعة ملاذا يريدوننا أن نتبعهم كالنع, إننا على حق أن نرفض هؤالء احلكام, على احلركيني اإلسالميني الذين ضدهم

لقد أصبح جمرد التفكري باجلهاد أو النظر ألشرطة ااهـدين  , إننا ال نريدهم فلماذا جنرب على ذلك؟, احلكام يكون باإلجبار؟
إن اقتناء أشرطة عن ااهدين يف الشيشان وكشمري والصومال ومعاناة املسلمني يف الفلبني ومـا إىل  , جرم يف مملكة آل سعود

إن من حيرض املسلمني على جماهدة الكـافرين  , "الفئة الضالة"ما وضالل وتكفري للمجتمع ويصنف صاحبه من ذلك يعترب جر
لقد ظهرت مفردات جديدة تستخدم نيابة عن كلمة جهـاد ألن هـذه   , يف الدول اإلسالمية احملتلة يعترب حمرض على الضالل

وما حيزننا أنه كلما حصلت مشكلة أمنية يف , كما يزعمون الكلمة تغضب الساسة العرب والغربيون وال تتمشى مع احلضارة
ال ينبغـي أن  كما , أمنية يف أي دولة إسالمية أخرىمملكة آل سعود مثال وحنن ال حنب ذلك وال نريد أن حيصل أي مشكلة 

ة اإلسـالمة  ألن محل السالح يف شريع, يصور من وجد عنده سالح يف بيته أو يف أي مكان أنه ضال وجمرم وخارج عن احلق
إن محل السالح شيئ واسـتخدامه  , سنة ومل ختربنا السنة أن السالح جيب أن يكون يف جهة واحدة وهي شرطة الدولة فقط

وأعود وأقول كلما , ولكن اإلعالم املسموم ال يبني للناس ذلك بل حيرض ضد اجلهاد كل يوم وليلة, ضد املسلمني شيئ آخر
 وغريها تقوم السلطات بتجيش بعض العلماء للظهور يف القنوات اليت ختص استخبارات مشكلة أمنية يف بالد احلرمني حصلت

ويكون اللقاء موجه وممنهج ويبدأون بالتهجم على ااهدين ويربطون أعمال من أخطأوا يف داخـل  , دولة آل سعود وغريها
ال يسـتطيعون أن ينصـفوا   , "لتهبة عسـكريا املناطق امل"ويسمون االحتالل , بالد احلرمني بكل ما جيري من جهاد يف العامل

ومثل , ولكن هناك شباب جياهد فعال ضد احملتل يف عدة دول إسالمية, أنفسهم وخيربوا العامل بأن هناك شباب أخطأوا الطريق
, فهم يرون املشكلة يف زاويـة احلـاكم فقـط   , هؤالء العلماء الذين سيسوا من قبل الدولة يصعب عليهم حتقيق ما يريدون

وهذا ما يؤدي إىل مزيد من التباعد يف أوساط الشباب الذين يريدون إعالما شـفافيا خيطـئ   , واحلاكم عندهم ال خيطأ أبدا
فهم ال يصلّون علـى الشـباب الـذين    , إن الوسطية اليت يدعوا بعيدة كل البعد عنهم, احلكام كما خيطئ الشباب واتمع

إذًا هم مل يتبعوا ج اإلمام علـي  , )وال تزر وازرة وزر أخرى(ليهم واهللا يقول وكذلك يضيقون على آها, يسموم الضالني
بل أخذوا منه فقط مسألة أم خـوارج وجيـب   , ومل يتعلموا منه كيف تعامل مع املعارضة املتمثلة يف اخلوارج, عليه السالم
الح ضد حكام املسلمني اليوم أم من اخلوارج من محل السوشخصيا ال نتهم , موهذا كان اخليار األخري لدى اإلما, مقاتلتهم

بل أراهم قـد  , فهم ليسوا باخلوارج أبدا, فهذه الكلمة كبرية وإنين أعرف إيديولوجية ااهدون اجلدد, رغم خالفنا يف ذلك
ألن صفات , جولكن ال أراهم خوار, وقعوا يف اخلطأ والشبهة وآمثون يف سفك أي دم مسلم يقع بالشبهة إذا مل يتم دفع الدية

وهؤالء الشباب يقاتلون الكفار األصليني احملتلني لبالد املسلمني قبل أن يرفعوا أسلحتهم , اخلوارج معلومة لدى اجلاهل والعامل
ما حيصل اليوم يف مملكـة  , حلكامهم إما دفاعا عن النفس أو شبهة من شبهات التكفري الذي جيب أن حتل بالفكر وليس بالقوة

, جيال قادمة سوف تنسى معىن اجلهاد متاما بسبب أن السلطات يف هلوسة من جمرد مسـاع كلمـة جهـاد   آل سعود ظلم أل
ويظنون أن بسجن هؤالء ستحل املشكلة وتغافلوا أن املشكلة تكمن على العلماء الذين يتأخرون يف التكيـف مـع العصـر    



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
347  

 

 War against Islam                                    347الحرب على اإلسالم                                                    
 

ة غري واضحة لدى علماء بالد احلرمني كما أـم  هناك مفاهيم كثري, ويسيسون من قبل احلكام الخراج الفتوى املناسبة هلم
فلـيس هنـاك تعـدد    , منبع التشدد بسبب تشجيع دولتهم يف اتباع مذهب وجعله غري قابل للتكيف مع املستجدات احلديثة

 هل مسع أحد أن هلم منربا يف برامج شاشات خمـابرات آل , ومثال على ذلك فكلنا نعلم أن أهل مكة هم من الشوافع, لآلراء
إن الرأي هناك هو رأي االستخبارات السعودية اليت متلك , هل رأيناهم ميثلون هيئة كبار العلماء يف املؤمترات الدولية؟, سعود؟

ألا الفتنة حبد ذاا والفتنة أكرب وأشد , وهذا أخطر من أن يرفع الشباب السالح, القنوات وتغذي يف الشعب ما تريده فقط
فإن ذلك يتحول إىل قنابل يدويـة  , نسان أن ترتع عنه حرية التفكري واحلديث وإخراج ما بداخلهأصعب ما يف اإل, من القتل

ولكن يبدوا أن هذا احلديث مل , هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم, قيل يف احلديث بأن الدين النصيحة, ترمى يف الشوارع
لذا فاحملكوم فقط , ح جيب أن تكون النصيحة مفربكة ومتماشية معهوإذا نص, فاليوم ال جمال ملناصحة احلاكم, يفهمه الكثريون

بل إنه بعـث لتحريـر   , وال أظن أن حممد صلى اهللا عليه وسلم بعث لتكميم األفواه, هو من ينصح وجيب أن يتبع وال يسأل
وهـذا  , هب أهل السنةاإلنسان فال جيرب هذا اإلنسان أن يدخل يف اإلسالم فكيف جيرب على مذهب فالين دون غريها من مذا

ولكن ما نراه اليوم هو اإلصرار على فـرض  , إا حرية التفكري والتعبد, )ال إكراه يف الدين(قال اهللا تعاىل , أمر عجيب جدا
كيف يسجن الناس ويغيبـون عـن   , وتنتهك احلرمات الكثرية بعد ذلك, "االستباقية"مبادئ معينة يف اجلموع املسلمة حبجة 

رد أ إن قراءة مثل هذا الكتاب الذي أنصفت فيـه  , م أرادوا الذهاب واجلهاد يف سبيل اهللا؟ أليس هذا أمر غريب؟ذويهم
رغم أن مثل هذه الكتابات تسـاعد الشـباب يف   , اجلميع يعترب جرمية يف بالد حلرمني بسبب أنين كاتبه وليس بسبب حمتواه

إن اهللا مل , نبا على جنب مع إخوام املسلمني يف كـل مكـان  والوقوف ج, الرجوع إىل احلق وعدم املصادمة مع السلطات
إن املسلم الصومايل ال خيتلف عن املسلم اجلار الذي يعيش معنا يف جـدة أو مكـة أو   , خيلقنا لوطن واحد بل خلقنا لألوطان

ونسي , اجلهاد وااهدينهذا ما نريد أن يفهم الكثري من الدعاة الذين يساندون السلطات حبسن نية يف تشويه مسعة , الرياض
إن ما سيحدث بعد سنوات , إن امللوك يأتون بعد اإلسالم, هؤالء أم يكرسون فكر الوالء للملك والوطن وليس للمسلمني

, اب يف تلك اململكات يرددون مقوالت مثلبهو أن نسمع الش, بسبب اتباع مناهج ضد اجلهاد والفكر اجلهادي دون توسط
لقد تعجبنا كـثريا  , أن يكرسوا مفهوم الوالء للوطن فقط, وهذا ما يريده هؤالء احلكام متاما, "طينياأنا سعودي ولست فلس"

عندما مسعنا وشاهدنا بعض هؤالء الدعاة يف القنوات اإلستخباراتية وهم يتهمون اجلهاد مجلة وتفصيال من أجل إرضاء احلاكم 
هؤالء الشـباب  "كم القارئ بنفسه على هذه العبارات قال بعضهم واآلن سأبني بعض ما قالوا لكي حي, مهما تربأو من ذلك

فهم يتكلمون بكالم غري شرعي ويظنون بأن الذهاب إىل أفغانستان , عندما نواجههم حنن أعضاء جلنة النصيحة, املغررين م
ـ , يظنون أن هذا هو اجلهـاد , كيلو 60كيلو إىل  130واكتساب اللياقة البدنية وإنزال الوزن من  ن والة األمـر؟ أيـن   أي

أوال حنـن  , انظر كيف يشوهون اجلهاد وهم ال يدرون ذلك بل حبسن نية, وهذا إقتباس من كالم هؤالء الدعاة, "اجلماعة؟
ولكن مل يتجـرأ  , نتفق معهم أن اجلهل منتشر يف بعض شباب اجلهاد كما يف غريها من شرائح األمة وهذا أمر ذكرناه سابقا

ن هؤالء كانوا يف جهاد شرعي ضد الشيوعية العاملية وقتها أو كانو يف إعداد للجهاد ومل يكونـوا يف  هذا الداعي بأن يقول بأ
فهناك فرق بني اجلبهات واخلطوط األمامية وبني املعسكرات اليت تدرب شباب أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم  , اجلهاد وقتها

وقد أفىت مساحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا وأسكنه فسـيح  , لكعلى كيفية إستخدام السالح وال أظن أن هناك مانع شرعي لذ
ملاذا جيرم الشباب اليوم وال توجـه  , وكانت سلطات آل سعود من يدعم ذلك, جنته بأن اإلعداد يف أفغانستان شرعي وقتها

ذا عجـر أهـل   كيف مل يفرق هؤالء بني اجلهاد وهو فرض كفاية على شباب بالد احلرمني بال شك إال إ, اللوم للسلطات؟
كيف مل يفرقوا بني ذلك وبني اإلعداد يف سبيل اهللا , وعجز جريام عن ذلك, أفغانستان أو الصومال أو العراق من طرد احملتل
وما أعجبين يف كالمه هو سؤاله عن والة , )وأعدوا هلم ماستطعتم من قوة(, وهو واجب شرعي ومنصوص فيه يف كتاب اهللا
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ال أحد يستطيع أن جيرب مسلما على بيعة شخص يـراه  , دعاة ال يقرأون عن سرية الصحابة اخللفاءوأظن أن هؤالء ال, األمور
واعتزال هؤالء احلكام الذين خانوا أمتهم يف عدة قضايا خري من جماملتهم والتكتم عن أخطاءهم العلنيـة  , غري مناسب حلكمه

فاملقصود يف اآلية العلماء واحلكام سواءا بسواء وجيب , األمور وحنن خنتلف يف قضية والة, وليست السرية رد أم والة أمور
ال يرون , إن هؤالء الشباب الذين جياهدون يف أفغانستان أو العراق, أي أن خنتارهم وليس أن خيتاروا أنفسهم, أن يكونوا منا

, ن بايعوهم فقد كـانوا مكـرهني  وإ, ألم مل يبايعوه بكل بساطة, أساسا أن امللك فالن أو الرئيس فالن هم والة أمورهم
إن هؤالء الشـباب ال يعبـدون أمـاكن    , بايعوه مأل, ومعظم هؤالء الشباب يرون يف املال حممد عمر ويل أمرهم الشرعي

وا العمل هللا مث كرسوا جهدهم للـوطن  صللقد أخ, متاما كما فعل بالل احلبشى وصهيب الرومي وسلمان الفارسي, موالد
أو , "سلمان منا أهل البيـت "إال أن أفعاهلم أوصلتهم إىل درجة , نة املنورة ومل يكونوا من األوس أو اخلزرجاجلديد حيث املدي

إن كل من ينظر للغرب وجناحاته اإلجتماعية الظاهرية سيعلم أن هؤالء اختذوا من منهج حممد , كما قال عليه الصالة والسالم
ونـرى  , فهناك العدل بينهم وهناك عدم التفرقة يف توزيع املناصب الرئاسية, مصلى اهللا عليه وسلم سبيال الستمرار بقاء قوا

فهي ال مها أصول الناس بل مها إخـالص  , ذلك يف الواليات املتحدة األمريكية فهي أكرب دولة حتكم من قبل املهاجرين
إم , بية وأفريقية وهندية وآسيوية وغريهاكم فيها من وزراء من أصول مغر,وانظر إىل أوروبا العجوزة, هؤالء للموطن اجلديد

وأمري املؤمنني , إن خليفة رسول اهللا أبو بكر عليه السالم ورضي اهللا عنه, يفعلون كما فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني
  .مل يكونوا من أهل املدينة ولكنهم حكموا العامل اإلسالمي منها, رضي اهللا عنهم أمجعني, وعثمان وعلي, عمر

لوطنية الغري منبضطة وتعين غض الطرف عن كل مساوئ احلاكم وتكريس مفهوم حـب  الداعني لإن هؤالء الدعاة 
فيمكننـا أن  , خمطئون يف ما ذهبوا من مذهب, الوطن هو حب احلاكم وكثري من هذه املعاين اليت مل تكن يف العصور املفضلة

, ي أن جيرب الناس على والء أناس مل يولوا من اهللا وال من رسول اهللاال ينبغ, والعكس صحيح, نبغض احلاكم وحنن حتت إمارته
, يعين أننا أقبلناهم وبايعناهم برضى وهم منا وحنن من طرفنا قبلناهم وحنن منهم, )وأويل األمر منكم(وال من األمة واهللا يقول 

هؤالء الدعاة أظنهم ال يعرفون , ي اهللا عنهأما لو رفضناهم كأمة فال جمال لإلجبار وقد حصل ذلك يف عهد اإلمام احلسني رض
أما خبصوص أن هـؤالء الشـباب خـالفوا    , لذا سيتيهون يف حماولة إركاعهم بالقوة لوالة األمور املزعومون, منطلق الشباب

ـ , فليس هناك نص شرعي خيربنا بأن اجلماعة هي ممكلة آل فالن أو اجلمهورية الفالنية, اجلماعة هم أن فلماذا ال يسألون أنفس
هذه اململكات واجلمهوريات قسمت أمة حممد وكرست فكر الفرقة وعدم الوحدة وهذا أمر كبري عنداهللا فهم مـن فرقـوا   

أما عندما غابت اجلماعة الكبرية وهي أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم فمـن   , اجلماعة وهي أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
صاحل املسلمني وتقرر مواجهة من حيتل بالدها مـن الكفـار األصـليني دون    املمكن لكل جمموعة مسلمة معينة أن تدرس م

ولريجعوا إىل األصول وليفهم هؤالء الدعاة أن اجلماعة هي , التجزئةوالرجوع إىل هؤالء الوالة الذين كرسوا فكر اإلستعمار 
خلالفة واخلليفة وتكون القرارات واحدة الدولة اإلسالمية اليت جتمع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وتسمى اجلماعة حتت ظل ا

أما اجلماعة , وكلها قد غابت عنا وال أحد ينكر ذلك, واألوامر خترج من مكان واحد والقضاء ختضع للمراقبة من قبل اخلليفة
كـبري يف  فنرى أن كل مفىت دار من ديار املسلمني يكتفي بأوامر حاكمه وليس هناك إمجاع , مبعناها الفقهي فال قوة هلا اليوم

وإذا أتى احلاكم بطريقة غـري  , إن النظام اإلسالمي يف احلكم أمر مهم يف حياتنا فاالسالم منهج حياة, مشاكل املسلمني اليوم
إن احلاكم يف ديننا خيتار بالبعيـة  , فال عجب أن نرى من يطلب منه أن يرحل, شرعية إما باالستبداد أو القوة أو إجبار الناس

واختار عمر ستة من املبشـرين  , وقد اختار أبو بكر عمر وهو اخلليفة وله األمر يف ذلك, ابات يف زمنناوهذا ما نسميه إنتخ
مل يرضى اعتزل أو ومن , مام علي رضي اهللا عنه برضى منهمواختار املسلمني اإل, لكي ينتخب أحدهم وهو اخلليفة وله ذلك

أين خليفتنا اليوم حىت نقارنه بأولئـك  , الراشدة واب ألنه اخلليفةعلي رضي اهللا عنه هو الصاإلمام قاتل وهو خمطئ وما فعله 
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إن النظام االنتخايب االختياري للحكام قد أكده اهللا لنا يف القرآن فيتم إختيار احلاكم من قبل اللجنة الشرعية العليا , !العظماء
سالمي مسيه ما تشـاء فـنحن ال خنتلـف يف    فمجلس احلل والعقد أو الشورى أو الربملان اإل, وهم من الصاحلني وأئمة الناس

هذه اللجنة هي اليت ختتار احلاكم برضى منهم وهؤالء ميثلون الشعب كله وليس ممن خيتار من احلاكم لكي يكـون  , التسمية
 واآلية كانت واضحة عندما أمرنا اهللا, مث يتم البيعة العامة حيث يرضى الشعب حلاكمه اجلديد, عمله هو انتخابه يف كل حني

بل قد جـاءت بصـيغة   , ومعىن اآلية أن أوىل األمر ليس بشخص الرئيس أو احلاكم, أن نطيعه ونطيع رسوله وأويل األمر منا
اجلمع ألم جمموعة كبرية من رجال الدين واحلكماء والتجار وأهل الرأي واملخلصني الذين يشكلون جملسا يتم من خاللـه  

, )ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم(حيث قال اهللا , يف آيات كثرية وهذا واضح, إختيار شخص ليترأس املسلمني
ومادام النيب قد انتقل إىل الرفيق األعلى ولن يأيت بعده نيب فهو خـامت  , واملقصود أن األمور ترد إىل النيب عليه الصالة والسالم

لكفرية اليت تزعم أن األنبياء يأتون بعـده وأن اهللا يـوحي   األنبياء واملرسلني ولن يرتل الوحي بعده ليس كما يزعم األمحدية ا
إليهم وهذا كفر صريح وخروج عن إمجاع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بدء من اخلالفاء ومرورا بكل علماء املسملني قدميا 

, وملا خفي عنهم ذلك األمر ,يل األول فقد عاشوا يف خري القرونتار نبيا بعد حممد الختار من اجلولو أراد اهللا أن خي, وحديثا
وخيطأ من يظـن أن  , ة وهي اليت حتكمنا وتسمى جملس الشورىترك األمر إىل اموعة الصاحلفمادم الرسول والنيب قد مات ُي
هذا طبعا غري وار يف ديننا وتكريس للديكتاتورية فأويل األمر هي اجلماعة اليت تكون شورى , أويل األمر هو ويل األمر وحده

فاهللا هو مـن  , فهذا غري وارد, وال يظن أحدا أن اهللا أراد من أويل األمر أن يكونوا جمموعة أمراء وملكوك ورؤساء, منياملسل
وكما قلت فإن اخلـروج  , أمرنا دائما وأبدا أن يكون املسلمني وراء راية رجل واحد وهو خليفة املسلمني املختار من قبلهم

كون صعبا ألن الفقه اإلسالمي حيرص على إستقرار دولة املسـلمني وعـدم ظهـور    على هؤالء بعد مبايعتهم والرضى هلم ي
وال نقول بأن اإلسـالم  , وقد شدد على اخلروج املسلح ألن فتح هذا الباب يؤدي إىل مشاكل كثرية, الفجوات والفنت فيها

مة الظلم باخلروج ومحل السالح قد بل يسعى للمصلحة وجتارب الصحابة الذين حالوا مقاو, يدع إىل ثقافة قبول الظلم والذل
ولكن هو درس لنا أنه إذا مت تثبيت احلكم إما بالبيعة أو بـأمر الواقـع   , ورغم أن هؤالء كانوا صحابة وأبناء صحابة, فشلت

املهم أن تكون خالفة موحـدة لألمـة   , أو بالقوة حيث الغلبة, وأحيانا تكون بالوراثة وهذا ليس األصل ولكنه حيسب للواقع
وهذا ما نراه يف عدة دول يف زمننا فهي , يس جمموعة كانتونات وحكومات كثرية فال يطبق الشريعة على ما بين على باطلول

, وتصلون هلم ويصلون عليكم, خري أمراءكم الذين حتبوم وحيبونكم"إذا مت ما أمرنا به الرسول , كثرية ومشتتة وأتت بالقوة
فإذا حصل األمر األول وكان احلاكم حمبوبـا  , "وتتعاونون ,كم وتلعنوم ويلعنونكمويبغضون وشر أمراءكم الذين تبغضوم

اسية وأمـني  واستقر األمر فاإلسالم هو دين واقعي يأمرنا أن نسلم األمر ألهله ويكون رجل قوي يف قراراته السي, لدى الناس
ن كانت هناك إستقرار لألوضـاع وإن اسـتبد   ال نرى أي جدوى من محل السالح يف الدولة اإلسالمية إو, يف دينه وتقواه

يعين أم حيكموننـا  " شر أمراءكم"ومساهم , احلاكم الشرعي ألن الرسول قد أمرنا أن نطيع هؤالء املستبدين ما أقاموا الصالة
منها أننا سنرى أمورا ننكرها من هؤالء ويف حديث آخر أخربنا كما , بل أكد أننا نبغضهم, دون رضا منا ولكنهم مسلمون

وهؤالء احلكام ليسوا يف درجة اخلالفاء بل هم من امللـوك واألمـراء الـذين    , عدم حكمهم الكامل للشريعة دون جحدها
إن مرحلة اخلالفة الراشدة قد فقدت يف , سيسودون بعد اخلالفة الراشدة وقبل أن تعود تلك اخلالفة بإذن اهللا عندما خيتار ذلك

ملـك  "توارث املسلمون احلكم وأصحبنا كما بشرنا الرسول بذلك بأن احلكم عبارة عن  زمننا وغائب منذ زمن بعيد منذ أن
أمـا احلكـم   , وينبغي أن نواصل حياتنا وديننا يف هذا األمر الواقع وننتظر فرج اهللا علينا قريبا بعودة اخلالفة الراشدة, "عضود

د حصل وقد بايع املسلمون هؤالء احلكام ألن اإلسالم اإلسالمي العادي بوجود ملك موحد للمسلمني بالقهر وباألجبار هذا ق
إننا نتطلع إىل عودة اخلالقة الراشدة اليت تنتخـب  , ألن ال تستمر سفك الدماء بني املسلمني, يتعامل بأمر الواقع ملصلحة األمة
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قريـب سيتحسـن    وعما, فاملسلمون هم من سيقررون من هو املهدي عليه السالم ولن يفرض نفسه عليهم, وال تورث أبدا
احلال بفعل اجلهود اجلبارة اليت تبذل من قبل املسلمني سوءا كانوا من العلماء أو الدعاة أو ااهدين الذين حيملون السـالح  

ألن الفقه اإلسالمي يعطي , دفاعا عن أراضي املسلمني وليس ممن جيرى وراء الفنت وسفك الدماء يف الدول اإلسالمية احلديثة
إننا نؤمن بأن اخلالفة ستعود ألا وجدت مـن قبـل   , تقرار وتثبيت احلقوق بدال من العنف واالقتتال الداخلياألولوية لإلس

وأنبه للذين يصيدون يف املاء العكر ويتكلمون عن ااهـدين  , وهذه املرحلة ستنتهي وسوف ينصر اهللا دينه قريبا إن شاء اهللا
م أن املصائب جاءت من قبل حكامنا الذين مل يطبقوا عدل اإلسـالم كمـا   وأذكره, وكأم من أوصلوا األمة إىل املصائب

, إن من يتكلم علينا ويقول بأننا ال نفهم حقيقة احلكم فهو ال يعرفنا حق املعرفـة , ينبغي وأصبحنا شرذمة تتدعى علينا األمم
, ترم املسلم وغريه يف تلك الدولـة وحي, فكل ما نريده من جهادنا هو ظهور حكم إسالمي حقيقي يستطع املسلم أن يفتخر به

وقد أثبتنا ذلك أثناء اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان وكذلك فعلت احملاكم ذلك يف الصومال إال أن األعداء ال يرضون بـأي  
أما رفع السالح هنا وهناك رد أن احلاكم ظلم أو جتاوز بعض احلدود فهذا ال ينفع وقـد  , حكم إسالمي حقيقي يف عصرنا

أن ال حيمل السالح ضـد  صواب واهللا أعلم بال وأرى, دول أخرى ومل ينجحوا يف ذلكرب إخواننا يف مصر ويف اجلزائر وج
حبجة التغيري دون إشراك العلماء واحلكماء وأهل الرأي يف هذه املسألة و ,املسلمني يف دوهلم يف أي حال من األحوال وملن شاء

لقـد  , وليس كل منُ ظلم من حاكم يلجأ إىل محل السالح, بغي أن ينبع من الشعب كلهإن التغيري ين, اليت تسيل فيها الدماء
ألن الدين وجد من , رأينا صحابة قد بايعوا حكاما جائرين لكي يعلمونا أن اإلستقرار وعدم سفك الدماء هي األولولية لديهم

  .على السلطةومل يشجع الدين أبدا من يريد أن يسفك الدماء للحصول , أجل مصلحة اجلميع
إن حماولة بعض الدعاة يف عصرنا ويف دول إسالمية صرف الشباب عن اجلهاد الشرعي يف مدافعة احملتلني حبجـة أن  

وال جيوز إام الناس بنوايا السـرية  , هؤالء خيالفون والة األمور أو يرجعون بأفكار تكفريية هو وهم وال أساس له من الصحة
وكان , ترك ملن عارضه حرية التفكري والعبادة, إن اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه, األفعالاليت ال يعلمها إال اهللا قبل 

أما اجلهاد ضد , لذا يواجه الفكر بالفكر, إن التكفري كفكر أمر واجلهاد أمر آخر, صابرا إىل أن محلوا السالح وحينها واجههم
لبلد مث يكون كفاية على غريهم من املسلمني وفرض عني إذا عجـز  احملتلني يف ديار املسلمني فواجب شرعي على أصحاب ا

ألم كانوا يف مهمـة  , فال جيوز إام الشباب الذين ارادوا الذهاب إىل العراق بأم ضالني أو إرهابيني أو خوارج, أهل البلد
ومجاعات ودوليات أثناء غيـاب  هل هناك نص شرعي يتحدث على أننا إذا صرنا أحزابا , شرعية إما فريضة كفائية أو عينية

اخلالفة اإلسالمية وتفرد كل حاكم مبنطقة واتباع مناهج غربية بدال من الشريعة من قبل بعض هؤالء وليس جحودا للكتـاب  
ويف احلقيقة من كفر باهللا , ورمبا فعل بعضهم ذلك جحودا ولكننا ال نقدر أن نعلم النوايا, اهللا كما يقول علماءهم واهللا أعلم

هل هناك نص شرعي خيربنا أننا إذا , ويف مثل هذه الظروف, فنحن لسنا من املرجئةويظهر االستحالل ننتظر منه أن جيحد ال 
لنأخذ اإلذن املزيفون هؤالء ر يف مكتب والة األمور وأوال أن منعلينا , جلهاد الذي هو فرض كفاية أو عنيمهمنا بالذهاب إىل ا

فـال جنـرب يف   , ن قرارت أنفسهممسبقا علم اليقني ليس بالظن أن هؤالء الوالة ال ميلكو ألننا نعلم, هذا أمر مضحك, منهم؟
  .رم يف املصاحل العليا كمواجهة االحتالل ودفع الكفار احملتلني عن بالدنامشاو

الة فانتخاب و,  أستند إىل السنة النبوية يف ما ذهبتلكنين, ستجد من يعارض هذا الكالم الذي قلته وال بأس بذلك
والرضى م مطلوب وإال فال يوجد بيننا وبينـهم أي  , أمورنا أمر شرعي مأمورون به من قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ياليت علماءنا راجعوا تاريخ والية عمر لينظروا كيف تعامل مع قادته وأمراءه وكيف كانت العالقة بني الراعـي  , عالقة بيعة
أمر زيد بن حارثة أن يتوىل اإلمارة  مث أوصاهم ألول مرة بأن , ليه وسلم عندما بعث بعثة مؤتةونرى أنه صلى اهللا ع, والرعية

مث بـين  , وإن قتل أيضا فسيتسلم األمر الصحايب اجلليل عبداهللا بـن رواحـة  , نائبه إن هو قتل سيكون حعفر بن أيب طالب
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إذاً الرضى والقبـول يف البيعـة شـرط    , وا من يرضونه عليهمللمسلمني بأنه إن قتل الثالث فعليهم أن خيتاروا مبعىن أن ينتخب
  .كيف نقبل بوالة ليسوا منا ولسنا منهم؟, أساسي

ولكن ال ولن , أعود وأقول أننا لسنا ممن يدع إىل رفع السالح يف البالد اإلسالمية ألن ذلك لن ينتج يف وقتنا احلايل
قفون صفا واحدا مع الصهاينة يف تعذيب شباب أمة حممـد باسـم   نسكت عن فضح هؤالء الوالة يف بالد املسلمني الذين ي

  .وجتاهلوا أن هناك إرهاب أكرب يف تلك البلدان, "حماربة اإلرهاب"
سأحتدث قليال على ما جيري يف مملكة آل سعود من جتاوزات وال يعين كالمي أين أكفر أحـدا أو أدع إىل محـل   

هلابل بالنابل من الدعاة الذين يستغلون كل وادرة وشاردة للتشويه علينا أن من جيب على من خيلط ا, السالح يف ديار املسلمني
ل موضـوع املـرأة   اوسأتن, أما اخلفية منها فنحن ال نعلمها وال نتحدث بالغيبيات, حقنا نقد احلاكم وذكر أخطاءهم العلنية

لمة حىت تلك اليت ثبتت يف ديننا حبجـة سـد   فهناك هدر وجتاوزات لكثري من حقوق املرأة املس, وحقوقها الشرعية اإلسالمية
فتاة من بيون بسبب أن العدل مل  3000ففي هذه السنة مثال سجلت هروب أكثر من , الذرائع بال مربرات شرعية واضحة

أو كذا وكذا وننسى النظام الذي مل يقـدر علـى    نناشز وال ينبغي أن نلوم تلك النسوة لوحدهن ونصورهن أن, لهنيشم
أرجعـن  ", فإذا ذهنب إىل القاضي قيل هلـن , فتلك النسوة قد أسيئت معاملتهن من قبل النظام بصفة عامة, ها وفهمهااحتواء

وهـذا  , لقد جعلوا مقام احملرم كركن من أركان الدين ,وهذا ليس من دين اهللا يف شيئ حسب علمي البسيط, "مومعكن حمر
ولـيس  , وهي يف بلدها دون أي حمرم يوتتاجر وتبيع وتشتر األسواقستطيع أن تقضى مشاغلها يف إن املرأة ت, ليس صحيحا

هناك نص قرآين أو حديث نبوي يدل على أن املرأة جيب عليها أن تكون هلا حمرم قبل أن تذهب لقضاء مشاغلها الدنيوية يف 
فكيف متنع اليوم من , جاروبالعكس فقد عملت املرأة يف السوق يف عهد عمر رضي اهللا عنه وكانت كاملشرفة على الت, حميطها

أما حديث احملرم فقد خصه النيب صلى اهللا عليه وسلم للسـفر الطويـل   , التقاضي من أجل حقوقها حبجة عدم إحضار احملرم
وقد خرجت نساء الصحابة لقضاء أعماهلن اليومية من جلب حطب أو مياه أو طعام يف , ساعة سفر 24الشاق الذي يتجاوز 
وأذكر هؤالء املتشـددين  , وال جيوز ربط خروج املرأة من بيتها باحملرم مطلقا, وهم أغري لدين اهللا منا ,املرازع دون أزواجهن

أمل يقـرأ  , )لقد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشـتكي إىل اهللا (, يف الدين من القضاة يف مملكة آل سعود ذه اآلية
فتركته يف البيـت  , املرأة لوحدها دون حمرم ودون زوجها وهو اخلصم لقد ذهبت, ؟هؤالء املتشددين هذه اآليات الكرميات

دون أي موعد وال تعقيـدات  , على ذلك وزد, لموغادرت وجلأت إىل أكرب قاضي يف اإلسالم وهو حممد صلى اهللا عليه وس
ـ  , وال كثرة اللفات ودخول املكاتب من أجل توقيع الفالين والفالين قبل الوصول للقاضي ه صـلى اهللا عليـه   فقد فـتح بيت

ليس كبعض قضاة اليوم الذين يهمهم الرواتب الشهرية قبـل النظـر   , ساعة 24للمسلمني واملسلمات وكان حتت خدمتهم 
ماذا لو كان , كيف يراد من املرأة إحضار من ظلمها حبجة أنه حمرمها؟, كيف يعقل هذا؟, تلك النسوة الالئي ظلمنملصلحة 

أو ذلك األخ الطائش , !أو أراد قتلها بسبب رفضها الزواج, !ها بالقوة دون مشاورا وقبوهلااحملرم هو ذلك األب الذي زوج
, هل عليها أن تصحب هؤالء إىل القضاء؟, !أو ذلك الزوج الذي ال يعرف مواثيق الزواج, !الذي يضرا يوميا بسبب السكر

ة املسلمة بسبب التجمد الكفري وعدم النظـر للسـرية   إنه إحتكار آخر لبعض الرجال يف تلك اململكة وعدم معرفة حق املرأ
مث يظهر اإلعالم املوايل , والدين من ذلك براء, وتقدمي العادات والتقاليد الدين يف بعض األحيان, النبيوية أا منبع حياة كامل

عقول الناس أن امللك ليس له  فقد زرع هؤالء يف, للحكام ليدافع عنهم فترمى الكرة للقاضي أو املؤمور أو املدير وما إىل ذلك
, وكأنه واهللا أعلم معصوم وليعاذ بـاهللا , وال يسأل عن أي خطأ,وال جيابه بالتهم, إنه ال خيطأ, دخل بأي خطأ يقع يف مملكته

أين , ومهامهم هو حل املشاكل وإدخال السرور للناس فقط, ويصورن احلكام وكأم أشخاص هلم مقامات عليا ومسو أبدي
فليس ذن بأكرب من تلك الصحابية الىت ذهبت لوحدها دون حمرم إىل , هن؟اءخطأ حق هؤالء الفتيات مهما كان السرور يف
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انظر اجلرأة مـن  , وكانت قد ارتكبت كبرية, "أريد احلد يف حقي"وقالت له بكل صراحة , النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
كيف لو جلأت امرأة اليوم إىل احدى حماكم قضاة اليوم وأخربهن مبثل , نظر الصرب واحلكمة من قاضي املسلمني األولاملرأة وا
لقـد أكـرم اهللا املـرأة    , إم يقرأون السرية وال يتمثلون بقيمها, بال شك المت ولظهرت وكأا من أهل النار, كالمها؟

عدم التعجل يف أمرها مراعـاة   وطلب صلى اهللا عليه وسلم منها, وقد تعاطف الرسول معها, املسلمة مهما فعلت من الذنوب
مل تسجن ومل تعاب ومل تشهر ومل تضرب ومل تتابع من قبل االسـتخبارات  , إا احلقوق, يا سالم على معلم البشر, جلنينها

هـذا  , ت وشأا فلها حقوق كما يف جنينها حقوقكربل ت, نكر اخلادمني للسلطان فقطورجال أمر باملعروف والنهي عن امل
وإال ملا حافظ النيب حممـد  , له حقوق كبقية كل األطفال دون أي متييز, بسبب عدم الزواج, ي يسمى غري شرعياملولود الذ

صلى اهللا عليه وسلم عليه بإخبار والدته بأن تصرب حىت تضعه أوال وتفطمه مث ينظر يف حق اهللا وهو إقامة حد توبة هلـا ألـا   
أهـل  (ش عيوا ولتقبل اهللا توبتها فاهللا ال ينظر إلينا كنظر البشر فهـو  ولو سترت نفسها ملا تدخل أحد يف نب, طلبت ذلك

كما أن الرسول قد جتاوز مراحل التمييز يف كل املسلمني فال يفرق بني امرأة ورجل يف تعامل الشرع , )التقوى وأهل املغفرة
أبو بكـر سـيدنا   "السالم ورضي اهللا عنه  وقد قال بالل عليه, )إن أكرمكم عند اهللا هو أتقاكم(وقد قال اهللا تعاىل , معهما

مىت استعبتدمت الناس وقد ولدم أمهـام  ", فهذا احلبشي األفريقي قد فهم معىن العالقة بني احلاكم واحملكوم, "وأعتق سيدنا
اة فقط من شأن إن حماولة إبعاد التهم عن األمراء واحلكام وإلقاءها على الضعفاء والقض ,إنه املفهوم العمري العجيب, !"رأحرا

ولن حيل أبدا أي مشاكل واهللا شاهد , إنه اإلعالم املنحاز للحكام, يا للعار لإلعالم النفاقي, ذلك استمرار املشاكل يف اتمع
فهـم  , وإذا أحضروا من يقولون أم تابوا وتراجعوا عـن الضـالل  , والسبب هو أنه ينظر بعني واحد فقط, على ما نقول

وحنن مع الرجوع إىل احلق , يتحدثون حبريتهم بعد أن عذبوا يف السجون وضغط عليهم بأكثر من وسيلة خيتاروم وهؤالء ال
إنين ال أنكر أن هناك فكر تكفريي ينتشر يف , ولكننا لسنا مع استعباد عقول الناس وإجبارهم على أن يتكيفوا بأمور ال حيبوا

فهؤالء قد , وميكن التصدي هلم بالكفر والنقاش دون ضغط, ون جدامسلح وخطري ولكن هؤالء قليلبعضه العامل اإلسالمي و
وال ينبغي أن يكون هؤالء حجة إام اجلهاد وكل من حيمل السـالح أنـه   , قرأوا من بعض الكتب وفهموا عكس ما قرأوا

س فقط إحضار قوام مث نربأ احلكام الذين اختذ بعضهم الكفار أولياء وناصرواهم على املسلمني يف اجناح خططهم ولي, ضال
م عنـدما  ولكننـا نلـومه  , كما ناصر بعضهم الكفار خوفا واستضعافا وال نلومهم يف ذلك ألنه ضعيف, ونشرهم يف بالدنا

وقد قرأنا يف السرية أنه أرسـل  , هذا ما مل يفعله حممد صلى اهللا عليه وسلم, املسلمني من أجل إرضاء أولئك الكفاريعذبون 
ال , الروم وحلفاءها بسبب مقتل رسول من رسله عندما أرسله إىل الشام وقتل من قبل ملك الغساسنة جيشا لغزو إمرباطورية
, يف هللا بسبب وقوفهم صفا واحدا يف تنفيذ خمططات األعداءربنا أن حنب هؤالء احلكام وحنن نبغضهم ميكن ألي إعالم أن جي

ال أكفر أحدا من أهل القبلة ألنين لست , ذ باهللا من هذه الكلمةوأنا شخصيا وليعا, وال نكرههم لشخصهم فهذا مل يفعله النيب
وهذا ما ينهحه شيخي الفاضل أبو عبداهللا أسـامة  , إال لذنب استحله وأُفضل أن يكفره العلماء بدال من غريهم, مؤهال لذلك
رمحته وفضله ويتكلموا يف حـق   نسأل اهللا أن يتفح لعلماء بالد احلرمني وغريهم أبواب. فلم يكفر أي حاكم عيانا, ابن الدن

وبدال من إلقـاء  , هؤالء الشباب املظلومني املعتقلني بسبب فكرهم اجلهادي وليس التكفريي كما يزعم اإلعالم اإلستخبارايت
اللوم عليهم جيب أن حياولوا يف إصالح احلكام الذين تغاضوا عن كثري من حقوق أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومنها حقوق 

  . ة املسلمةاملرأ
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  مأساة مقديشو
  

وحنن طبعا حنزن للذين هجروا من , بدأت املعارك من جديد يف الصومال, م2007يف بداية الشهر الثانية عشر سنة 
لقد طردوا من منازهلم يف األحيـاء اجلنوبيـة مـن    , بيوم غصبا ومعظمهم من أهل مقديشو وغريها من املدن القريبة منها

ملنظمات العاملية الوصول إيل تلك العائالت املهجرة بسبب تعنت القوات اإلثيوبية احملتلة وجنود عبـداهللا  ومل تسطع ا, العاصمة
فقد كان يعاجل يف مستشفيات , هذا العجوز الذي مل يكفر يف موته وماذا سيقول لربه عندما سيسأله عن هذه الدماء, يوسف

هذا الرجل الذي ال يهمه إىل مصلحته الشخصية أمـا الشـعب   , دنوقد نقل بعده إىل لن, نريويب وأدخل يف الفحص الدائم
إمـا مـن مدرسـة    , وهذا ما فعله زميله الديكتاتور السابق سياد بري وقد رأينا كيف كان ايته, الصومايل فليس يف باله

سأل عـن أرواح األالف  أمل يأيت الوقت لكي يصاحل شعبه ونفسه قبل أن يلقى اهللا وي, مدرسة الديكتاتورية والغرور, واحدة
, لقد تفجر الوضع يف مقديشو وبدأت املعارك الليلية اليت تسـتهدف القـوات احملتلـة   , الذين قتلوا بسب اإلحتالل اإلثيويب؟

منازل قوات اإلحتالل وحولت , "ملعب باكستان"وكانت تتمركز يف األحياء اجلنوبية من العاصمة ويف امللعب الكبري املسمى 
ى صامتا وأمـني  بينما كان العامل األعم, بال رمحةوطردت أهلها وشردوهم ,  مستشفيات ومراكز عسكرية هلااملواطينني إىل

, بألف مرة من مشـكلة دارفـور  مشكلة مقديشو أكرب إن , يا سبحان اهللا, عامها يتحدث عن إرسال قوات أممية إىل دارفور
املدعومة باللويب الصهيوين اليت تنظـر  األعور وهي عني أمريكا  ةولكن هذه املنظمة الصهيونية األعمى ال ترى إال بعني واحد

  . وتتفقد كل شاردة وواردة يف العامل
ولكي أفهم القارئ ما كان جيري يف الكوليس وسيطرة اللويب الصهيوين على التجارة العاملية حيب أن أبني له أنه قد 

ملاذا يريدون , وهم من أسسوا فكرة التجارة العاملية, أي دخل ظهرت قضية موانئ ديب وهي فركة جتارية حبتة ليس للدين فيها
لقد ختوف اللويب الصهيوين ورفض , هل حيسبون أن العرب أو املسلمني لن يقدروا على جمارام؟, احتكار الفكرة لوحدهم؟

صهيوين قد زرع مفاهيم سـلبية  وحنن نعلم أن اللويب ال, قادته إستقبال موانئ ديب الناجحة ألا جتربة من دولة عربية إسالمية
واجتهد اإلعالم األمريكي يف إظهار العرب واملسلمني أم كساىل وال يفهمون يف شيئ وليسوا أهـال  , عن العرب واملسلمني
لذا كانت فكرة املوانئ ستفضحهم وتوضح للناس أن العرب يفكرون وخيططون ويتقدمون وهـم مـن   , للتجارة وال للتقدم
ونوروا شوارعها وشيدوا قراهـا وعلمـوا   , من العصور احلجرية إىل عصور التنوير عندما ملكوا األندلسأخرجوا األوروبني 

إن أهل الغرب يشنون حربا على العرب واملسـلمني ملعرفتـهم أن احلـل يف    , العلوم العصرية من طب وفلك وقانون وغريها
أنه سبحانه وتعاىل مل يرسل رسوال إال وهو من أهل هذه البقعة  اإلسالم وأن احلل ينتظر يف هذه املنطقة احملبوبة لدى اهللا ونرى

إن جتربة ديب الناجحة يف جتارا أربكت مـا يسـمى   , ومن شامها إىل عراقها, الطيبة من جزيرة العرب من عدا إىل قدسها
وهذا ,  النمو اإلقتصاديورفع حكام هذه الدولة أصوام لضغط على اإلمارات بسبب تسرعها يف, )فلسطني احملتلة(بإسرائيل 

وهذا دليل آخر أم ليسوا خائفني من ااهدين فقـط  , فهم ال يريدون رؤية أي دولة عربية تتقدم لألمام, ليس باألمر اجلديد
فقد تراجعت للوراء ومل تكد تلعـب أي دور   دولة مصر وإدارا فحدث وال حرج وأما, بل خيافون من كل مسلم يف العامل

ا منذ التطبيعإقليمي ألوهذا ما , أما دول اخلليج اليت متتلك عدة جناحات والنفط فهي تتقدم بسرعة الربق, ا تربعت يف مكا
لقد كنا يف زمن التجارة احلرة والعوملة ولكن يف نفس الوقت مل تكـن الصـهيونية لتقبـل بـالعرب     , يقلق العدو الصهيوين

  . وهذا من خبث تلك املنظمة, كمنافسني
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, اها وتفخيموسارعت أجهزة اإلعالم الغريب الصهيوين إىل إبرازه, ت من قضية قبلية يف دارفور قضية عامليةلقد جعل
سنوات أم أحدثوا قضية من فراغ وقد خرجت األمور  5مث تبني هلم بعد , ودعم املسلحني املنشقني عن النظام حبجة التمييز

م متحدة وال نظام اخلرطوم وأصبح األمر صعب جدا على النسـاء وأطفـال   فاموعات املتمردة ال حتترم ال أم, عن السيطرة
وال يزالون يفكـرون  , أما املستفيد األكرب فهي القوى الغربية اليت تتعامل مع القارة األفريقية بنظام الدونية, وعجزائم دارفور

وأدت سياسة تضخيم قضية , الدنيا الفانية وهم أرذل األرذلني لبعدهم عن اهللا وعبادم, أم أحسن من األفارقة يف كل شيئ
دارفورذ إىل مترد بعض أبناءها بسبب عدم فهمهم ملكائد الشيطان حيث أن العدو الصهيوين ال يريد من السودان وهي الدولة 

-الصـهيو ويريد التحالف , وال ننسى أن فيها مجيع اخلريات وبالذات يف دارفور, اإلسالمية األكرب يف املنطقة أن تستقر أبدا
لعرقـي  الـتطهري ا , وليست املسألة هي كما يصورها اإلعالم الغريب أن هناك تطهري عرقـي , صلييب النيل من تلك اخلريات
لقد افتعلوا لنا قضايا عدة لتشغيلنا عن القدس وعـن مأسـاة   , سطني احملتلة من قبل بين صهيونوالعنصرية كلها حتصل يف فل

فنرى أن قضية دارفور مقدم على فلسطني والعراق وأفغانستان والصـومال  , مية احملتلةوعن مأساة كل الدول اإلسال, العراق
, بل سكتت وسـترت جمازرهـا  , مل نسمع املنظمة العاملية تتحدث عن اإلحتالل اإلثيويب للصومال, احملتلة وهذا أمر مدروس

اومـة  كان على الشعب الصـومايل واملق  لذا, وذه األسباب متادت هذه القوات واستولت على ممتلكات الناس يف مقديشو
أن يستمروا يف القتال حىت يرث اهللا األرض ومـن   ااهدين الغيورين لدينهمالشباب اإلسالمية بزعامة احملاكم وقيادة حركة 

  .جرحه يرتف قليال قليال نوقد بدأنا نرى بعض النتائج بسبب الصرب واالستمرار يف استرتاف العدو وكا, عليها
بسبب كثـرة العمليـات    م  اضطرت هذه القوات احملتلة لالنسحاب من األحياء اجلنوبية07-12-7خ ويف تاري

, سوف تتخلى عن الصومال قريبا بـإذن اهللا , اح الليل فرت إىل قواعدها الرئيسية وحنن هلا باملرصاد إن شاء اهللانجويف , عليها
  .وليس ذلك على اهللا بعزيز

  موسى قلعة
  

وسكاا حيبون ااهدين كمـا أن  , فهي من القرى الفقرية النائية اليت تقع يف منطقة هلمند, ةقصة هذه القرية عجيب
, لذا ومنذ أن استولت حركة طالبان علـى القريـة  , ااهدين ال حيبون رؤية أهلها يقعون حتت مرمى الطريان الكفري الغريب

قررت االنسحاب دون قتال , احلركة أن الناتو ستهامجهاوعندما علمت , أنشأت جلان خاص من أبناءها لكي يديروا شؤوم
كما أن هناك فرق كبري بني اآللة العسكرية الغربية وبـني  , فال جيب عبادة األرض فاألرواح أمثن منها, ألا االستراجتية املتبعة

-12-10ويف تـايخ  ). وكم من فئة قليلة غلبت فئة كـبرية بـإذن اهللا  (جمموعات مسلمة صغرية ال متلك إال إمياا باهللا 
إىل قرية اجلنوبية واحتلتها من جديد بعد ) إيساف(دخلت قوات التحالف الكفري العاملي بقيادة الناتو واملسمى بـ, م2007

واحلركة مل تستوىل علي هـذه  , وكان أهلها ينعمون بنعمة اإلسالم والشريعة, أن كانت حتت إمارة أمري املؤمنني بعدة شهور
فعندما تركت قوات الناتو املدينـة  , بل هي جزء من النسيج اإلجتماعي لذالك اتمع القبلي, كما يظن البعضالقرية بالقوة 

ألا تفتقـد إىل  , وحنن نعلم أن قوات الناتو ال تستطيع أن تصرب يف القرى النائية, رأى هؤالء أن طالبان أحق باألمر, للزعماء
فغـاين  ألن الشعب األ, ارك للمدن الكبريةبقاء يف القرى وعدم التسرع إىل نقل املعواستراجتية طالبان هي ال, الشجاعة والصرب

كما أن الغرب لن يتجرأ علـى تطـوير البنيـة التحتيـة     , معظمه قروي وستتمكن احلركة من االحتكاك به أكثر من املدن
, ية فهي أوىل بالتنمية مـن أفغانسـتان  كما أن الفقر يضرب بقرى أوروبا الشرق, ألفغانستان ألم ال ميلكون ضمانات البقاء

وبعضهم يريد إطالة أمد احلرب لتجربة األسلحة اجلديدة اليت مل جترب , وهناك جتار احلرب البريوقراطيني الذين هلم حسابتهم
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وما جيهله اجلميع هو أن الشعب األفغاين هو بسيط ويعيش على اخلبز والشـاي األخضـر   , وغريهم هلم مآرب أخرى, بعد
لقد انسحبت طالبان من القرية ألال تتسبب يف , مل كل الصعوبات من أجل دينه وهذا ما ال يفهمه قوات الكفر الغربيةويتح

وهي ال , إننا قد جربنا قوات الناتو يف عدة أماكن من العامل, معارك ضارية سيذهب ضحيتها املئات من املدنيني األفغان العزل
لذا كان القرار الصائب هو ترك املدينة ألننا ال نعبد األرض بـل  , ستان أكرب دليل على ذلكوما تفعله يف أفغان, تم باملدنيني

إمنا جيهله بوش وقواته يف أفغانستان هو أننا جاهزون للقتال خلمسني سنة , وسريجع الشباب إليها يف الوقت املناسب, نعبد اهللا
طالبان هو جند اهللا "طأ من ظن من املفكرين حبسن نية وقال بأن وقد أخ, إنه اجلهاد احلقيقي فال ينبغي أن يطفأ نوره, أخرى

أين إذا تكون املعركة الصحيحة؟ إن مل ندافع عن أعراض املسلمني يف معركة واضحة بني الكفر العـاملي  , "يف املعركة الغلط
, أين ستكون املعركة الصحيحة؟, وبني قوات أمري املؤمنني يف أفغانستان املال حممد عمر حفظه اهللا, مهما كان مسمياا اليوم

كل األعداء ال خيشون , سوء تقديراته عما قريب" الغلط"إننا يف املعركة الصحيحة وإن شاء اهللا سريى من يظن أننا يف املعركة 
أو يف أرض , كسب مآرب يف االنتخاباتيفتعلوا كرههم للدين اإلسالمي و سواء مبؤامرات سرية كي, إال من حركة طالبان

فكيـف لـو   , لقد فهم الكفر العاملي أنه مل يقدر على قهر رجال مسلمني مسلحني بإميام, اقع حيث القتال واملواجهاتالو
لعرف الكفر العاملي أن ال , وقفت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم صفا واحدة وقاتلت من أجل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

  . جمال لنصب العداوة على املسلمني
لذا ال يظن الناتو أننا متسـرعني خلـروجهم   , استراتيجية ااهدين هي االستمرارية بنا أو بأطفالنا أو بأحفادناإن 
بل ألكثر من ذلك لكي تضـعف  , م كما يريدون ذلك2010املعركة لن تنتهي يف سنة  ولكن ليعلموا أن, ا أرادوافليبقوا إذ

على منطقة ضـعيفة   لقد كان األمر خمطط للهجوم, مجعاءرية تتحداهم إقتصادهم وتتأثر قرارم بسبب جمموعات مسلمة صغ
نسبية كي يظهر براون حليف توين بلري الذي يزور أفغاستنان للربيطانيني أنه يبلي بالء حسنا يف أفغانستان ولكي يقنع الربملان 

قوانيني التمييزية العنصرية اليت فصـلت  فيما بعد بأن تنقل القوات املوجودة يف العراق إىل جنوب أفغانستان وحيرضهم على ال
والزيـارة كلـها   , وقد ذهب إىل مناطق هلمند بسرية تامة, وكانت الزيارة األوىل من نوعها منذ توليه احلكم, ضد املسلمني

ـ , تعمل اللقاءات مع رؤساء الدول اإلفريقية, فقد كانت الدول األوروبية يف الشبونا بالربتغال, كانت ملفتة للنظر ان هل ك
ألنه من الذين أوصـلوا  , ملاذا مل يهتم بالشبونا أكثر, على براون أن يظهر يف أفغانستان لكي يثبت للقوات أنه الرجل البديل؟

أن املهمـات   وكذلك أراد أن يظهر يف هلمند قبل أن يتحرك إىل العراق ليخرب اجلنـود , الوضع يف زميبابوي إىل حافة املوت
لقد حتـدث مـع   , ألن هؤالء األوروبني ال يستطيعون التحرك دون إرادة بوش, أفغانستانيف القادمة ستكون صعبة كذلك 

أريد أن "فقد قال , ألن الواقع غري ذلك, اجلنود يف هلمند بطريقة يوحي أن احلرب لصاحل التحالف وهذا أمر سيسأل عنه قريبا
ونسي هذا الرجل أن أفغانستان كلـها خطـوط   , "أشكركم فيما تقومون به خبصوص مواجهة الطالبان يف اخلطوط األمامية

إن فوزنا وهزمية طالبان وإظهـار  "وأضاف قائال , فهناك هجمات شبهة روتينية تستهدف اإليساف يف كابل وغريها, أمامية
ب وشهد شاهد من أهلها إم مصرون أن احلر, "م لكي زم اإلرهاب يف العاملالدميوقراطية اجلديدة يف أفغانستان هو أمر مه
لذا ال يستغرب الناس عندما يرون التفجريات اليت تستهدف إدارات دول الناتو يف , على ما يسمى باإلهارب هي حرب عاملية

لقد ربط فوزه يف أفغانستان بفوزه يف العراق وكشمري والصـومال   ,صم العاملية ألن العدو أراد ذلكالشوارع العاملية ويف العوا
مل اجم حركة طالبان بريطانيا حىت , ألنه يرى أن اإلسالم هو اإلرهاب, لصراع اإلسالميوالشيشان وفلسطني وكل مناطق ا

عسـكري يتركـون اجلـيش     700لقد نسى هذا ارم احلريب أن هناك نسبة , يأيت هذا ارم ليعطي دروس حول هزميتها
نعترب كل ذلك جناح لنا يف هذه احلروب  الربيطاين كل سنة بسبب املخدرات وهناك مشاكل إجتماعية ال حتصى وال تعد وحنن

ماذا سيفعل جيشا مستواه العقلي يف القتال وتفكريه اليوم هو كيف سيحصل على املخـدرات أو يشـرب   , املفروضة علينا



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
356  

 

 War against Islam                                    356الحرب على اإلسالم                                                    
 

 لـذا , )ومن يقاتل يف سبيل اهللا فيقتل أو يغلب(ونؤمن أن اهللا يقول , إننا على علم اليقني أننا سنفوز باملعركة, املسكرات؟
فماذا يرجون هم من هـذه  , إما أن نقتل وحنن فائزن أو نغلب ونفرح بنصر اهللا لنا, األمر لدينا سواء فنرجوا إحدى احلسنيني

هـل  , !احلروب؟ هل يرجون أن حتقق هلم احلرب مكاسب إقتصادية بتمرير اآلنابيب النفطية من أفغانسـتان إىل كراتشـى  
, أم يرجون أن ينشروا يف بالدنا حرية اخلالعة والزىن واللواط واإلحلاد وسب نبينا؟, األنابيب النفطية أغلى من أرواح أبناءهم؟

  ).واهللا خري ناصرا وهو أرحم الرامحني(, سريى براون بأم عينه كيف أن اهللا سيخيب آمااله إنه على كل شيئ قدير
حقوق املزارعني األفارقة الذين  فقد كانت غري ناجحة فلم نسمع شيئا عن, بالربتغال" الشبونا"أما خبصوص لقاءات 

يدفعون مثن عقود منظمة التجارة العاملية اليت مل تعطي حق الفقراء يف أفريقيا بل تركت املؤسسة الغربية مبا فيها من استغالل يف 
 هذه القـارة  وكما أن البنك الربوي العاملي واملؤسسة املالية هلا يد يف زيادة الفقر يف, التصرف يف ممتلكات الناس بكل عدوان

أال يـرى مـا   , وملاذا مل ينادي بتعويضات عن الفضائح احلالية؟, لقد مسعنا القذايف ينادي بتعويضات عن االستعمار, السمراء
لقـد  , !وأين هو من التصرف بأموال الشعب اللييب دون إرادته, حيصل يف الصومال بسبب التدخل الغريب والسكوت العريب؟

أمل يلتفـت ولـو   , مث يتحدثون عن حقوق األفارقة, ية متاما كما فعل غريه من حكام اخلليجذهب وعقد الصفقات العسكر
, ال ينبغي أن يسجن الشخص ألنه يعارض فكرة ما, بلحظة لينظر إىل سجونه كم هي مليئة باألبرياء الذين يعارضون أفكاره؟

قذايف برأيه حول قضية دارفور حيث حنن نـؤمن  ومن جهة أخرى قد أدىل ال, ؤملحدث عن املاضي ونسىي أن احلاضر مإنه يت
أما موضوع زميباموي فقـد اسـتطاع موغـايب أن    , كما هو أن القضية قد قصد تدوليها ألسباب جتارية تفيد القوى الغربية

وا أن وهناك مأساة إنسانية ال نلوم فيه موغايب وحده فاألوروبني هم من أراد, يسكت اجلميع لكي ال يتطرقوا إىل أحوال دولته
وهذا ما يفسـر أن كـل هـذه    , ومل يتطرق هؤالء الزعماء إىل قضية اإلحتالل اإلثيويب للصومال, تصل األمور إىل هذا احلد

كان عدد الالجئني يزداد يومـا  , اجللسات استهالكية وما جيري يف األرض شيئ وما يتحدث به يف تلك اللقاءات شيئ آخر
وحصل بعض الردود من زيارته للباريس وهاجت . القوات اإلثيوبية من الصومال ومل نسمع أي إشارة حول إخراج, بعد يوم

وجاءت الرد للقذايف من قبل املواطنة األفريقية رمحة اهللا وهي وزيـر  , املنظمات اإلنسانية اليت تعلم ما جيري يف السجون الليبية
فأحسن من يرد عليـه  , قذايف يتكلم باسم األفارقةومادام ال, وهي من أوصول سنغالية, الدولة الفرنسية لشؤن حقوق اإلنسان
أي , "إن فرنسا ليست ممسحة للخطايا"لقد عارضت هذه الوزيرة الفرنسية الزيارة وقالت , هي رمحة اهللا فهي أفريقية األصل

مني عربا وأفارقة ولكن ما نقوله حنن كمسل, ال ميكن هلؤالء الزعماء أن يفرطوا يف حقوق شعوم مث يأتون اليوم إلينا للغفران
  .أن فرنسا وهؤالء احلكام العرب واألفارقة كلهم مشتركني يف مأساة الشعوب وال حول وال قوة إال باهللا

  

  تكتيكات غري ناجحة
  

وال يعين ذلك أن العامل عمل شـيئا  , م2007-12-11مشغول مبوضوع الصومال بالذات يف تاريخ كان العامل 
وقد , شخص بريئ باسقاط قذائف اهلاون يف سوق بكارا 100لقوات اإلثيوبية أكثر من فقد قتلت ا, اليقاف ما جيري هناك

ويف املقابل كان احلجاج يف , ومل نسمع بأي دولة عربية أو إسالمية تندد مبا جرى وجيري هناك, شهد العامل كله ذلك املشهد
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة (قال اهللا تعاىل , لومبيت اهللا مستعدين للحج ودماء املسلمني تسيل بغزارة يف بلد عريب مسلم مظ

, هذا ملن فهم حق املسلم على املسـلم , )ال يستون عند اهللا, كمن آمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل, املسجد احلرام
مشكلة الصومال ومل تكن , فهؤالء نسأل اهللا أن يهديهم سواء السبيل, أما من يعبد الوطن ويترك مشاكل املسليمن للقدر فقط



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
357  

 

 War against Islam                                    357الحرب على اإلسالم                                                    
 

ميكننا أن نتفهمها ألن مـن   لوكل هذه املشاك, وحدها ما يشغل بالنا فقد حصلت ارزة أثناء غزو الناتو لقرية موسى قلعة
  . يرتكب تلك اازر والتجاوزات هي قوات أجنبية غري مسلمة وحمتلة لتلك البالد

ل وحنن جزء من تارخيهـا املعاصـر وال موضـوع    أما ما شغل بايل أكثر وأشعرين باحلزن مل تكن مشكلة الصوما
فقد أعلن , بل تلك العمليات العشوائية والضربات الغري موفقة من جديد, أفغانستان فاجلميع يعلم أننا نسمى باألفغان العرب

أا ال تقدم  باملسؤولية على الضربات اليت حصلت يف اجلزائر العاصمة وأؤكد هن" القاعدة يف املغرب العريب"من مسوا أنفسهم 
فكلما سقط أبرياء من أبناء األمة املسلمة يف صراعنا ضد احلكام ينقلب األمور , خدمة لإلسالم  وال تسمن وال تغن من شيء

وقد قتل طالب جامعيني ال ذنب هلم يف ما ذهب إليه هؤالء الشباب من إستخدام السالح يف بالد املسـلمني دون أن  , ضدنا
لقد استنكر شـيخ  , راجعة سنة النيب ملعرفة حقيقة رفع السالح يف أسواق وشوارع املدن اإلسالميةيعرفوا عواقب ذلك وال م

يستنكر ذلك ألنين سوال أشك أن الشيخ أسامة , وهذا هوا لصواب دون شك, العلماء اجلزائريني عباس مدين تلك التفجريات
وأظن أن هؤالء مل يفهموا ج الشيخ أسامة الذي كـان   ,أعلم توجهاته الفكرية وعدم حبه لظهور السالح يف بالد املسلمني

وهـم  , يعارض اجلماعة اإلسالمية وكذلك الدعوة والقتال يف موضوع تعميم الدماء وتوسيع العلميات التفجرية يف اجلزائـر 
يف وضع غري عـادي  إننا , وال حول وال قوة إال باهللا, يقعون فيما وقعت عليه مجاعة اجلهاد واإلسالمية يف مصر يف التسعينات

وقد , فاجليل اجلديد ال يتقيد مبفاهيم الشيخ عبد اهللا عزام وال بقدماء ااهدين الذين جاهدوا وهم على علم ويقني مبا يفعلون
ميكن هلؤالء , عندما أخرب أن سفك الدماء سيكون من العالمات الصغرى لقيام الساعة, صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاألمم املتحدة عـدونا  , هل على املسلم أن يقتل بالنيابة؟, وسؤايل هلم, قولوا أن اهلدف كان مبىن األمم املتحدةالشباب أن ي
وتستخدم يف الرتاعـات  , ونعلم جيدا أا منظمة ترضى القوى الكبرية فقط, وحنن ال ننكر ذلك أبدا, وأعلنت العداوة علينا

حيـث قتـل   , خلري دليل) لومومبا(وقصة هذه املنظمة مع املناضل الكونغويل , اطقاألفريقية لتغطية غطرسة الغرب يف تلك املن
ومن واجبنا الشرعي أن نتخذ من أعلن العـدواة  , ونعلم جيدا ما حيصل يف الكونغو, األخري أمام جنود وعلم القوات الدولية

ولكن جيـب أن  , ألا أعلنت حربا علينا, ناوحنن يف تنظيم القاعدة نتخذ هذه القوات عدوا لنا وهدفا مشروعا ل, علينا عدوا
وبني , نفرق بني األمم املتحدة كقوة عسكرية منتشرة على األرض أو األمنية كاألنتر بول وغريها فهذه األفرع هي اليت حتاربنا

بل ختدم أحيانا , رباإلنسانية مثل منظمة الطفولة وحقوق اإلنسان والزرعاة وغريها من الفروع اإلنسانية اليت ال تباشرنا يف احل
لقد كانت األمم املتحدة تعمل يف الدولة اإلسـالمية يف عهـد اإلمـارة    , املسلمني وال ينبغي لعاقل أن يرفض ذلك أو جيهله
كما تعاملت احملاكم اإلسالمية يف الصومال مع أفرع املنظمة اإلنسـانية دون  , اإلسالمية يف عهد طالبان دون قواا العسكرية

جيب أن نفهم أن هذه األفرع تقدم الغذاء واملاء والدواء ملاليني احملتاجني من الصـوماليني وغريهـم يف   , ملهاأي تدخل يف ع
فعندما مل نقدر أن نقدم للجياع أي حلول فال مانع أن نتعامل مع العامل من أجل املعروف لألننا خلقنا كبشر , املناطق الكارثية

النشاطات اإلنسانية يف عهد اجلاهلية وقال لو دعي إىل ذلك احللف من جديـد   وقد ثبت عن النيب أنه مدح بعض, للتعارف
ال ينبغي لعاقـل أن يسـتهدف   , ألن األمر يرجع إىل التعامل اإلنساين فيما بني البشر, للىب النداء اليت عادتهومن قبل قريش 

إلسالمي اجلماعي والتوحيدي يف أي دولـة  أما إن ثبت أن فيها جواسيس ضد املشروع ا, الفروع اإلنسانية للمنظمة الدولية
عندئذ ترفع هذه القضية للعلماء املخلصني والقضاء يف البالد ألال نسبب باملشـاكل والـتفجريات وقتـل    , إسالمية غري حمتلة

طـرق  ونتبع يف ذلـك  , أما يف الدول احملتلة فنحن اجم هؤالء اجلواسيس دون أن نضر باألقسام اإلنسانية األخرى, األبرياء
أما لو كان هناك ويل أمر مسلم مقبول لدى اجلموع املسلمة فال ينبغي ألحد أن يلسمها ألن هؤالء قد أعطي هلم , اإلغتياالت

اب الشـب وقـد أديـن   , عهد اإلمارة اإلسـالمية لقد ذكرت قصة مقتل خرباء عسكريني لألمم املتحدة يف , ضمان املسلم
نا للصومال كانت منظمة األمم موأخريا أثناء حك, ح منهم وإىل حني انضباطهمالباكستانيني الذين فعلوا ذلك بسحب السال
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املتحدة حتت مرمى نرياننا عندما دخل الشباب مكاتبها يف مدينة جوهر ولكن احترمـوا مشـاعر النـاس ومل خيربوهـا ومل     
وما أدراهم جبـنس  , ء واألطفالأمل يسمع هؤالء املفجرين حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حول قتل النسا, يفجروها

أمل يسمع هؤالء شريط الشـيخ أسـامة حـول    , علينا مراجعة أنفسنا يف موضوع قتل الناس عشوائيا, الذين كانوا يف املبىن؟
حان الوقت لكي يرجـع الشـباب إىل   , وكيف أنه قد هاجم القاعدة واملسؤولني عن أي فعل ال حيبه اهللا ورسوله؟, العراق؟
الـم مل  , "مث يبعثون على نيـام  همأقتل", ويبعتدوا عن منهج, "ليس اجلهاد سفك الدماء دون وجه حق"أنه ويعلم , صوابه

ومبا أنـين  , فلم يعطي هذا احلديث اإلذن بقتل الناس عشوائيا, كما شرحت سابقا, وقد تأولوه خطأومراده احلديث يفهموا 
فقد لفت انتبـاهي التنديـد الفرنسـي    , ين املستفيد من هذه التفجرياتألوم الشباب مبا فعلوا ال ينبغي أن أترك الطرف الثا

وهؤالء إىل يومنـا مل يقـدموا أي إعتـذار    , كيف يقارن مقتل بضعة وستون شخصا مبجازر اإلستعمار الفرنسي؟, باحلادث
, رية العسكرية اجلزائريـة ازرهم مث يظهرون يف الشاشات لينددوا ببعض األعمال اليت تسبب ا الوجود الفرنسي والديكتاتو

ولكل فعل له رد فعل موازي له يف القوة , كل اللوم يقع على السلطات اجلزائرية الديكتاتورية اليت تفعل يف املسلمني األفاعيل
إذا فهموا هذه القاعدة الفيزيائية سيعلمون أن سبب هذه الضربات هو سلب حقوق الشعب اجلزائـري  , وخمالف له يف االجتاه

لقـد حاولـت أن أقـارن    , وجيب أن نعترف أن الكثري من املسلمني قتلوا يف العملية اليت وقعت يف اجلزائر, بالدين واجلهل
وبني سكوت العامل بأكمله فيما جرى يف سوق , التنديدات العاملية بتلك الضربات اليت وقعت يف املكان اخلطأ ومل تكن موفقة

وما كان جيري يف قطاع غزة من إغتياالت للمسـلمني  , برياء قبل بضعة أيامبكارا وأحياء مقديشو من قتل عشوائي ضد األ
ومادام العـامل أعـور   , وسكوت العامل عن قصف اجليش الباكستاين للمساجد ومواقع املدنيني يف وادي سوات, واملقاومني

  .وأسأل اهللا أن يهدي اجلميع إىل الصواب, فيجب أن ننتظر املزيد من التفجريات
  

  مأساة اإلسالمني
  

بل هناك اآلالف من املشاكل للمسلمني , فلن أتكلم فقط عن ااهدين ومشاكلهم, إن هذا العنوان حيمل عدة معاين
, وهناك دعاة يف دين اهللا يسجنون بسبب الكلمة والرأي احلر يف بالد إسالمية غري حمتلة,  يف بالدنااملعارضني لالحتالل األجنيب

ني وشارك يف تشويه مسعة اإلسالم كال من العلمانيني املتطرفني واحلدثي, "إسالموفوبيا"وهناك حرب عاملي خفي ضد ما يسمى 
واملسارح الدولية واإلذاعات , عالم الغريب الكافر املنحاز للصهيونيةوكذلك اإل, مل ضد إلسالماجلدد الذين نذروا أنفسهم للع

كل هذه اجلهات أعلنت حرب ضد اإلسالم وهذا مؤشر واضح لقوة هذا الدين واقتـراب  , وكل املؤسسات الثقافية يف العامل
  ).نورهواهللا متم , يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم(رجوعها إىل الواجهة الدولية إن شاء اهللا 

كما أنين لـن  , وكذلك مأساة األسر اإلسالمية اليت ال ذنب هلا, سأتكلم عن األضرار النامجة عن اإلحتالل يف دولنا
وجيب أن أتطرق إىل مسألة اتفاق كل الغرب ومن سار , أنسى السجون السرية يف الدول اإلسالمية ومعتقل غوانتنامو اخلبيث

كما ال ننسى أن هناك تعتيم إعالمي لكل , هو إسالمي وجهادي وحركي وحقوقي يف فلكه من حكامنا يف استئصال كل ما
  .ضرر يقع على مسلم يف العامل

حيث جيب على مجيع الدول الصغرى االمتثال إىل كل أوامر البيت األبـيض واالحتـاد   , إننا يف زمن إرهاب الدول
حيث الـرئيس  , وهذا املصطلح مل تكن جديدا, ر الشراألورويب وإال ستصنف بأا دول ترعى اإلرهاب وتضم يف الدول حمو

م هو من أطلق شراراة هذه الكلمات ضد اإلحتاد السـوفييت  1986الذي قتل األبرياء يف ليبيا سنة , "ريغن"اجلمهوري اهلالك 
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أن نقول أن  ال نستطيع, الدمار يف كل مكان, ماذا جلب لنا الغرب؟ اجلواب واضح, والسؤال املطروح, أثناء احلرب الباردة
والدول ال , ذه التيكنولوجيةوما نريده هي حريتنا فال تتقدم اتمعات روحية , ألننا ال نعبدها, الغرب أفادتنا بالتيكنولوجية

, لقد وقفت الواليات املتحدة ندا مع كل شيئ إسالمي وسعادها يف ذلك الغـرب األورويب , ط الغربت ضغوهي حت تتقدم
يف  وكتبت هذا الكتاب أثناء اجلهـاد , فقد كنا نتخفي, إنين أتكلم عن هذا املوضوع يف زمن الضعف, ةإم شركاء يف اجلرمي

ومل نقدر على نشر مثل هذه املقوالت يف أي جملـة ألن  , سبيل اهللا خفية ومل نكن نظهر ألال نسبب القتل والدمار للمسلمني
نا اللجوء إىل شبكة العنكبوت لنواجه أفكار الغرب بتكنولوجيـا  كان علي, كل الناس خيافون من عواقب التعامل مع ااهدين

كنا نسمع عن عهد ستالني وما جرى من فظائع وسجون سرية وقتل األالف من األبرياء يف قـرى الشيشـان   , الغرب نفسه
ول والـذين  حىت يقول الرس(, ولكن أؤكد ألوالدي أننا يف القرن الواحد والعشرون كنا نعيش يف وضع غري عادي, وغريها

, ختيلوا يا أحفادي ويا أوالدي كيف أن الغرب كان حيرك العامل يف كل الزاويا دون أي معارضـة , )أمنوا معه مىت نصر اهللا
إن نفس اإلدارة األمريكيـة الـيت صـنفت    , ألنه كان الشرطي الذي يضرب ويسجن ويقتل ويهني من يشاء دون أن يسأل

كانـت  , م بأا أساليب تعذيب قاسية1957بل السلطات الصينية الشيوعية سنة أساليب إستجواب أسرى األمريكيني من ق
, ولكنها أعطيت أمساء أخـرى , متارس وحبسب إعترافات املنظمات احلقوقية األمريكية نفس األساليب مع إخواننا يف سجوا

آلدم عليه السالم الشـجرة الـيت    وهذا ليس أمر جديد فالشيطان أول من فعل ذلك عندما مسى, فقد كانوا يلعبون باألمساء
كنـا  , وهكذا يفعلون باملنكرات يف أيامنـا , فقد أعطاها إمسا جيدا لكي يغريه, كانت سببا لطرده من اجلنة بأا شجرة اخللد

فقد كانت مكاتب إختيـار  , نعيش عهد الفاشية املقننة وحىت أبناء الواليات املتحدة األمريكية نالتهم سياسات بوش القمعية
فالكثري من املـواطنني  , حملامني تدقق يف انتماءام احلزبية والسياسية قبل قبوهلم يف وظائفهم ألال يسببوا مبشاكل لرجال بوشا

يطالبون مبحاكمة هؤالء الفتراءهم وكذم وافتعاهلم حلروب خفية غري موجودة واختالقهم أسطورة القاعدة يف داخل أمريكا 
كنا يف زمن السيطرة الكاملة على العقول وقد كتبت هـذه الصـفحات   , قيقة يف أفغانستانوعجزهم عن حماربة القاعدة احل

وقذائف اهلاون واملدافع اإلثيوبية املدعومة من واشنطن واملرضية عنها من قبل األمم املتحدة واملسكوتة عنها من قبل اجلامعـة  
وسقط الكثري من األبرياء مـن نسـاء   , ني حبجة قتلناوتستهدف املدني, العربية كانت تتساقط على مقديشو ويف سوق بكارا

مث تظهر سلطة عبد اهللا يوسف لتخرب , كان األموات كاألغنام وميكن رؤية الدماء يف كل مكان, وأطفال ورجال يف الشوارع
حتدثوا عـن  هم ولكي يغطوا جرائم, رغم أن اهلجوم كان على املدنيني العزل يف السوق, العامل أا قتلت املئات من املسلحني

ال يوجـد يف  , أتعجب فيمن يصدق هؤالءأ, ن كنا كقميص عثمان يف زمننافنح, يف الصومال" أجنيب"مقاتل  4000وجود 
ومن يواجه ويقاتل العدو احملتل يف هذه املرحلة بالذات هم , !فكيف ذه األعداد الضخمة, أخ مهاجر 40الصومال أكثر من 
وحىت الشباب املهـاجرين  , تعيش يف الوهمهي عبد اهللا يوسف ال تريد أن تقبل بالواقع و ولكن سلطات, أبناء الصومل مجيعا

, لقد تركوا الساحة للصـوماليني , تلك املنطقةالذين ظهروا مع الشيخ حسن يف اجلنوب بقيادة األخ عيسى الكيين قد غادروا 
القدمية اليت ألقت السالح أثناء اإلحتالل األممـي   لقد ظهرت اموعة, !وال أدري كيف ال يفهم هؤالء األوضاع يف امليدان

سـبون إىل الفكـر   نظهرت من جديد وهؤالء ي, وانشقوا عن االحتاد وأسسوا مجاعة إمسها اإلعتصام, للصومال يف التسعينات
ذلـك  خنتلف يف هذه املسألة بالذات يف التسعينات وقد ذكرت وكنا , "سلفي جديد", وم العصريسلفي السروري أي باملفه

ومعلومايت تؤكد أن قادـا  , أما اليوم فنرى أم قد أعلنوا تأسيس مجاعة مقاتلة ضد القوات اإلثيوبية وهذا أمر مبشر, سابقا
وكذلك هناك جمموعات متفرقة مـن مجاعـة حركـة    , هم من الشباب القدماء الذين دربناهم يف منطقة لوق يف التسعينات

وهذه اموعات هلا , منصور كمتحدث رمسي هلا وبقيادة األخ آدم عريو والشيخ خمتار األخ أبووقد ظهر , ينالشباب ااهد
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صلة مباشرة بنا حيث شارك هذا األخ يف معارك رمضان عندما اعتدت الواليات املتحدة األمركية على أفغانستان وله عالقة 
  .فكفى كذبا وفجورا وزورا وقتال, ومال حاليافال يود مهاجرين كثر يف الص, وقد دربت الكثري من هؤالء سابقا, جيدة بنا

وهاج األوروبيني بعـد  , ختيل أخي القارئ ما حصل للبوسنة يف التسعينات عندما هوجم األسواق بقذائف الصرب
قتل عشوائي ولكنه ممنهج حملاولة  إنه, هو ما جيري اليوم يف مقديشوكل ما جرى يف البوسنة يف تلك الفترة , فترة من الصمت

وكانت سلطة عبد اهللا يوسف متنع املنظمات اخلريية من إيصال املعونـات  , لرعب وترهيب سكان تلك املدينة اإلسالميةبث ا
إن هذه القذائف هي من , ولو فعل الشباب ذلك مل سكت اإلعالم النفاقي عن التحدث باملوضوع, لالجئني يف أطراف املدينة

وهذه الكلمة , ساة شعب مسلم ال جيد قوت يومه ولكنه يشهد بال إله إال اهللامأ, هدايا الواليات املتحدة للشعب يف مقديشو
, إذا طبقت بوقوف أي مسلم من أجل حقه ومقاومة من يغزو بالده كانت كفيلة بأن يصنف ذلك املسلم أنه اإلرهايب الكبري

لقـد  , ال تتعجب وتظن أنين مبـالغ , )يدوما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلم(, وهذا هو الذنب األعظم يف زمننا
وإذا حتولت الكلمـة إىل منـهج حيـاة    , وكان الغرب راضي عن ذلك, كانت هذه الكلمة تقال باأللسنة وتكفر باألعمال

  . ضة تلك الكلمةريتدخل الغرب بقوة احلديد ملنع ذلك ومعا, وتضامن وتشريع ونصرة
فقد تدخل الغرب الكافر وعلى رأسها الواليات املتحدة يف تذليل , لذا مل تكن املأساة اإلسالميني يف الصومال فقط

وهؤالء بدال أن يعطوا األومسة لشـجاعتهم  , املئات من ااهدين العرب الذين ناصروا إخوام يف البوسنة أثناء التطهري العرقي
قاالت العشوائية وجهود تفريقهم عـن  فقد شهدنا اإلعت, طالتهم يد الظلم والعدوان الغريب, ووقوفهم ضد العنصرية الصربية

لقـد سـلم   , تلك الدول اليت هلا جتارب سوداء يف التعامل مع املسلمني, وسلم العشرات منهم إىل دوهلم, زوجام وأوالدهم
كانت هذه الدولة املسلمة هي الرائدة يف فن تعذيب اإلسالميني وميشـهم وبـث   , !بعضهم إىل تونس وما أدراك ما تونس

تونس كانت الرائدة يف جمـال  , ب حوهلم وحماولة منعهم يف اإلشتراك يف أي نشاطات سياسية يف البلد مبئات احلججاألكاذي
, سنة سـيتغري الوضـع إىل أحسـن    200ألنين أعلم أن بعد , إنين أتكلم ذا األمر وأشعر باملرارة, تعذيب إخواننا املسلمني

فتشكرون على النعمـة  , طهدون ومستضعفون ومتهمون قبل أن حناكمولكنكم ستعلمون حقيقة ما جرى لنا وكيف كنا مض
واعلموا أننا سعينا جاهدين الجياد تلك الدولة لكي يـنعم العـامل بعـدل    , اليت أنتم فيها إن كنتم يف أي دولة إسالمية آمنة

  . اإلسالم
يات املتحدة والغرب األورويب يف من مأساة املسلمني يف زمننا هي توافق الدول اإلسالمية العربية والعجمية مع الوال

كل ملك يهـتم بالقطعـة   , وهذا ما كنا نسميه ملوك الطوائف, تصفية أي مشروع إسالمي حقيقي سيكون منافسا للغرب
كانـت  , وهذا ما كنا نشهده خبصوص أزمة إيران يف األلفية الثالثـة , األرضية اليت رمست له من قبل الفرنسيني والربيطانيني

ويف نفس الوقت كانـت هنـاك دولـة    , بكل ما أويت من قوة يف حتطيم معنويات املسلمني ومنع أي تقدم هلم أمريكا حتاول
ومن غبائهم أم أسسـوا دولـة العـراق    , إسالمية أخرى تنعم ألا حتت تصرف الواليات األمريكية وهي مملكة آل سعود

هـل  , لذا نتسـاءل , ج رجال بغداد اجلدد عن رجال طهرانوال خيتلف , اجلديدة ورجاهلا كلهم من أتباع املرشد اإليراين
فمنذ إعالنه للحرب تزايد نشاط اإلسالميني أو ما يسميه , أو تقوية اإلرهاب؟! هدف بوش احلقيقي هو احلرب على اإلرهاب

ت تارخييا يف وحققت حزب اهللا جناحا, وقويت إيران وازدادت القاعدة قوة وتنظيما بفضل اهللا, يف كل مكان) إرهابيني(هو 
لقد بادأنا , )وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم(, وما جيهله بوش أنه أفادنا كثريا مما أضرنا, صراعها مع العدو الصهيوين

فقد كان ذلك سببا رئيسيا لسقوط , اهلالك ولكن تبني لنا فيما بعد أا حكمة اهللا وظننا أنه, وفتح السجون من أجلناباحلرب 
يادة الكراهية هلا وتراجع احلريات فيها إىل األبد وقد شهدنا أمرا عجيبا يف أواخر أيامه فقد تدهور اإلقتصـاد  هيبة أمريكا وز

, وكل هذه مؤشرات إىل أن سياساته كانت فاشلة متاما, دوالر 140األمريكي إىل اهلاوية ووصل برميل النفط يف عهده إىل 
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واحلمد هللا الذي , ور الشر سابقاام بيونغ يانغ وهو من وضعه يف خانة دول حموأراد أن يستدرك األمر عندما بدأ بالتقارب لنظ
أبقانا أحياء لنرى فشل هذا الرئيس وأسأله أن ميكننا من رؤيته وهو يغادر البيت األسود دون حتقيق أي جناحـات ودون أن  

اجلـزء  مية وحينها سأكتفي من كتابة هذا يصل إىل شيخنا وال إىل أمري املؤمنني ألن ذلك سيكون النجاح الكبري لألمة اإلسال
) إسرائيل(لقد عشنا يف زمن الذل واهلوان وحىت الطائرات احلربية التابعة لقوات الدول اإلسالمية القريبة من  ,من الكتابالثاين 

ال لرفض ما مل يكن هناك جم, كنا يف زمن توزيع الدميوقراطية بالقوة, كانت حتت تصرف الغربيني لكي ال تسبب مشاكل هلا
ومل تكن هناك أي جتربة إسـالمية  , لقد أعطوا احلق ألنفسهم يف نشر أفكارهم ومنعوا املسلمني من فعل ذلك, يريده الغرب
فقد جنحت كلها ولكن وبسبب خوف أمريكا وحلفاءها من اإلسالم مت تصفية تلـك التجـارب وإفشـاهلا    , فاشلة يف زمننا

كما جنحت جتربة طالبان جناحا كبرية وأغضبت الكفار , ي ناجحة وحنمد اهللا على ذلكوبقيت جتربة إيران شاخمة وه, بالقوة
كما جنحت جتربة حزب اهللا يف لبنـان  , أما جتربة محاس فقد جنحت وكان الغرب خيطط لتصفيتها بكل الوسائل, ومت إفشاهلا

قبل كل هذه التجارب املعاصـرة فقـد   و. رغم أن الغربيني وضعوا جناحها العسكري ضمن احلركات اإلرهابية كما يقولون
جنحت جتارب القرن السابق عندما لعب املسلمون دورا رئيسيا يف إاء احلرب الباردة ومت تفكيك اإلحتاد السـوفييت بسـبب   

وال ننسى جتربة البوسنة فهي من أحلى التجارب املسلمني ومل تتأخر أمريكـا والغـرب يف التـدخل    , ضعفها يف أفغانستان
أما آخر التجارب اإلسالمية الـيت  , وهناك جتربة جديدة يف وزيرستان ونسأل اهللا أن تنجح وتنجوا من كيد الغرب, لتصفيتها

لقد شهد العامل كيف أن أبنـاء الصـومال مـن    , متت تصفيتها وهي مازلت قائمة فهي جتربة احملاكم اإلسالمية يف الصومال
ولكن الصقر األسود الضار مل يكن لريضى بأن يكون هناك مسكة تسـبح  , داملسلمني استطاعوا أن جيلبوا السالم واألمن للبال

هل هذا من , ختيل أن تدمر قرى باسم شخص, وهكذا كانت املدن والدول تدمر باسم بضع أفراد فقط, بسالم يف مياه هادئة
, خارجي, ضال, وام أنه رجعيمل يترك مسلم يؤمن باهللا أنه القوى والواحد وجيب عبادته دون تدخل املتدخلني إال , احلق؟
ختيل كيف أن شخص حيمل ال إله إال اهللا يف صدره وليس معه قنابـل نوويـة   , مضر باملصاحل القومية واألمنية للدول, إرهايب

أال ترى كيف زين الشيطان بالباطل هلؤالء الكفار املعتدين ومن , يوصف بأنه خطر على األمن القومي للدول, سامة ومدمرة
هل نسى هؤالء أم من اعتدوا علينا وأسقطوا الدولة اإلسالمية يف بداية , م من حكام املسلمني والعرب املنبطحني؟كان معه

وما جهلوه أن اإلسالم ظل شاخما ودخل يف دين اهللا بعـد  , القرن العشرين ورزعوا كيانا صهيونيا خطريا يف قلب مقدساتنا؟
فاإلسالم أصبح ومنـذ سـنة   , الكافرة دون إستخدام سيف وال قوة كما يزعموناإلستعمار أفواجا أوفواجا من أبناء الدول 

, فقد اختاروا اإلسالم دون إجبار, هل استخدم السيف يف ذلك؟ اجلواب واضح, م أسرع دين ينتشر يف مجيع القارات1934
ت التبشـرية يف إقنـاع النـاس    أما الصليبية فقد دخلت أفريقيا باستخدام الفقر واحتياج الناس ومع ذلك تفشل هذه املنظما

  .بنشاطتها الدينية
ختيل بقرية صغرية يف وسط غابات أفريقيا وال يعرف عنها أحد مـن  , لقد عشنا يف زمن املآسي وكانت غري معقولة

فتصبح يف ليلة وضحاها من أشهر القرى يف العامل والسبب هو وجود شخص حيمل يف صدره ال إلـه إال اهللا ويقـاوم   , البشر
كنا , فتتسارع اإلذاعات واحملطات والقنوات إىل التكلم باألكاذيب دون التريث والتثبت مبا يريده العدو, لني يف تلك القريةاحملت

ختيل السفر املتواصل ملدة ثالثة أيام دون أكل مث جيد , زمن السجن الكبري اجلهنمي املسمى غوانتنامو, يف زمن العوملة واإلعالم
وإذا طلب من احلارس أي مساعدة سـيتلقى  , فال ميكنه أن يتحدث مع نفسه, هي أقرب وأشبه للقرباملسلم نفسه يف زنزانة 

فهناك أشدها وهي إهانة كتاب اهللا أمام أعني املسلمني وتعريتهم ليل ار أمام , وهي واهللا ال توصف بالكتابة, أشد العقوبات
مث يهيئون للمساجني جـو  , عورات املسلمني لتحطيم معناويام مث يدخلون تلك األنبابيب أكرمكم اهللا يف, النساء الفاسقات

املعارك فينقل األسرى إىل مناطق مظلمة ويغطون باملناشف ويربطون وتكون رؤسهم حتت وأرجلهم فوق ويصب املياه علـى  
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ليت تفقد اإلنسـان  وال ننسى تلك العقاقري ا, تلك املناشف الىت تغطي وجههم لكي يشعروا بالغرق أو اإلختناق وما إىل ذلك
وتبدأ مسرحية اإلغـراء مث  , مث يأتون بنساءهم الفاسقات املفسدات الكافرات أمام رجال الطهارة, القوة وتبقيه كاجلثة اهلامدة

أهذا يعقل يا أمة حممد صلى اهللا عليه , يتجرأن حبمل املصاحف أمام أعني األسرى وأيديهن تقطر دما من دماء طمثهن النجسة
كتبته ليس تأليفا بل حقائق واقعية وهذا ما كان حيصل يف سجن غوانتامو األمريكية ويف سجن أبـو غريـب    وسلم؟ كل ما

األمريكية اليت تقع يف العراق وسجن بغرام األمريكية يف أفغانستان وسجون أخرى سرية يف شرق أفريقيا ويف دول إسـالمية  
وال ننسـى تلـك   , مملكة آل سعود وال يعرف ما جيري هنـاك  ئر وتلك اليت تقع يف الصحاري يفاكاملغرب واألردن واجلز

وختيل أن خيتار الشباب املسلم , السجون العائمة اليت تقع على السفن وال يستطع أحد أن يعرف مكاا بالضبط ألا متحركة
ج؟ اجلواب هو أن ما حيصـل  ملاذا وصل الشباب إىل هذه النتائ, البقاء يف السجون األمريكية اجلهنمية بدال من إرساله إىل بلده

يف غوانتنامو ميكن معرفته ولو بعد حني أما ما حيصل يف السجون الدول اإلسالمية التابعة للغرب فال أحد يعرف مـا جيـري   
وهناك بعض املماراسات النفسية لتحطيم معنويات العائدين إىل بالدهم فقد علمنا أن الشباب الـذين  , هناك وال الغرب نفسه

وأقصد هنا أن التربأ من اجلهاد وفكرة نصرة املسلم يف , واتنامو إىل بالد احلرمني يطلب منهم التربأ من أفكارهميرجعون من غ
, وكأنه من حيمى دولة بين صهيون, وكأنه من مكّن الغرب يف بالدنا, والتربأ من الشيخ أسامة وكأنه فرعون األمة, أي مكان

وإذا رفض الشاب تلـك  , نه من يتاجر بدماء املقاومة اإلسالمية يف كل مكانوكأ, وكأنه من يلعب خبريات ونفط املسلمني
يا أحفادي وأبناءي ويا قراء هذه الصفحات إنين ال أحتدث عن هـذه  . املطالب فسوف يشهد ما مل تشهد عيناه يف غوانتنامو

الصفح كلها من فضائل الرجال فالصلح خري والعفو و, األمور كي تنتقموا من هذه احلكومات إن كانت متواجدة يف زمنكم
ولكن حتدثت عن هذه التجاوزات لكي تـدركوا كيـف عـان    , ورمبا أصبح وضعكم أفضل من وضعنا, ودليل علو مهتهم

  . أجدادكم وأباءكم من أجل هذا الدين
, التعذيب النفسي وهذا اختراع شـيطاين , ومن األساليب املؤملة اليت استخدمت يف احلرب على ما يسمى باإلرهاب

, فتقتحم البيوت يف الليل وتنتهك حرمات املسلمني ويفزع األوالد, وتبدأ عملية التعذيب بتفريق املرأة املسلمة بزوجها بالقوة
مث يظهر بعد شهور أنه سجني لـدى  , فيعتقل الوالد املسلم دون رجعة ودون إخبار زوجته عن السبب وال عن مكان وجوده

رغم أن اإلنسان قد وصل , كنا نعيش يف زمن اجلهل والشر, غوانتامو وأخواا يف بالدنا القوات األمريكة وموجود يف غيابات
رغم أن اإلنسان استطاع أن يتحدى كل الصعوبات خللق حياة الرفاهية فقد وصل األمر يف , إىل املريخ بعقله وهو على األرض

يشتري عطر من الواليات املتحدة بعد مشـه عـرب    فيمكن ألي شخص أن, زمننا بأن نشم الروائح عرب األجهزة اإلليكترونية
كما أن الشخص ميكن أن يظهر يف عدة أمـاكن يف وقـت   , جلهاز اإلليكتروين وهو مقيم أثناء الشراء يف بالد احلرمني مثال

 كأن يكون الطبيب بشخصه وروحه يف مكة مث يظهر بصـورته , عرب األلياف الزجاجية من تكنولوجية ثالثية األبعاد, واحد
اجلهـل   ومع كل هذه التقدم كنا نعيش يف زمـن , احلقيقة املتحركة يف املدينة لتأدية عملية جراحية وتقدمي النصائح للمرضى

وعندما أقـول  , طرته وأرضه وبدال من إصالح األرض جتاوزوها وأرادوا الذهاب للعيش يف املريخاملركب فقد دمر اإلنسان ف
دون حياء بل حبماية من القوانني , وصل األمر إىل تزاوج الرجال بالرجال والنساء بالنساءأننا كنا يف زمن اجلهل ال أبالغ فقد 

فتخيل أن يأيت اللـوطي والسـحقية إىل الـدول    , والذين فعلوا ذلك كانوا أسياد على قادتنا وحكام دول اإلسالم, الوضعية
ء املثليني من أبناء الغرب هم من تفننوا يف تعذيب أبناء أمة هؤال, ماذا كنا ننتظر من اهللا, اإلسالمية لكي يعطوا األوامر حلكامها

ختيل من خيرج األفالم اليت تشك يف وجود اهللا , ختيل أصحاب اللواط والسحاق وال مباالة وهم حيكمون العامل, ال إله إال اهللا
ن يقررون من هو الصاحل ومن هؤالء هم م, الذي يظهر اإلحلاد بشكل واضح, )البوصلة الذهبية(جل جالله وأخره كان فيلم 

واألمر املدهش أن ترى بعـض مـن   , هل سيبقى هناك فضيلة؟, ماذا تريد أن يبقى يف عامل حيكم من قبل هؤالء, هو الطاحل



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
363  

 

 War against Islam                                    363الحرب على اإلسالم                                                    
 

وتشهد هذه األفالم رواجا يف األسواق العربية وتفـتح دور  , األفالم اليت تشوه مسعة املسلم بشكل عام والعرب ببشكل خاص
واملمثلـة  , املمثل األسـود ) جيمي فوكس(ومثّل , )كينغ دوم-اململكة(ه الكوارث كان يف فيلم آخر هذ, االسينما ملشاهد

اليت متثل األفالم اجلاسوسية الدعائية لترسيخ هيمنة األمريكان على األرض وإحباط عزائم أبناء أمة احلق ) جينفر غريىن(البيضاء 
يلم الذي يروي قصة ذهاب املباحث األمريكية إىل بالد احلرمني يف مهمة البحث عن هذا املمثالن مثال يف هذا الف, يف املقاومة

ولكـن ال  , والفيلم يتحدث عن فترة األخ الشهيد مقرن بصفة عامـة , أسباب مقتل أحد اجلواسيس األمركني يف السعودية
تشـويه مسعـة العـرب سـريى     ولكن من ميعن يف جمريات األمور وحقائق هؤالء الصهاينة يف , يتطرق لألمر بشكل خاص

, وا م وكانوا أعـداءا هلـم  فقد أظهر املخرج بأن كل العرب يف بالد احلرمني مل يتعاونوا مع األمريكان ومل يرحب, العجائب
وحىت الشرطة والقوات اخلاصة السعودية كانت مشتبهة من قبل املباحث األمريكية اليت ال زم أبـدا يف  , هكذا حيكي املخرج

كانت هناك مشاهد عجيبة حيث املرأة البيضاء , د شوهوا كل سعودي ومع ذلك مت عرض الفيلم يف بالد احلرمنيلق, نظرهم
ظن , وكأن الرجل العريب املسلم ال يساوي شيئا, اليت ال تقهر تقتل العريب املسلم صاحب العمامة عندما تغزر سكينا يف صدره

كان هناك شخص واحد , ل ما هو إسالمي وعريب وسعودي ويا للعارآل سعود أن الفيلم ضد اإلرهاب ولكن الفيلم ضد ك
وبسبب أنه يتبع الطريقة األمريكية يف إتباع األوامر فقد أظهروه أنه , وكان حيمل إسم غازي, فقط هو املقبول لدى األمريكان

ولكن الذي يفهم عالقة آل , أناس يسمعون وينفذون دون طرح األسئلة, ه األمريكان دائمااوهذا ما ير, بطل ألنه خملص هلم
ولكننـا  , فعالقة مملكة آل سعود باألمريكان متينة وقدمية جـدا , سعود واألمريكان سيعلم أن الفيلم ذهب بعيد عن احلقيقة

فكل مشكلة استعصت عليهم يف الواقع يلجأون إىل تطبيقها وحلها عن , تعودنا من األمريكان دائما بأن يصنعوا أفالم عكسية
وغريها من األفالم اليت تصور الرجل ) قندهار(و) السياج(و, )بالك هوك(و, )كوماندو(و, )رامبو(فقد رأينا , ليوودطريق اهلو

فنحن نقاتلهم وننازهلم يف كـل امليـادين   , ولكن احلقيقة والواقع يثبت أم أجنب من الفريان, األبيض األمريكي أنه ال يقهر
وهم اليوم يلقون الويالت , م1994لقد هزمناهم يف الصومال سنة , يبكون كالنساءوعندما ال تكون الكامريات جبابنهم فهم 

فال يهمنا إن كان بعض حكامنا هـم مـن   , أين أبطال هوليوود ليينقذوهم؟, يف أفغانستان والعراق والعامل كله يشهد بذلك
  .يركعون إىل هؤالء بسبب هذه األفالم

فمثال الوثنيني اهلنـدوس عـزو   , ا مهما يف ثقافة الكثري من الشعوبكنا يف زمن السرعة واألفالم كانت تلعب دور
ومل تكن األفالم العربية املصرية وغريها موجهة للـدين بـل   , العامل بأفالمهم الرخيصة واليت تدع إىل الشرك وعبادة األوثان

أما حنن ااهدون فكنا ال , فات املدمرةواجنذب الكثري إىل هذه الثقا, كانت تدمر أخالقيات اتمعات اإلسالمية أكثر مما تبين
نتأثر كثريا بوساوس الشيطان رغم أننا قد تعمقنا يف التعامل مع عصرنا وعشنا مع الناس بأحسن حال دون قبول ماهو غـري  

, يف احملـن  وجيب علينـا الصـرب  , وكنا نعلم بأن اهللا يبتلينا, وكان أملنا التمسك بال إله إال اهللا ألن ا فاز األولون, أخالقي
وقد انـزعج  , وكانوا خيافون من أسرانا يف السجون وهم يعبدون اهللا بشىت الوسائل املتاحة, وبصربنا خاف األعداء منا أكثر

إننـا  . فهؤالء الكفار كانوا يدينون لفروجهم وبطوم وليعاذ باهللا, الكفار كثريا من من إخواننا بسبب صربهم وحبهم لدينهم
وهذه األية , )كتب عليكم اجلهاد وهو كره لكم(د يعلم علم اليقني قبل قدومه للجهاد أن اهللا قد قال نؤكد هنا أن كل جماه

فهناك من يقتل ومن يشرد ومن , ففي اجلهاد جند كل أنواع الكره, الكرمية واضحة جدا ومبينة للطريق الذي سيسلكه ااهد
سر ومن خيطف فيسجن ومن يالحق ويوضع يف الئحة املطلوبني ومن يكون ضحية اازر ومن يقع يف األ, يقصف أثناء نومه

, وكل هذه احملن مر ا حممد صلى اهللا عليه وسلم لذا كان هو أسـوتنا يف صـربنا  , وهناك من يفرق بني أهله لسنوات عدة
على الدرجات لصـربهم  فسالح ااهدون األكرب هو الصرب واملصابرة مث ينالون بصربهم الشهادة يف سبيل اهللا فريتفعون إىل أ

  .ونسأل اهللا أن يوفقنا لكنون ممن صرب يف سبيله آمني
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إنين قد حتدثت عن األخت , لقد بلغ بنا املآسي أن تلد أخواتنا يف الزنزانات اليت ال تتوفر فيها أدىن املتطلبات الطبية
مل نكـن  , "واه أختاه", تلة أعظم من ذلكأما ما كان حيصل يف فلسطني احمل, التونسية اليت ولدت يف السجون اإلثيوبية وغريها

كيف يشعر أحدنا وهو حيج أو يصلى اجلمعة أو يتسكع , ولكن اهللا كان يلقي يف قلوبنا األمل, نستطع أن نتحمل تلك املآسي
غري يف الشوارع ويلعب يف املباحات مث ال يدرك أن هناك املئات من األخوات املسجونات يف فلسطني احملتلة وهن يف أوضاع 

وال يظن أحدكم أن حكام الدول , "كمثل اجلسد الواحد"أين وضع حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم , أين الشعور؟, إنسانية
يف احـدى تلـك   , فقد كانت أجهزا القمعية أكثر قسواة من األعداء األصليني, اإلسالمية كانوا أبرياء من هذه املمارسات
فمـاذا  , لمات يدخلن يف غرف وهن عاريات مث حيضر اإلخوة أمامهن بنفس الوضـع الدول اإلسالمية كانت األخوات املس

لقد تعملوا من سجانيني مسلمني يف مصر واجلزائـر  , يعفلون بنا ما ال خيطر بالبال؟ ان بنا إن كان حكام دولناسيفعل األمريك
وأن ال يستغرب هـؤالء احلكـام   , ع العدوإا مأساة وقد ذكرا ليعلم اجلميع كيف تواطأ هذه األنظمة م, واألردن وتونس

ألن األمر عبارة عـن ردة  , والعلماء الذين ميدحوم ليل ار إذا انتشرت االنفجرات يف كل مكان رغم عدم موافقتنا لذلك
ورة ال وال نرفع السالح على الشعوب املسلمة فإا مقه, أما بالنسبة لنا فسنصرب ونواجه أولئك الذين وراء هذه املصائب, فعل

فنعذر بعضهم وبالذات الذين مل يرفعـوا  , أما احلكام فقد افتعلوا الضعف وزعموا أم ال يستطيعون مواجهة أمريكا, إرادة هلا
أما تلك , رغم أن احلقيقة توضح أن مجاعات مقاومة إسالمية واجهت أمريكا بامكانيات بسيطة جدا, السالح ضدنا يف ذلك

فنسأهلا هل كانت أمريكا معها يف الزنزانات أثناء تعرية أخواتنا وأمهاتنا ونساءنا وبنانتـا  , ذيباحلكومات اليت تفننت يف التع
حماولة إركاع كل من حيلم بأن يتخذ ال إله إال اهللا حممد رسـول اهللا  , لقد كثرت طرق التعذيب واهلدف واحد, وتعذيبهن؟
  .منهج حياة

إن (فهو القائـل  , ألننا كنا على علم اليقني أن فرج اهللا قريب, اويف مقابل كل هذه اإلبتالءات اليت ال توصف ثبتن
فكلمـا  , وقد تيقنا أننا يف آخر مرحلة من مراحل األساة) مع العسر يسرا(وبني لنا أن , )كنتم تأملون فإهنم يأملون كما تأملون

كنا , )إن اهللا مع الصابرين(تاب اهللا وما كان يصربنا هي تلك الكلمات من ك, يقرب اهللا النصر واليسر, اشتد البالء والعسر
مل خيل بيت يف فلسطني وأفغانستان والعـراق واألوجـادين والصـومال    , لقد تصربنا رغم شدة العذاب, نفرح ألن اهللا معنا

والشيشان وكشمري وغريها من نساء أرامل وثكاىل ويتامى وجرحى وآالف من املشاكل واملصائب اليت أصابت كل أسـرة  
إن أُسـر  , ولكن العجب أن تلك األسر كانت حتيا بإمياا وتتماسك وتزداد حمبة وهذا فضـل مـن اهللا  , اهدرجل مسلم جم

وهذا مـا أخـاف   , فال نشهد أحوال طالق وال مشاكل حياتية وال مشاكل نفسية, املسلمني ااهدين كانت أكثر متاسكا
وجلأنـا إىل اهللا  , النساء يف البيوت دون أزواج بعد أسـرهم لقد صربت , كانت أسر ااهدين من أحنج األسر, األعداء كثريا

, تضامنا وحبا ووفاء وشعور باملسـؤولية , إال أن معظمهن صربن هللا, بالدعاء رغم أن الشرع جييز هلن الزواج بعد مرور سنة
  .وهذا درجة عالية عند اهللا, كل هذه جعلت منهن ملسمات صابرات

وأرادوا التـدخل يف  , مريكية والغرب الكافر كانوا يتدخلون يف شـؤون دولنـا  مل تنتهي مأساتنا ألن الواليات األ
, ولكن تبني هلم أن الشعوب أحبوا الديكتاتوريني أكثر من احملتلني, الشؤون السورية بأي وسيلة لتخريبها بعد أن خربوا العراق

ستتغري األحوال إىل أحسن عما قريب إن شاء واحلمدهللا فهناك فجر جديد سيظهر قريبا و, لقد وضعنا الغرب يف كال األمرين
كل املؤشرات توحي أن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ستنجو من هذه العاصفة وسترصو سفن احلق والعدالة يف مرافـئ  , اهللا

أ علـى  مرت سنة كاملة منذ افتراقي بزوجيت وأوالدي ومل أجـر , عندما, إلزدهار إن شاء اهللاهادئة ومليئة باحملبة والتقدم وا
وأسأل اهللا أن يصربها ويرزقها رزقا طيبـا  , إن أمريكا كانت جاهزة لتؤذي أي من البشر بسببنا, ألال أوذيهم, االتصال م

  .آمني, حسنا ويهدي أوالدها إىل سواء الصراط
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زعم مشـرف  , م2007-12-15ففي تاريخ , سأنتقل اآلن إىل الباكستان والتحدث عن مأساة أخرى تقع هناك
أنظمة مشولية تفرض حالة الطوارئ كلمـا  , وهذه هي املأساة حد ذاا, ع حالة الطوارئ يف بالد املسلمني يف باكستانأنه رف

وزعـم أن  , أما بالنسبة لنا فنحن ومشرف يف حالة طوارئ مستمرة إىل أن يرحل إن شاء اهللا, شعرت أن الشعوب ال تريدها
لقد تصاعدت العمليـات يف  , وهذا كذب وافتراء على الشعب الباكستاين, ةهو استقرار احلالة األميني, سبب رفعه للطوارئ

فكيـف  , ويف هذا اليوم بالذات كانت هناك تفجريات استهدفت اجليش الباكستان بالقرب من إسالم آبـاد , وادي سوات
ح ذو حـدين لكـي   إننا نعلم ومنذ البداية أنه يستخدم حالة الطوارئ كسال, !يكذب على الناس خبصوص اإلستقرار األمين
وهذا ما حصل , وسينصب قضاة تابعني له كما يفعل إخوانه احلكام يف كل مكان, يركع ويسكت القضاء ويعزل من يعارضه

وعمليا كانت احلالة قائمة فهناك املئات من املتاريس واحلواجز اليت , فقد رفعت حالة الطوائ باألقوال, بالضبط بعد عدة أيام
لكي يكسب بعض التعاطف مع الشعب بدأ يتحدث أنه سريد على أي حماولـة هنديـة أو غربيـة    و, متأل شوارع العاصمة

ال حيـي وال  , إن هذا السالح هو صم بكـم , هل هو وقواته يعبدون السالح النووي؟, تستهدف املواقع النووية الباكستانية
ا جبهة واحدة يف الباكستان قبـل أن يتوجهـوا   لذا جيب أن يراجعوا أنفسهم ويتقربوا إىل اهللا وإىل شعوم لكي يبنو, مييت

ينبغي على املسلم أن يضـع اهللا يف  , !أليس هذا من العجب, ماذا سيعمل هؤالء ضد أمريكا وهم من خدمها؟, ملواجهة العامل
ملئـات إىل  أما من يهاجم املساجد ويقتل األبرياء وينفي ا, ويرعى مشاعر املسلمني وال يتهاون معهم وال مع مقدسام, األمام

مث يتحدث فجأة عن رد قوي ملن يهاجم السالح النووي الباكستاين فهذا هراء واستهزاء بـدماء  , غوانتنامو وغريها بال مباالة
إم ال يهتمون , !فيكف بضرب سالح نووي, إن قتل املسلم االواحد بتعمد أكرب عند اهللا من هدم الكبعة الشريفة, املسلمني

, ال إىل هـؤالء وال إىل هـؤالء  , هؤالء احلكام الذين ال يفهمون دين اهللا تراهم تـائهني , اسيهم فقطبدماء املسلمني بل بكر
كما يعلمون جيدا أم قد نصبوا العداوة للدين , حىت ينسلخوا من دينهم, يعلمون علم اليقني أن أمريكا لن ترضى عنهم أبدا

إن مشرف , وأمثال هؤالء تكون ايتهم دائما مؤملة, ) إىل هؤالءال إىل هؤالء وال, مذبذبني بني ذلك(, وللشعب الباكستاين
إنه قد وضع نفسه يف الصف األول حملاربة , يعلم علم اليقني أن أيامه قد اقترب وال يهمنا إنه نزع بدلته العسكرية أو مل يرتعها

  .فكما تدين تدان, ااهدين يف سبيل اهللا وسوف ال يترك لكي ينجو بأفعاله
كانت القـوات  , م2007-12-16أساة أخرى للمسلمني ويف هذه املرة يف أوروبا احلضارية ففي تاريخ وقعت م

فمنذ غزو العراق وانشغال العامل بالدمار العراقي انفرد الـروس  , الروسية تعيث يف األرض فسادا يف غروزين اجلرحية واملنسية
وسعى بوتني إىل حتسني عالقته مع محاس ومع املـؤمتر  , سالميبذالك الشعب واتبعوا استراتيجية عزل غروزين عن حميطها اإل

كما مل يسطع عباس , ع محاس وغريها من تغطية أخطاء الروسيلن تسط, وظن أن ذلك سيشفعه لدى بليون مسلم, اإلسالمي
نسى العامل لقد , مسهم وحنن حنسن الظن حبماسلن نقبل بأي أحد يسعى للتالعب مبشاعر املسلمني با, تغطية أخطاء الصهاينة

فال تقارن الوحشية السوفيتية على املسلمني مبـا حيصـل   , مجيعا اهلمجية الروسية وهي أقسى من اهلمجية األوروبية األمريكية
فقوات الغرب أخف على املسلمني من القوات الروسية والسبب أن حكومات الغرب ختاف من , اليوم يف العراق وأفغانستان
ورغم ذلك ال ننسى أن قوات الناتو تقتل , كما أن اإلعالم احلر ينتشر يف كل مدن الغرب, ؤساءهاشعوا فهي تقرر مصري ر

لقد انشغل العامل بالقضية العراقية وانفرد بوتن بعضـالته  , األبرياء يف أفغانستان والعراق وفلسطني وارمني ال حياكمون أبدا
أما , شرعية وكانت هناك دولة غربية عدة تسانده قبل مسألة العراقالذي اعترب مناضال من أجل حقوقه ال, للشعب الشيشاين

وهناك دول إسالمية متنع أشـرطة اجلهـاد   , أصبح هؤالء من ضمن أعداء األمن العاملي, اليوم وبسبب احلرب على اإلرهاب
وقعت املصيبة , "يا حسرتا", ومينع األئمة من الدعاء العلين ألهل الشيشان وغريهم, الشيشاين وجترم من ميتلك مثل تلك املواد

عندما هامجت القوات الروسية شقة يف ضواحي غروزين وطلبت من الشباب األسود االستسالم ولكن من يعرف التعذيب يف 
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بل , إننا ال نسعى إىل األسر, وهي أمسى أمانينا, يفضل الشهادة يف سبيل اهللا, السجون السرية الغربية والعاملية والروسية بالذات
رمة  ماملقاومـة يف الشيشـان مسـت    نوهذه احلادثة أشعرتنا أ, ال جمال لالستسالم ملن ال حيترم إنسانيتنا, ادة يف سبيل اهللالشه

وال خيفى على أحد تراجع املقاومة بعد مقتل معظم القادة العظام أمثال احلطاب وبسـايف  , بأولئك الرجال األشداء الصابرين
ومع ذلك يظهر من يوقظ اهلمم وينقذ أطفال ونساء , بح هناك فراغ كبري يف الشيشانوأص, ومسخدوف وأبو الوليد وغريهم

ورجال وشيوخ الشيشان املنسيني من قبل الدول اإلسالمية اليت انشغلت بأموال عائدات النفط وبناء األبراج الطويلة واملـدن  
هلوا شعوب إسـالمية يف الصـومال والشيشـان    جتا, )مث لتسألن يومئذ عن النعيم(, ونسيان اآلالف من اجلياع, الترفيهية
حيث ميوت املسلم جوعا وعطشا وقهرا حتت ظل اإلحتالل وأموال نفط أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم تبـذل يف  , وكشمري

وكل , بناء مدن ثلجية يف الصحراء وأخرى تبذل يف طحن األطعمة لكي تستخدم يف املعجونات والوقود ويف تغذية األجسام
مث يشكو قادة العامل من , ونسأل اهللا أن ال يعذبنا بسبب ذنوبنا, يه بصرية يعلم علم اليقني أن هناك خطأ ما يف عاملنامنصف لد

ظهر الفساد يف الرب والبحر مبـا كسـبت أيـدي    (الغالء واألمراض وكأم أبرياء مما يفعلون وصدق اهللا العظيم حني قال 
  ).الناس

  اإلعتقاالت يف كينيا
  

لقد اقتـرب  , فقد كانت كينيا على وشك التحول إما إىل وضع حسن أو أسوء مما هي اآلن, قرن األفريقيأما يف ال
ولكن , من األصوات% 48وكانت استطالعات الرأي مجيعا تؤكد بأن أودينغا سيفوز بأكثر من , موعد االنتخابات الرئاسية

فقبيلة كيباكي لن ترضى بسهولة ألنه األكرب , امية إن حصل ذلكالكثري من املتابعني للشأن الكيين ختوفوا من العمليات االنتق
ومل تكن هذه االنتخابات هي اليت تشغل بالنا . ويمن على األقتصاد واإلعالم وتتخيل أا أوىل باحلكم من غريها من القبائل

ـ  , فهناك موضوع اإلرهاب دما يقتـرب أي موعـد   فقد تفننت احلكومات مبن فيها الغربية يف فن التخويف باإلرهـاب عن
وقد انتبهنا إىل حماولة السلطات الكينية اللعب بورقة اإلرهاب لكي تلصق بعض ـم  , لالنتخابات لكي يربروا كل جرائمهم

, فهو نذر نفسه ضد اإلسالم, وهذه التهم والتجاوزات جعلت من كيباكي العدو األول للجالية اإلسالمية, للمسلمني األبرياء
ولفقت هلـم قصـص   , )هالرنغام(و, )إيس ليي(اإلرهاب يف ضواحية  شابا صوماليا بتهمة 30ة أكثر من لقد اعتقلت الشرط

وهذه االعتقاالت كانت تسري منذ أكتوبر ولكن احلكومة سكتت ومل خترب , وأكاذيب وبينت أا وجدت حبوزم قنابل يدوية
أصول صومالية يتاجرون بالسالح وليس هلم دخل فيما يسمى فالكل يعلم أن هناك مهربني كينيني من , املسلمني حبقيقة القصة

أما اليوم ومـع اقتـراب   , إن كانوا إرهابيني أم من التجار؟, ومل تبني السلطة للشعب حقيقتهم, بل جتار للسالح, باإلرهاب
ه القمعيـة ضـد   موعد االنتخابات ومن أجل إرضاء األمريكان الذين سئموا من سياسة كيباكي القبلية رغم رضاهم بسياسات

فقامت السلطات بشن عملية كـبرية يف  , إال أن السفري األمريكي أراد من احلكومة أن تستفز املسلمني بذلك امللف, املسلمني
حيث حتاول الشرطة فك ملف فتحصل العمليات تشبه القصص البوليسية  وهذه, كل ضواحية ممباسا واعتقلوا الكثري من الناس

وهي من ) نيايل(ا قام بعض اللصوص خبطف باص للسياح األجانب وسرقوا أمتعتهم يف منطقة وبدأت عندم. على ملف آخر
فبدأت الشرطة مبطاردة هؤالء وقامت بتفعيل النقاط التفتيشية يف كل مداخل ممباسا وأعلنت , أمن األحياء يف الساحلأمجل وأ

أثنـاء كـل هـذه    , إستنفار عام للجهاز األمنعن إجراءات أمنية مشددة ونصبت املتاريس ووزعت الدوريات وأعلنت عن 
فقد مت توقيـف تلـك   , التحركات كان هناك أحد إخواننا املسافرين بالباصات املتجهة إىل نريويب فريوي لنا قصة تلك الليلة

فرتع قبعته ووضعها يف جيب املقعد وقـد ظهـر فيـه    , فارتبك ذلك املسافر, الرحلة وطلب من الركاب اخلروج من احلافلة
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ويف أثناء التفتيش طلب الشاب املسـافر  , مل يعريوا على شيئ ألا مل تدققوبعد أن فتشتهم الشرطة , للتفتيش فرتل, إلرتباكا
فقد تأخر عن العـودة  , ما عدا شاب واحد, ورجع مجيع الركاب إىل الباص, اإلذن من مساعدي السائق للذهاب إىل اخلالء

, أحد إخواننا املسافرين يف تلك الرحلة أمر الشاب املرتبك والذي اختفى دون رجعـة  وقد الحظ, ومل يرجع بتاتا إىل احلافلة
جـد قبعـة   وأثناء سري احلافلة دقق مساعد السائق يف مقعد الشاب الغائب فو, وبعد فترة انتظار قرر السائق بأن يتحرك دونه
فارتبك السائق , إىل السائق وأخربه مبا حصلوقد أصيب بالفزع واهلسترييا فأسرع , بداخلها مسدس من نوع مكاروف وقنبلة

فأسرع باحلافلة وكاد أن يقتـل النـاس   , أكثر فقرر أن يعيد الباص إىل حمطة التفتيش األوىل لكي يطلع الشرطة على املسدس
وىل عن فزعت األخرية وخافت ألا فشلت يف املرة األ, وعندما وصل يف احملطة وأخرب الشرطة باألمر, بسبب سرعته اجلنونية
وقامت بإخراج جيمع الركاب من جديـد وبسـرعة   , وخافت بأن يكون صاحب املسدس بداخلها, كشفه بسبب اإلمهال

وبقيت حقيبة واحدة وتبني أا تابعة لصاحب املسدس وهو الشاب الـذي ذهـب إىل   , وطلبت من اجلميع الرتول حبقائبهم
أما اآلن فقد وجدت , طة مسدسه يف املرة األوىل وهذا ما مل حيصلاخلالء ومل يعد بسبب اإلرتباك واخلوف بأن تكتشف الشر

وطلبت الشرطة من السائق املغادرة ومواصلة السفر إىل نريويب بسالم وكان أخونـا  , وحقيبته وفتشتها بدقةالشرطة مسدسه 
  . الراوي بداخلها

وبـدأت  , العناوين الـيت لـديها   بيوت الناس حسب اين حيث بدأت الشرطة مبدامهاتننتقل باملشهد إىل اليوم الث
وزعمت أا حصلت على قنابـل يدويـة أثنـاء     ,)إيس ليي(ونريويب حي , )كيساوين(اإلعتقاالت العشوئية يف ممباسا حي 

ألن الشاب الـذي   السياح فلم تصل الشرطة إليهم وانتبه إخواننا الصومالينيأما اللصوص الذين سرقوا , االعتقاالت العشوائية
وقد هـرب بعـض إخواننـا    , ه العودة إىل أرض اجلهادمهشباب املقاومني يف الصومال وكان اص تبني أنه أحد النزل من الب

وألن الصوماليني متقاربني فيما بينهم , فلن تفرق الشرطة بني مقاوم وغريه, الصوماليني املقيمني يف كينيا ألال تطاهلم يد الظلم
وهذا ما حصل بالضبط فقـد كانـت اإلعتقـاالت    , التاجر أو الشخص العاديفلن تسطع الشرطة أن متيز بني من يقاوم أو 

كمـا  , والذي حكى لنا هذه احلكاية هم ممن جنى من االعتقاالت ودخل إيل الصومال بسـالم , عشوائية وطالت أبرياء كثر
, وقد فعل ذلك, ل دون تأخروكاد أن يعتقل فنصحناه فورا باالنتقال إىل الصوما) صاحل نبهان(اقترب األمن الكيين من أخنيا 

وصـاحوا بـأعلى أصـوام    , منددين احلكومة وأفعاهلا, ومل تنتظر اجلموع املسلمة كثرية فقد خرجت وبقوة إىل الشوارع
فهـي مل  , وتبني للناس أن هذا الرئيس أبغض رئيس لدى اجلالية املسـلمة , "وليسقط كيباكي", "أصوات املسلمني ألودينغا"

شاب كيين مغيب يف السجون السرية اإلثيوبية والكينية وترفض حكومة كيباكي أن ختـرب جلـان    30 تنسى هناك  أكثر من
  .آمني, أو يذله يف الدنيا قبل اآلخرة, نسأل اهللا أن يطيح بكل من يكيد لإلسالم واملسلمني, حقوق اإلنسان عن حقيقتهم

  

  مصر واألسرى
  

ومن املفترض أن يلتقي أكثر من مليوين حـاج  , م2007-12-17يوافق , هـ1428كان أول أيام احلج لسنة 
وشهدنا وألول مرة قناة اجلزيرة وهي تغطي مشاعر احلج بعد أن , وقد فرجت العالقة القطرية السعودية, يف مىن ملناجات رم

ـ , رخصت هلا وهذا أمر جيد ومفرح د فيـه  ألن التقارب اإلسالمي مطلوب يف زمن يتقارب فيه األعداء أكثر وأكثر ويتباع
ومن يفهم سياسة القادة القطرين سيعلم أم ممن حيبون مجع مشل الناس وعدم تفرقتهم فقد كانوا مـع  , املسلمني أكثر فأكثر
, وال تعلن عدواة مباشرة ألي جهة مقاومة لألعداء رغم أم يستضيفون أكرب قواعد العسكرية األمريكية, اجلميع يف كل احملن
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وما أفرحين يف هذه السنة هو التقارب اإليراين السعودي فقد دعي . قة وبني حق الشعوب يف املقاومةإال أم يفصلون بني العال
وقد شهدنا حضور , ومل يسبق لرئيس إيران أن دعي لذلك, الرئيس أمحد جناد ألداء احلج رمسيا من قبل امللك عبداهللا آل سعود

وهي ليست عضوا يف جملس اخلليج العريب رغـم  , حضر ممثلون عن اليمن كما, أمحد جناد يف القمة اخلليجية األخرية يف املنامة
ونبني هنا وبكل صراحة أن كل العالقات اليت بنيت علـى  , وفيها احلكمة واإلميان, أا جسم اخلليج العريب وهي اخلليج ذاا

ن اهللا طلب منا أن نتوحد حتت راية ال إلـه  إ, إنه بنيان غري مثبت باإلميان, مبادئ قبلية نتنة أو إقتصادية مهلكة ال تسمر كثريا
كيف يعقل أن اليمن بلد اخلري ليست , فكلها تأيت بعد الوحدة العقدية, إال اهللا وليس من أجل النفط وأثناء الثراء والغىن فقط

هل طلـب  , وحوالسؤال املطر, األسباب واضحة ألا فقرية ومل تتقدم كثريا إقتصاديا ومؤسساتيا, !عضوا يف اجلسم اخلليجي
فقد أمرنا بأن نتعاون على الرب والتقوى , واجلواب كال, اهللا منا أن نتعاون إن كان لدينا الكثري من املال والدخل القومي اجليد؟

لذا جيب أن يراجع املسلمون أنفسهم ويبنوا عالقام على أسس شرعي لكي خيوفوا كل األعداء الطـامعني  , يف كل األحوال
ونريد أن نرى املزيـد مـن التقـارب    , لقد انشرح صدورنا لرؤية التقارب القطري السعودي, الوحدة قوةليخرام ألن يف 

فلتسـقط  , وال نريد أن يكون التقارب مبينا على أسس دول ودويالت من أجل مصاحل إقتصادية حبتة, اإلسالمي-اإلسالمي 
  .القوية إن شاء اهللاسلطة ملوك الطوائف والدوليات ولتعود الوحدة والدولة اإلسالمية 

فقد استجاب اهللا ملاليني املسلمني الذين يدعونه , كان هناك أمر آخر جعلنا نفرح أكثر فأكثر وهو موضوع العنوان
فقـد  , وأراد اهللا أن يرينا مثرة دعاءنا إلخواننا الذين يقبعون يف غياهب السـجون , ليل ار بفك أسر املسلمني يف كل مكان

كي يظهر هنـاك مصـاحلة   , لم مصري كانوا أعضاءا يف مجاعة اجلهاد املصرية وهذا مؤشر جيدأخ مس 200أخلي سبيل 
وال ننسى أن هناك مشاكل كثرية , حقيقية بني سلطات الدول اإلسالمية والشباب املسلم ااهد الذي ال يريد إال اخلري ألمته

وما يشـغل  , دم متكن معظمهم من العمل رغم ثقافتهم العاليةفهناك املراقبة املستمرة ألجهزة األمن هلؤالء وع, ترافق اإلفراج
وأريد أن أذكر كل اإلخـوة الـذين   , بال السلطات هو إمكانية عدوة بعض هؤالء حلمل السالح ضد السلطات من جديد

ة بـأي  عوا على تعهدات مبلئ إرادم وجيب أن ال يغدروا بتلك املصـاحل خرجوا من السجون بعفو أو مبصاحلة بأم قد وقّ
وإذا أرادوا اجلهاد فليسافروا إىل أفغانستان أو الشيشان أو العراق أو الصومال أو األوجادين وغريها من الـدول الـيت   , حجة

جيب أن نكون , أما نقض العهد الذي بينهم وبني السلطات فهذا مؤشر غري جيد يف حقنا وحق اإلسالم, حتتاج إىل ااهدين
قصدت باحلديث عن هذا املوضوع احلساس ألن هناك تقـارير  , )أوفوا بالعهود(د قال اهللا لنا وق, على قدر الكلمة والعهود

وهذا أمر أقلقنـا  , تزعم واهللا أعلم بأن من قام بتفجريات اجلزائر األخري كانوا من املعفيني عنهم وخرجوا مبوجب بند املصاحلة
فال , وهذا ما خنتلف معهم بشأنه, ع السلطات على أا كافرةأما لو كان تعامل هؤالء م, ألن املسلمني على شروطهم, كثريا

إن مثل هذه التصرفات ستعطي مـربرا  , فكيف باملسلم, ينسوا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يغدر بأي كافر أصلي أبدا
سـهم فقـط وال   ملاذ يفكر هؤالء الشباب عـن أنف , للسلطات بتشديد تعاملها مع باقي السجناء وعدم عفوها عن األخرين

وأضرب هلم مثال عن أخ عزيز علينـا  , ملاذا يلجأون إىل عمليات فردية ال تفيد االمة مجيعا؟, يفكرون مبصاحل بقية املسلمني؟
فعندما أفرج عنه يف األردن بعفو ملكي غادر البلد , مجيعا ويزعم شباب املغرب العريب أنه قدوم وهو األخ الشهيد الزرقاوي

لذا من يوقع صلحا مع الناس جيب , ألنه قد قرر أن يستمر يف معادته لسلطة امللك عبداهللا, على األخرين لكي ال يسبب حرج
وهذا ليس صحيحا فالدين أيضا هو , إن هناك الكثري من الناس الذين يظنون أن الدين هو القتال فقط, أن يكون قدر املسؤولية

  .فاق على بعض النقاط فيجب أن ال يكون هناك تصرف معاكس لذلكمادام قد صاحلوا السلطات ومت االت, الوفاء بالعهد
بعد انتهاء مناسك احلج بسالم ظهر لنا أمراء وحكام آل سعود بأكاذيبهم حول حماولة اإلخوة زعزة اإلستقرار أثناء 

أن تظهر هـذه   وال عجب, وقد زعموا أم ألقوا القبض على بعض الشباب املسلم ومل يأتوا بأي برهان يذكر, مراسم احلج
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املربرات يف مناسبات أخرى وبعد عدة أشهر لكي تبقى مسألة اإلرهاب هي الوسيلة األمثل لتخويف الناس وإبعادعهم عـن  
وحنن نعلم أم يستغلون هذه املناسك لبث أفكارهم حول امللكية والوطنية وما إىل ذلك من اخلزعبالت اليت , شباب ااهدين
  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون, ف الوعي اإلسالمي إلقامة مشروع دولة إسالمية موحدة لألمةبسبب ضع, جييدون تسويقها

  

  مصيبة يف الباكستان
  

م كانت هناك حماولة دموية إلغتيال وزير الداخلية الباكستاين األسبق يف عملية خطـرية  2007-12-21يف تاريخ
أظن أن من يقوم مبثل هذه العمليات ليس لـه دخـل بـالفكر    و, وغري مربرة من حيث املوقع وخارجة عن السيطرة املعقولة

فال يعقل بأن يأمر قائد جماهد أو عاملا شابا مسلما بأن يدخل إىل , بل لديه فكر وطين قومي متعصب أو قبلي حلدما, اجلهادي
عابـد فكيـف   وغري مقبول يف شريعتنا ال يف الكنـائس وامل , إنه أمر جنوين ووحشي, مسجد ويفجر نفسه كي يقتل خصمه

وميكـن  , والذي يفهم ويدرس التاريخ القبلي واملذهيب والطائفي الباكستاين سيعلم أن قتل اخلصوم أمر مألوف فيها, باملساجد
وأظن أن الدافع احلقيقي حملاولة إغتيال آفتاب خان هو خـالف  , للعداوة الشخصية أن تؤدي إىل قتل املئات يف بعض األحيان

وهو هـدف للجماعـات اإلسـالمية    , اهدين هم من أرادوا قتله لفعلوا ذلك خارج املسجدفلو كان الشباب ا, شخصي
فمـا ذنـب   , وكانت طريقة التنفيذ فظيعـا , الباكستانية ألنه حارا باستمرار ودون توقف ووضع نفسه يف مرمى ااهدين

, باملفهوم اخلطأ" يبعثون على نيام"فهم حديث إا سياسة , األربعون شخصا واملصلني الذين كانوا يف املسجد أثناء التفجري
إننا ال ننكر أن هذا الوزير له تاريخ أسود فهو من أمر مبهامجة املسجد األمحر وقتل األبرياء فيه وها هو اليوم يهاجم يف داخل 

قل (, بأفعال ارمون فال جيوز االقتداء, وأظن أن الذين حاولوا قتله جيهلون أبسط األحكام الدين اإلسالمي احلنيف, مسجد
فال ينبغي حنـن أن نتـبعهم يف   , إن كانوا مل حيترموا املساجد واقتحموها, )ال تسئلون عما أجرمنا وال نسئل عما تعملون

إن عدم إحترام املساجد من قبل هؤالء املفجرين اجلدد أمر يدع للقلق والريبة وجيعلنا نشـك يف مـن يقـوم ـذه     , أفعاهلم
فـال  , يات االنتحارية يف القارة اهلندية مشهورة وتتقدم النمور التاميل يف هذه العمليات وغريها من الطوائفوالعمل, العلميات

فااهدون ال , يظن من يتهم اإلسالم دون دالئل أن كل علمية تفجريية انتحارية يف الباكستان وغريها هي من صنع ااهدين
وما جيهله املنفذين ملثل هذه العمليات داخل املساجد , ويف أهداف مشروعة ية مشروعةينتحرون بل يعملون عمليات استشهاد
فرمبا يصاب األبرياء وينجو اجلاين وهذا ما حصل بالضبط يف هذه العملية فقـد جنـى   , أن إصابة اهلدف والنصر من عند اهللا

إننا ال نشجع أبدا مثل هـذه العلميـات    ,الوزير وقتل الكثري من املسلمني وحنسبهم شهداء عند اهللا وال نزكي على اهللا أحدا
  .فنحن ليس لنا حسابات شخصية مع أحد بل مشاكلنا مع أنظمة, العشوائية اليت تشوه مسعة هذا الدين

عسـكري   889وقد قتل أكثر مـن  , كانت أواخر السنة امليالدية واهلجرية مليئة باألحداث الدموية يف كل مكان
فقد استوىل ااهـدون علـى   , يف املواجهات اإلليكترونية السنة تقدم تقين واضح ما شهدت هذهك, أمريكي يف هذه السنة

وقد فرحنا عندما , الكثري من املواقع داخل الشبكة العنكبوتية ويديروا بوضوح ويبثون أفكارهم اجلهادية دون خوف من أحد
الت يف القارة وهذا يصب يف مصـلحتنا  علمنا بأن أفريقيا قد حصلت على قمر صناعي خمصص للقارة وهذا سيسهل االتصا

  . كذلك
وقد تـدهورت  , م ويف مثله من السنة الفائتة بدأ االنسحاب الكبري من الصومال2007-12-27إننا يف التاريخ 

األمور يف الصومال وازدادت سوء بسبب تعنت قوات االحتالل اإلثيوبية وعدم قبوهلا اخليار الشعيب الذي يطالبـها بالرحيـل   
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ومل تعد سلطته تسيطر , كما تدهورت صحة عبداهللا يوسف العميل األول للقوات اإلثيوبية يف الصومال, من الصومالالفوري 
وقد شهدنا سقوط الكثري من الواليات يف األقاليم الوسطى على يد إخواننا ااهدين , على الوضع يف معظم مناطق الصومال

ولن تتوقـف  , ة ومشروع املقاومة قائمة وتشن اهلجمات اليومية على األعداءومنذ تركنا مقديشو قبل سن, وهذا أمر مبشر لنا
ماذا حصل للعـدو بعـد سـيطرته علـى     , هذه العمليات حىت يرحل آخر جندي إثيويب من أراضينا اإلسالمية إن شاء اهللا

ادهم األمريكان يف املستنقع اجلواب واضح لقد ارتعب العدو وعلم أنه قد وقع يف املستنقع الصومايل وكما وقع أسي, مقديشو؟
إن , وهذا ليس كالمنا بل هو كالم مجيع اخلـرباء الـدوليني  , ولن خيرج العدو اإلثيويب من الصومال ساملا, األفغاين والعراقي

, بقوة يعين أن إثيوبيا قد سببت لنفسها مشكلة كبرية ستستمر لعدة قرونحركة الشباب بالذات ورجوع احملاكم من جديد و
, وكل قوى املقاومة الصومالية وحركة الشبابدى القريب فسنشهد ترابطا عمليا بني املقاومة اإلثيوبية يف اإلوجادين وعلى امل

ونراه يطلب يوميا من القوات األفريقية التـدخل  , إن العدو يعرف جيدا رغم كربه أنه لن يستطيع أن يركع الشعب الصومايل
مستوصف ومشفى كانت موجودة  70مقديشو واحتالل منازهلم وإغالق أكثر من  ألا ورغم تشريد املاليني يف, للمساعدة

واإلتيان بالباغيات اإلثيوبيات للـرقص  , ورغم إغالق احملطات اإلذاعية واملرئية بالقوة, يف عهد احملاكم وإبقاء على انتني فقط
هذه اجلرائم البشعة الـيت يرتكبـها اإلثيـوبني    ورغم كل , ورغم إعالن األعياد امليالدية الصليبية فيها, والفساد يف مقديشو

ويشهد مجيع , إال أن الروح املعنوي للمقاتلني والشعب الصومايل مازال عاليا جدا, وأنصارهم من قوات سلطة عبداهللا يوسف
ثيوبيا حيـث  ولسنا يف إ, فلن تسطيع إثيوبيا بأن ختفي عدد اجلنود ألن الكامريات يف كل مكان, العامل كيف تسري األمور فيها

لقد شهدنا عمليات ضد هذه اجلرائم وضد الضباط الـذين يقومـون ـا    , يتحكم الديكتاتور زيناوي بكل وسائل اإلعالم
  .إن شاء اهللا, وسوف لن يرتاح بالنا حىت تعود الصومال احلبيب إىل أبناءها املخلصني

ويف هـذا  , ن نعود إليها من جديـد م أما يف هذا التاريخ فهو تاريخ خروجنا من مقديشو قبل أ28-12-2007
مليون ناخب لينتخبوا برملام  14ماليني من أصل  10التاريخ شهدت كينيا انتخابات عامة يف كينيا وقد اصطف أكثر من 

وقد جرت األمور بسالم وانتظر اجلميع ألكثر من ثالثة أيام ليظهر النتائج النهائية الـيت سـتؤدي إىل   , اجلديد ورئيس جديد
ولكن اهللا أراد أن يرتبط هذا التاريخ بالباكستان اليت , ارمة يف دولة كانت تضرب هلا املثل يف أفريقيا كما كنا نتوقعفوضى ع

تشهد تفيجرات واقتتال بني الطوائف املسلمة وتشهد معارك ساخنة بني اجليش وإخواننا املدافعني عن أنفسـهم يف منـاطق   
ات األمور بسرعة عندما ظهرت أنباء عن إغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية األسبق وقد تفاقم الوضع وتغيريت جمري, وزيرستان

وكنت قـد حتـدثت   , فقد استخدم فيها املسدس والتفجري يف آن واحد, يب ناظري بوتو يف عملية عجيبة وغري واضحة املالمح
  .ة اليت استهدفتها يف أكتوبر يف كراتشىخبصوص هذه العمليات اليت يروح ضحيتها الكثري من املسلمني يف احملاولة السابق

كانت الساعة تشري إىل السابعة إال بضعة دقائق حسب التوقيت احمللي ملدينة راولبندي وقبل أذان املغـرب بفتـرة   
قصرية وكانت بناظري قد أمتت مهرجاا االنتخايب وتوجهت بعد ذلك إىل سيارا املصفحة اليت ال تتأثر بالتفجريات الـيت ال  

ان أخرج شخص مسدسـا  املنطقة اليت أقيمت فيها املهرج وأثناء سري السيارة وابتعادها من, يبها مباشرة كما يعلم اجلميعتص
روسي وبدأ بإطالق النار باجتاه بوتو ولكن بشكل غري حرايف فأي خبري يف التحقيقات سيعلم أن الرامـي مل يكـن مـاهرا    

وبعد ثواين وجيزة , سليمة كما أن الناس حوله أعاقوه يف التصويب الصحيح والسالح كان يهتز من يده ألن وضعيته مل تكن
  . وأثناء حماولتها االختباء داخل السيارة فجر شخص من بني احلشود نفسه وقُتلت بوتو على الفور
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  حتليل عن اإلغتيال    
  

حيكم بنفسه ويعرف اجلهة  أطلب منكم العفو ألنين سأحاول حتليل ما جرى يف تلك الواقعة لكي يسيطع القارئ أن
إنين وقبل الغوص يف تفاصيل العميلة أطلب من اهللا أن يغفر للعشـرات مـن املسـلمني    , اليت كانت خلف التفجري واإلغتيال

هنا عدة حماور جيب التطرق إليها . األبرياء الذين قتلوا يف هذه العملية ويتقبلهم من الشهداء ويدخلهم اجلنة بغري حساب آمني
وهذا يعين أن اجلهة املنفذة ستستغل الظـالم  , أوال التوقيت وكما قلت فقد وقعت العملية قبل صالة املغرب بقليل, لنايف حتلي

ثانيا املوقع فقد كانت السيارة بعيـدة عـن مكـان    , لكي تنظف ساحة العملية وإخفاء كل األدلة الالزمة للتحقيق املستقل
ـ خر لألمن الباكستان لكي يباخلطاب واملهراجان وكانت تسري وهذا مربر آ ت أثنـاء سـري   عد نفسه عن العملية حبجة أا مت

ثالثا اإلعالم وقد شهدنا أن اإلعالم الغريب بدأت وبسرعة فائقة برمي اإلامات الزائفـة  , السيارة وبعيدة عن مناطق سيطرته
م تابعني للصهاينة الذين يتاجرون بأرواح وحنن نعذرهم أل, ودون انتظار أي نتائج حتقيق, على القاعدة مباشرة دون أي مربر
كما ال خيفى على أحد أـم يـدعمون   , وألم جيهلون حقيقتنا فيما خيص أرواح الناس, الناس ويزيفون التاريخ ملصلحتهم

احلـرب علـى   "اجلنرال مشرف الذي أراد أن يتستر على اجلرمية خبلق واقع إعالمي معني وعن طريق استغالل مـا يسـمى   
ومل كتف اإلعالم الغريب بالقاعدة بل جتاوزا إىل مشل شباب وقادة قبائل وزيرستان رد أن شخض ما يف تلـك  , "هاباإلر

لذا نرى أنه هناك مهزلة إعالمية وحكومية يف حمالة لصق االامات للقاعـدة  , املناطق اتصل بآخر يف العاصمة يهنئه بأمر معني
فحـىت اـرم   , والسبب الثاين هو أن القاعدة ال بواكي هلا, فشل يف محايتها ألن ذلك سيخفف الضغط على مشرف الذي

وأصبحت القاعدة كالشبح , احلريب رئيس أوزباكستان عندما قتل املئات من العزل يف آدينجان زعم أنه قتل رجال من القاعدة
ا وبشكل واضح وصريح هـو أن القاعـدة   ما أستطيع قوله هن, يلصق عليها كل أخطاء الديكتاتوريني دون النظر إىل احلقائق

وكلنا نعلم أن بوتـو كانـت   , بزعامة الشيخ أسامة ليست هلا مصلحة يف خلق عداوات بينها وبني الشعب الباكستاين املسلم
وحنن ال نريد أن نفقد شعبيتنا بقتلها ألن معظم الشعب الباكستاين , لذا فلديها شعبية واسعة, تترأس أكرب حزب يف الباكستان

وال يعين هذا أننا نعفي بناظري من جرائمها يف حق الشـعب  , يؤيدون الشيخ أسامة يف حربه ضد الغطرسة الغربية على بالدنا
كما أا مل ختف نواياها يف مواجهتنـا  , م عندما تولت السلطة1994الباكستاين واعتقال املئات من شباب ااهدين يف سنة 

ملاذا خناف من بوتو وقـد  , كل بساطة ال نقتل النساء قصدا وال نقتل األبرياء قصداولكننا وب, إن وصلت للسلطة من جديد
, ليست للقاعدة أي مصلحة يف مقتلها وليست وراء زعزت االستقرار يف الباكستان كمـا يظـن اجلميـع   , جربناها مسبقا؟

ور ال حتصل إن كانت األوضـاع غـري   فالقاعدة تزداد قوة عندما جتد أرضية حتميها ألا تفكر وجتدد وتنظم وكل هذه األم
فهناك مجاعات كثرية تتصارع فيما بينـها وجـاهزة   , إن هذه التفجريات موجودة يف الباكستان قبل تنظيم القاعدة, مستقرة

إن القاعـدة األم  , ما أقولهوالذي يعرف الباكستان جيدا سيفهم , لالنتحار من أجل االنتقام من الطاوائف األخرى املعادية هلا
وال نبايل , وعندئذ فهي ختفي مسؤوليتها ألننا ال خناف إال من رب العاملني, ية فهي تكون قد اقتنعت ا شرعيالملت عمذا عإ

لقد قتلت هـذه  , ومل متضى مدة طويلة حىت نفت القاعدة أن تكون هلا أي صلة مبا جرى يف أوكتوبر أو ديسمرب, بلومة الئم
كما قتل اجلنرال ضياء احلق بتفجري  نصبت للسي آي إيه ومل يكن القاعدة وقتها موجودة يف  املسكينة يف علمية مؤامراتية متاما

ما هي املفاسد املترتبة على مقتلها؟ واجلواب أا كثرية فقد شهدنا عمليات ختريب ألمـوال  , السؤال املطروح هو, الباكستان
هل الشيخ أسامة يرضى بتخريب أموال املسلمني , يةائفا وكادت البلد أن تدخل يف حرب طالناس يف كراتشى وبشاور وغريه

وهو من يسهر ليل ار من أجلهم ورد احملتلني عن بالدهم؟ اجلواب واضح ليس لنا مصلحة وال جيوز شرعا ختريـب أمـوال   
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العمليـة   واحملور األهم هو سقوط العدد الكبري من املسلمني يف تلـك . ومن كان سببا يف ذلك فهو آمث, وممتلكات املسلمني
وال أدري كيف سـيواجه هـؤالء   , فقد أعطى مشرف الضوء األخضر لشرطته بأن تقتل املشاغبني بالرصاص احلي, وبعدها

واجلواب واضح , من لديه مصلحة يف قتل الباكستانيني واملسلمني؟, وأعيد وأسأل من جديد, !الديكتاتوريني رم يوم القيامة
فقد تفرق الباكستانيون فيما بينهم , لقد حصلت هناك مفاسد كثرية يف قتلها, تهم النوويةفهم الغربيون الذين يطمعون يف قنبل

بـل اغتالتـها األجهـزة    , لذا ثق أخ القارئ أن القاعدة مل تغتال بوتـو , وانتشر العنف يف كل مكان وديننا ال يأمرنا بذلك
كيف عرف املفجـر  , وحنن على علم بذلك, نية اجلهاديةاالستخباراتية املنظمة اليت ختترق بعض اجلماعات اإلسالمية الباكستا

إما أن هنـاك  , من أخرب املنفذ بذلك؟, !أن يف تلك اللحظة ستخرج بناظري نصف جسمها خلارج السيارة لكي حتي اجلموع
السيناريو  فعندما خنطط نضع كل, وهذا ما ال تفعله القاعدة, أجهزة متقدمة توجهه أو أنه شاب يغامر بتجربة حظه يف العملية

فالقاعدة ال تغامر بشباا دون , للعملية قبل تنفيذها وما سيحصل بعدها واالحتماالت الواردة لفشلها أو تأجليها وما إىل ذلك
وهذه املعلومات ال , إن الرجل كان ينتظر يف مكان حمدد وعرف أن بوتو ستخرج رأسها للخارج يف تلك النقطة, أي ختطيط

, اجلهاز اإلستخبارايت الباكستاين) آي إيس آي(ستخبارتيني الذين كانوا معها يف داخل السيارة وهم من ميتلكها إال احلراس اإل
ا كتابة سيناروي مغـايرا ملـا   لوولقد جنوا من احلادث مث حا, بوتو والغريب أن كل من كان داخل السيارة قد جنى إال بناظري

لقـد  , لكن ليس برصاص الشاب الذي كان يطلق النار من اخلارجوأكدوا أا قُتلت برصاص وهذا معقول و, حصل بالضبط
فبناظري استطاعت أن تعود برأسـها إىل  , قتلوها وكل من يشهد الشريط يعلم أن الرصاصات اليت جاءت من اخلارج مل تصبها

دم مـن قبـل   ولكي نتأكد من ذلك جيب العثور على املسدس املستخ, مث أعدمت من الداخل, داخل السيارة وبسرعة فائقة
ولكي يغطـوا  , مث مقارنة الرصاصة مبسدسات اجلهاز االستخباريت وهذا مل مل حيصل ولن حيصل, املهاجم وهذا ما مل حيصل

وزعموا أا قتلت بالشظايا وهذا غري صحيح فسيارا ضـد  , املوضوع فجروا القنبلة اخلارجية لكي يغطوا على اجلرمية كلها
ة فائقة وصلت األجهزة االستخباراتيتة لتنظف ساحة اجلرمية قبل أن جتف دماء الشـهداء  وبسرع, !الرصاص فكيف بالشظايا

ومل تكن هناك أي جهـة  , مث انفردت األجهزة اإلستخباراتية بعمل فحوصاا بشكل سري واحتفظت بامللفات, الباكستانيني
د وصول األجهـزة اإلسـتخباراتية الربيطانيـة    مث بعد فترة غريوا أقاويالهم فبع, خارجية مستقلة للتؤكد من عملية التشريح

وهذا , أعلنت أجهزة مشرف بأا قتلت أثناء عودا إىل السيارة باحدى مقابض السيارة الداخلية, وحماولتها كشف ما جرى
  . ما يؤكد حتليلنا أا قتلت من الداخل ومن قبل االستخبارات فقد صفوها لكي ال تنافس مشرف يف احلكم

وليس ضروري أن يكون املرأ مسلما سلفيا سنيا لكي يفجر نفسـه عنـد   , هلندية مشهورة باالنتحارينيإن القارة ا
وهناك منور التاميل والطائفـة  , بل هناك إخواننا الشيعة وهم أيضا يتبعون نفس الطرق أثناء مواجهة اخلصوم, مواجهة خصمه

مليات تفجري النفس القصد من كالمي أن ع, تصفية خصومهاالسيخية وطوائف أخرى يف القارة ومجيعها تؤمن بنفس املبادئ ل
, كل شخص يف الباكسـتان ميكنـه أن يقتـل خصـمه بـأي طريقـة      , رة يف القارة قبل تنظيم القاعدةعند احلشود منتش

 ولالستخبارات الباكستانية جتربة واضحة يف تعاملها مع اجلهاديني فقد دربتهم يف الثمانينات وسلحتهم يف بعـض األحيـان  
ومل تعد املخابرات تتحكم ببعض هذه العناصر اليت تعمـل لوحـدها يف جـو    , لتصفية قضايا داخلية أو إرساهلم إىل كشمري

إننا نشهد تفجريات انتحارية كل شهر حمـرم وال أحـد   , تعمق يف الثقافة الباكستانية سيفهم معىن كالمي والذي ي, حمفتو
فهناك صراعات مذهبية وطائفية , ات واالنتحارات ليس وليد اليوم يف الباكستانلذا مسألة التفجري, يتكلم عن القاعدة يف ذلك

  . أما عن  مقتل بناظري بوتو فلدى برواز مشرف اجلواب الكايف لذلك, عجيبة يف هذا البلد
كبـار  أما العمليات االستشهادية اليت هلا قواعد شرعية واضحة وقد أفىت , إننا ضد هذه العملية املسمى باالنتحارية

علماءنا أمثال العامل العالمة الشيخ يوسف القرضاوي وناصر الدين األلباين جبوازها فنحن نؤيدها وهـي سـالحنا األعظـم    
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وحتدتث كثريا عن هـذا املوضـوع   , ولكن بشرط أن تتوفر الضوابط الشرعية, املستخدم ضد جيوش اإلمربيالية احملتلة لبالدنا
أو كافرا غري حمارب بقصد وظنا منه أنه سيالقي حممد صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة هو وأكرر فأقول بأن كل من يقتل مسلما 

فمحمد صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر املسلم أن يقتل املسلم أو الكافر الغري حريب بسكني فكيف بتفجري نفسـه  , شخص واهم
  . قال عليه الصالة والسالم أو كما, "من قتل ذميا فلن يشم رائحة اجلنة"وهو القائل , !وقتل اآلخرين

وما دام أتكلم عن التفجريات والوحشية يف تصفية احلسابات ال أنسى أن أقول هنا بأن من نسبوا أنفسهم أم مـن  
ألننـا ال  , أمرهم الشيخ أسامة بذلك؟ اجلواب ال طبعاهل , قتل سياح فرنسني بدم باردالقاعدة يف املغرب العريب تبنوا عملية 

مث ما املصلحة , جيب الوفاء بعهد املسلم, فكيف مبن أعطي األمان من قبل مسلم مهما اختلفنا يف ذلك املسلم, انقتل عزل أبد
فلـدينا  , كما أننا يف شرق أفريقيا ومنذ التسعينات ال نستهدف السياح وهذا ما جيهله أعداءنا عنا, من مقتل هؤالء السياح؟

إن , كننا نعلم أن الدين اإلسالمي احلنيف ال يأمرنا بقتل العزل مهما كان املـربر ول, كل القوة لضرم لو أجاز لنا ديننا ذلك
للجهات اإلسالمية الشـرعية فهنـاك جهـات     كانوا جواسيس كما يظن هؤالء فيجب إبراز الرباهني وإرسال تلك الرباهني

, صرف الفردي ال يفيد أحدا يف موريتانيا أبداأما الت, الفتاوى الالزمة للتعامل معهم ة على املواقع اإلسالمية وينتظروناستشاري
وحنن نتواجد يف تلك البلد منذ التسعينات ومل نسبب أي مشاكل هلا فيكف نسعى إىل زعزعت االستقرار فيها بعد أن جنانـا  

ـ   , اهللا من ديكتاتورية الرئيس السابق ولون يف واألمر اآلخر امللفت للنظر هو ترك الديبلوماسيني اإلسـرائيليني جيولـون ويص
اإلسـتخباراتيني   سملاذا السياح الفرنسيني وليس اجلواسـي , وهم أهداف مشروع لنا دون شك, نواكشط دون استهدافهم

الصهيانة؟ اجلواب واضح فهؤالء الشباب يريدون أن حيدثوا جلبا إعالميا عنهم وهذا هو العيب الذي وقع فيه الكـثري مـن   
إننا يف عبادة إمسها جهاد , بل بالتغطية اإلعالمية للعملية فقط, اهلدف واملكان والزمان ااهدين فهم ال يبالون يف قضية اختيار

إن ما يقوله قادة التنظيمات املقاتلة يف اجلزائر وغريها أم ضد , يتصرف البعض وكأم عصابات وال ينبغي أن, يف سبيل اهللا
يف يوم  مل يأمر الشيخ أسامة بن الدن, ملاذا يهاجم العزل يف املدن؟لذا فلما ال يهامجون هؤالء؟ , التواجد األمريكي يف املنطقة
أما الصهاينة فنحن ال نعترف م , مل أمسع منه هذا وأنا أمني سر القاعدة األم, يف أي مكان من العامل األيام بقتل السياح العزل

ود فنحن ال نستهدفهم وهذا مـا أكـده   أما اليهود كيه, كسياح فهم كلهم حماربون يسومون يف الفلسطينيني سوء العذاب
فهم يعيشون يف إيران واليمن واملغـرب والبحـرين وعـدة دول إسـالمية     , الشيخ أسامة يف بعض رسائله الصوتية املسجلة
وقد فعل ذلك نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم قبلنا وحنن نسري علـى سـنته   , كمواطنني نتشارك بينهم كل املصاحل الدنيوية

  .الكرمية
ففي نفس التاريخ ويف , أما من الناحية العاملية وكيفية تغطية األجهزة اإلعالمية الغربية حلادثة بوتو فحدث وال حرج

بل ركـزوا  , األراضي الفلسطينني وقعت العشرات من الشهداء ومل يتسع اإلعالم الغريب املنحاز للظلم العاملي ليتحدث عنهم
ا خليفية األمة اإلسالمية على األرض وجهلوا أن هناك اآلالف من الشهداء وهم وبشكل فعال على موضوع بناظري بوتو وكأ

وقد قتلوا يف سبيل اهللا يف غزة بصواريخ العـدو  , أفضل منها حسب ما يظهر لنا وما خفي فاهللا أعلم وال نزكي على اهللا أحدا
جاهزة لتأيت باجليوش األمريكية إىل منـاطق  بكت عيون هؤالء اإلعالميني وساسة الغرب على بناظري اليت كانت , الصهيوين

إنه اإلعالم األعمى املسـيس املنحـاز   , وسكتت عمن قتل دفاع عن األرض ويف سبيل اهللا يف غزة , القبائل لتغزو بين شعبها
ـ , الظامل الذي ال حيترم شيئا سوى املال واملال واملال أوال مث بث الفنت ثانيا كتوا عـن  تعالت أصوام يف موضوع بناظري وس

إننا ضد هذه اإلغتيـاالت  , احلجاج الفلسطينيني الذين عزلوا يف البحر وكادوا أن يسلموا إىل الصهاينة من قبل الدول العربية
ويف نفس الوقت نبني كيف أن اإلعـالم الغـريب   , السياسية اليت تنطلق من حسابات شخصية وخاصة إن كان يف حق مسلم
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إنه النفاق السياسـي  , أساة املسلمني يف غزة بل انطلقوا مسرعني يف موضوع بناظري فقطمنحاز متاما فهم ال يتحدثون عن م
  . وحماولة التدخل األمريكي يف الشأن الباكستاين اليومي

وأنه , أما اإلعالم العريب الفاسد املوايل للحكام فقد ذهب بعيدا عن املوضوع فقد حتدث أبواق احلكام عن اإلرهاب
فهم ال يتكلمون إال عندما يتهم , هل اإلرهاب اإلسرائيلي ال يهمهم؟, وال ندري ما قصدهم يف ذلك ,ليس له دين وال وطن

ونسي هؤالء أم ميتلكون تلك القنوات الفاسدة املاجنة اليت تفسد أخالق أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم  , القاعدة يف شيئ
إمنـا  , ونسي هؤالء أن الفتنة أشد من القتل, ت وقلوم مطمئنةوينشرون الفساد واخلالعة يف البيو, وهذا هو اإلرهاب نفسه

وتراهم يتكلمون عن الدنيا وخيربوننا بأن العامل قرية صغرية والعوملة هي اليت تتحكم يف كل , يفعلون باألمة أشد من التفجريات
خيه املسلم يف كـل مكـان ووحـدة    ملاذا تكون العوملة يف كل شيئ وعندما يتعلق األمر بعوملة الدين ونصرة املسلم أل, شيئ

وتراهم ينظرون لبعضهم الـبعض  , أليس هذا من النفاق؟, صفوف ااهدين وعوملة اجلهاد يكون ذلك إرهابا وليست عوملة؟
  .إا السياسة النفاقية اليت ال حتترم شرع اهللا أبدا, !متعجبني من كالمنا
أخرج الشيخ أسامة , الفوري يف موضوع مقتل بناظري بوتوم وأثناء مطالبة اجلميع بالتحقيق 07-12-29يف تاريخ 

ألن سـاحة  , فهو ال يريد وال يؤيد أي تصعيد فيها, شريطا جديدا حتدث فيه عن العراق ومل يتطرق أبدا ملوضوع الباكستان
لوضـع العـاملي   فهي تتكفل املوضوع أما الشيخ فيهمه ا, الباكستان متروكة حلركات اإلسالمية الباكستانية وهي كثرية جدا

لقد تطرق إىل فلسطني ووجه الرسالة للشباب لعدم نسياا والعمل من أجلها وتوسيع دائرة استهداف الصهاينة , للدول العربية
لقد حتدث عن جمالس الصحوات وذكر ضررها على اتمع العراقي فهي جمالس أمريكية حبتة تقاتل حتت رايـة  , أينما وجدوا

وهي يف احلقيقة تقاتـل  , ها أا تدافع عن العراقني ومتخذة من أخطاء القاعدة السابقة ذريعة يف مقاتلتهاالكفر العاملي زعما من
فإذا أخطأت , إننا ال نريد أن توجه األسلحة إىل اإلخوان وإىل املسلمني, مجيع فصائل املقاومة وليست القاعدة فقط كما تزعم

ميكننا أن خنطـأ ونقاتـل   , أكرب خطأ هو أن تناصر العدو احملتل ضد أخاك املسلمإن , القاعدة فال ينبغي أن يتبع اخلطأ باخلطأ
اجلديد كـل الشـباب    كما حث الشيخ يف الشريط, نا مجيعابعضنا بعضا ولكن ال ينبغي يف أن خنطأ ومنكن العدو اخلرجي م

وهذا يعين أن هناك مفاهيم كثرية داخل , املنتمني للقاعدة يف العراق على مجع الصفوف واالحتاد حتت راية أبو عمر البغدادي
, القاعدة فهناك بعض اإلختالفات يف املواقف داخل اجلماعة وهذا يؤدي إىل أن يعمل فريق دون التنسيق مع الفريـق اآلخـر  

فإن كانت الرسالة للقاعدة فقـط  , لقد أرادهم أن يتحدوا لكي تقوى شوكتهم وهذا ما سيحصل, وهذا يؤدي إىل التشتت
أما إن كان خبصوص مجيع الفصائل فهنا فصائل أفضل تنظيميا وأعرف بدينـها مـن قـادة    , ينفذوا ما قاله الشيخفيجب أن 

صاحيب وأعرف القاعدة يف العراق وأنا أعرف خلفية أولئك القادة وال ننسى أن أبو محزة املصري رأس القاعدة يف العراق هو 
الفصائل حتت راية اجلماعات املسلحة العراقية املقاومة اليت عرفت بأـا   واهللا أعلم بالصواب أن تتحد وأرى, خلفيته الفكرية

إن الشيخ دائما يذكرنا , وهلا أتباع كثر وهلا شعبية أيضا, وهي أقوى وأكثر من القاعدة, فقطومن كان معها تستهدف احملتل 
, يف العـراق املقاومـة  لرتول لرأي األكثرية أيضا أن ال يتعصبا لرأيهما واعة لذا على أبو عمر وأبو محزة بعدم التعصب للجما

  .وهي اجلماعات املتحدة وهي كثرية جدا احلمد اهللا
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  جمازر قبلية يف كينيا
  

وبدأت املشاكل تظهـر  , انتهت االنتخابات الكينية اليت جرت حسب الدميوقرطية الغربية الفاشلة, م1-1-2008
دوليني أن جلنة االنتخابات كانت حتت ضغط الرئيس كيباكي املدعوم مـن  فقد ثبت لكل املراقبني ال, يف رأس السنة اجلديدة

فإن الكرسي له حالوة ويصـعب  , ونسي هذا الرجل القبلي احملب للسلطة مجيع مبادئ الدميوقراطية, قبل الرئيس األسبق موي
ونسـي  , قريبا من السكانت% 22وهي األكرب يف كينيا وتشكل " كيكويو"إن الرئيس كيباكي من قبيلة , على الزعيم تركه

, والكليـنجني , واجلالويـا , فهناك البلويـا , فلن تتغلب عليهاكلها لتحارب القبائل األخرى  أمرا مهما وهو أنه لو اجتمعت
لقد صوت الناخبون لصـاحل املعارضـة بزعامـة    , وغريها, والصوماليني والعرب واآلسيويني, والكامبا, واملاساي, وايكندا

واألمر امللفت أن املقاعد الربملانية وقعت , فكيف يعقل أن الرئيس انتصر فقط يف واليتني؟, 8افظات من أصل حم 6أودينغا يف 
أليست أصوات النـواب تـذهب للـرئيس يف أغلـب     , فيكف يفوز كيباكي وقد هزم نوابه يف حمافظام؟, يف يد املعارضة

وقد منع مجيع املراقبني , ا وخاصة يف احملافظة الوسطى تابعة لقبلتيهلقد زوروا كل شيئ وحىت املوتى قد انتخوا غيابي, األحيان؟
لقد ظهر التزوير أمام الكامريات , األجانب واحملليني الذين ال صلة هلم حبزب كيباكي من االقتراب من املراكز يف تلك املناطق

وت عن األصل املكتـوب يف ورقـة   ألف ص 20عدد املصوتني وزاد أكثر من " مولو"عندما ذكر مسؤول جلنة نتائج منطقة 
كما اختفت الكثري من تلك األوراق وهي النهائية فال جيوز حسب دميوقراطيتهم تعديلها بعد أن يوقـع  , )16إي (الكشف 

, ولكنها زورت بعد أن وصلت إىل مقر اللجنة األعلى لالنتخابات يف نريويب, عليها جيمع املتخصصني من املعارضة واحلكومة
كما حصل ذلـك سـنة   , ميع من التسارع يف ذكر النتائج النهائية ألن ذلك سيؤدي إىل كارثة إنسانية يف البلدلقد حذر اجل

, وقد حذرت كنادا واألوروبني من ذلك األمر, م وأسرع الرئيس موي إىل تنصيب نفسه بسرعة دون انتظار أي أحد1992
فهي اليت تنصب الزعمـاء يف  ,  اليت ال تم إال ملصاحلها فقطولكن تدخلت شرطية العامل, وطلبوا إعطاء مدة ملراجعة األخطاء
وتضعهم يف خانة الشيوعية , وتلفق اآلكاذيب عليهم وجترم البعض وتؤيد األخرين, ري ذلكأفريقيا وتقر إن كانوا شرعيني أو غ

يف األوزباكستان والباكسـتان  مث تربئهم رد طاعة أوامرها وهذا ما حصل , تارة والديكتاتورية تارة واإلرهاب تارة أخرى
وإثيوبيا وأرترييا فقد أصبح رئيسها العدو األول واإلرهايب لدى الواليات املتحدة األمريكية رغم أنه الصديق املفضل لدى دولة 

الذي كان حليفا هلم وشارك بقوات بالده يف الصـومال يف التسـعينات   , كما أا تعادي موغايب رئيس الزميبابوي, الصهاينة
فهي تلعب بالدميوقراطيـة يف الـدول الضـعيفة    , كما عادو القذايف قبله وهي لعبة تلعبها يف الكثري من الدول, قيادة أمريكاب

لقد تدخلت أمريكا ظنا أن التسريع من النطق بالنتائج سيخف عن الشعب الذي بدأ يشك , وحتتفظ ا للشعوب الغربية فقط
كية مرة أخرى لسوء تقديراا وعدم خربة السي آي إيه يف أي شيئ سوى تصـفية  وقد أخطأت اإلدارة األمري, يف املوضوع
وهو معني مـن  ) كيفويت(وامسه  فأسرع هذا األخري, نة االنتخاباتجل أعطت اإلشارة والضوء األخضر لرئيسف, املناهضني هلا

فنطق بالقول الفصل يف مشـهد  , ما كانتوأعلن عن قبول النتائج مه, قبل الرئيس وليس الكتلة الربملانية وهذا ضد الدوستور
وانقطعنا عن , قناة واحدة هي الكينية اليت تتصرف بأوامر من الدولة القنوات العاملية واحمللية وبقيت عجيب فقد طردت مجيع

و ) الكي يت إن( فنحن نتابع القنوات الرقمية الكينية اليت نتابعها من األقمار الصناعية مثل, مشاهدة اإلعالن عن النتائج النهائية
وهي اليت تولت , فيصعب على من هو خارج كينيا إجيادها) كي يب سي(أما احلكومية املسى بالـ , )السييت زن(و) إن يت يف(

دقيقـة   40فبعد , وكانت تلك هي الشرارة اليت وضعت على برميل من البرتين, أمر البث يف موضوع إعالن النيتجة النهائية
كما حضر املدعي العام , كيباكي أمام قضاة احملكمة العليا ومعظمهم من قبيلته وهو من عينهم من قبلمن إعالن النتيجة توج 
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وقائد الشرطة اجلنرال حسني علي الصومايل األصل وقائد اجليش وهو من الكيكويو وقد عينهما كيباكي , يف تلك املهزلة أيضا
يف , فقد انفجرت القنبلة القبلية املوقوتة وتشظت يف كل أحناء كينيـا  وقد أخطأوا, ولعبوا باألمر وظنوا أنه سيمر بسالم, أيضا

فقد قتل , وحصلت أمور مل يتوقع أحد بأن حتصل أبدا يف بلد مثل كينيا, الغرب والساحل والشمال والوادي املتصدع ونريويب
وفرضت حالة الطـوارئ يف  , لغرباملئات من األبرياء وهجروا من منازهلم وتضررت القبائل الكيكويو اليت كانت تسكن يف ا

فقد ظهرت العـداوات واحلقـد يف   , وحدث وال حرج, ومنعت األجهزة اإلعالمية من البث املباشر, كيسومو معقل أودينغا
وظهرت وحشية القبلية النتنة اليت ال حتترم اإلنسانية , سنة 20فكان اجلار يسرق جاره الذي عاش معه طوال , الشعب الكيين
فقد قتلت النساء واألطفال وحرقت املنازل ووصلت الوحشية عندما قتلت جمموعات قبلية من الوادي املتصدع , أينما وجدت

ومل يتحدث اإلعالم الغـريب عـن   , ويف منطقة إيلدوريت أكثر من مخسني شخصا عندما أحرقت كنيستهم عندما احتموا ا
هلجمت تلك األجهزة الدين اإلسالمي وللفقوا األكاذيب , ماوحشية املسيحية واعتربوا األمر قبلية ولو حصل ذلك يف مسجد 

ال حتكم اإلسالم بأفعال املسلمني بل حبقائق الدينية نفسها مبراجعة الكتـاب والسـنة   , واألديان بريئة من جرائم أتباعها, عنه
لقد ارتفعت حصيلة القتلـى  , عبادةإننا ال نتهم املسيحية أا من أمرت ؤالء النصارى الرتكاب تلك اجلرمية يف دار , النبوية

كما قامت املليشيات املسلحة املعروفة باملونغيكي التابعة لقبيلة كيكويـو  , روح بني مظلوم وظامل لنفسه 1000إىل أكثر من 
وانتشر الالجئني داخل كينيا ونزح الكثريون من مناطقهم خوفا من القتل وجتمعت , يف مناطقهم" اجلالوا"بقتل العشرات من 

  . ألف 500وقدرت املنظمات اإلنسانية أن عددهم أكثر من , ئات األلوف يف مالعب الكرةم
  

  كما تدين تدان
  

فلم يؤمن البعض مما حيدث , لقد حان الوقت ألربط ما جيري يف كينيا عما جرى لنا وإلخواننا الصوماليني قبل سنة
ولكي يفهم القارئ قصدي فسوف أذكره مبا , نيا قبل اآلخرةونسي هؤالء أن اإلنسان جياز بعمله يف الد, وظنوا أم يف حلم

لقد ساعدت السلطات اإلثيوبية يف إحتالهلا للصومال وتشريد أبناءهـا وعـدم   , فعلت حكومة كيباكي بنا قبل سنة بالضبط
ـ  , احترامهم وقفل احلدود على وجوههم لطات وقامت احلكومة الكينية بأسر نساءنا وزجهن يف السجون مث تسـليمهن للس

بشـهادا  , وقد شهدت زوجة سامل عوض سامل اليت أسرت يف كيونغا مع زوجها وكانت مع زوجيت حينها, اإلثيوبية ارمة
وجـاء  , لقد نقلونا بسيارات البيكاب بعد عصب أعيننا باألقمشة وربطونا بالسالسـل "للمحققني وأخربم باحلرف الواحد 

مث , لقد أجلسونا بوضعية سيئة حىت تعبـت ركبنـا  , وبدأ بعض املعتقلني بالبكاءجندي ملثم باألسود ونزع نقايب عن وجهي 
هذه شهادة واحدة من مئات الشهادات مبا جرى , "ساقونا إىل الطائرة ووجوهنا مغطاة وكان اجلو باردا ورطبا داخل الطائرة

فقد توقف امليناء عن االنتاج مثـل  , ربوبعد سنة من اإلحتالل تبني للجميع فشل كل هؤالء يف احل, يف السجون واملعتقالت
كمـا  , وهذا ضعفني عما كان قبل سنة 396كما تبني أن عدد النقاط األمنية يف مقديشو وحدها ارتفعت إىل , سابق عهده

واليوم انقلب السحر , وظهر ألمريكا وكينيا أما دعمتا دولة فاشلة متاما, أقفلت معظم املدارس وحولت إىل ثكنات عسكرية
وأصبحت املئات ممن ينتمون لقبيلة كيبـاكي الجيـئني يف   , فقد استجاب اهللا لدعاء الذين ظلموا من الضفعاء, الساحر على

وصدق رسو اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما أمرنا أن نتقي شـر  , أوطام ويف أوغاندا ومشردون ال جييدون أحدا ليساعدهم
اإلعـالم الغـريب املنحـاز    وقد جهل , "كما تدين تدان", ة والسالمه الصالوقد قال علي, دعوة املظلوم وإن مل يكن مسلما

ويعيش الكيكويو جنبا على جنب مع املسـلمني  , اهلدوء السائد يف املناطق النائية من الساحل وهي املناطق اإلسالميةموضوع 
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كثري إىل مناطق اإلسالمية ألننا ال نؤمن ال وقد جلأ, ام اإلنسان ألخيه وجارهوهذا دليل آخر على إحتر, )مبيكيتوين(يف منطقة 
ونالت اجلالية املسلمة , وقد جنحنا يف رواندا عندما وقفت األمة اإلسالمية هناك على حياد أثناء التطهري العرقي, احلروب القبلية

اء يف الساحل أو الشمال واحلمدهللا أن ذلك األمر تكرر يف كينيا ففي مجيع مناطق اإلسالمية سو, تقديرا تارخيية هلا واحلمدا هللا
لقد قتلت الشرطة الكينية الكثري من الشباب يف منطقة كيبريا اليت يسـكنها معظـم   . الشرقي مل حتدث أن جرائم انتقامية أبدا

وغلـت املـواد   , وخسرت كينيا املاليني من الدوالرات بسبب سوء األوضـاع , وفيها اجلالية املسلة من قبيلة النوبة, الفقراء
بأمان تام كانت كينيـا تسـبح يف   د نبينا عيسى عليه السالم وأثناء إحتفال حلفاء كينيا الغربيون وغريهم بأعياد ميال ,الغذائية

لقد ام كل طرف اآلخر فيما جرى وجيري يف هـذه األيـام يف   , حبار الفوضى واجلوع والعراء واحلرمان من حق اإلنسانية
املعارضة اليت تتهمه بأنه زور النتائج وتطالبه باالستقالة مث إقامة حكومـة مؤقتـة    مر أسبوع ومل يقبل الرئيس يف مقابلة. كينيا

لتجهز النتخابات رئاسية بعد ثالثة أشهر ولكن الرئيس رفض ذلك فقد توج رمسيا وال ينفع أي حمكمة ومسألة الـذهاب إىل  
طالب الرئيس املعارضة باالحتاد مع حزبـه  بدال من ذلك , القضاء مضيعة للوقت فقط رأينا مسألة بوش وآل غور يف أمريكا

توقفـت   ت األحداث على الدول ااورة فقدلقد أثر, لتكوين حكومة وطنية وهذا ما ترفضه املعارضة دون ضمانات دولية
كذلك  اإلمدادات اليت تأيت من ميناء ممباسا املسلمة وهي شراين اإلقتصاد ألوغاندا ورواندا وبروندي واملناطق الشرقية للكونغو

واجلواب الصحيح هو , ة عن كثبواآلن ميكن للقارئ أن يسألين ملاذا أتابع األحداث الكينية والشرق أفريقي, جنوب السودان
معرفتنا لكل ما جيري يف كينيا وغريها من الدول ااورة للصومال سيساعدنا يف حتويل أوضاع إخوننا الصومالني املقاومني  أن

فستكون , وإذا فازت هذه األخرية, ض مل تتفق مع كيباكي بشأن تعاوا مع إثيوبيا يف مسألة الصومالفاحلزب املعار, إلثيوبيا
نعلم بأن أي مشلكة  كما أننا, وهذا ما خنشاه, إثيوبيا لوحدها يف احلرب إىل أن يقرر أمريكا الضغط على أودينغا لتغيري مواقفه

وهذا سيساعدنا يف ترتيب صفوف ااهـدين  , ع الصومال ملدة معينةغل العامل بالذت أمريكا وستهمش موضويف كينيا سيش
ورفضت أن تقابل الوسطاء حبجـة أن  , إن حكومة كيباكي حتصد ما زرعت قبل سنة تقريبا, واالستعداد للمواجهات الطويلة

وفر , تأثرين بالوضع احلايلفهناك املاليني امل, ال أفهم ذلك, !وكيف يكون قتل األاللف وتشريدهم أمرا بسيطا, املشكلة بسيطة
ومل تتقدم أي دولة , املواطنون إىل اخلارج وتدهورة السياحة بشكل مأساوي دون أي يتهم اإلرهابيني بذلك كما جرت العادة

مث , ووقعت الواليات املتحدة األمريكية يف مشكلة أخالقية فهي اليت هنئت به وهي اليت خططت للموضـوع , بتهنئة كيباكي
كانت أمريكـا تريـد   , ا عندما رأت أن العامل مجيعا تشك يف نزاهة االنتخابات وهي اليت تتدعي الدميوقراطيةسحبت نئته

أما أودينغا فهو إشتراكي يساري يهتم بالفقراء أكثـر  , كيباكي أن يفوز ألنه رجل رأمسايل مييين مقرب من احلزب اجلمهوري
ولكنه رجل برماتيكي فهو يتغري حسب األوضاع حلنكته يف , كويب كاسترومن الرأمسالية ومقرب من الدميوقراطيني والرئيس ال

ال ننسى أن أمريكا تبحث إىل يومنا هذا عن دولة صديقة تتحمل موضوع قوات األفريكوم اليت ستتمركز يف . السياسة الكينية
سالمي املتسارع يف شرق أفريقيـا وقـد   مواجهة املد اإلع الفصائل اإلسالمية يف املنطقة أفريقيا ملهامات سرية وهي مقاتلة مجي

أمـا  , فقد تغريت األوضاع وفهم اجلميع هذه اللعبة القذرة, أن أمريكا مازالت حتلم ما حصل للمحاكم اإلسالمية ويبدو رأينا
 فالسي آي إيه موجـودة , ما عدا مجهورية مصر, ما يعلن يف العلن فمن أجل محاية النفط األفريقي القوي واملربح كما تزعم

ومن , يكفي أن إدارة مصر تنفذ األوامر دون نقاش كسائر الدول العربية, فيها باستمرار وال حتتاج لقوات أمريكية يف أراضها
, أهداف هذه القوات التنافس مع العمالق الصيين الذي يغزوا أفريقيا إقتصاديا وتريد أن تؤمن مستقال جيدا للنفط يف أفريقيـا 

وانقلبت الدميوقراطية علـى  , الفوز لكيباكي ولكن قوة الشعب الكيين غريت كل شيئ للعكس لذا كان على أمريكا أن تؤمن
وملاذا تضغط احملافل الدولية على كيباكي لترك الكرسي؟ ألا ال تريد لالفارقة إختيار سليم بل أن تبقـى حتـت   , مؤسيسها

, م  فسوف تتذكر دائما مبأساة كينيـا الرهيبـة  2008وهكذا يا أخي القارئ العزيز إذا ذكرت سنة , الضغط الغريب لألبد



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
378  

 

 War against Islam                                    378الحرب على اإلسالم                                                    
 

ال تتحدث عن جمازر أو إبادة كما فعلت أثناء اإلبادة يف روانـدا وفحضـت    ريد أن تنهي هذه األمور بسرعة فهيوأمريكا ت
ـ , ال تناسب السلطات الكينية احلليفة لواشنطنفالتحدث عن اإلبادة , بب صمتهابس ع أما يف السودان وبنفس الوضع واجلمي

وُحشـدت  , إال أن اإلعالم الغريب استطاع أن يدوله وجعله صراعا سياسي وإبـادة مجاعيـة  , يعلم أن صراع قبلي وواضح
وهم يرون ما ترتكبه الصهاينة يف فلسـطني  , الباغيات واملمثالت وفساق هوليوود للتشويه عن مسعة السودان حبجة اإلنسانية

ولكنهم ال يستطيعون التحدث ألم قد سـلبوا  , فغانستان وغوانتنامو والعراقوما ترتكبه حكومتهم يف السجون السرية يف أ
  . إرادم

وتعلم أمريكـا أن أي  , ألن كل ما جيري هناك سيأثر على نضالنا يف الصومال, إننا ننظر إىل الوضع يف كينيا حبذر
لذا نـرى أن مبعوثهـا   , ما نفعل حنن ذلكفوضى يف كينيا يعترب نصر وتقوية للمقاومة يف املنطقة فهي حتسب ملدى البعيد ك

جنداي فريزا وهي نائبة كوندوليسا رايس للشؤون األفريقية اليت تتوىل ملف احملاكم اإلسالمية يف الصومال وصلت بسرعة إىل 
يكا واملقلق أن أمر, كينيا ولن تغادرها دون الوصول إىل تسوية ترضى األطراف مجيعا كما ال يستبعد أن حتضر رايس بنفسها

ستتدخل بقوة خللق وضع جديد وكتابة دوستور جديد لكي تضمن أن كينيا لن ترتلق يف الفوضى من جديد ملا يف ذلك مـن  
وهذا ما نراه يف اآلونة األخرية فقد وافقت املعارضـة علـى عـدم تسـيري املسـريات      , مفسدة عظيمة لسياساا يف املنطقة

وهي تغري , وهي تريد ضمانات عاملية أن كيباكي لن يلعب ا, ما ادعتك جية لكي تعطي املفاوضات بعض الفرصاإلحتجا
مث تراجت حبجة أن اللجنة قد باشرت يف تصحيح تلك , فرز األصوات من جديدفالسيناريو بدأ مبطالبة , يوممواقفها يوما بعد 

مث تنازلـت  , أشـهر  3الل مث طالبت باستقالة كيباكي وتشكيل حكومة مؤقتة حلني عمل انتخابات أخرى يف خ, األخطاء
ويبدو أن أمريكا راضـية ـذه   , وطالبت حبكومة وطنية تكون للمعارضة سلطة مركزية فيها ألا األكثرية يف جملس النواب

وظهـور  , وقبل كيباكي باجللوس مع خصمه اللدود دون شروط مسـبق , األخرية وهي اليت سترعى كل متطلبات اجناحها
بل إن األمر أخطر لذا أرادت أمريكا أن ُتفهم , يؤكد بأن األزمة ليست بسيطة كما يظن كيباكياإلحتاد اإلفريقي على اخلط 

أن احلل جـاء مـن    ولكي يبد) كوفو(العامل أا ال تتدخل يف كينيا فأسرعت يف إقناع كيباكي بقبول وساطة الرئيس الغاين 
وأي توصل إىل اتفاقية ثنائية دون إشراك , ىل كل هذه التحركاتواحلقيقة أن السفارة األمريكية يف نريويب هي اليت تتو, أفريقيا

أما حنن فننتظر الفرج من اهللا خبصوص العشرات من إخواننـا  , األطراف األخرى سيؤدي ذلك إىل وضع مأساوي يف املستقبل
  .المة والعافيةال كيباكي وال املعارضة ونسأل اهللا الس, الكينني املغيبني يف السجون السرية وال أحد يتحدث عنهم

  

  التجارة اخلاسرة
  

ة وسـتكون  يم شهدنا بداية تنافس املرشحني يف كال احلزبني لالنتخابات الرئاسية األمريك2008-1-3يف تاريخ 
مـا  ومعظم هؤالء يتخذون من استراتيجية الفوز علـى  , األضخم واملثرية بسبب املطبات اليت وضعت أمام املرشحني اجلدد

, فقد وقعوا يف التجارة الغري مرحبة واحلاسرة يف آن واحـد , ه ركيزة للدعيات االنتخابيةهاب أو فشليسمى احلرب على اإلر
أما اجلمهوريون فقد وافقوا على التغيري ولكن بطريقتهم ولـيس  , فنرى أن الدميوقراطيني رفعوا شعار التغري يف كال املعسكرين

ن بوش أوصلهم إىل نقطة مسدودة وأصبح هذا األخري معزول متامـا  لقد عرف كل الشعب األمريكي أ, بطريقة الدميوقراطيني
أما ما شغل اإلعالم األمريكي فهو التنافس بني الـدميوقراطيني والعجيـب أن املرشـج    , عن شعبه وظهرت العداوة إلدارته

يلينتو وقد فاز األول عليها األمريكي الكيين هو من قبيلة زعيم املعارضة الكينية ويتنافس مع السيدة األوىل السابقة هيالري ك
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كما يرجح أن يفعل ذلك يف نيومهتشر وهذا سيؤدي إىل إحباط كبري هليالري كيلنتون اليت متتلك , وكسب األصوات يف آياوا
وأرادت أن زم منافستها باحلديث عـن  , األموال الطائلة ولكنها جتهل الطرق األنسب للوصول إىل قلوب األمريكان السود

دارات األمريكية وركزت على الباكستان وكأا اخلبرية لشؤوا وهي وكل اإل, ارجية وعدم خربة باراك يف ذلكالسياسة اخل
فالشعب الباكستاين ضد ما يسمى باحلرب على اإلرهاب ألا جلبت هلم التفجريات اليومية , هلذا الشعب روجتهل أبسط األم

إرادة الشعب الباكستاين وحتالفت مع مشرف يف احلرب وقـد خسـرت    وجتاهلت اإلدارات األمريكية, وآخرها مقتل بناظري
أما هيالري فسمعناها تتحدث كثريا عن إمكانية تشكيل جلنة بريطانية أمريكية لإلشراف علـى األسـلحة   , خسرانا عظيما

حلالـة االقتصـادية   وهذا ما يؤكد كالمنا أن مراد هؤالء هي تلك القنابل اإلسالمية وليست حتسـني ا , النووية الباكستانية
وكذلك يتحدثون كما اتفق مجيعهم عن إمكانية عمل عمليات عسكرية سريعة ومباغتـة داخـل وزيرسـتان    , للباكستان

فهـي تتحـرك حسـب    , الباكستانية لقتل قادة طالبان ولو جترأت على ذلك فسوف يشهد العامل أكرب فشل للسي آي إيه
كما سيطرنا عليهم يف الصومال يف عهد احملاكم ومل تستطع السي آي إيـه  , اناجلواسيس احملليني وهؤالء حتت سيطرة الطالب

إن هيالري تركز نشاطها السياسي بالتحدث عن الوضع اخلارجي ونسـياا أن أمريكـا   , معرفة أي شيئ عنا يف تلك الفترة
سناتور الشاب األسـود الـذي   وأظن أا ستفشل يف منافسة ال, حتتاج إىل تغيري جذري داخلي ألن الشعب ممزق بني طرفني

كما أن باراك أوباما يركز علـى الـداخل   , أعجب به اجليل اجلديد والذي يتقدم عنها بسبب أا أيدت احلرب على العرق
ومشاكل احلياتية اليومية واالقتصاد كما أن معارضته الصريح حلرب العراق وتأكيد سحب اجلنود من هناك بشكل منظم كما 

ومل تتأخر كالب اجلمهوريني الشرسة , م عندما سحب قواته من الصومال أمر مرحب به يف أمريكا1994فعل كيليتون سنة 
هذا الشاب األسود واملسـمى بـاراك   , احلربية) فوكس(يف مهامجته فقد هامجت األجهزة اإلعالمية التابعة للحزب مثل قناة 
ولفقت األكاذيب كالعـادة ولكـن الشـعب    , "حسني"حسني أوباما وزعمت أنه مسلم متخفي وطعنوا يف امسه األوسط 

فقد اتبعوا سياسة اهلجوم املضاد ونذروا أنفسهم للرد لكل الشبهات وأسسوا مواقع علـى  , األمريكي كان حاضرا هذه املرة
ووصل األمر لقناة فوكس العنصرية بأن تتهم , االنترنت لذلك وتبىن بعضهم إسم حسني حبا للرجل وحماربة للتميز العنصري

والسبب هو تصريح حلركـة  , باراك بعدم قدرته على محاية إسرائيل وهذا هو اهلدف الرئيسي جلميع رؤساء الواليات املتحدة
ورد األخري بأنه , ونسيت قناة فوكس أن محاس من صرحت بذلك وليس أوباما, محاس بأمنها تفضله على ماكني أو هيالري

دونه بكثرة بسبب صراحته أنه سيدافع عن إسرائيل إن وقعت يف حـرب  ضد محاس لكي حيافظ على أصوات اليهود فهم يؤي
وحىت األطفال كـانوا يـرددون امسـه    , ودخل إسم أوباما يف كل بيت يف أمريكا وفرق بني الزوج والزوجة, مع أي طرف

ما الـيت تسـكن يف   كما اشتهرت جدته والدة والده وتسمى سارة أوبا, وأصبح عالمة جتارية يف اليابان وبالذات قرية أوباما
ـ  وأصبحت هذه املرأة, )كوغيلو(وبالذات يف قرية ) نيانزا(يف والية ) سي آيا(مناطق  م المشهورة يف كينيا فكل وسائل اإلع

تتحدث عنها كما أا أصبحت ضيفة شرف والشخصية املهمة لدى السفارة األمريكية فهي متثل عائلة املرشح أوباما وجيـب  
ـم  , للدنيا وما فيها ثرمة بسيطة ال تكتوهي امرأة مسل, امحياوامللفت للنظر هو إدعاء كل سكان هذه املناطق وزعمهم أ

وشهدت أمريكا تغريا جذريا يف كيفية إدارة املنافسات االنتخابية واسـتطاع  , أقرباء ألوباما ودخلنا يف ما يسمى بأوبامافوبيا
وتفاجاءت هيالري ذا ورغم أنه متقدم , األموال بشكل سريع وبسيطوبسبب خربته يف تنظيم اتمعات يف مجع املاليني من 

وفضحت نفسها عندما حاولت اللعب مبشـاعر  , "روكي بالباو"عليها بكثري إال أا رفضت التنازل وشبهت نفسها باملالكم 
أظهرت الصور أـا نزلـت   الناس وحتدثت بأا تعرضت الطالق نار القناصني أثناء زيارا للبوسنة وهذا كذب وافتراء فقد 

ورغم أا تعلم أن األمور ال جتري لصاحلها إال أا رفضت التراجع وافصاح اال ألوباما بسـبب  , بسالم ودون أي خوف
ومل تتوقف كالب اجلمهوريني الشرسة من مهامجة أوباما والتشكيك يف وطنيته وبثت شـرائط لـرئيس   , كثرة الديون لديها
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ورد هؤالء بأن رئـيس كنيسـة املرشـح    , هو عذاب من اهللا 11-9كا ويؤكد أن ما جرى هلا يف كنسيته وهو يلعن أمري
واشتدت االمـور  , احملتلة على فلسطني دولة إسرائيل إلبادة ملا قامتاجلمهوري ذكر بأن اهللا أرسل هيتلر إلبادة اليهود ولوال ا

قناة فوكس فهي تظهر كل حركة وكل شاردة وواردة وكل وظهر نفاق سياسة , إىل أن بدأ اجلمهوريني مبهامجة زوجة أوباما
كما وصلت األمر , ما تقوله زوجة أوباما رغم أن تلك الكلمات تردد من قبل زوجة ماكني وال تعلق القناة احلربية على ذلك

وهـي  , لى اليـد ويتم بالقبض ع, "مخسة"وهي الطريقة املمسى " إىل أن تعلق القناة على طريقة املصافحة بني أوباما وزوجته
فسالمنا , "القاعدة"وال أدري هل تقصد باإلرهابيني " اإلرهابيني"مشهورة لدى الشباب واملراهقني وزعمت فوكس أنه سالم 

, وليست من عادتنا التسـليم بطريقـة اخلماسـية   " السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته"هو بالتصفح ونطق حتية اإلسالم وهي 
وردت عليهم زوجة , ني يف هوليود واملغنيني واملشاهري هم من يسلمون على بعضهم بتلك الطريقةونسيت احملطة أن كل املمثل
وسلمت على النسوة بتلك , "وويب"و " باربرا"ويديره جمموعة من النساء على رأسهم " ذي فيوو"أوباما يف الربنامج املشهور 

اهديها من جديد وظهرت حربا سرية بني القنـوات  لذا سقطت قناة فوكس لدى عيون مش, الطريقة لكي تغيض قناة فوكس
ورحبـت  , وغريها من احملطات للتفسري عن نوايا املرشحني) والفوكس واإلي يب سي, اإلمي إيس إن يب سي, السي يب إيس(

إىل ويبدو أن الـدميوقراطيني مييلـون   , مليون دوالر لتغطيتها االنتخابات وهذا أمر مل حيصل من قبل 800احملطات أكثر من 
كما أن اجلمهـوريني  , أوباما دون إزعاج كيلينتون فهي حتظى بشعبية لدى الطبقة العاملة الوسطى من البيض والنساء العجائز

فليس لديهم األسلحة الالزمة ملواجهته وإذا استخدموا لونه , يفضلون منافستها ألا فريسة سهلة أما باراك فهو منافس صعب
, كما أن أوباما قد ذكر كل عيوبه يف مذكراته املنشـورة , جترميهم ألن الدستور حيرم ذلك فسوف يهزمون على الفور وسيتم

ألن استراتيجية إبراز املواقف املتناقضة تبدو فاشـلة ألن  , فال يدري احلزب اجلمهوري كيف سيتصرف معه إذا غلب كيليتون
ره لن تنفعه ألن الشعب األمريكـي سـئم مـن    ومسألة خدمته يف احلرب وأس, رجل متناقض يف كثري من املواقف" ماكني"

وشهدنا أن بوش الرئيس الفاشـل مل  , استخدام اخلدمة العسكرية ألغراض سياسيةوسياسة التجارة اخلاسرة وال جيوز  احلروب
سنشهد الكثري من التنافس وسنتابع االنتخابـات  , خيدم يف القوات املسلحة وقد انتخب بدال من جون كاري الذي خدم فيها

وأظن واهللا أعلم أن باراك سيفوز على كيلنتون وهو من يريـد أن  , ألولية إىل مراحلها األخرية اليت تنتهي يف الشهر السادسا
فالشيخ حي يرزق كمـا  , يركز علينا ومقاتلنا يف أفغانستان بدال من العراق ويؤكد يوميا أن حجج احلرب وأهدافها مل تطبق

وأؤكد هلم أن القاعدة أكثر تنظيما حاليا وأقوى من أي وقـت  , هؤالء لسنوات طويلة ويبدو أن شبه القاعدة ستطارد, يقول
فهم من رفعوا , فليتوقعوا املزيد من اهلجمات إن مل يستيقظوا من نومهم ويتركوا االزدواجية يف التعامل مع الفلسطينني, مضى

ل هذا قبل عدة ساعات من زيارة بـوش لألرضـي   عصا العقوبات على غزة ومدوا يد املعونات ملن هو يف رما اهللا وجيري ك
  .احملتلة

  الزيارة الفاشلة
  
وقد اقترب التقومي امليالدي من اهلجري يف خالل هـذه  , اليوم هو األول من حمرم وقد استقبلنا سنة هجرية جديدة

, مة إىل املدينة املنـورة هـ منذ هجرة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم من مكة املكر1429دخلنا يف سنة , السنوات األخرية
ومل تزل عائاليت بعيدة عين ومل أمتكن من االتصال ا , م بعد والدة سيدنا ونبينا عيسى عليه السالم2008-1-10واملوافق 

دخلنا يف السنة اجلديدة ومل . إىل يومنا هذا وأسأل اهللا أن يزدين صربا وأن جيمع مشل كل األسرى بعائلتهم آمني يارب العاملني
كما استمر التوتر يف الباكستان وكثرت العمليات اليت تستهدف الشرطة وزادت وتريا بعد عملية , رأ جديد يف الصوماليط
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كشمري وال يتمكن أحد مبعرفة بالضبط ماذا جيري فيها بسـبب  ستمرت مأساة الشعب الشيشاين وكما ا, إغتيال بناظري بوتو
فقد علمنا , طقة املرشحة لتكون امللعب اجلديد فيما يسمى باحلرب على اإلرهابأما يف وزيرستان وهي املن, التكتم اإلعالمي

بعزمية السي آي إيه إرسال وحدات لتصفية ااهدين يف أصعب مهمة ستقوم ا هذه األجهزة الفاشلة وسترى بـأم عينـها   
ااروة وأقصد أفغانستان املسلمة فمـا زال  أما يف الدولة , كيف أن أبناء القبائل يقدسون دينهم وحيبون الشهادة يف سبيل اهللا

وقد تردد أنباء بأن أمريكا سترسل أكثـر  , أمري املؤمنني املال حممد عمر يقود املقاومة لكي يعيد احلق واألرض إىل شعبه احملتل
الذين يزدادون ألم يتوقعون هجوما كاسحا من ااهدين , أالف من القوات اخلاصة هلناك لكي جتهز لعمليات الربيع 3من 

فملـف لبنـان   , ونتوقع من إدارة بوش بأن تضع املطبات والعراقيل ألي إدارة أمريكية مقبلة, خربة وقوة وصربا يوما بعد يوم
تردي األوضاع املعيشية يف أمريكا والعامل وارتفاع أسعار الـنفط  ووإيران ووزيرستان ومشرف والقاعدة ومحاس وحزب اهللا 

أما امللف الضغط احلقيقي لـإلدارات األمريكيـة   , ا ملفات ستثقل كاهل الشرطي العاملي اجلديدودرجة حرارة األرض كله
سيكون يف امللف العراقي فهناك الصحوات اليت تقاتل ااهدين بدال من األمريكان وهؤالء لن يصمدوا كثريا ألم ال ميلكون 

تضغط على املالكي بأن ال يتهاون مع األمريكان خبصوص خروج كما أن إيران , احلماية الكافية من اهلجمات املتكررة عليها
واملخصصة إلضعاف اإلدارة العراقية وتقوية , القوات ونتوقع أن يتدخل السيستاين يف اخلط إلفشال أي إتفاق أمين بعيدة املدى

  .وليس هناك أي مؤشر إجيايب لقرب اية اإلحتالل يف العراق, التواجد األمريكي
قد استمرت القوات الصهيونية احملتلة بارتكاب اازر اليومية بعد انفرادها ذا الشعب املسكني وعيون أما فلسطني ف

وأقرب تلك العيون هي عيون حكام العرب الذين مل يفعلوا شـيئا يف مواجهـة احلصـار    , العامل كلها تشهد وهي ال تبصر
وال ندري أين يتجـه  , اهون مبا يفعلون باسم حماربة اإلرهابأما بين صهيون فكانوا يتب, املفروض على هذا الشعب املسكني

ولكننا نتفأل خريا بالسنة اجلديدة أن تكون فتحا مبينا هلذا الشعب إن شاء اهللا وجلميع املسـلمني  , العامل وماذا خيبئ لنا القدر
احلريب بوش اإلبن بزيـارة إىل فلسـطني    يف هذا التاريخ اجلديد من السنة اهلجرية اجلديدة قام ارم. ألن أمر املسلم كله خري

هـي  ) إسـرائيل (احملتلة وأكد للصهاينة أن إدارته ستواصل دعمها للكيان واستغل ارم أوملرت الفرصة لكي يظهر للعامل أن 
وأراد أن يشوش احلقائق عنـدما  , وحرا املستمر ضد اجلريان, رأس نووي حريب 200املظلومة وهي الضعيفة رغم امتالكها 

وتناسى تلك اازر اليت ترتكب يوميا يف حق الشعب الفسـلطيين يف  , حتدث بأن مشكلة فلسطني تكمن يف محاس واملقاومة
كيف يتجرأ هذا ارم مبطالبة من السجني أن ال يدافع عن نفسه؟ هكذا طلب أوملـرت  , ألخضراغزة والضفة وداخل اخلط 

إـا املفارقـة   , املقاومة من قصف املدن اإلسرائيلة بالصورايخ املصنعة حمليةرئيس وزراء العدو من أمريكا أن تتدخل يف منع 
ومع ذلك خياف بين صهيون من تلـك الصـورايخ   , الكبرية فهذه الصواريخ اليدوية ال تساوي ترسنة أكرب جيش يف منطقتنا
  ". اإلختراعاحلاجة أم "احمللية اليت أثبتت قوة اإلرادة لدى الشعب الفلسطني احملتل وكما قالوا 

إن املسلمني وأبنـاء غـزة ال   , مل يستقبل بوش كمحرر بل جمرم حرب فقد رفضه شعبه قبل أن نرفضه حنن يف غزة
وال ندري كيـف  , إن أمل شعبنا يف غزة هو يف اهللا الواحد األحد, يرجون منه أي خري فهو ال خيفي إحنيازه للكيان الصهيوين

يد ضمانات حول مسألة توسع اإلستيطان وهذا األمر ال يستطيع بوش إيقافه وال مجيـع  ستكون النتائج هلذه الزيارة فعباس ير
مل يفاجئنا بوش , إن دولة صهيون فوق قانون العامل وال أحد يستطيع حماسبتها يف أي شيئ وهذا هو أمر الواقع يف زمننا, األمم

وهذا صحيح ألا تارخيية , زيارة بوش بالتارخييةبكلماته املسمومة عندما عمل اللقاء الصحفي مع حممود عباس الذي وصف 
لقد أكد بوش على مبدأ عدم العودة لالجئني عندما ذكر بأن على اليهود بنـاء دولـة   , يف تكريس معانة الشعب الفلسطيين

ويطلب  ,إىل الضفة الغربية عندما ستهيأ لعباس قطعة أرض صغرية 48وهذا يعين أن من اإلمكان طرد فلسطيين , يهودية حبتة
إن مبدأ العودة حق , منه تشكيل شرطة وحكومة ضعيفة تكون حتت تصرف اإلحتالل وسيذل بشىت الوسائل من قبل الصهاينة
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يف اللقاء بأمر عظيم فقد ام األمم املتحدة أا من ضيعت فـرص   وحتدث بوش, يستطيع أن يتنازل عنهللفلسطينني وال أحد 
ا ليس بصحيح إن هذه املنظمة اليت ترزخ حتت أوامر الصهاينة مل تكن لتعمل شيئا دون أن وهذ, جناح إقامة الدولة الفلسطينية

فقد أقـرت  , فهم من عارضوا مجيع القرارات اليت أوصت ا املنظمة واملخصصة لفسلطني, يوافق عليه ساسة البيت األبيض
م شرعية اإلستيطان وبأن القدس حق للشـعب  م وعدم بناء اجلدار وعد1967الس حبق العودة وإقامة الدولة على أراضي 

وقد عارضت دولة صهيون مجيع هذه القرارات ومل تنفذ أي واحدة منها ألا بكل بساطة تعلم أن املنظمـة لـن   , الفلسطيين
إن أمريكا , تقدر على فرض أي عقوبات عليها ألن ساسة البيت األبيض سيستخدمون حق النقد الفيتو يف محاية بين صهيون

اليت كانت وال تزال تعارض أي تقدم يف حق الفلسطينني وعجبا حملمود عباس الذي وضع آماله إلدارة بوش وهو يعلـم  هي 
إن زيارة بوش للمنطقة كرست موضع اخلـالف  , جيدا أنه يسبح ضد التيار ويف الفراغ وكل تلك الوعود هي هراء يف هراء

والذي يؤمن باهللا ال يهمه قرارات بوش فليس هو باإللـه  , عليه الفلسطيين الفلسطين فهناك طرف مرضي عنه وآخر مسخوط
إن كل ما جيري يف هذا الكون مكتوب ومدروس عند اهللا ومل تستطع إدارة بوش أن تتنبأ أن , األعظم الذي يسري شؤون الناس

نضـع رؤسـنا يف فـم     لذا إننا ال نضع آمالنا يف عدونا فهذا يعين أن, هناك سلطة إسالمية ستنشأ يف غزة وقد حصل ذلك
كل من شاهد زيارة بوش لألرضي احملتلة حزن حزنا شديدا فهذا الرجل مل يتطـرق إىل  , التمساح وهذا هو االنتحار حبد ذاته

بل كرر إسطوانة حماربة اإلرهاب وال , موضوع اآلالف من أسرى املسلمني يف سجون اإلحتالل وال إىل معانة الشعب يف غزة
لقد هـزأ  , هل الشعب احملتل الذي يدافع عن نفسه بكل تواضع هو اإلرهايب؟ يا هلا من مسخرة, هابأدري ماذا يقصد باالر

وقد ألقوا السالح الذي من خالله وبعون اهللا وتوفيقه استطاعوا يوما مـن  , برجال السلطة الفلسطينية الذين يعيشون يف الوهم
إن املقاومة بكل طرقها هي السبيل األوحد , ء يعيشون من املنفىأليام أن يطالبوا ببعض أشبار أرض فلسطني عندما كان هؤال

  .لضمان حق الفلسطينني وليست املؤمترات والزيارات اجلوفاء واهللا أعلم
فبينما كان بوش جيامـل حكـام   , إن أول يوم سنة هجرية جديدة مل تكن يوم عادي بالنسبة للشعب العراقي احملتل

اذيب ليستر فشله الذريع ويغطي على أكاذيبه الشنيعة اليت أودت حبياة أكثر من مليون العرب وسلطة عباس ويلقي فيهم األك
يف هذه األثناء بالذات كانت الطائرات العسكرية االستراتيجية اليت ال تستخدم إال ضد أهداف كبرية وواضحة وضد , عراقي

ابس واألخضر يف مناطق عرب جبور جبنوب العمالقة تقصف وحتصد الي 1كانت تلك الطائرات من طراز يب , قوات نظامية
كيف بدولة عظيمة تلجأ ملثل هـذا السـالح اخلطـري    , لقد تعجبنا من هذا التصرف اهلمجي من رعاة البقر, عاصمة الرشيد

ن لقد كذبوا على الناس عندما قالوا بأن املستهدفني هم من القاعدة؟ أمل تقولوا قبل عدة أسابيع أ, واستخدامه يف مناطق مدنية
وعندما تقتلون األبرياء باملئات تربرون فشلكم بتلفيـق األكاذيـب   , !القاعدة انتهت يف العراق؟ وتكررون هذه املزاعم يوميا

هكذا كانت القاعدة هي قميص عثمان يف جرائم هذه اإلدارة اليت مل ترد أن تسمع أو تقبل بأي شيئ سوى , !حول القاعدة
ساء والشيوخ واألطفال يف تلك الغارات اليت استمرت لعشر دقائق وألقي فيها أكثـر مـن   لقد قتلوا الن, إبادة الشعب العراقي

أما إذا فجر أحد اإلخوة الشباب سالحه وسيارته املفخخـة  , ختيل أخي القارئ هذه الكمية الكبرية, طن من املتفجرات 18
أال حيق للمقاومني أن يـردوا  , ألمريكان يف احلروب؟أال ترى عني العامل العوراء ما تفعله ا, يف أهدافهم تقوم الدنيا وال تقعد

لقد قتل بوش اجلموع والضعفاء مث تباهي حلكام العرب تانا وزورا أن إدارته تريد أن ترى دولة فلسطينية قبل ايـة  , باملثل؟
قضية فلسطني باملعاير اإلزدواجية الصـهيونية  إم يتعاملون ب, "إنه حيلم واهللا لن تقوم هناك دولة فلسطينية مبزاجه أبدا", واليته

كم من جذع شـجرة  ...هم وياليت يبصرونروالنور ن... ياليت قومي يعلمون, !ويا ليت قومي يعلمون", وقد تعودنا عليها
أم مل تبصـر  ...هـل عميـت عيـوم؟   ...انظروا شرقا وغربـا ...وهل وى األمم إال بفقدان نورهم...هوت وهي واقفة

ولكن ...فنور اهللا معهم وإن عميت أبصارهم...فياليت قومي يشكرون...ولكن النور نور اهللا....فهم يبصرون! كال...النور
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, من واجب األمة العودة إىل دينها وقيمها ألن ذلك سيضمن هلا القوة والكرامة ملواجهة األزمات, ..."نور اهللا ال يعطى لعاص
أمل , فتظن أن بتلك الصور ستتمكن من قلـوب النـاس  , اليت تبث من قبلها لقد لفقت القوات األمريكية كل الصور احلربية

أما يف زمننـا  , إم يظنون أننا ال نفهم شيئا, !يصوروا مفاعيل إفتراضية سورية بالربامج التزويرية املخصصة للهوليود واألفالم
زوروا كل شيئ فترى سيارة تدمر مـن  , بتةوحىت صور الفيديو املتحركة مل تسلم فيكف بالثا, كان التزوير هو أم االختراع

إا دولة العراق ترتف دما وال أحد من حكام العرب ندد مبثل , اجلو يف صور مفربكة لتغطية اجلرمية الكربى على أرض الواقع
ولو كانت احدى مؤسسات الديبلوماسية هي اهلدف ألسرع هؤالء ومشـاخيهم املخلصـني هلـم    , هذه العمليات الوحشية

فهذه اإلدارة لن تتأخر يف توجيه ضربات , إننا نعلم جيدا أن الرسالة موجهة إىل غزة وإيران وحزب اهللا ووزيراستان, يدبالتند
إن كل من يعرف بوش يعلم أنه أسوء رئيس يف تـاريخ الواليـات املتحـدة    , لكل من يعارضها دون أي حسرة وال ندامة

إنه ال حيزن ألي جرمية , مبجازره أنه أحب وأقوى رجل أمريكي يف العاملاألمريكية وبسبب االنفصام الشخصي لديه فهو يرى 
ووصل باألمر بأن متنع , وال يعتذر أبدا حىت جلنوده الذين قتلوا خطأ من قبل زمالئهم يف املعارك بل خيفي احلقائق عن عائالم

, إذا كنت تظن أن حربك شرعي"ئيس بوش وحنن نسأل الر, العائالت من رؤية جثث أبناءهم عندما تصل التوابيت إىل الوطن
إـا األكاذيـب   , "ملاذا إذن ختاف من مطالعة العائالت على أنعاش أبناءهم وإطالعها على حقيقة ما جيري يف أرض الواقع

املتكررة من قبل إدارته وقد شهدنا مؤخرا أا لفقت شريط جديد حول مناواشات عسكرية بـني البارجـات العسـكرية    
كيف بزورق صغري طولـه  , ركز أخي القارئ يف املشهد, ني الزواق اإليرانية الفردية اليت ال حتمل أكثر من نفريناألمريكة وب

كيـف  , وهي واضحة أا من دولة إيران وليست مفخخة من قبل القاعدة أو غريها, متر 200أربع متر يهدد سفينة طوهلا 
ونسيت هذه , إا ذريعة أخرى لتحاول ضرب إيران بأي حجة, اتلة عليهايقارن بالبوارج اليت حتمل مجيع أنواع الطائرات املق

ونسيت أا يف مأزق يف العراق وأفغانستان وال سبيل هلا أن تدخل حربا عامليـة  , اإلدارة أن احلرب مع إيران لن تكون سهلة
ارته للكويت يف هذه األيام أمام فقد أعلن عند زي, إن هذا الرئيس الكاذب كما عرف عنه قد جتاوز احلدود يف كذبه, أخرى

ولكن نسي أنه قد أجرى مقابلة مع , مجوع من قواته املعادية أن تلك القوات ستبدأ باالنسحاب يف أوساط هذه السنة اجلديدة
  .سنوات أخرى 10احملطة الصهيونية السي إن إن وأكد للمحطة أن القوات األمريكية ستبقى ألكثر من 

و عداوته للمسلمني عندما أطلق عندة رسائل ملغمة تدع إىل الفتنة والتفرقة أثناء زيارتـه  مل خيفي هذا الرئيس العد
, ووصف إيران بالدولة اإلرهابية كما وصف مجيع املقاومني يف فلسطني ولبنان وأفغانستان بأم إرهابيون, ألبو ظيب اإلماراتية

ومل يرحب يف , يد للمنطقة بل أراد أن يستر عيوب أنابولسمل يأت هذا الرئيس بأي جد, وأن إيران وراء كل عمليات هؤالء
فحكام العرب هم من يريدون من اإلدارة األمريكية أن تساندهم , املنطقة إال من قبل أصدقاءه وهم قليلون ولكن بيدهم القوة

قد حتدث كثريا عن النفط ف, وأما ما مسعناه عند زيارته ألصدقاءه يف الرياض أشبه بإقرار كل جرائمه, يف مواجهتهم لشعوم
وأثناء الزيارة ومبباركة من , ومل يكن مسرورا لالرتفاع احلايل ألسعار النفط, وأمهته يف استمرار اهليمنة األمريكية على املنطقة

فمازلنا حنن املسلمون نريد , وهذا األمر يوجب الدهشة, السلطات السعودية اتفق بوش على املضي قدما يف صفقات السالح
م كانت اآللـة  2008-1-15ففي نفس يوم الزيارة وكنا يف تاريخ , ة كيف ستستخدم كل هذه األسلحة وضد من؟معرف

العسكرية الصهيونية وبإشارة من اإلدارة األمريكية اليت أعطت الضوء األخضر حلكام تل أبيب بإبـادة الشـعب الفلسـطيين    
جمزة تارخيية أخرى تسجل يف السجيالت السوداء هلذا الشـعب  كانت هذه اآللة اآلمثة حتصد اليابس واألخضر يف , وتفكيكه

إا جمزرة حي الزيتون يف غزة وقد استشهد العشرات من املسلمني وأبرزهم جنل األخ حممود الزهار القيادي يف , القاتل لألنبياء
إن قـادة ااهـدين   , املباركة أثناء هذه االنتفاضةد استشهد األول قبل أربعة سنوات فق, حركة محاس وهو الثاين من أوالده

, يدفعون الثمن والدماء من أجل حقوق املسلمني يف األراضي املقدسة وحكام العرب يدفعون النفط لتقوية األعـداء ضـدهم  
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إم قد تركوا الشعب الفلسطيين ليلقى مصريه حبجج واهية مدعومة مـن قبـل إدارة   , ومهما قالوا فال أحد يصدق أكاذيبهم
كيف ُتخـوف  ", يعقد جلسة إال وخيوف حكام العرب من اإلسالميني وكأن هؤالء احلكام ليسوا باملسلمني الذي مل, بوش

ويف نفس اليوم كـان  , لقد أصبتنا مصيبة مقتل أبناءنا يف غزة, األمر بسيط فهو ال حيب اإلسالم أبدا, "مسلما بأخيه املسلم؟
العرضة ويأكل أشهى املأكوالت ويلعب بالصـقور يف بـالد    ارم بوش بتغدى يف الرياض ويضحك وميرح ويرقص رقصة

وال أدري كيف جيرأ هؤالء يف استقبال جمرم يقتل أبناء أمتهم وهم غافلون أو يتغـافلون  , احلرمني أمام مجيع األجهزة العاملية
جتعلهم ال يهتمون إىل ملوطن إا السياسة اليت تنوم الشعوب و, إا سياسة الوطن والوطنية وامللك وال أحد سوى امللك, عمدا

أما احلكام فكما قيل يف املثـل  , مل يبقى لنا سوى السالح واللجوء إىل اهللا ليفرج عنا, وإنا هللا وإنا إليه راجعون, والدم فقط
صـر  إننا ال نرى أي تضامن حملاولـة ن  ,وتتشابه أفعاهلم أفعال النساء رجال علي رؤسهم العمائم, "دع الديوك فإا ال تعض"

ومل تنتهي زيارة هذا ارم احلريب بعد فـآخر جوالتـه   , إخواننا يف غزة أو رفع احلصار اجلائر عنهم وإنا هللا وإنا إليه راجعون
مل , وقد خرجت املظاهرات قبل وصوله وهذه إشارة إىل أن الشعوب ال حتب هذا ارم وال ترحب به أبدا, ستكون يف مصر

لبنان واستطاع بسـمومه   فحاول التدخل يف أمر, إدارة مصر هي أكرب حليفة لإلدارة األمريكيةجيد شيئا يقوله للمصريني ألن 
وام بوش اإلدارة السورية الفاشلة أيضا بأـا وراء األزمـة يف   , بني النظام السوري الفاشل وبني مجهورية مصر زرع الفنت

أخي القارئ ال تتعجب عندما , ناين الداخلي ومن أوسع أبوابهوالعجيب أنه ال يتهم نفسه أنه تدخل أيضا يف الشأن اللب, لبنان
لقد , ال ممانعني وال معتدلني كما يوصفون, فنحن لن نستثين أي نظام عريب من مأساة أرضنا, وصفت النظام السوري بالفاشل

مما جيري يف أرض عربية  اجتهد هذا النظام يف فضح خمططات الصهاينة املختصة باملقاومة يف غزة وجنوب لبنان مث يغمض عينه
وتقع حتت اإلحتالل وال , وهي أرضية سورية أصال وسلمت للدولة الصهيونية دون أي مقابل, مسلمة أخرى تسمى اجلوالن

فقبل , إا سياسة املعاير املزدوجة والنفاقية اليت ال تثمر أبدا, يستيطع هذا النظام السوري أن يفتح اال للمجاهدين لتحريرها
  . يدك ألخيك البعيد جيب أن متد يدك للقريب أوال أن متد

إن ما رأيناه من الشعوب اإلسالمية والعربية عندما قامت باملظاهرات الواسعة من احمليط إىل احمليط منددة بسياسـة  
أطعمـوا  "سة أما الدين اإلسالمي وشريعته تتبع سيا, التجويع وهي من أسس أخالقيات الغرب الدميوقراطية الرأمسالية والربوية

لقد تبني للعامل حقيقة هذه الدولـة الصـهيونية   , وحنن ال جنوع الناس حىت لو كانوا أعداء لنا بالذات أثناء احلروب, "الطعام
ماهذه التماثيـل  (قال اهللا تعاىل , وا لذلك األمر بعدما حكام العرب فييدو أم مل يتبهأ, وجرائمها يف حق الشعب الفسلطني

ما قول هؤالء الساسة بدًء من جاللته وسيادته ومعاليه , أتعجب ممن يقرأ القرآن وهو غافل عن فهمه, )كفوناليت أنتم هلا عا
ما ظنهم عندما تفردوا حبكمنـا بـالقوة   , ماذا سيقولون هللا عندما سيسأهلم عن حق الشعب الفلسيطيين؟, إىل مسوه أمام اهللا

وال , اليت فشلت يف مواجهة املقاومة اإلسالمية يف حرب لبنان األخرية إم يتحدثون عن خوفهم ألمريكا وإسرائيل, والقمع؟
أين العروبة ألن اإلميان مل يبقى يف صدورهم إال ما يضللون به الشعوب؟ أيظن هؤالء أن عـدم  , يتحدثون عما استراعاهم اهللا

دموا الغرب ورؤساء الغرب علـى  إن هؤالء ق, هنالك عدة أشكال للعكوف على األسياد, سجودهم للصنم أم ال يعبدونه؟
فقد كان بوش وساركوزي يزوران املنطقة عندما كان الشعب الفلسطيين يـذبح  , املسلمني ومآسي املسلمني ومل خيفوا ذلك

كيف لو دمـرت وزراة الداخليـة دولـة    , وصل األمر إىل تدمري املباين املخصصة حملصاحل الشعب, ويعذب وجيوع يف غزة
ولكننا نشاهد مبىن وزراة الداخلية يف غزة , ل هؤالء الرؤساء العرب؟ لنندوا بتلك العملية بأسرع ما ميكنالصهيون؟ ماذا سيقو

إننا على يقني أن مثل هذه التصرفات الصهيونية والصمت العريب املخزي يزيـد مـن   , تسوى باإلرض وال أحد حيرك ساكنا
فقد ظهر للشعوب خزي هؤالء احلكام الذين ال ميلكـون قـرارات   , شعبية ااهدين وقادم أمثال الشيخ أسامة حفظه اهللا

إن كل هذه األنظمة تشارك يف هندسة مأساة األمة اإلسالمية لذا ال نرى عجبا أن الغـربيني يسـتهزؤن حبكامهـا    , أنفسهم
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ؤالء احلكام اتباعـه  فبوش يتحرك من منطلق القوة وعلى ه, ألن ذلك قد مت سرا, ويأمروم بالتطبيع مع العدو الصهيوين علنا
بـل نقـل   , وكالمي هذا ال يعين تكفري أحد أو دعوة الشباب إىل رفع السالح يف أي دولة إسالمية, وهم مغمضون أعينهم

وهذا الرئيس األعمى هو ال يعرف حقيقة األمور بسبب إتباعه لديك شني وال يعرف كيف يوازن , احلقائق كما كانت جتري
حياول أن جيامل شعبه ومن جهة أخرى يكذب على العرب وخيوفهم جبرياـم اإلسـالمي وهـي    إنه من , تصرحياته العاملية

وكل من يعـرف شخصـية   , وكانت زيارته خمصصة ملناقشة ملف إيران النووي مع هؤالء احلكام, مجهورية إيران اإلسالمية
نايات وهي تتطاير وكأا ألعاب فيـديو وال  هؤالء الصهاينة اجلدد يف البيت األبيض يعلم أم يستمتعون برؤية األجسام والب

  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  االستبداد وحب السلطة
  

مادام أتكلم عن االستبداد والتفرد بالقوة جيب علي أن أتطرق من جديد إىل الوضع يف شرق أفريقيا فقد كنا نتـابع  
ني جهادين ال نؤمن بالدموقراطية الغربية ألن شريعتنا أوسع منها وحنن كإسالم, التطورات أحداث ما بعد االنتخابات الكينية
لسنا مع دميوقراطية الزواج املثلي وحكم الشعب بالشعب والسطلة الكاملة للشعب , وفيها أحسن احلقوق وتتماشى مع الفطرة

دادية تدعي التعدديـة ولكنـها   والكالم الفارغ الذي مل ينتج يف عدة دول إال الدمار واالستقواء باألجنيب وفرض أنظمة إستب
فهي تتحدث عن عدم اللجوء الشعوب العربية لسياسة الرتول للشوارع واالحتجاج ألن ذلك يـؤدي إىل  , فردية ظاملة مظلمة

ونسيت تلك األنظمة الدميوقراطية املظلمة أا دمرت الشعوب عندما زجت األلوف من أبناءها يف السـجون  , القتل والدمار
لقد أرعبت املعارضة الكينية مجيع الدول العربية ألا خائفة بأن تلجأ الشعوب إىل عصى , لمة أكثر من غوانتنامواخلطرية واملظ

إن شريعتنا االسالمية هي اليت تعطي احلـق يف كـل   , االنتفاضة كي حتقق العدالة وجتد هلا هامشا يف العمل السياسي الشريف
لنـاس وقـد   ا مىت استعبدمت", إلسالمي فهم سواءوعند القضاء ا, عنداهللا سواء فاحلاكم واحملكوم, الناس بأن يكونو سواسية

إن , ة الراشدة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهفيبىن األمم املتحدة هي مقالة للخلهذه املقولة اليت تزين م, "ولدم أمتهم أحررا
ب جمالس شورى خيتار فيها حكمـاء ووجهـاء   وإىل انتخا, االسالم يدع إىل االنتخابات وإىل مبايعة احلاكم برضى الشعب

وال يترك الدين اإلسالمي للجهلة والسراق وارمني واملرضى النفسيني بأن , وأتقياء الناس لكي يتولو مسؤولية إدارة شؤوم
طريقـة  إن , كيف سيختار املثليني والسراق ومهربو املخدرات والفاسدين رجاال شرفاء ليتولوا أمـرهم؟ , خيتروا كما شاءوا

لقد نيسـت هـذه األنظمـة أن    , االنتخابات يف شريعتنا ختتلف متاما عن الطريقة الغربية اليت تسبب املشاكل يف كل العامل
فبال دماء فال وجود للدميوقراطية وآخر تصدير , الدميوقراطيةمل تصل إىل أي بلد غريب بدًء بأمريكا وأوروبا واليابان إال بالدماء

إننا طبعا ال ندع إال الدماء إال إذا ترك احلاكم شرع اهللا وإن مل يكن جاحدا لذلك , العراق وأفغانستان للدميوقطية نشهدها يف
ا على مذهب ااجلمهور أو دون جحد هلوإجحادا وخاصة إن مل يستقبل قبلتنا أوترك الصالة إنكارا , باتفاق العلماء املخلصني

د خلصت مفهوم الدميوقرطية لدينا ونظام احلكم يف اإلسـالم يف الفصـل   وق, وإنكار على مذهب اإلمام أمحد وحنن منيل هلذا
فإن السلطات يف هذه البالد األفريقية دأبت علـى سـرقة   , وما حصل يف كينيا أمر كان وال بدا منه, األخري من هذا الكتاب
سـلب حريـة النـاس     ألن, وتسمى باملفهوم اإلسالمي فتنة وهي أشد من القتل والنهب والسلب, حقوق وحريات الناس

وال يتعجبون من سـرقة  , فرد وجري أكثر من نصف مليون 1000ملاذا يتعجب الناس من قتل , واستعبادهم أشد من القتل
إا سياسة املخابرات اليت متارس يف الدول العربية فيخوفون الناس من قضـية الـرتول إال الشـوارع    , أصوات أمة بأكماهلا

ونسيت هذه األنظمة الشمولية ومن ميثلها أا , يدون أن تصبحوا مثل كينيا واجلزائر وكذا وكذاواالحتجاج ويقولون هلم أتر
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إن احلزب احلاكم يف تونس جاء بعد إنقالب زيـن  , فهي حترم لغريها ما أجازا لنفسها, جاءت بعد سفك الدماء االنقالبات
 يف سوريا وسلطة آل سعود دخلت حروبا مع أهل البيـت  والبشري يف السودان والبعثيني, وكذلك الثورة يف مصر, العابدين

إم مجيعا وصلوا إىل السلطة , وهلم جر, أما ليبيا فحدث وال حرج, اهلامشيني وضد الدولة اإلسالمية وقتها لتصل إىل السلطة
والكل يعلـم أن  , مسبقابتلك الوسيلة وها هم اليوم حيرمون الشعوب من التظاهر والرتول إىل الشوارع ألم يعرفون النتيجة 

لقد سئم الشعوب منهم فمـن طبيعـة   , هذه السلطات لو فتحت اال للمعارضة يف بالدها ملا بقيت يف السلطة حلظة واحدة
ألن لـدى  % 99,9وال يستغرب أن تكون النتائج هي , سنة 30هناك من يتبهى بأن حزبه يف السطلة منذ , اإلنسان التغيري

كلها ال أساس هلـا مـن   , وكل هذه الكلمات املعسولة اهزة للتصدير, ها برامج سياسة منفتحةاحلزب شعبية واسعة ولدي
لقد دخل ذلـك  , ماذا حل باحلزب احلاكم يف موريتانيا عندما انتفض اجليش وأخذ حق الشعب من السلطة الفاسدة, الصحة

لذا نرى أن هذه املفـاهيم عـن   , كم لعدة عقوداحلزب يف االنتخابات ومل حيصل على أي نسبة تذكر رغم أنه استمر يف احل
إن مآل كل هذه السلطات العربية إن مل تفـتح  , الشعبية كلها كذبة محراء يراد ا التستر على سرقة أصوات الناس وحريام

ـ  ة حبقـوقهم  أبواا للعلماء واملفكرين والصاحلني ومشاركتهم يف مراكز القرار وإعطاء حق الناس يف التظاهر السلمي للمطالب
وهذا ما خيشاه طغاة العرب ومن كـان معهـم مـن    , فسنرى التجربة املوريتانيا والكينية يف عدة دول عما قريب, الشرعية

  . الديكتاتوريني يف الدول اإلفريقية
مـن  ) أويل كابـارو (لقد ُوجهت ضربة قاضية للنظام الكيين البائس عندما أثبتت املعارضة قوا يف الربملان وأخرج 

م من وقضاة احملكمة العليا مت اختياره فكل هؤالء, وهذا أمر تارخيي يف هذا البلد, وأدخل شخص آخر, رسي رئيس الربملانك
والذي يظن أن الصـراع يف  , قبل السلطات اليت كانت متلك تانا وزورا مقاليد احلكم يف الربملان أما اليوم فقد تغري كل شيئ

فقد تشكلت من مجيع القبائـل  , إن املعارضة الكينية هي أقوى معارضة يف تارخيها, ا البلدكينيا قبلي فهو ال يفهم سياسة هذ
أما ما جيري من قتل يف الوادي املتصدع فهي نزاعـات  , الكينية لكي تزيح القبيلة الكربى اليت تريد أن تتحكم بكينيا لوحدها

إنـين  , اك مناوشات يف عهد الرئيس موي وبسبب األراضيفقد حصلت هن, قبلية قدمية ال خيفى على من يتبع السياسة الكينية
أخ مسـلم   25فنحن نتضرر بسبب سياسة كيباكي فقد غيب وأسر أكثر من , أحتدث عن األوضاع الكينية ألا منا كثريا

ل دمج واملعارضة الكينية كانت تسعى ملعرفة حقيقة هذا امللف كما عارضت قرارات كيباكي عندما حاو, وسلمهم لإلثيوبني
فقد فرح الرسول بنصر الروم على , جيب أن نفرح بأي تطور يصب يف صاحل املسلمني مهما كان, القضاء اإلسالمي بالعلماين

كمـا شـككت   , وكنا نتابع الضغط العاملي على كيباكي وقد وصل امللفات للجمعية األممية, الفرس وهذا أمر بشري طبيعي
والسبب حب الكراسي , وظهر للعيان أنه يقتل املتظاهرين بالرصاص احلي دون أي رمحة, الكثري من الدول يف واليته الرئاسية

وسوف تتطور األوضاع قريبا حيث سنشهد حربا أهلية , وأفعال هذا الرجل ليس بعيدا عن حكام العرب واملسلمني, والسلطة
تطع أحد أن يوقف ذلـك يف الوقـت   يف بعض املناطق ليس بسبب السياسة بل ألسباب قبلية ومشاكل قدمية ستظهر ولن يس

والذي خييف الناس هو أن تتحول هذه االشتباكات إىل إغتياالت سياسية حيث , القريب إا أحقاد قدمية ولكنها قبلية وعرقية
  .يغتال النواب بسبب انتماءهم السياسي وليس القبلي
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  إخفاء اجلرمية
  

ال يوضح للقارئ كيف أن مأساتنا كانت موزعة مـن احملـيط   وهذا االنتق, سأنتقل من شرق أفريقيا إىل وزيرستان
مث نسمع بأن هناك هجـوم  , تقصف عرب جبور يف بغداد 1ونسمع بأن الطائرات اليب, كنا نشهد ما جيري يف غزة, لليابسة

أما , نستانعلى القوات الروسية يف الشيشان وما نلبث أن نشهد عرب الفضائيات قتلى وجرحى من املدنيني يف الصومال وأفغا
, فقد قرر اجليش الباكستاين جعل أبناء القبائل اهلدف الرئيسي هلذه املرحلة احلرجـة , ما كان جيري يف وزيرستان فهو أعظم

لقـد حـان وقـت    , ولكي ختفي تورط االستخبارات الباكستانية يف إغتيال بوتو وإخفاء تلك اجلرمية حبجة حماربة اإلرهاب
لقد بات واضحا , بائل احملبني لدينهم واجلاهزون للموت يف سبيل عدم الركوع للمطالب األمريكيةاالختبار احلقيقي ألبناء الق

بأن السي آي إيه جتهز للعمل العلين داخل الباكستان وسيكون الغطاء مزاعم بأن الباكستان ال تعمل كما جيب ملنع اإلخـوة  
وكـذلك سـيكون   , الظهار عداوة بني البلدين, يف ذلكوسيستغلون كرزاي , من الدخول إىل أفغانستان ومساندة إخوام

إن هـؤالء حيـاربون   , التدخل حبجة محاية السالح النووي الباكستان من السقوط يف أيدي املتطرفني أليس هذا من العجب؟
ـ  ووي الباكسـتاين  إيران رد أا تريد إمتالك التيكنولوجية النووية ويدعون يف االجتاه املعاكس أم يريدو محاية السالح الن

كانت تكذب  األمريكان وإدارموكل ما يف األمر أن محى طالبان الباكتسان قد سخن يف أدمغة  , يا هلا من مسخرة, اجلاهز
إن هؤالء حيموننـا  , مث تبني هلا أن هؤالء املسلحني هم أكثر خطورة من القاعدة نفسها, اإلرهابعلى على العامل أا تقضي 
وال يرتبطون مباشرة بالشيخ فهؤالء سيواصلون نضاهلم ضد مشرف واإلدارة األمريكية حىت لو مات , همولسنا حنن من حنمي

م كانت القوات املسلحة العسـكرية  2008-1-23فأثناء كتابيت هلذه السطور ويف تاريخ . أو قتل الشيخ أسامة حفظه اهللا
وختيل أخي القارئ أين كان , يفعل بنو صهيون على أبناء غزةالباكستانية تغزو أبناء القبائل بالطائرات وحتاول حصارهم كما 

كان يعمل لقاءات مع أغنياء العامل يف منتدى ديفوس لكي يدعموه يف إجرامه وإخفاء جرمية , الرئيس الباكستاين يف هذه األثناء
كام املسلمني والعـرب والعيـاذ   ألن هذه املرأة هي قبلة ح, كية ما حيدث يف بالدهيوشرح لوزيرة اخلارجية األمر, قتل بناظري

واهللا إا , وكانت تضغط الرسال قوات تدريبية لتلك املناطق لكي تدرب القوات الباكتسانية على كيفية مواجهة القبائل, باهللا
كيف جتهل رايس أن اجليش الباكستاين هو من أفضل اجليوش يف العامل وال حتتاج إىل تدريبات أمريكية الـيت  , مهزلة أخرى

فكيف تتخيل هذه املرأة أـا الـيت   ,  لنا أن جيشها فشلت يف العراق وهي تتهاوى أمام ضربات ااهدين يف أفغانستانتبني
إا التدخالت يف الشؤون العامليـة  , وملاذا ال تنقذ نفسها يف أفغانستان ااورة؟, ستنقذ اجليش الباكستاين يف مناطق القبائل؟

ألننا نعلـم أن  , اإلسالمية بتخويف أهلها أن اإلسالميني يسعون إىل النيل منها وهذا من التراهاتوحماولة االقتراب من القنبلة 
, جليش يف هذه املرحلة فهي مرحلة وسـتنتهي اومهما اختلفنا مع هذا , القنبلة هي إسالمية وبيد اجليش الباكستاين اإلسالمي

وهم , ائل اإلسالمية يف الباكستان أو ما يسمى بطالبان باكستانوقد أوضح ذلك الشيخ بعيت اهللا حمسود وهو قائد حتالف القب
ال . شباب بايعوا أمري املؤمنني يف أفغانستان ويدافعون عن الشباب املهاجرين يف مناطقهم بأمر من أمري املؤمنني املال حممد عمر

ملسألة برمتها ليسـت مرتبطـة حاليـا    فا, أظن أن السي آي إيه تغيب عنها مثل هذا السيناريو إرسال قوات إىل تلك املناطق
بل أصبحت مسألة شرف لألمة اليت ترى اازر والقنابل والدماء يف كل يـوم وبسـبب سياسـات اإلدارة    , بالشيخ أسامة

فمنذ أمد وهم يتحدثون باستمرار عن املال بعيـت اهللا حمسـود وجيهـزون    , وهذه السياسة ليست جديدة, األمريكية ارمة
, ه لنقل األضواء إله ليكون هذا األخري هو كبش الفداء اجلديد للمجازر اليت ستحدث يف أفغانستان أو وزيرستاناإلعالم املوج

أما نتائج احلرب يف هذه املناطق فمعروفة مسبقا فليست هناك قوة تدخل هذه املناطق القبالية واألفغانية إال وهزمت حىت لـو  
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, وإن دافعهم كـرزاي لـذلك  , احمللي عربة لألمريكان بأن ال جيرأوا للحماقاتوللجيش الباكستاين , سنة كان ذلك بعد مائة
إن أمريكا اآلن هي خائفة من زوال حلف الناتو بسـبب  , لكي يغطي فشله يف الداخل بالقاء اللوم على السلطات الباكستانية

أن كثرة الزيارات هلـؤالء إىل جنـودهم   وهذا إعتراف باهلزمية مسبقا كما , قوة ااهدين واستمرار جهادهم يف هذه املناطق
م مل سوءا وجد الشيخ أسـامة أ , إذاً الفتح والنصر قريب إن شاء اهللا, يوحي أن أولئك اجلنود يف حالة نفسية غري مستقرة متاما

ال وحنن كما نقول دائمـا  , مرتبطة بأحد بعد اآلن إا مسألة حياة أو موت وشرف وكرامة فاملسألة كما قلت ليست, يوجد
فـدائما يتبعـون اسـتراتيجية    , ومل جيربوا يف دخول املعركة لوحدهم, خنشى األمريكان وال غريهم فهم ال ميلكون أرواحنا

فأبناء جلدتنا الذين , استخدام املنافقني احملليني ملساعدم ولو دخلوا املعركة دون مناصرة بين جلدتنا هلم ملا ثبتوا دقيقة واحدة
فهم الذين يدافعون عن املصاحل األمريكية يف املنطقة رغـم  , ون بألسنتنا هم املتأمركون أكثر من امللكيلبسون مالبسنا ويتكلم

ما نراه اليوم هو الركوع من قبـل بعـض   , أن الشعوب قد أوضحت هلم أا ال تريد أي عالقات توصلهم إىل الذل واهلوان
ألن , أعداء أمتهم بسبب ضيق فهمهم للمصاحل العليـا لألمـة   حكام العرب الذين مل يشكروا اهللا فيما أنعمهم بل يستقبلون

هـل  , أن يصبح املسلمون قوة قوية تدير العـامل وليس هلم طموح , قبل املستعمرهؤالء قد رضوا بالقطع اليت رمست هلم من 
ء جلدتنا الـذين يعـاونون   واألمر اآلخر أن أبنا, ملثليني من أبناء الغرب خري منا حىت نتركهم ليقرروا فينا ما يشاؤون؟اهؤالء 

األعداء ال يسكتون أبدا فيهامجون املقاومني يف فلسطني بألسنة حداد ويرموم بشىت األلفاظ النابية ويسخرون من صوارخيهم 
إم ميلكوا فماذا صعنوا , ويظنون أن كسب العقول واملعارك إمنا هي بكثرة الترسانات العسكرية والصوارخ العابرة للقارات

, إن سقوط صاروخ واحد عشواءي يف داخل مناطق العدو الصهيوين يعين أن ضمري أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم حي, ا؟
أما بالنسبة هلؤالء املتأمركني يعين ذلك أننا نلعب بالنار مع العمالق فيكربون حجم العدو الصهيوين ويسخرون من صـواريخ  

الفلسطيين وال يلومون تلك الدولة اليت مل تترك خيـارا آخـر للشـعب إال    مث يلومون املقاومة فيما حصل للشعب , القسام
إن الـذين  , إا األيام والدول وسوف نرى تغريات عجيبة يف املستقبل القريب إن شاء اهللا, فالضغط يولد إنفجارا, االنفجار

لذا حنن ال نتكل , وهو املسبب لألسباب ,يظنون أن األمر بيد األمريكان وهم وجودوا الستعبادنا فهم وامهون فاألمر بيد اهللا
إن ما نراه يف الواقع هـو إنـزواء   . ألن ذلك هو املطلوباملتوفرة على األمريكان بل نتوكل على اهللا بعد أخذ أقل األسباب 

اء مشرف وعدم االلتفاف إىل شعبه فكما علم اجلميع إنه يسعى للتقارب للبين صهيون يف الوقت الذي يقتل شعبه ويقرب اخلرب
, وهذا هو هدف أعداء اإلسالم, املعلومات حول السالح النوويأجل الصهاينة الذين يعملون مع االستخبارات األمريكية من 

كيف خياف مشرف من أبناء اإلسالم من االستيالء من السالح النووي وال خيـاف مـن   , النيل من سالحنا النووي الدفاعي
إننا نرى جمهودات صهيونية لعزل الباكستان وهي الدولة السنية القويـة عـن   , !ةوصول األيادي الصهيونية إىل تلك األسحل
كما يتجاهل حكام العرب مـا يـدور حـوهلم    , ونعلم أا متتلك اهلند حاليا, احمليط اإلسالمي وضمها يف حتالفاا القادمة

اراك مع صاحبه مشرف يف بـاريس وحبثـا   لقد جلس ارم ب, وإذا فهموا مل حيركوا ساكنا, واستمروا يف النوم وال يفهمون
ويروجون أم يريدون , منذ مىت يتجرأ من تلطخ يداه بدماء الفلسطينني بالسؤال عن سالح األحرار؟, مضوع السالح النووي

كما أن زوالـه  , إم يعيشون يف الوهم ألن السالح النووي ليس ملكا ملشرف, فقط معرفة إن كانت الترسنة النووية يف أمان
وما جيهله البعض أن مشرف يسعى للتتطبيع مع الصهاينة يف تل أبيب لكـي  , إنه ملك للشعب الباكستاين, ن شاءا هللا قريبإ

إن الشـعب  , ولكن هيهات لـذلك , يضمن عدم حماكمته يف جرائمه مستقبال ولضمان بقاءه يف السلطة ولو قتل شعبه كله
م بأن بوابة رضى اهلند والبيت 2003لقد ظن مشرف منذ , إن شاء اهللا الطاهر يف أرض الطهارة لن يتركوه لينجو من فعلته

وهؤالء لن ينجو بأنفسهم عندما سيحل هلم الكوارث إن شـاء  , األبيض هو عرب تل أبيب ونسي أن رضى اهللا فوق كل هذا
ا أنه يطلب العزة من الكفار لقد أذلنا هذا الرجل ونرى جلي, وجيب أن يزول مشرف وترجع الباكستان إىل هيبتها العاملية, اهللا
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مث يلتقي بارمني واملطلوبون لدى القضاء الباكسـتاين  , لقد جهل هذا أنه يعاين عزلة من قبل شعبه, )فإن العزة هللا(, والقتلة
إن , كما يقابل بنيي صهيون وكل هذه التصرفات تبني أنه خيبط ميينا ويسارا لكي ينجو ولكن ايته قريـب , لكثرة جرائمهم

, بناء قبائل الباكستان يقدمون أرواحهم للدفاع عنا يف مناطقهم وهم عازمون يف نشر ثقافة اإلسالم احلق يف مجيع الباكستانأ
إن هدفهم األول كان اجلهاد يف أفغانستان ولكن عندما زج مشرف اجليش إىل مناطقهم لكي يـذلوا أبناءهـا بـأمر مـن     

فليس غايتهم قتال اجليش الباكستاين بل تلقـني احملـتلني   , هم كارهون لذلكاضطر هؤالء للدفاع عن أنفسهم و, األمريكان
وهذا األمر واضح يف تصرحيات قادة هذه احلركة حيث بينوا للجميع أن سياسـتهم  , األمريكان الدروس القاسية يف أفغانستان

يعترفون باالنتخابات الباكستانية ولكـن   فقد أعلنوا أم ال يؤيدون الدميوقراطية الغربية لذا فال, ليست إصطدامية مع الشعب
وهذا األمر يوضح لنـا  , من أي عملية استهدفت االنتخبات سابقاكما نفت وتربأت , تدخل يف منع االنتخاباتاحلركة لن ت

بل لديها وعـي ديـين   , كيف أن هذه احلركة تريد مصلحة الشعب ومتنورة بالدين وليست هلا عالقة بثقافة التكفري وغريها
ويف احلقيقـة أن  , وهي مضطرة للدفاع عن نفسها فقط, سي ملا جيري يف املنطقة ولن جتر لكي تفتح النار على أبناء أمتهاوسيا

, فقد وضعوا اهللا نصب أعينهم وأخلصوا النيـة لـه  , أمريكا ال تعرف حقيقة أن هؤالء يتقدمون بسرعة وسيغريون األوضاع
إن مأسات أمة حممد صلى اهللا عليه , التوكل على اهللارفون مصادر التمويل وأقواها عوهكذا فتح اهللا هلم اآلفاق والسبل ألم ي

إن املأساة هي واحدة ليس هناك فرق فيما جيري يف الصـومال أو  , وسلم واحدة وأدع اجلميع إىل الصرب ألن اهللا مع الصابرين
وتسـاق إىل  , املآسي أن جتوع الشعوب وـان وأكرب تلك , غزة أو وزيرستان أو حىت يف البالد األخرى اليت ال حرب فيها

كلها أخطر وأقوى من احلروب ولكن  خدرات والفنت املنتشرة يف بالدناكما أن مرض امل, إنه أمر رهيب, الفساد بشكل منظم
  . ال ينبه هلا الكثري من احملليلني واملنصفني

كبرية اليت أرادت أن تنصب نفسها أمرباطورية إن الذين يراهنون على أمريكا وأخواا فهم وامهون إن هذه الدولة ال
وليس آحاد األفراد بل أولئك اجلنود السابقني الذين قاتلوا مـن أجـل   , ال تقدر على محاية شعبها, علينا وقد فشلت يف ذلك

ون فيجدون أنفسهم بعد وصوهلم لسن التقاعد يف طوابر توزيع األطعمة وينامون يف الطرقات ويصـنف , بالدهم يف عدة دول
ورمبا يظـن الـبعض أنـين    , ختيل دولة تغزوا العامل وهي ال تقدر أن تنفق وحتل مشاكل جنودها السابقني, أم من املشردين

من املشردين هم مـن  % 25ولكن الواقع يصدق كالمي فالتقارير األمريكية هي اليت حتدث بأن نبسبة , أحتدث حبماس فقط
, فكيف ا وحنن نرغم أنفها يف الطني يوما بعد آخر, ريكا عندما كانت أمريكا القويةلذا حنن مل خناف من أم, قدامى احملاربني

وحنن بالذات يف هذه السنوات منر مبرحلة املصاحل والتقارب ووضع إسـتراتيجيات  , كلها مرحلة وتتغري األوضاع إن شاء اهللا
ل اإلقتصاد وليس السالح ونرى تراجعـا ملموسـا   إننا نرى أوروبا العجوزة تعود بقوة من خال, جديدية ملعىن األمن القومي

للغطرسة األمريكية رغم إمتالكها السالح ونشهد صعودا جديدا للروس من خالل التحالفات مع الدول املخفية اليت تتجاهل 
 مهتمـة  كما أن اجلنوب األمريكي غري, وال ننسى الدب الصيين واهلند, وهي يف املنطقة كإيران وتركيا وغريها, أمريكا عنها

إن العامل سيشـهد تغـريات   , وجتربة الربازيل الناجحة تشجع هؤالء على طالق الشمال, بواشنطن بعد بزوغ اليساريني فيها
فهم مشـغولون يف تثبيـت   , اجلواب واضح, أين موقع العرب واملسلمني يف هذه التغيريات؟, مفاجئة ولكن السؤال املطروح

إن كـل هـذه   , ونسي هؤالء أن األوروبني فعلوا ذلك قبلهم ومل تنفعهم ذلك, بينانكراسيهم ومجع أموال النفط وإطالة ال
إا كاألرض عندما يفسـد مـن قبـل    , التغريات هي ال ختفى على اهللا األحد الذي خلق العباد ويعلم ما يسرون وما يعلنون
  .رغم أننا نراها وكأا عذاب أليم التغريات املناخية فإن اهللا يبعث الرياح لواقح ومبشرات لتصلح ما أفسده اإلنسان
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  حماربة اجلدار
  

م سيسجل يف الذاكرة أنه اليوم الذي استطاع فيـه املسـلمون أن يلغـوا    2008-1-23إن هذا التاريخ وأقصد 
فقد استطاع الشعب الغزي من الدخول إىل مصر وإلغاء احلدود ولو لفتـرة  , اخلطوط املرسومة هلم من قبل االستعامر الكافر

, إنه يوم تارخيي بالنسبة لنا وقد علم اجلميع أن احلدود ال فائـدة منـها  , زة كي يتزودوا باألغذية واإلحتياجات اإلنسانيةوجي
إنه يوم الفرح والشعور بالعزة فقـد فـرح   , مهما أراد اإلستعمار تفرقتنا, فكلنا يف خندق واحد سوءا الفلسطيين أو املصري

واهللا وحـده  , وال يعود الفضل يف هذا األمر إال هللا الذي سخر هلم ذلـك , أهل غزة اجلميع بفرج اهللا عن كرب من كربات
إن الذين يراهنون على الشرعية الدولية وينسـون شـرعية اهللا   , الذي سيظل يرزقهم رغم أنف كل الطواغيت وبين صهيون

اإلنسان , رة مقارنة بلطف اهللا بعبادهسبحانه وتعاىل قد خسروا املعركة فحسابات االنسان مهما كانت ال تساوي شيئا وال قط
لقد خرجت اجلموع املسلمة من نواكشـط إىل  , )وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين(, يريد شيئا ولكن هللا يفعل ما يريد

املتسـارعة  اخلرطوم ومن الدوحة إىل الرباط ومن املنامة إىل املخيمات الفلسطينة يف كل العامل لتعلن فصال جديدا هلذه املرحلة 
لقد ظهرت البشريات بأن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم مستيقظة وقد , فمرحلة القطبني والقطب األوحد قد انتهت, رياحها

لقد ارتعب قادة العدو الصهيوين عندما رأوا قوة وإرادة . رأينا ذلك يف املسريات اليت خرجت لتساند املخاصرين من أبناء غزة
إنه سجن كبري يفوق ما جيري فيه كـل  , فض أن يسجن يف أبشع سجون القرن الواحد والعشرينالشعب الفلسطيين الذي ر

ألننا كنا نسمع بغونتنامو والسجون األخرى يف الدول اإلسالمية والعربية ولكن يف تلك السجون ينـام السـجني   , التوقعات
لكن يف سجن غـزة الكـبري وسـعته أكثـر مـن      و, أحيانا ويستحم أحيانا ويأكل بالقوة أحيانا وينور زنزنته أحيانا آخر

إننا مل , حىت تصريف ااري يكون ذلك حتت عيون الصهاينة, ال يسمح هلم بأدىن مستلزمات احلياة, شخص 1,500,000
وحىت هتلر املسيحي األورويب الذي قتل املاليني مل يبين هلـم  , نشهد يف التاريخ أن هناك سجن حيتوى على ماليني من البشر

ألن املوت كرامة وأهل غزة يفضلون املوت على الـذل  , فقد جلأ إىل قتلهم دون سجنهم ذه األعداد الضخمة, كهذا سجنا
إننا يف القرن الواحد والعشرون واستطاع بين صهيون أن يسجنوا تلك األعداد الضـخمة يف  , وعذاب السجن واهلوان اليومي

فال اجلامعة العربيـة وال املـؤمتر   , مل يكن بيدمها أي شيئ, ل هذه املشكلةماذا فعل العرب واملؤمتر اإلسالمي حل, قطاع عزة
وُبعدها الشاسع عن واقع شعوب أمة حممد صلى , بسبب عدم ثقة هذه املؤسسات برا أوال, اإلسالمي تقدران على الضغط

وحنن كمجاهدين نتطلـع إىل  , اوأعجب ما مسعناه من ردود العرب عندما هدد العدو بأنه سيترك غزة وشأ, اهللا عليه وسلم
إننا ننتظر اليوم الذي سيترك العدو غزة والضفة لألمة فأبناء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يستطيعون مد إخوام , ذلك اليوم

كان ينبغي أن تستقبل مثل هذه التصرحيات بـالفرح  , بكل شيئ لو ال تدخله وختوف أبناء األمة من عمالئه يف مصر واألردن
ولكن مل نسمع أي دولة عربية ترحب ذه التصرحيات الصـهيونية لتقـول   , الطمئنان من قبل السلطات املصرية واألردنيةوا

والسبب واضح إا مهزلة القومية العربية واألمين القومي الغائب وما إىل ذلك مـن  , "حنن جاهزون لتوىل أمر غزة"للصهانية 
وكان ردود حكام والسياسيون , خلوف من املستقبل بعدم الثقة باهللا الواحد األحداخلزعالت اليت زرعت من قبل املستعمر وا

فتهتم مصر بغزة واألردن بالضفة , إن إسرائيل تريد أن تضع العرب يف أمر الواقع لترك الفلسطينني بال دولة"العرب كما يلي 
هـل  , ذا نريد من دولة ال متلك سـيادة ما, انظر كيف ضحك الشيطان علي هؤالء, "وعندئذ لن تكون ألهل فلسطني دولة

اخلـري  , هل تسمون ذلك دولة؟! سنة وال يستطع الفلسطيين أن يتحرك حبرية بني أرضه 60, سلطة حممود عباس هي الدولة؟
أن نعيش مع مصر معززين مكرمني ونقبل باجلوع من أن نكون حتت إحتالل العدو الصهيوين الذي ال يرحم وإن مسيت ذلك 
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إننـا  , ت حكام العرب هي اليت متنع غزة من توحيدها مع مصـر ارية والسياسية الغربية اليت أنتخبفاهيم اإلستعمإن امل, دولة
كمسلمني نرحب بأن تتحدد غزة مع مصر والضفة مع األردن ومجيع الدول اإلسالمية ليتم التحرك من جديـد إىل حتريـر   

وال نقدس حق اهللا الذي أمرنا بأن نتحد كمسلمني وال نقبل باحلدود , ملاذا نقدس ما فعله اإلستعمار بنا؟, القدس إن شاء اهللا
إا ثقافة اهلوان والضعف واخلذالن اليت تغذي أبناء األمة يوميا ومن قبل حكامهم لكي تبقى األمة راكعـة إىل  , املرسومة لنا

مل يدون يف أي سجل من سـجالت   ومبا أنين تطرقت إىل سجن غزة الكبري جيب أن أال أنسى أن أذكر أن سجن غزة. األبد
أما تقارير تلك املنظمات حلقوقية بينت للعامل أن أمريكا هي أكرب , املنظمات الدولية رغم أنه سجن واقعي يشهد العامل بذلك

وهلا سجون سرية ويف داخل سجوا أكثر من مليونني سجني وهـذا يعـين أن   , دولة تثري الفوضى والقتل والتشريد يف العامل
والتشـريعي هلـذه الـدول    ملاذا هذه األعداد الكبرية إن كانت النظام القضاءي , ف أبناءهام الدميوقراطي الغريب مل تنصالنظ

معظم الرتالء يف تلك السجون من السود كما ذكرت التقارير بأا الدولة األكثر مهجية يف العامل فهي تسـاند  و, ! صحيحة
النتخابات إذا كانت السطلة تتبع واشنطن وهذا ما حصـل مـؤخرا يف كينيـا ويف    مجيع الدول الديكتاتورية وتقبل بنتائج ا

فقد قتلـت املخـابرات الكينيـة إىل اآلن نـائبني     , فقد سكتت عما تفعله احلكومة من قتل للمعارضة, أوزباكستان وغريها
دموية مع شعبها وهي إثيوبيا  معارضني ومازالت واشنطن ساكتة عن األمر وهناك احلكومة اليت تنتهك حقوق اإلنسان وأكثر

, مل تعد الواليات املتحدة حباجة إىل تعليم الناس الدميوقراطية فهي صاحبة الفوضى العارمة يف العامل, ومازالت أمريكا تساندها
  . وهذا التقرير نصر لنا فقد تبني للجميع أخريا أننا نقاتل نظام ال يهتم للبشرية بل ملصلحتها فقط

, فكل جان يلقى جزاءه على الفـور ,  يؤيد كثرة السجون هو النظام اإلسالمي والشريعة احملمديةإن النظام الذي ال
والسارق تقطع يده وقطاع , والقاتل يقتل إال أن يعفو عنه أهل القتيل, فاملغتصب يقتل ألنه أخذ حق امرأة دون زواج وبعنف

كما يسبب األمراض , بب األمراض لزوجته الوفية والعكس صحيحوالزانية أوالزاين احملصن يقتال ألن الزىن يس, الطرق يقتلون
ألن , أما املراهق واملراهقة فيجلدان ألال يكررا فعلتهما, للمجتمع ويؤدي ذلك إىل ختريب البيوت وانتشار أوالد الزىن يف العامل

املسكرات واملخـدرات يضـربون   ومرجو , ممارسة الزىن دون زواج يؤدي إىل األمراض اخلبيثة وهذا ما أكده الطب يف زمننا
مل لتأديب يف حق الذين قتلوا خطأ أو مـن  وتبقى السجون ل, وإن تسبببوا يف القتل قتلوا, بالسيوط يوميا حىت يتوبون إىل اهللا

وإن كانت الشريعة تقدر على جعل اتمع يتعايف ويسامح املسلم , يقدر على دفع الديون وما إىل ذلك من العقوبات الصغرية
فقد عفى النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ومل , ه املسلم مهما فعل ضده ألن ذلك علو اهلمة والسمو ومن مكارم األخالقأخا

, إذا اتبعنا الشريعة احملمدية حبذافرها فلن يبقى من يسجن أكثر من أيام فقط وميكن أن نلغي السجون لألبد, يفتح السجون هلم
وما كان ملؤمن وال مؤمنـة إذا  (, إىل انتشار السجون وختريب ميزانيات الدول بسببها إن عدم تطبيق الناس للشريعة ما أدى

  ).قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم
  

  رحل البطل
  

م هذا هو تاريخ إذاعة النبأ وكان يوما حزينا بالنسبة إيل املسـلمني  2008-1-28املوافق , هـ1429حمرم  21
وهو األخ الشهيد أبو الليث اللييب يف , فقد أصبتنا مصيبة عظيمة بسماع نبأ مقتل قائد من قادة اجلهاد, صةعامة وااهدين خا

إن اخلرب نشـر يف احـدى   , وسط املعارك أثناء جهاده احملتلني األمريكان وحلفاءها الغربيني يف أفغانستان ونعم الشهادة تلك
ومهما فعـل العـدو إلغالقهـا    , أللوف من املواقع اليت ختصنا وختص اجلهادوهي كثرية فهناك ا, مواقع اجلهاد عرب األنترنت
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وتقدر باملئات يوميا وكلها تتحدث عن اجلهاد وحنن ال نعرف الكثري مـن  , فاحملاوالت اليومية النشاء مواقع جديدة مستمرة
إننا , وروبا خملصني عملهم هللاومعظم هؤالء ينطلقون من أ, هؤالء الشباب ولكنهم دون شك يقدمون خدمة عظيمة للمقاومة

لقد كان هذا األسد رجل مشهود له باإلخالص يف عمله وقد سجن سابقا لدى سلطة آل , قد فقدنا بطال من أبطال ااهدين
وهو من املطلوبني عامليا وقد أكرمه اهللا باختاذه شـهيدا نسـأل اهللا أن   , سعود يف سجن الرويس اخلطري وفر منه مبعجزة كبرية

وعدم التركيز جم طاقتهم , هذا الرجل قد قتل أثناء حماول إقناع الشباب الباكستاين باملصاحلة, ه وال نزكي على اهللا أحدايتقبل
وهذا دليل آخر أن قادة القاعدة , يف مقاتلة اجليش الباكستاين بل التركيز على إرسال ااهدين إىل العمق األفغاين ملقاتلة احملتل

وهذا الشيخ كان من قادة اجلماعة اإلسـالمية املقاتلـة   , اهللا عزام بعدم فتح النار يف الدول اإلسالميةينهجون ج الشيخ عبد
وتعاهدوا مع الشيخ أسامة حفظه اهللا بعد غزوات , الليبية اليت تنهج الوسطية وترفض مشروع اجلماعة اإلسالمية اجلزائرية متاما

إننا نعلم أن شـباب القبائـل هـم    . داخل أفغانستان ضد احملتل الغريبوكذلك شارك يف التخطيط لعدة معارك يف , واشنطن
حمـرم   20قتل يف يـوم اإلثـنني   , يدافعون عن أنفسهم ولكن قتال اجليش سيؤدي إىل جتاهل العدو الغريب الذي يتربص بنا

علمه أن السي آي إيه هي وما ن, يف مناطق القبائل مشال وزيرستان مع بضعة أفراد من إخوانه املهاجرين واألنصار, هـ1429
وهذه ضربة أخرى حلكومة مشرف اليت تدعي السيادة على تراا وهي لن تقدر على منع األمريكان من التصـرف  , اليت قتلته

إنه يدعي أنه حياربنا حنن األجانب كما يسمينا ونسي أن هناك ألجانب من أبناء الروم األعدء والكفـرة  , بالتراب الباكستاين
إن السي آي إيه تتجاهل مشرف عندما خيص األمر بقتل املهاجرين أو شباب طالبـان باكسـتان   , راب الباكستاينيعبثون بالت

إن أبو الليث أحد أبطالنا الكرام وصاحب أخالق عالية وشخصية حمترمة جيمع , وهذا عار على مشرف ونظامه الديكتاتوري
  .وإنا هللا وإنا هللا راجعون, الناس حوله وال يفرقهم أبدا

  

  القاتل واملقتول
  

حمـرم   25ما دام أتكلم عن أحوال املسلمني ومأسام يف زمننا فينبغي أن أشري هنا ولو بشكل بسيط إىل أنـه يف  
انفجرت األوضاع يف دولة إسالمية أفريقية أخرى وهي تشـاد الشـقيقة ومحـل    , م2008-2-3واملوافق , هـ1429

إنين ال أفرح أبدا عنـدما  , اإلطاحة به وهذه مأساة أخرى ال يفرح ا أي مسلم املعارضني للرئيس ديىب السالح عليه وأرادوا
إن هذه الدماء ينبغي أن جتري يف سبيل اهللا يف , أرى دماء املسلمني تسفك من أجل فقط الرئاسة أو السلطة أو القبلية واحلزبية

إننا ال حنترم القوات الدولية اليت تتحرك بأجنـدة  , بمقاومة اجليوش األجنبية اليت ستتجه الحتالل دارفور حبجة السالم الكاذ
لقد اجتمع األفارقة يف عاصمة إثيوبيـا أديـس أبابـا ال    , صهيونية الحتالل األراضي اإلسالمية وبسبب محاقة وطمع الغرب

لكن لتبيت هذه و, ملناصرة الشعب الصومايل الذي استبيح دماءه من قبل القوات اإلثيوبية وسلطة عبداهللا يوسف الغري شرعية
, إننا لن نشهد أمنا مادام هذه القوات تتدخل يف الشؤون الداخلية لبالد املسـلمني , القوات وحماولة إرسال أخرى حبجة األمن

ومل , فهناك مأساة إنسانية وتشريد وقتل باهلوية يف كينيـا , ملاذا ال ترسل هذه القوات إىل كينيا حاليا فقد طلب أودينغا بذلك
  .ة كما دولت مسألة دارفورتدول املسأل
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  قضية األسرى
  

م يوم آخر مير كجميع األيام واألسرى يف سجون األعداء كما هم دون أي تقدم يذكر خبصوص 11-2-2008
 100فمع بدأ حماكمات السرية لإلخوة يف غوانتنامو اجلهنمي حيث يقبع أكثر من , حماكمتهم يف حماكم عادلة إن أرادوا ذلك

وال يظن أنين من قرر أم ليسوا بأبرياء بل العدو نفسه فقد أثبتت السي آي إيه , م ذنب إال أم قالوا ربنا اهللاأخ ميين ليس هل
وهذا يعين أن هذا , أن ثلث الذين يقبعون يف ذلك السجن السيئة السمعة أبرياء وقد رفض الرئيس بوش طلباا باالفراج عنهم

سنتطرق إىل أنباء حماكمة أخي يف اهللا خالد الشيخ حممـد رفيـق   . أجهزته األمنيةالرئيس هو أعنف وحيب التعذيب وبشهادة 
إن أمريكـا  , فإننا نؤكد أن اإلعدام ال يثبتنا يف الوقوف ضد الباطل, الدرب فك اهللا أسره مع مخسة من إخوانه اآلخرين معه

كيف جتـرأ علـى التحـدث    ! مسخرة والعجيب أا تتحدث عن حماكمات يا هلا من, وبريطانيا تتحدثان عن حق وباطل
مث , سنوات يف السجون السرية واخلطرية ومل تعطى هلم حقوق احليوان حىت 7باحملاكمات وهي اليت اعتقلت الناس ألكثر من 

أيظنون , ماذا يظن هؤالء بإخواننا األسرى, إن اإلعدام أرحم وأحسن هلؤالء مما تفعلونه م, تتكلم عن حماكمات وإعدامات
إا حماكمات , رتبوا مسألة الغزو يف واشنطن ونيويوركأون مما أعلنوه من قبل أم د ورمزي ومصطفى سيبكون ويتربأن خال

وقد بدأت الانتقادات تظهر فمنظمة العفـو  , سورية لكي يذلوا الشباب أكثر وحماولة إظهار العدالة الغربية الكاذبة أا عادلة
هو رد فعل ـازر   9-11إن ما حصل يف , دة يف إظهار احلقيقة يف هذه احملاكماتالدويل تشكك يف قدرات الواليات املتح

العامل املتحضر سياسة أمريكـا اخلبيثـة   لقد رأى  ,)فاقضى ما أنت قاض إمنا تقضى هذه احلياة الدنيا(وإعتداءات على أمتنا 
ث القسيس اإلنغليكـاين يف بريطانيـا   وقد ظهر ذلك مؤخرا عندما حتد, خبصوص اإلسالم فهي ال تقبل بأي تصور لإلسالم

بامكانية إعطاء املسلمني حق التحاكم إىل الفقه اإلسالمي يف ااالت اإلجتماعية وهذا األمر يصب يف مصلحة اإلنسان ولكن 
عـدم  إا جمموعة سياسية فاسدة تدعي الدميوقراطية وهي يف احلقيقة أم الفساد واخلالعة و, من ليسوا من البشرية رفضوا ذلك

أما عندما يتعلق األمر باخلري للبشـرية ونشـر احلـق    , فهؤالء يقبلون باملثليني وقننوا فسادهم وكل أعمال الشر, قبول اآلخر
, زاعمني أن قانون البشر هو أفضل من قانون اهللا رب البشر, يسارعون إىل اام اإلسالم, والعدل واملساوة بني حقوق اتمع

, العامل يعرف من هو على الباطل ومن هو على احلق, سنوات حقيقة األمر 7 ومنذ ملوقد عرف العا إن اية هؤالء قريبة جدا
ا كذبت على العـامل و علـى نفسـها    لقد قررت هذه اموعة الفاسدة اليت حتكم العامل بأن احلرب ستكون خاطفة ولكنه

إنـين  , نا مجيل وأقوى من صربهم إن شاء اهللانؤكد هلا أن نفسنا أعمق وصربوفاحلرب مستمرة وستستمر , أخطأت يف ذلكو
ومل , أقول هلؤالء الذين يريدون إعدام الشباب يف غوانتنامو أن إعدامهم شهادة يف سبيل اهللا وراحة من شر األسر والسـجون 

بتنا نكد نفرح بسماع أن هؤالء الشباب سينجون من ويالت السجن اخلطري بلقاء رم واالستشهاد يف سبيل اهللا حىت أصـا 
وقد كان القائد األعلـى لقـوات طالبـان يف    , مصيبة أخرى ومتثلت يف إلقاء القبض على األخ والقائد املال منصور داد اهللا
وطبعا ال خيفى على أحد أن الشهادة هي أحسن من , أفغانستان وهذا قبل أن يقال ألسباب تتعلق بالسمع والطاعة كما يبدو

ولو شاء اهللا (, كما أننا نبتلى بقتال أعداءنا, اد يف سبيل اهللا وقد وصفه اهللا أن فيه كرهاألسر ولكن ما عسانا نفعل فهذا جه
هذا القائد لن يغري شيئا يف أرض الواقع فالقيادة العامة هي قد اختارت إن أسر , )ولكن ليبلوا بعضكم ببعض, النتصر منهم

كما أن املال داد اهللا قد أسر يف داخل باكستان مـن  , عارك يف الداخلمنذ فترة القيادة العسكرية امليدانية اجلديدة اليت تتوىل امل
وهذا يفسر أن كل ما جرى يف داخل أفغانستان من علميات مل يكن هو , قبل عمالء واشنطن بعد معركة ضارية أصيب فيها

والسلم القيادي وحماولـة   وال يشك أحد أن األعداء سيسعون إىل معرفة اهليكل التنظيمي للجنة العسكرية, من يديرها مؤخرا
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ألن املال داد اهللا كان من القادة الذين يربطهم عالقات مميـزة باملهـاجرين   , معرفة أماكن القادة وأمري املؤمنني والشيخ أسامة
 العرب يف أفغانستان وكما أنه قابل األخ الشيخ سعيد أمري القاعدة يف أفغانستان وله إتصاالت بالشيخ أمين الظواهري ولكن ال

ألننـا نعلـم   , فامللف األمين لقادة ااهدين هو أمر حساس جدا, يفسر ذلك أنه يعلم أماكن هؤالء أو كان يتصل م دوريا
مجيعا أن العدو الذي نواجهه يتمثل يف الكفرا لعاملي الذي ميلك ما ميلك من اإلمكانيات واجلواسيس والدول وحنن وبفضل اهللا 

مل  ,سوف يفاجأ األمريكان أن املال داد اهللا فك اهللا أسره ورمحه إن كان قد قتـل , سنة وال نوم منلك عيون اهللا اليت ال تأخذه
وما حصل يف حمافظة بالوتشيستان من اإلعتداء على هذا ااهد انعكس سلبا يف , يكن يعلم الكثري عن حتركات قادة املهاجرين

د اختفى سفري الباكستان لدى أفغانستان وهذا يوضح لنـا حجـم   لقد كان الرد قاسيا من قبل أبناء القبائل فق, مضيق خيرب
ال ننسى مأسـاة  . للني بل الند بالندإن سياسة القوة لن تقابل يوما من األيام بسياسة ا, املسألة وحساسيتها لدى اتمع القبلي

وهـي الـيت   , سجناء يف إثيوبياالرئاسة الكينية قضيتهم وادعت عدم وجود رفضت  فحني نا الذين يف السجون اإلثيوبيةإخوان
, فرج اهللا كرب بعضهم وهربوا من السجون اإلثيوبية والسرية وأكدوا لنا وجود أولئك الشباب يف إثيوبيا, سلمتهم قبل سنة

كما أن أخاه الذي حاول ابراز أمره يف كينيا كان قد خطـف مـن قبـل    , وكان أحد اهلاربني قد سجن مع زوجىت سابقا
ونسأل اهللا أن يفـك أسـرى مجيـع    , لكي يبينوا للعامل حقيقة املأساة, واستطاع الفرار من السجن أيضااملخابرات السرية 
  .املسلمني آمني

  غياب القائد األسطورة
  

مبا أنين أحتدث عن أخبار اجلهاد وااهـدين  , )إنا هللا وإنا إليه راجعون(و ) إمنا العسر يسرا(, م13-2-2008
فقبل يوم من احياء ذكرى مقتل رئـيس الـوزراء   , ىل لبنان للحديث عن مصيبة أخرى وأعظمبشكل عام ينبيغي أن أتطرق إ

أصابت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بشكل عام وحـزب  , اللبناين رفيق احلرير وحماولة قوة املواالة حشد األلوف للمشاركة
هيد عماد مغنية يف عملية جبانة استهدفته يف جناح اهللا بشكل خاص مبصيبة مقتل وإغتيال القائد واألسطورة اجلهادي األخ الش

وكانت الرسالة موجهة جلميع قادة ااهدين يف العامل أن العدو الصهيوين اـرم ال  , الليل ويف مدينة دمشق عاصمة اإلسالم
هو خروج  ه يف بريوتما سنرا, العدو اجلبان فال ينبغي حنن أن نعترف باحلدود عندما نواجه هذا, يعترف بالدول وال باحلدود
وقـد فـرح العـدو    . إلحياء الذكرى وتشييع جنازة الشهيد عماد مغنية يف نفس الوقت 2-14اجلموع بكل املذاهب يف 

الصهيوين بغياب هذا البطل العظيم وبرروا عملهم اخلطري بأن الشهيد عماد مغنية هو مبثابة الشيخ أسامة أو أميـن الظـواهري   
هؤالء قد وجدوا من سياسة بوش وما يسمى باحلرب على اإلرهاب متنفسا لكي ينفـذوا كـل   ف, لدى السلطات األمريكية

وحنن نعلم مجيعا أن هذا العدو الصهيوين لن يترك قادة اجلهاد وحـىت لـو مـرت    , جرائمهم دون اخلوف من املساءلة أبدا
لقد حاول هذا العدو قتل هذا األسد منذ , السنوات وقد وضعوا الشباب الذين شاركوا يف عملية ممباسا يف الئحام السوداء

فترة طويلة ولكنه وبفضل اهللا كان من أجنح الرجال يف اال األمين واملخابرايت كما أنه كان قائدا ناجحا يف العسكرية فقـد  
أصابتنا  لقد, انتقل من حركة فتح إىل حركة أمل مث استقر يف حزب اهللا بعد أن أسسه بنفسه وأصبح القائد العسكري للحزب

إن هذا البطل كـان يف  , ولكن يف نفس الوقت نعلم أن اية اجلهاد هو الشهادة يف سبيل اهللا, مصيبة مقتل هذا البطل الشهيد
بسـبب اهللوسـة الـيت     9-11مالين دوالر مث رفع املبلغ بعد أحداث  5قائمة املطلوبني لدى األمريكان وكان على رأسه 

مليـون ملـن يشـي     100ا وحنن لدينا معلومات أن العدو األمريكي مستعد لدفع أكثر من أصابت اإلدارة األمريكية حيناه
رغم أن بعضها , إن هذا األسد الشهيد مل يعتدي على أي دولة إسالمية مباشرة, يا له من هدر ألموال األمريكان, بااهدين



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
395  

 

 War against Islam                                    395الحرب على اإلسالم                                                    
 

وحنن ال نقدر أن نثبت ذلك أو ننفي فـالعلم  , ضدهاوضعته يف قائمة املطلوبني لديها حبجة أنه من أمر بتنفيذ بعض العمليات 
كان هذا الشهيد مطلوبا يف الكويت بسبب حادث طائرة اجلابرية وكذلك حماولة إغتيـال أمـري الـبالد حسـب     , عند اهللا

طل كـان  ولكن الواقع أن هذا الب, وحنن لسنا مع قتل أو التفجريات يف الدول اإلسالمية مهما كان األمر, اإلدعاءات الكويتية
كيف مكنه اهللا من جتنب اإلعتقال يف خالل كل هذه السنوات؟ إن هـذا  , والسؤال املطروح, مطلوبا لدى الكثري من أعداءه
ومهمـا  , و جيب أن نتعلم من جتربته األمنية لكي حيفظنا اهللا من العدو الشرس الذي نواجهه, يعترب إجنازا قويا يف اال األمين

فقد فهمنا من فيلم ميونيخ أن املوساد , مسؤولية اإلغتيال فهذا ال يعين أم بريئون من دم هذا الشهيد تربأ العدو الصهيوين من
لقد استنكر مجيع فصائل املقاومة يف , فكيف بالتدخل بقلب دمشق, يتباهى بقتل النشطاء الفلسطينني يف عواصم الدول احلرة

وكلما ذهب , ريد بال شك وكلنا نعلم أن املقاومة ال تعبد الرجال بل تعبد اهللاونعلم أن حزب اهللا س, العامل هلذه العملية اجلبانة
هذا الرجـل  , ال خيفى على أحد أن العملية حتمل بصمات العدو اللدود لإلسالم املسمى باجلزار باراك, سيد ظهر سيد آخر

  . الذي أعلن احلرب على غزة وال يهمه سوى قتل مجيع الفلسطينني واملقاومني
كل من ال يعرف هذا البطل الشهيد أنه من قاوم يف جنوب لبنان وهاجم على القوات األجنبية دفاعا عـن   وأذكر

وهو من نفذ معظم العملية النوعية من أسر للجنود وقتلهم أو إبقاءهم أحياء من , وامسه الشيخ رضوان رمحه  اهللا, أرضه هناك
وهو متهم دون دليل من قبل السي آي إيه أنه قاد العملية اإلسشهادية  ,أجل التبادل مع أسرى املسلمني وغريهم من املقاومني

وكل هذه إدعاءات غري مبينـة  , كما هو متهم قيادة عملية تفجري السفارة األمريكية يف بريوت, م1983ضد املاريرت يف عام 
رطني مباشرة يف احلرب األهليـة  فاألمريكان والفرنسييون كانوا متو, على حقائق رغم أن للشهيد البطل حق الدفاع عن بلده

وهناك إام آخر هلذا البطل وهـو  , والفتنة اليت جرت يف لبنان فقد دعمت الواليات املتحدة قوات الرئيس مجيل ضد املقاومة
وكل هذه أمور وإدعاءات غري مؤكدة يف , م1992قيادة عمليات التفجريات السفارة وامع الصهيوين يف بيونيس آيرس يف 

املؤكد لدى املسلمني أنه من قاد جيمع عمليات حـزب اهللا  وما يعلمه أبناء األمة , حزب اهللا وحده من يعرف احلقيقةو الواقع
لذا إن هذا الرجل يسـتحق أن  , م2006يف احلروب األخرية وبالذات عمليات أسر اجلنديني وقيادة احلرب يف اجلنوب عام 

ال شك أننا لن نـرى أي  , فاذين والقادرين والذين أسسوا مبادئ الصموديصنف له املصنفات بوصفه أحد رجال املقاومة ال
  .تنديدات من قبل الدول اإلسالمية اليت تعادي مجيع أشكال املقاومة اإلسالمية

   

  فصرب مجيل
  

م كان الشهر الثاين عسري على ااهدين فقد أسر القائد مال داد اهللا كما أن العدو األمريكي حتدث عن إمكانية إعدا
لقد قتـل يف عمليـة   , واليوم يستشهد القائد عماد مغنية يف سبيل اهللا يف دمشق, إخواننا يف غوانتنامو بعد حماكمات سورية

وحنن نريد أن ننبه أن الثغـرة  , حيث زرعت عبوة ناسفة يف داخل سيارته وأثناء حماولة الدخول إليها انفجرت, تفجريية قوية
فال نستبعد أن تتسرب , ليت تتعاون مع السي آي إيه يف الكثري من امللفات وبشكل سريحصلت داخل أجهزة األمن العربية ا

وال نقصد من السلطة بل من اجلواسيس التابعني للموساد , معلومات دقيقة من جهات ما إما يف اجلهمورية اإلسالمية اإليرانية
بيعي ألن اإليرانيني املغتربني املعـادين للنظـام   وهذا أمر ط, املوجودون يف طهران ويعملون بنشاط تام وبشكل منظم وخفي

كمـا ال خيفـى دور   , كما ال خيفى على أحد أن الشهيد كان كثري احلركة من وإىل إيران, يسهل جتنيدهم وزرعهم يف إيران
هـات  وسوف تظهر التحقيقات كل اجل, فمن الطبيعي أن تساعد على إغتياله, املخابرات الدول العربية اليت كانت تبحث عنه
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وحنن هنا ال نتهم جهة ما مباشرة ولكننا جيب أن نعلم اجلهة الـيت كانـت سـببا يف    , اليت كانت وراء مقتله عاجال أم أجال
ونؤكد أن عملنا يف القاعدة هي أكثر حرية من , كشف الثغرة اليت أدت إىل الوصول إىل هذا الرجل األمين اإلستخبارايت الفذ

أما اجلماعات اإلسـالمية  , بب واضح فهناك إلتزامات مع سلطات أخرى مثل إيران وسورياعمل إخواننا يف حزب اهللا والس
األخرى فحركتها أسهل وأسرع وفيها السرية التامة ألا ال تتعاون مع األنظمة اليت تبيع املناضـلني وتشـي ـم إن رأت    

لشباب الذين اعتقلوا بسبب إعطاء أجهـزة  ولنا يف كارلوس والشيخ حممد إسالمبويل ومصطفى محزة وغريهم من ا, املصلحة
, فهذه األنظمة استراتيجيتها اجتاه املقاومة من أجل املصاحل الشخصـية لرؤسـاءها  , أمنية عربية معلومات عنهم قبل حركتهم
ولكي أوضح هذه املسـألة  , كل من يعيش حياة التخفي والسرية سيفهم معىن كالمي, وهذا ليس كالم غريب أو إستهالكي

تواجد يف إيران مثل املسؤول األمين للقاعدة والشرعي والعسكري واملتحدث ف بأن بعض من قادة القاعدة األم ين أعترجيب أ
ولكنهم ال يستطعيون احلركة بسبب أن املخابرات اإليرانيـة  , وابن الشيخ أسامة األخ سعد بن الدن, بامسها وبعض املدربني

 ي حركة غري حمسوبة وغري مرغوبة لدى السـلطات اإليرانيـة تـؤدي إىل   وأ, هي اليت ترسم كل شيئ خبصوص أمن هؤالء
إن شخصية عماد مغنية علمتنا بأن التواضع هو السبيل الوحيـد  . أحتدث عن أمور معروفة لدينالذا , إعتقاهلم يف دول أخرى

, ى اإلعالم أو الظهـور فهو كان الشخص الفعال يف حزب اهللا وقبل الشيخ حسن نصر اهللا ورغم ذلك مل يهو, لالستمرارية
وقـد  , وهذا ما ساعده يف جناحه واستمراريته, فقد قدم العمل على الظهور اإلعالمي وترك السياسة للسيد نصر اهللا واألخرين

ملاذا تتربأ إسرئيل من العملية؟ اجلواب واضح ألا لو وافقت بأن هلا عالقة باإلغتيال فهذا يعين إعطاء , يستغرب أحدنا ويسأل
اهللا وأي جهة مقاومة للمشروع الصهيوين احلق واحلجة الواضحة لكي ترد بقوة وحبزم ويف داخل العمق الصـهيوين أو  حلزب 

إن الواليات املتحـدة  , فقد نقل العدو املعركة من جنوب لبنان إىل دمشق ومن حق حزب اهللا أن يرد باملثل, حىت يف اخلارج
أـا   كما أنين ال أشك, اهد يف العاملء إغتيال عماد مغنية وغريه من الشباب اوالسي آي إيه اليت تدعم املوساد هي اليت ورا

وهذا ليس مستبعدا فالشهيد مغنيـة كـان   , وراء إغتيال رفيق احلريري وغريه من السياسيني اللبنانيني للتخريب على املقاومة
يرتاح مادام هنـاك   هلت هذه اإلدارة أن العامل لنوجتا, مطلوبا لديها وقد فرحت أمريكا مبقتله وحتدثت عن إراحة العامل منه

قد بدأت  ,وسيظهر هلم املفاجئات عندما يعلمون أن اية الغطرسة الصهيونية علينا, تريد أن تركع اجلميع يهقوة متغطرسة ف
كما أكد  ,سنا وأوطانناإننا سنواصل احلرب ضد الواليات املتحدة األمريكية املفتوحة دفاعا عن أنف, بالعد التنازيل إن شاء اهللا

السيد نصر اهللا بأن حزب اهللا ستلجأت إىل احلرب املفتوحة لكي ترد على املثل ونسأل اهللا أن يساعدهم يف ذلـك فـاحلرب   
املفتوحة هلا تبعات كثرية والرجال هم الذين يستطيعون الثبات فيها ونسأل اهللا أن يكون السيد نصر أهال لقيادة تلك احلـرب  

متاما كما فعلنا فقد فتحناها منذ زمن بعيـد حنـن   , وأعين باملفتوحة عدم اإلعتراف باحلدود, الكيان الصهيويناملفتوحة ضد 
رجال أهل السنة وها هم إخواننا من الشيعة يف لبنان يقررون النظر يف إمكانية فتحها على الصهاينة قريبا وهذا أمر مبشـر إن  

القاعدة أصبحت قميص عثمان يف كل ما جيري ألمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم   فاجلميع يعلم أن, ولكن مثنه كبري, شاء اهللا
ففي حزب اهللا شباب مـن  , ة يف العاملدون وجه حق وال نريد أن يكون حزب اهللا قميص آخرا فيما سيجري إلخواننا الشيع

  .أهل السنة أيضا
د صلى هللا عليه وسلم مـن قبـل الغـرب    مل تكن هذه املصائب اليت أصابتنا إال جزء صغري مما تتعرض له أمة حمم

فقد تأملنا كثريا يف هذا اليوم بالذات عندما استفزتنا الصحف الدامناركية الصهيونية وأرادت أن تنال من حممد صلى , وأنصاره
, ظة احلسـنة فبعد عامني من إيذاء نبينا وذهاب الدعاة إىل هناك حملاولة التوصل ؤالء باحلسىن املوع, اهللا عليه وسلم من جديد

فوجئنا أن بعض هؤالء اهلمج من بين الروم والغرب برهنوا من جديد للعامل أم يتحركون بصفة منظمة وهم متطرفون جـدا  
فهؤالء ال يعبـدون إال  , إنين أمسيهم كذلك, إم عبدة اهلولوكوست, يف مسعاهم للنيل من النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم
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فيمكنهم النيل من كل األنبياء دون أن خيافوا من أحد حبجة حريـة  , اينة أكثر من اهللا ومن أنبياءهالصهاينة وخيافون من الصه
إنين أحتادهم أن يشككوا يف كتام املقدس , الصحافة وما إىل ذلك من اخلزعبالت التجارية اليت كنا نسمعها يف زمنناالكالم و

ادي يتطاول على هذا الكتاب املعبود لدى هؤالء فمصـريه  سياسي أو شخص ع كل صحفي أو, سمى مبلف اهلولوكوستامل
لذا قال , وهم اجلهال, لذا جيب على املسلمني معرفة أننا نواجه أناسا فقدوا سيطرم على عقوهلم, النفي والسجن والتعذيب

كلما أرادوا النيل من حممد إن هؤالء ال ينبغي أن تم م كثريا ألم , )خذ العفو وامر العرف وأعرض عن اجلاهلني(اهللا لنا 
, )وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكـم (, صلى اهللا عليه وسلم يتبني هلم أم يوسعون دائرة معرفة الناس ذا النيب العظيم

اخلنازير الذين ال يعرفون حـىت كيـف يعـربون عـن     من أن يناهلم رسم لعبدة الكالب ووحممد صلى اهللا عليه وسلم أكرب 
بتذكري الناس بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ألننا نعلم أن هؤالء  أيت اجلزء األول من الكتابال عجب أنين لذا , أفكارهم

وأذكر السادة القراء بأمر عظيم فمنذ احملاولة األوىل للنيل من الرسول صلى اهللا عليه سـلم أصـبح   , لن يتوقفوا يف حماوالم
إم ينشرون ديننـا دون  , )وعسى أن تكرهو شيئا وهو خري لكم(, باللغة الدمناركيةالقرآن الكرمي أكثر الكتب طلبا وترمجة 

وندع هؤالء للحق ألن حممد صلى اهللا عليه وسلم لقى أكثر من هذا  سنصرب على األذى, ذه من حكم اهللاوه, أن يعرفوا ذلك
فالنيل من النيب صلى اهللا , رة دينه فهم وامهونإن الذين يظنون أن اهللا غري قادر على نص, وقد صرب وعفا ودعا الناس إىل احلق

من كان يظن ألن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخـرة  (, عليه وسلم أمر غري وارد ألن اهللا هو من يتكفل به صلى اهللا عليه وسلم
الفضـاء فهـم   إم يظنون أن بامتالكهم , اهللا أكرب, )فاليمدد بسبب إىل السماء مث ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ

وقد مسعنا نبأ عظيم يف نفس هذه األيام بـأن هنـاك قمـر    , وهذا من الوهم, يستطيعون النيل من اهللا العظيم ورسوله ودينه
, جاسوسي أمريكي ا مسوم خطرية ستضطر قوات العدو األمريكي إىل تدمريها بنفسها خوفا من عواقب عدم السيطرة عليها

ولكن بالنسبة للمقاومني للمشروع الغريب , م ولكن مثل هذه األمور متر على الناس مر الكراموها هم جنود اهللا الذي ال نراه
, فنعرف أن اهللا قد صرف عنا مكروها حبكمته فمن يدري أن ذلك القمر اإلصطناعي كان خمصص للتجسس على ااهـدين 

قاضية هلم وهدية من اهللا لنا ونصرة لنبينا يف مثـل   إا ضربة, وحنن ال منلك إال عيون اهللا سبحانه وتعاىل اليت حترس كل مؤمن
  .هذا اليوم فكل هذه األقمار التجسسية هدفها النيل من عورات املسلمني وحماولة إبقاء السيطرة الغربية عليهم

  

  الزيارات الفارغة
  

خالهلا على م وقد بدأ الرئيس األمريكي الفاشل بوش الصغري جولة جديدة يدور من 2008-2-15إننا يف تاريخ 
فقـد  , هذه القارةف مسبقا أنه أكرب فاشل فيما خيص الدول األفريقية لكي ال يقال يف التاريخ أنه مل يزر تلك الدول فهو يعر

تفاقم الوضع يف التشاد والسبب هو التدخل الغريب يف دارفور وحماولة تدويل قضية قبلية فأدى ذلك إىل إنعكاسـات رهيبـة   
ودخـول  , في على املراقبني بأن إدارة بوش فشلت يف الصومال فمنذ خروج احملاكم من العاصـمة وال خي, مشلت كل املنطقة

وال أدري إن كانـت  , مل يشهد العامل فيها إال الدماء والدمار وعدم اإلسـتقرار , القوات احملتلة اإلثيوبية مبساندة من واشنطن
 أما مـا حـدث يف  , ذه اإلدارة فشلت متاما فيما خيص الصومالإن ه, عيون األمم املتحدة ترى باستقاللية أو مبنظار واشنطن

مريكي يف القارة من تدخالت غري حمسوبة ملصاحل مل تعد تنفع األمـة اإلفريقيـة قبـل    كينيا مؤخرا يوضح حجم الفشل األ
إرسـال بضـاعام إىل    وال أدري ملاذا جاء إىل أفريقيا وماذا سيقول للماليني من أبناءها الفقراء الذين حرموا من, األمريكية

فـنحن  , والذي خفي أنه مل يضع كينيا يف أجندته بسبب اخلوف منا وهذا أمر مبشر لنا جدا, الغرب بسبب أمريكا وأخواا
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ورغم إمتالكه كل اجلواسيس والتيكنولوجية مل جيرأ على زيارة , خنيف أقوى رئيس دولة يف زمننا حسب املصطلح املستخدم
كما خفي عليه أننا لو أردنا استهدافه يف دارالسالم لفعلنا ذلك , قريبة فيما يسمى باحلرب على اإلرهابكينيا وهي احلليفة ال
فقد خرجت , كما أننا كسبنا شعبية وتعاطف اجلالية املسلمة يف تلك البالد وانعكس ذلك أثناء زيارته, فأيدينا موجودة هناك

انيا بـألف خـري   ونعلم أن املسلمني يف ترت, ضع مصاحل املسلمني قبل مصاحلناوحنن ن, املظاهرات املنندة بتلك الزيارات اخلبيثة
رغم متابعتنا للزيارة عن , ومل خنطط ألي عملية العتبارات كثرية جدا, ورئيسهم كان مسلما كما يظهر لنا واهللا أعلم حبقيقته

رة األويل الذي يرفض رئيس أمريكي من مل تكن هذه امل, وعدم حبنا للمجازفة للضربات اليت ال تصيب اهلدف مباشرة, قرب
ت زيـارة لبـوش سـنة    كما ألغي, راواندا بدال من كينيازيارة كينيا بسببنا فقد فعل كيلينتون ذلك بسبب خوفهم منا وزار 

 لقضية الزيارة حفاظا على سالمة املسلمني يف ترتانيـا إال أننـا  ر ورغم أننا مل نعمل أي شيئ يلفت النظ, بسببنا أيضا 2002
أشخاص من العـرب واآلسـيوين دون أي سـبب إال أن     9فقد اعتقل أكثر من , فوجئنا ببعض اإلعتقاالت العشوائية فيها

وال ندري إن كانت هذه اإلجراءات احترازية لكي متر الزيارة بسالم مث يطلق سراحهم أو هناك معلومات , مالحمهم إسالمية
ة السودانية دون الساحيف  وقد حصل بعض األعماللة معتقلة يف السودان فقد أكدت لنا مصادرنا أن هناك خلية كام, عنهم

وما جيهله بعض الشباب أن اإلستخبارات السودانية لديها األالف من اجلواسيس بـني صـفوف احلركـات    , أي تنسيق منا
عثات السودانية بصـفة  وكنت قد حذرت الشباب بعدم التعامل مع الب, وخيترق األمن السوداين مجيع تلك احلركات, اجلهادية

وأخشى أن يكون ذلك الشاب اإلستخبارايت الذي خرق , مباشرة ألا تتجسس لصاحل عالقاا مع الواليات املتحدة األمريكية
صف شباب طلحة السوداين رمحه اهللا أثناء حكمه لكيسمايو وتعامل مع بعض الرمسيني يف مقديشو يف عهد احملاكم وكشـفته  

وبعد ذلك غادر البالد قبل االنسحاب الكبري مبدة , مث أكدنا للجميع أنه عضو يف املخابرات السودانية, تيةأجهزتنا اإلستخبارا
أخشى أن يكون هو من أوقع بتلك اخللية اليت تصرفت , طلحة السوداينالشهيد أبو  وثق بهوجيزة وعاد إىل اخلرطوم بعد أن 

وأظن أن هناك تنسيق بني ترتانيا والسودان الخفاء أمـر  , طوم قبل فترةدون مسؤولية واستهدفت ديبلوماسيني غربيني يف اخلر
وحتـدثت  , راضيها بدال مـن السـودان  نية اإلعالن عن إعتقال هؤالء يف أوطلبت من اإلدارة الترتا, االعتقاالت يف اخلرطوم

نفسي قبل الزيارة ورمبا أرادت  إا حرب, السلطات الترتانية أن من ضمنهم رجل شارك يف العمليات ضد الصهاينة يف ممباسا
فإدارة بوش أصبحت كـالبقرة الـيت   , السلطات الترتانيا لفت األنظار للحكومة األمريكية لكي تطلب املساعدات العسكرية

وهكذا لعب هذا الرئيس بضرائب األمريكـان  , حتلب األسلحة واألموال لكل من يدعى أنه حيارب اإلرهاب ولو كان كاذبا
اد يف بالده وخسر املاليني بيوم بسبب النظام الربوي الفاشل وتوالت املصائب عليه ونسأل اهللا أن ال يرحيـه  وبدأ الفقر يزد

أنثاء زيارة بوش للمنطقة علمت السي آي إيه جيدا روب عدد من األسرى الكينيني املختطفون من قبلها قبل فترة . أبدا آمني
لذا نصـحت  , ة وقد متكن بعضهم كما ذكرت من اهلروب يف بداية السنة اجلديدةزوجوا يف السجون السرية اإلثيوبية والكيني

وعلى كل حال فإن زيارته لدار السالم أشعرنا , السي آي إيه الرئيس بعدم االقتراب من كينيا حسب املعلومات املتوفرة لديها
كمـا مل  , على اإلرهاب يف تلك الدولةباالرتياح فلم يستهدف املسلمون مباشرة من قبل إدارة بوش حبجة ما يسمى احلرب 

ونسأل اهللا أن ينتقم , تقدر السي آي إيه معرفة أي نشاط حركي عن املسلمني الذين يكرهون سياسة األمريكان يف تلك البالد
ـ , إن إمسه اليوم هو أبغض إسم على وجه األرض مطلقا, منه بسبب سفكه لدماء املسلمني واألبرياء يف مجيع أحناء العامل د وق

وضعت بعض صور شخصيات عاملية يف احدى استطالعات الرأي يف داخل الواليات املتحدة األمريكية ومن ضمنها الشـيخ  
أسامة وكذلك الرئيس األمريكي بوش وطلب من املصوتني بأن خيتاروا األكثر دمويا واألخطر على السلم واألمن العامليني وقد 

, على أن بوش هو أكثر خطرا على العامل وجاء الشيخ يف املرتبة األخـرية % 70ذهب معظم األمريكان املصوتني بأكثر من 
. وهذا يعين أن الشعب األمريكي قد استيقظ من غفتله ومحاسه فقد استغل من قبل هذه اإلدارة خلوض حروب مل تنفعه أبـدا 
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فإثيوبيا فيها مشـاكل للمسـلمني   , ملاذا ال يزور البالد اليت فيها مشاكل حقيقية؟, والسؤال الذي نطرحه لبوش وإدارته هو
لـذا  , أما يف الصومال فهناك إحتالل غري شرعي وهو من يدعى أنه حيكـم العـامل  , األوجادينني كما أن ااعة قد ضربتها

 نشهد) كونغو(أما يف الزاير , أم يف حلمم  هلفليذهب كما يذهب ممثلو اهلوليوود إىل البالد املستعصية حلل املشاكل مث يتبني
كما أن يف كينيا احلليفة ألمريكا مشلكة قبلية سياسية ومل نـرى أي تقـدم يف   , وضع غري مستقر منذ عقود ملاذا ال يزورها

إن من يعلم سياسات هؤالء القادة الغربيني املنطلقني بأجنـدات إسـتعمارية   , احملدثات بني الفرقاء فلماذا ال يذهب لدعمها
بل حملاولة زيادة االنتاج األمريكي املتحكم من قبل التجـار  , ت إىل املنطقة حلل مشاكلهاواستعالئية سيتبني له أن بوش مل يأ

فكل الدول ختشى مـن انتقـام   , على كل حال فإن زيارة هذا الرجل ألي مكان يؤدي إىل أزمات, واللويب اليميين الصهيوين
لذا مل يكن غريبا أن نالمس عدم موافقة , يف العاملالشعوب إذا تعاونت عسكريا مع إدارة بوش اليت تتغذى على دماء الضعفاء 

فكل الدول اليت فيها قوات , الدول ملوضوع إنشاء القاعدة العسكرية أفريكوم فيها خلشيتها من أن تسبب املشاكل يف املستقبل
ستان وغريهـا دالئـل   فكوريا واليابان والفليبني والعراق اليوم وأفغان, أمريكية مستقرة يظهر فيها مشاكل ال حتصى وال تعد

وهذا ليس رؤيتنا حنن رجال القاعدة املعادين لإلدارة األمريكية اليت تعادينـا  , واضحة للفشل األمريكي يف حل القضاية العاملية
فالتقارير املخابراتية األمريكية تتحدث أن اجليش األمريكـي يف أسـوء   , بل رؤية الكثري من املنصفني العارفني لشوؤن العامل

والسبب هـم أسـود   , وهذا يعين أن مشروع ما يسمى باحلرب على اإلرهاب قد فشل فشال ذريعا, سنوات 5منذ  حالتها
  .القاعدة من أبناء أهل السنة واجلماعة واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

م 2008-2-17ففـي  , ومبا أننا نتحدث عن التدخالت األمريكية للشؤون العامل ال ننسى أن نذكر قضية مهمة
وبني هذه , شهدت أوروبا والدة دولة جديدة مبباركة أمريكية اليت تريد أن تسيطر على شرق أوروبا وبرفض روسي غري نافع

وأعلن الشعب املسلم يف كوسوفو دولته بعد معاناة لسنوات , اخلالفات وجدت الدولة اجلديدة بتوفيق من اهللا سبحانه وتعاىل
وظلم اجلريان من أبناء الصرب املعتدين , ء والديكتاتورية الفاشية وصمت الغرب لفترة طويلةعديدة حتت ظل اإلشتراكية العميا

وحنن رغم معرفتنا املسبق بنوايا الناتو واألمريكان يف هذه املساعدة إال أن من واجبنا أن نفرح لرؤية إخواننا املسـلمون  , هلم
ينبغي لعاقل أن خيتار القمع بعد أن يفسح له اال الختيـار   فال, ة ولو ببطئ شديدهم ميرحون ويفرحون ويشعرون باحلريو

إال أن علينا االختيار بني أقـل  , صحيح أن السيادة الكوسوفية ليست كاملة بسبب تدخل الناتو والغرب فيها, العيش الكرمي
فال عجـب  , اك تنوع يف كل شيئبل هن, إن العامل مليئة باأللوان ومل خيلق اهللا العامل باللون األبيض واألسود فقط, الضررين

, أننا نفرح بأن تكون كوسوفا حرة حتت سيادة األوروبني على أن تكون حتت قبضة الصرب الذين ساموا فيهم سوء العذاب
وقد انضم بعضهم يف صفوف جيش التحرير , م يف أفغانستان1999وحنن ال خنفي أننا دربنا الكثري من شباب كوسوفا سنة 

  .ذلك يف ميزان حسناتنا إن شاء اهللا ونسأل اهللا أن جيعل
وال عجـب أن يظهـر مـن يتـهمنا بالفشـل      , ال ننسى أن هناك املتربصني بااهدين ومشاريعهم االستراتيجية

وهذا غـري  , واملتأمركيني من أبناء جلدتنا حملاولة إخفاء احلقائق وإظهار للناس بأن أمريكا وراء كل انتصار للمسلمني يف العامل
احلروب خدعة ويف احلروب مصاحل وال خيفى على أحد أن أمريكا جاهزة للتحالف مع الشـيطان مـن أجـل     صحيح ففي
ولكننا لن نقبل بالتحالف مع الباطل من أجل مصاحلنا الشخصية فينبغي أن توضع مصـاحل األمـة اإلسـالمية يف    , مصاحلها
نا كإسالمني ضد الروس كما كان األمريكـان يفعلـون   ولكي يفهم القارئ معىن كالمي جيب أن أوضح له أننا قاتل, املقدمة

وعندما انتهت املواجهات أرادت األمريكان أن تكون هذه احلركات اإلسالمية اجلهاديـة يف  , ذلك عرب املخابرات الباكستانية
 إيـران أو  ورغم ذلك نسمع دائما من بعض إخواننا الشيعة سواء يف, جيبها متاما كاألنظمة العربية وقد رفضت مجيعها ذلك
ة وهذا كذب وافترء على احلقائق فقد تقاطعت املصـاحل بيننـا وبـني    يلبنان يتحدثون دائما أننا من صنع املخابرات األمريك
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كما أننا ال نتهم إيران أا لعبة سرية بيد األمريكان بسـبب قبوهلـا املسـاعدات العسـكرية يف     , األمريكان يف تلك الفترة
أمـا  , إا تبادل مصاحل وهذا حيدث كثريا,  دمية لدى املخابرات السورية بسبب الدعم املسمتر لهأو أن حزب اهللا, الثمانينات

قل هـاتوا برهـانكم إن   (, فليأتوا بالرباهني إن كانوا صادقني, من يدعي أن الشيخ تعامل مباشرة مع األمريكان فهو كذاب
وكـان يتـردد إىل الغـرب    , و الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللامن اجتهد يف مجع ااهدين من أبناء الغرب ه, )كنتم صادقني

وقد شهد اجلميع أن السي آي إيه واملوساد واألجهزة األمنيـة  , وأمريكا ومل نسمع أنه ام أنه من صنع املخابرات األمريكية
شرة وغري مباشرة عرب املخـابرات  إننا شهدنا تعاونا أمريكيا أفغانيا مبا, العربية والباكستانية اغتالته بسبب قوة شخصيته الفذة

أما املزاعم بالتعاون املباشر مـع العـرب   , كما تعاونت املخابرات الفرنسية مع القائد أمحد شاه مسعود رمحه اهللا, الباكستانية
رفنا واملهاجرين فليس لدى السي آي إيه وال الجهزة األمنية الغربية أي دالئل لذلك ولعرف أولئك الذين تعاونوا معها كما ع

فال عجب أن نرى مبـن  , إن سلطات الغرب ترفض ذلك وتبني لشعوا بأا مل تفعل ذلك أبدا, وقلنا خبصوص قادة األفغان
يطعن علينا كرها يف جهادنا وحماولة تسلق األضواء بعد أن جنحت احلركة السنية العاملية يف مواجهة الغرب بافتراء مثل هـذه  

وكل هذه احلمالت من بـاب  , يونية بالتشكيك يف شخص الزرقاوي وما قمنا به يف واشنطناألكاذيب يف كل براجمها التلفيز
وليس هذا غريبا فقد طعنوا يف أفضل الناس وألفوا املؤلفات والزوروا التاريخ خبصوص ديننا وعلماءنا أمثال أبـو  , احلسدا فقط

وهم كثر يف أمتنا فهناك أبناء السـنة مـن بـين    , ء؟هل نسلم حنن من ألسنة هؤال, هريرة واإلمام جعفر الصادق عليه السالم
, يف اإلعـالم وجعل هذه القضية هـي الرئيسـية   , جلدتنا الذين يتحدثون عن املواجهة بني اإلسالموفوبيا والصهيونية العاملية

مـا  فالصهاينة عندهم خطة تضخيم حجم القاعدة واحلركات املقاومة من أجل خدمة أجندة خبيثة وخفية تصب يف صـاحل  
وهلذا السبب سارعت بعض احلركـات اإلسـالمية   , يسمى بإسرائيل ولكي تضع كل احلركات اإلسالمية يف تصنيف واحد

فكـوادر  , املدنية الغري مسلحة لتعلن أا ليست لديها أي عالقة بالقاعدة لكي ال توضع يف سلة العدواة األمريكية الصهيونية
املسلمون وبعض علماء اجلزيرة جيمع هؤالء هم يف صف احلركات اإلسالمية  محاس وحزب اهللا واحلزب اإلسالمي واإلخوان

, املناضلة ولكنهم لن يقدروا على مصارحة العامل بأن هلم عالقة بالقاعدة ولو فكرية أو استراتيجية ال من قريب وال من بعيـد 
فيتربأون , يف الدول اإلسالمية ا السالح بعاطفةة شبام الذين رفعوكما ال يفرقون بني كوادر القاعدة يف ميادين اإلحتالل وبقي

, من القاعدة مجلة وتفصيال ليس إلرضاء اهللا بل لنيل رضى الغرب واهللا أعلم بالنوايا ولكن هذا ما يتبني لنا إال من رحـم اهللا 
هود واألمريكـان  نشهدهم يف الكواليس مع الي, والعجيب أن بعض هؤالء الذين يتربأون بإخوام يف الدين خوفا من أمريكا

فهذا مـن بـاب املصـاحل    , دون شروط وال خيافون أحدا وحنن نعذرهم وحنبهم ألم مسلمون مهما خالفونا ووقفوا ضدنا
فيكفينا أن إيديولوجية املقاومة قد ظهرت بقوة يف كل مكان بعد إعالننا احلرب علـى  , وحنن ال يهمنا أمر هؤالء, والسياسة

واألمر األخر الذي جيهله بعض الناس أن الصهاينة يستخدمون إسم القاعدة للتخويـف لكـي    ,أمريكا وحنمد اهللا على ذلك
إن , يغريوا إجتاه البوصلة األمريكية من الصني وروسيا إىل فلسطني ولبنان وإيران بعد أن جنحت يف تدمري العراق وأفغانسـتان 

ت استخباراتية عربية وعاملية ختوف من دخول شـباب  وقد ظهرت أصوا, اللويب الصهيوين يعلم كيف يلعب بإدراة بوش متاما
كما نعلم متاما ما تريده  مصر والسعودية , ونعلم أن اإلعالم هو من يساعد يف تأجيج مثل هذه الترهات, القاعدة إىل فلسطني

األكاذيب الىت تطبخ  إا, زةسم جتاهل وجود أفراد القاعدة يف غلكي تعطي الضوء األمحر للعامل يف مواجهة محاس واملقاومة با
والكل يعلم أن نفط , الكل يعلم أن الشعب الفلسطيين املقاوم ال حيتاج إىل فرد من القاعدة لكي يظهر مقاومته, يف مياه اخلليج

إنه النفاق السياسي فيـذبح املسـلمون يف غـزة    , دول اخلليج والعربية بالذات هي الىت تغذي كل عمليات الصهاينة يف غزة
إا مسخرة أخرى من طرف هؤالء اجلهلة الـذين يـزودون   , ترول العريب مث يدعى هؤالء بوجود القاعدة يف غزةمبساندة الب

والسؤال املطـروح علـى هـؤالء    , العدو مبستلزمات احلرب مث يغلقون األبواب على الفلسطينيني مث يلقى اللوم على القاعدة
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ولو توجـه أي  , "ساعدة إخوانه يف غزة بعد أن فشلتم أنتم يف ذلك؟ما املانع من دخول مسلم من القاعدة وغريه مل", احلكام
فسنبارك ونؤيد تلك العملية سواء , شخص أو مجاعة إىل األراضي احملتلة ونفذت عملية عسكرية ضد الصهاينة يف غزة وغريها

إنه جهـاد  , غريهاألن اجلهاد يف فلسطني ليس خمصص حلماس و, كانت من محاس أو أي شخص ولو ادعى أنه من القاعدة
املسلمني ومن استطاع أن يذهب ليقاتل الصهاينة يف األراضي احملتلة وكسر شوكتهم ولو بقتل صهيوين حمتل واحد ولو بقلمه 

د هفليجا, فكلها جائز يف شرعنا وال نرى مانع من ذلك, ولو بأبيات شعر ولو بدينار واحد ينفقه لعائالت األسرى والشهداء
إنه ألمر عجيب أن تظهر قضية القاعدة يف هذه املرحلة احلرجة اليت ميـر ـا   , تطاعته بال تردد أبداد منا حسب اسكل واح

وما خنشاه هو افتعال أي عمليات داخل غزة ضد منظمات غربية أو عاملية من قبل السي آي إيه واألجهزة , الشعب الفلسطيين
ويكون ذلك املربر احلقيقي للعدو كـي  , ا مجاعة صغرية غري معروفةاألمنية العربية مث ينسب تلك العلميات للقاعدة أو تتزعمه

فـال تسـتخدم    11-9إن القاعدة أصبحت فكرة بعد أحـداث  !.. يا ناس اتقوا اهللا, يشدد على الفلسطينني حبجة القاعدة
, الشعوب بسـببها  لكي ال تعذب, كما نطلب رجال القاعدة أن يكونوا قدر املسؤولية ليعلموا نوايا العدو, لتعذيب الشعوب

والدعوة إىل التركيز علـى احملـتلني يف منـاطق    , وهذا هو السبب الذي دعاين إىل معارضة رفع السالح يف أي دولة إسالمية
اإلحتالل فقط وهذا هو فقه الشيخ عبد اهللا عزام وكذلك الشيخ أسامة بن الدن الذي مل يدع ومل يصرح يف يوم من األيـام  

  . ح على وجه املسلمنيللشباب بأن يرفعوا لسال
م ازدادت املعاناة بالغارات اإلسرائيلية عليها وبقتل األبرياء 2008-2-28لقد استمرت املأساة يف غزة ففي تاريخ 

ملاذا صمت اجلميع صمت القبور مع , ماذا فعل حكام األمة اإلسالمية والعربية خبصوص إخوام يف غزة, دون خوف من أحد
إن من واجب كل مسلم أن يقدم هلم املساعدة قدر , ؟اء غزة يقاتلون من أجل كرامتهم وأرضهم ودينهمأننا نعلم مجعيا أن أبن

ولنقف موقفا واحدا لنثبـت أن هـذه   , املستطاع ومن أي نوع سواء املال أو الطعام أو الطاقة أو احلنان واحلب والتقدير هلم
كيـف  , كيف ننسى هؤالء الشهداء واألسرى واجلرحـى؟ , نساهمعلينا أن نشعرهم أننا مل ن, األمة متالمحة كاجلسد الواحد
وبالذات يف هذه األيـام الـيت شـنت    , لقد أوجب اهللا علينا بقدر املستطاع أن نساند أهل غزة, ننسى التضحيات اليومية؟

أهـانوا نبينـا يف   لقد , الصهاينة عمليات إبادة واضحة فقد قتل الرضع بأعداد كثرية ومل نسمع من اإلعالم الغريب أي رد فعل
, جيب أن نعلم أننا أقوياء عندما نكون أمة واحدة, أوروبا واستمروا يف قتل أبناءنا يف غزة ووقف العامل يتفرج ويضحك علينا

جيب أن نـدافع  , وضعفاء عندما نرضى مبا خططه لنا الغرب من الكنتونات واملربعات اليت مسيت باسم ملوك الطوائف اجلدد
ونسأل اهللا أن ميد أهل غزة بروح من عنده وميدهم مبالئكته وأن يفتح هلم فتحـا مبينـا   , ا يف كل مكانعن رسولنا وأراضين

لقد جهز الغرب زرة أخرى يف املنطقة فقد حتدث العدو , ويهديهم صراطا مستقيما ويرتل عليهم سكينته آمني يارب العاملني
وال أدري ملـاذا ال  , بأنه جاهز الرتكاب حمرقة للفلسطينني, عقود 6الصهيوين الذي عذب من قبل هؤالء الغربيني قبل مئات 

وتزامن هذه التصرحيات الفارغة العنصرية مع إقتـراب البـوارج العسـكرية    , !يرتكبون تلك احملرقة ملن عذم وهم الغربيون
وحنـن نـدرك أـم    , ة عن تنفيذهااألمريكية للمياه اللبنانية كي حتمى الصهاينة من أي رد فعل للمسلمني لتلك اازر املعلن

ومفتاح , فاملقصود حاليا هو سحق الشعب املسلم يف غزة, يرتكبون جمازر يومية يف غزة ولكن هذه املرة قد أعلنوا عنها مسبقا
القاعدة "فقد أخربهم تانا وزورا بأن , ذلك هي تصرحيات أبو مازن الذي استخدم املفتاح السري لكي يوجه اإلعداء إىل غزة

وكلنا نعلم أن كلمة القاعدة تعين أن ال محاية ألحد على اإلطالق فهي قمـيص عثمـان   , "موجودة فيها وبتسهيل من محاس
فكلما قتلـوا وشـردوا وذحبـوا    , الذي يعلق فيه كل أخطاء اإلدارة الصهيونية يف واشنطن وأذناا من األوروبيني يف زمننا

لقد نسيت األمة , فغزة ال بواكي هلا أبدا, ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمو, "إن هدفنا كانت القاعدة"قالوا , وجوعوا
اإلسالمية على أن حكام العرب واملسلمني يتحملون مسؤولية تارخيية فيما جرى للشعب الفلسطني عندما وقفوا مع الغرب يف 
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فقد أعلنت الصهاينة أـا إبـادة   ,  قد أعلنت عنهامث اليوم سيشاهدون من جديد ازرة اجلديدة اليت, تقوية الصهاينة من قبل
ملاذا هذا الصمت الرمسي املخزي مث يدعي ملوك العرب , وكأننا من عذم يف أوروبا قبل عقود, وحمرقة ضد األمة الفلسطينية

ننا نسمع بأن اجلامعـة  كما أ, وينفقون األموال يف املهرجنات اليت تذل املسلمني وال تقدم هلم شيئا, "حوار األديان"بأم مع 
ومنذ مىت جنحت هذه القمم يف , إم خمتلفني يف العروبة فكيف باالسالم؟, العربية ختتلف حول إنعقاد القمة العربية يف دمشق

باملدمرات األمريكية الـيت   مل يتفاجئ حكام دولنا, ية غري إسالميةفمنطلقاا قبلية طائف, تقدم أمة حممد صلى هللا عليه وسلم؟
جابـت احمليطـات   , ملاذا هذه التحركات العسكرية يف املياه اإلسـالمية اآلن؟ , ب البحار ألم من يوافق سرا على ذلكجتو

أما السبب املعلن عنه هو محاية كرسي فارغ يف القصر الرئاسي اللبنـاين وملـاذا مل   , والبحار وكأننا سندخل يف حرب شامل
إننا نعلـم أن  , ليت حتتل الشعب يف غزة وتسعى إلبادا وارتكاب حمرقة كربى؟ترسل هذه الترسانة من أجل حماربة القوات ا

ولكـن كمـا قـال    , هؤالء احلكام ال يستطيعون أن يعملوا شيئا بسبب ضعفهم وحبهم للكراسي أكثر من شعوم ودينهم
نسـأل  , ألمر فماذا بقي لنا إذاًإذا عجز هؤالء من التحدث با, "ومن مل يستطع فبلسانه", الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم

اهللا أن يكون يف عون شهداءنا يف غزة ويتقبلهم وجيعل دماءهم ذخرة للمقاومة وسخطا حلكام العرب الـذين يشـتركون يف   
لقد رأينا من ينفق أمواله لكي , ومن عجائب زمننا أنه كلما تقدم اإلنسان حنو الفضاء زاد صعوبات العيش يف األرض. اجلرمية
, رفاته يف الفضاء اخلارجي ويف نفس الوقت ميوت املاليني من البشر بسبب سوء التغذية والعدوان والتجويع واحلـروب ُترمى 
وستنتهي عما قريب إن شاء اهللا, ا السياسة الربوية اليت زادت األغنياء غىن والفقراء بأساإ.  

لـذا  , زرة اجلديدة على غزة وبصمت عامليمل تكن تصرحيات بين صهيون مزحة فقد قامت دولة بتنفيذ احملرقة وا
ومل يتوقف األمر يف غزة , جيب أن يعلم كل من لزم الصمت أنه مشارك يف جرمية اإلبادة والتاريخ سيفضحهم عاجال أم آجال

أن مـا   ة إيليزابيت لترسل إبنها إىل أفغانستان يف إشارة واضـحة لكأو سب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أوروبا بل متادت امل
ة وأمها وأبيها هم من قدموا فلسطني على طبق من ذهب للصهاينة قبل كلوهذه امل, ر مدروس مسبقاجيري لألمة اإلسالمية أم
أما اليوم فهي ترسل إبناها إلرهاب املسلمني العزل يف أفغانستان بعد أن فشل أجـداده يف فعـل   , عقود ولن ننسى ذلك أبدا

ن التهدئة من طرف واحد والعقالنية يف التعامل مع هؤالء الغزاة فهـم ال يفهمـون أصـل    أم الذين يتحدثون ع, ذلك سابقا
كي تظل هي السلطة احملبوبـة  , فامللكة تريد من خالل قتل املسلمني وغزوة بالدهم تعزيز امللكية يف مملكتها املتحدة, السياسة
أما العجب أن مينـع  , لصليبيني وال عجب فيما تفعلهلذا فهي تستخدم الدين والقتال يف سبيل شرفها وهي من أصول ا, هناك

كيف يعقل أن يعطى احلق للكفار الغزاة بأن يرسلوا , أبناء املسلمني من الذهاب إىل اخلطوط األمامية ملساندة إخوام يف الدين
أصبح املنكر معروفا واملعروف  لقد, أبناءهم لقتال أبناء املسلمني مث مينع أبناءنا من التطوع للذهاب إىل القتال حبجة اإلرهاب؟

والواقع يقول بـأن  , لن نتغري أبدا مادام هناك أنانية يف التعامل مع الواقع, منكرا ولن يغري اهللا ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم
لكـي  فيجب أن يتحد املسـلمون  , ونشهد أبناء ملوك الغرب يقتلون أبناءنا يف أفغانستان, هناك دماء أطفال يقتلون يف غزة
  . يواجهوا هذه الوقائع بشىت الوسائل

أما املسألة اليت منا يف قضية ذهاب هذا ارم القاتل لقتال أبناءنا يف أفغانستان هي مسألة الكيل مبكيـالني حـول   
يتجرأ مـن   مث أعلنوا عودته مباشرة بعد أن نشر اخلرب يف العلن مث, فنرى أم أرسلوا أبناءهم بسرية تامة, "السرية يف احلروب"

كما أن اإلعالم ذاته يربر حب هـؤالء األمـراء   , ال يفهم يف اإلعالم يف مهامجتنا عندما نتبع نفس الوسائل السرية يف اجلهاد
إن أبنـاء  , مث يتهموننا حنن من ندافع عن أراضينا أننا نصنع املوت, الغربيني لقتالنا ويوحون أن ذلك هو أمر مهم وشرف هلم

بكل تبجح وهم يصوبون أسلحتهم على املدنيني الضعفاء يف القرى األفغانية حبجة أم يقاتلون طالبان ملوك الغرب يظهرون 
واحلقيقة أن هذا األمري كان يف نزهة ومل يكن يتحرك إال بعد أن يعطى الضوء األخضر من قبل املخـابرات  , ويفخرون بذلك
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,  اهلواء الطلق ويعلق على الصورة أنه يتحدث مع املواطنني األفغانبعض الناس يفلشوارع من املارة مث يقابل امللكية خبلو كل ا
فارمون , إننا نعلم جيدا لعبة اإلعالم الذي يظهر القط كاألسد والنمل كالفيل, وكأننا ال نفهم كيف يلعب اإلعالم باحلقائق

, )أفنجعل املسلمني كارمني(, ارمون أما املقاومون فيظهرون أم, يظهرون دائما على أم الصاحلون) إسرئيل(من حكام 
ولو كان هذا األمري , لقد طفح الكيل ذا اإلعالم النفاقي الذي ال ولن مييز بني أي خري أو شر, وهذا أمر مفهوم لدى املراقبني

دته امللكـة الـيت   ولكنه هرب كالقط إىل وال, بطال ورجال حقيقا ألعلن بقاءه يف امليدان لقتالنا بعد أن عرف اجلميع بوجوده
باعت هي وعائلته فلسطني لألنذال والقتلة وها هي اليوم ترسل إبنها لكي يذل أبناء أمة حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف    

إن كل ما نفعله يف احلروب هو مشروع ما دمنا يف حروب وهاهم أعداءنا يفعلون مثلنا متاما رغم أم ميلكـون  , أفغانستان
  .ائلةاإلمكانيات املادية اهل

  أقتلوا باسم اإلرهاب
  

فقد شـهدنا جمـرزة   , "أقتلوا باسم اإلرهاب"لقد كان شعار الغرب يف حرم ضد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
قامت اإلستخبارات األمريكية اليت كانت هلا عيون يف منطقة احلدود بـني  , م2008-3-3أخرى يف الصومال ففي تاريخ 

قامت السي آي إيه بناًء على معلومات خاطئة بغارة جوية ضد , اخلة واجلواسيس يكثرون فيهافالقبائل متد, الصومال وكينيا
وطبعا نعلم جيدا أن احلكومة الكينية كانت ستتغاضى عـن  , مدنيني صوماليني ظنا منها أا تستهدف إخواننا يف تلك املنطقة

وأثناء وجودي يف تلك املنطقـة سـنة   , اخلية الكينيةأي خرق ألراضيها من قبل األمركيان الذين يتحكمون يف السياسة الد
كانت جنراالت األمركيان الذين يديرون احلرب يف العراق متواجدين يف تلك اللحظات , م قبل توجهي لنصرة احملاكم2006
أن  بردود أفعال إن أي علمية جيـب وقد رفضت ذلك ألننا ال نتحرك , اإلخوة أن نعمل عملية ضدهمبعض  ادوأر, يف ليبوي

إن أي رد فعل غري مناسـب لـن   , طط هلا جيدا لضمان جناحها وعدم إعطاء العدو فرصة لكي يستهزأ بتكتيكاتنا امليدانيةخي
ونعلـم جيـدا أن   , كانت السي آي إيه وال زالت تلعب بالنار يف هذه املناطق الصومالية الكينية, يكون يف صاحل العمل أبدا

وجنحت يف ذلك مبـدئيا  , ى اجلميع للقبول املصاحلة الشاملة وبناء حكومة وحدة وطنيةكية هي اليت ضغطت علياإلدارة األمر
م قد شغل هؤالء السياسـني قبـل ضـماد    2012ويبقى تقاسم السلطة على الواقع هو اإلختبار احلقيقي كما أن انتخابات 

أما اجلريان يف الصـومال  , ذه البالدلقد شعر الشعب الكيين بالراحة وقد لطف اهللا بعباده يف ه, م2008جراحات انتخابات 
فقد كان الوضع , ويسكنها قبائل صومالية, كيلو من بلدة ليبوي الواقعة يف كينيا 20ويف مدينة دوبلي اليت ال تبعد أكثر من 

أبريـاء مـن    6وقتلت أكثر مـن  , غري آمن لقد قامت السي آي إيه بغارة جوية على هذه القرية الصغرية اليت ال متلك شيئا
حملاكم فرع الشيخ لم أن يف هذه املنطقة حتت إدراة اوكلنا نع, الصومالني وجرح بعض النساء يف تلك الغارة األمريكية اجلبانة

فلمـاذا ال  , يتحرك كثريا بينها وبني كيامبوين وكل حتركاته معروفة لدى األعداءممثل الشباب يف اجلنوق وحسن تركي وهو 
إنين أؤكد هنا أن الشيخ حسن تركي كـان يف  , يلجأون إىل قتل األبرياء حبجة اإلرهابو, يستهدفون من يظنون أنه عدوهم

وأراد فعال أن يسافر إىل دوبلي يف نفس األيام الغارة لكي يفض بعض الرتاعات الـيت  , م2008-2-25كيامبوين يف تاريخ 
ال أسـرار يف  "لم املقولـة املشـهورة   وكلنا نع, بعض شباب احملاكمو ينحركة الشباب ااهداإلخوة من وقعت بني بعض 

وهو أخي , فقد عرف األعداء ذه التحركات ونفذوا تلك الغارة وزعموا أم استهدفوا األخ صاحل نبهان الكيين, "الصومال
لقد ضللت السي آي إيه اإلعالم لكي ختفي جرميتها وزعمـت أـا   , ومطلوب لدى األعداء ومعروف بكنية يوسف الترتاين

فـال  , ألننا نريد أن نرتل العدو إىل مستوانا, فنحن ال نستخدم اهلواتف أبدا, ى جهازه احملمول وهذا من أكاذيبهاتصنتت عل
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أما أن نستخدم ذلـك   ,إال عندما نكون يف املدن الكربى اليت فيها ماليني الناس, أجهزة إتصاالت معنا وال نتواصل باالنترنت
هل يظن العدو أننا جنهل كيف نـؤمن  , كيف يعقل ذلك؟,منظار السي آي إيه يف قرى صغرية حمدودة العدد وموضوعة حتت

ولكي يربروا فعلـهم  , إا التربيرات ألن اهلجوم اليت كلفتهم املاليني من الدوالرات والتجهيزات قد فشل من جديد, أنفسنا؟
ويلفقوا عدوام فنحن قميص عثمان يف ذكروا أن األخ صاحل هو اهلدف وأنه يسافر دائما معي لكي يعطوا العملية بعدا آخر 

إنين أكتب هذه األحداث لكي أبرر ساحتنا ولكـي يفهـم   , "إن هدفنا كان اإلرهاب"مث قالوا مقالتهم املشهورة , جرائمهم
 أما إذا متكن القراء يف أمريكا من قراءا فسيكون ذلك يف مصلحتهم ألم سـيفهمون , أبناءنا وأحفادنا كيف عانينا يف زمننا

وما حـدث يف أرض   ,يتقبل من قتل شهيدا إن شاء اهللا ونسأل اهللا أن, حقيقة ما كان جيري من عدوان علينا حبجة اإلرهاب
فال يعقل أن القاعدة تفتتح معسكرات يف مناطق تعلـم  , الواقع أن العملية استهدفت بيوتا سكنيا للمدنيني وليست معسكرات

وهذا يوضح أن العـدو ال  , فعال على تلك املناطق ولكن ال نظهر فيها أبدا رطنا نسيإن, آي إيه هلا نشاط دائم جيدا أن السي
ألن أمريكا لن تتأخر , وكنا قد حذرنا الشباب املهاجرين من الظهور يف تلك املناطق, يفرق بني مدين وحريب يف هذه احلرب

نضرم يف أي مكان يقـال  أما عندما , زعمي احلرب كما توهذه ه, يف ضرب أي منطقة فيها أي مهاجر جماهد يف سبيل اهللا
غزة ملقتـل   يطيب جراح أهلتكد لذا مل , تشريدنا وأسرنا وتذليلناأما هم فلهم احلق يف قتلنا و, بأننا ال حنترمها وأننا إرهابيني

نتـهي  يكد ي ومل, "باسم اإلرهاب"اء الضعفاء املئات من الشهداء يف عدة ساعات وبينهم العشرات من األطفال الرضع والنس
العدوان يف غزة حىت فزع أهايل دوبلي يف الصومال فقد غارات عليهم الصواريخ العابرة للقارات واملخصصة حملاربتنـا فهـي   

لقد حاولت أمريكا إركاعنـا  , فقد أصبحنا حقل جتارب بدًء من وزيرستان مرورا بغزة مث الصومال وغريها, حتت التجارب
فحىت سجن غوانتنامو قد انقلـب  , وش أا فعلت شيئا خبصوص هذه احلرب ولكنهم فشلوابكل الوسائل ولكي تبني إدارة ب

وذكرت أا بني , "احلرب العاملية الثالثة"ته د بوبت يف احدى الفصول بابا ومسيلق. نتائجها عليهم واحلمدهللا الذي نصر عباده
والتكتيكات , الكفر العاملي املتمثل يف العدو الغريب الغازيمة من معىن وبني لاحلق والباطل وأا بني اإلسالم بكل ما حيمل الك

فالناس يقتلون يف غزة ويف دوبلـي ويف  , املتبعة من قبل العدو يف احلرب توضح للعيان أا عاملية وليست خمصصة ملنطقة معينة
اننا أن نفرق بني أهـداف  فال أدري كيف يريد بعض إخو, والعدو واحد, وزيرستان ويف أفغانستان ويف العراق يف آن واحد

فاملدين واملقاوم واملرأة الطفل والشيخ والتاجر واحملـامي واملهنـدس   , الكفار وهم ال يفرقون بني املسلمني عندما يستهدفوم
واحلمدهللا أن , ون يف خانة واحدة يف قاموس العدووالطالب واملعلم والدكتور والعامل وطالب العلم واخلطباء كل هؤالء يصنف

   . سلم األخ يوسف الترتاين من شر الطوماهوك وهو يواصل تدريب إخوانه يف معسكرات ااهدين واحلمدهللا أوال وأخريا اهللا
  

  اإلستخبارات وسياسة اخلوف
  

كية هي إشراك املخابرات العربية للتشويش على أي حترك مجـاهريي يف حـق   يومن أخبث نشاط املخابرات األمر
ميع وتعاطف اجلماهري مع األخوة يف غزة بادرت السلطات السعودية إىل إظهار تسجيل تزعم أنـه  فعندما حترك اجل, املسلمني

من الدكتور أمين الظواهري ويدع فيه املسلمني يف مجيع العامل وليس جزيرة العرب وحدها إىل التـربع بأمواهلـا لـآلالف    
كجرمية "النداء الفاضل من قبل مسلم إلخوانه املسلمني  وجعلوا هذا, املساكني والفقراء واملهاجرين يف وزيرستان وأفغانستان

ولكـن تـأىب أجهـزة    , كما أن هذا األمر قد مر عليه شهور فقد حصل ذلك كما ذكرت سابقا أثنـاء احلـج  , "عظمى
وهـي  , اإلستخبارات التابعة لسلطة آل سعود إال أن تقف حاجزا ضد أي صوت يريد الكرامة والفضيلة والعزة ألبناء األمـة 



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
405  

 

 War against Islam                                    405الحرب على اإلسالم                                                    
 

وقد شرب مشايخ هذه السلطة تلك اللبعة القذرة واسترسلوا مع ما تقوله السلطات دون " اإلرهاب"يضا ختوف شعبها باسم أ
إخواننا يف السـجون أن   املدعني احلوار بينهم وبنيهل جيهل مشاخينا الكرام يف السعودية مبن فيهم , أن يتحققوا من أي شيئ

إذا جهلوا ذلك , ب اخلطرية اليت تديريها أمريكا واملخابرات الباكستانية يف وزيرستان؟هناك مئات األسر اليت تعاين بسبب احلر
أطفال ونساء شهداء  كأما إذا فهموا وعلموا أن هنا, فال يتدخلون يف أمر ال يفهمونه أصال, فهم ال يفهمون واقع أبناء أمتهم

أما اتبـاع  , ولو سكتوا لكان خريا هلم, وف ضدهمعرب وعجم مسلمني يف تلك املناطق فمن واجبهم مساندم وعدم الوق
إن , فليتحققوا مـن ذلـك أوال  , فهذا نكران للحق, سياسة آل سعود واازفة بالقول بأن الرسالة هي خديعة وما إىل ذلك

ـ  ا الرسالة صحيحة وهي من قبل الشيخ أمين وليست مفربكة من املخابرات السعودية ونؤكد ذلك ألال يظن بعض الشباب أ
ال واهللا إا من الشيخ أمين ومل يدع إىل الكفر ومل يدع إىل الزىن ومل يدع إىل املخدرات ومل يدع إىل التطبيـع مـع   , مفربكة

إن الرجل طلب من املسلمني , فلماذا تصنف الرسالة أا خطرية وحترض على اإلرهاب, العدو الصهيوين ومل يدع إىل الفجور
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان حيـث النسـاء    , هل يف ذلك جرم؟, ساكني يف وزيرستانفعل اخلري مبساعدة إخوام امل

اجلواب واضـح إن هـذه   , وملاذا يسجن شخصا رد أنه نقل رسالة, فأين اخلطأ يف هذه الرسالة, والرجال على الصدقات
, لرسالة موجهة للخـري ولـيس لإلعتـداء   إن ا, احلكومات اختذت استراتيجية اإلرهاب يف ختويف الناس بأوامر من أمريكان

ما حصل أن سلطة آل سعود نظرت إىل الرسـالة وكأـا   , )وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان(
ـ , ومل تتفقد جوهرها, الشيخ أمين لم فلو دعا أعداءنا إىل اخلري فال يسعنا إال اتباع ذلك ألا السنة النبوية فيكف إذا دعا مس

ملاذا يتهم مسلم أنه إرهايب رد أنه جيمع األمـوال  , إا حتكم على الناس بنوايا اخلفية وهذا األمر مرفوض يف شريعتنا, بذلك
ونفتح أبواب الشركات الصهيونية اليت تعلن بصراحة أن عائداا تذهب للمستوطنني اليهـود يف القـدس   , إلخوانه يف العامل؟

وأرجو " السعوديني"من % 90فما أا تدعى أن نسبة , ات السعودية أن تتصرف حبكمة أكثركانت على السلط, !الشريف
تـزعم  , ولكن من باب إظهار ما كـان جيـري  , فلهؤالء قبائل ينتمون إليها, العفو يف مناديت أبناء بالد احلرمني بالسعوديني

ملاذا ال تترك , ع فيه املسلم آخاه املسلم إىل مساعدته؟فلماذا تم بتسجيل عادي يد, السلطات أن تلك النسبة ال تؤيد القاعدة
املقاومة "اجلواب أن هذه السلطات ال تدري كيف تتعامل مع النهضة الكبرية يف مسألة , من االستجابة للخري؟%  10نسبة 

ات اإلستخباراتية التابعـة  وأؤكد هلذه السلطات أن باهتمامها ملثل هذه األمور العادية وإعالا يف احملطات والقنو, "اإلسالمية
لون معرفة نص الرسـالة عـرب الوسـائل املشـروعة يف     وفالكثري من البسطاء سيحا, فهي تزيد من شعبية أفكار القاعدة, هلا

على كـل مـن   "وذكرت , عن هذه املسألة يف القنواتخاصة عندما يتبني هلم أن السلطات قد جلأت إىل اإلعالن , االنترنت
هذا حبد ذاته تشجيع ملا يسمونه باألفكار اإلرهابية أو , "من أمين الظواهري إبالغ السلطات وإال سيالحقاستلم رسالة صوتية 

والسلطات تقصد ذه العبارات الغامضة كل من جياهد يف سبيل , "دعم الفئة الضالة"فكر الضالل كما يدعون أو ما يسمونه 
أو مجع املال مـن  , يف الدول اإلسالمية وهذا أمر نعارضهح بعاطفة أماكن اإلحتالل أو رفع السال اهللا سواء جاهد بصدق يف
ولـو  , فكما قلت إا قد حاربت الرسالة بسبب الشخص الذي أرسله, كل هؤالء يف خانة واحدة, أجل مسلم يف الصومال

إننـا  , أن يسمع ما يشاءفأين حرية الفرد يف , وهذا حق أريد به باطل, كانت تلك الرسالة من أحد مشايخ الدولة ملا حاربتها
ومل نسمع أن أحدا سيالحق بسـبب  , نسمع أصوات الكفر اليومي يف اإلذاعات والقنوات اليت متول من أمراء وامللوك املنطقة

والتطبيع مـع  , كما أنه هناك جهات ملكية تدع إىل تقديس األمريكان, مساعه أو مشاهدته هلذه التفاهات اليت حتارب الدين
فلماذا مل يالحق , ون يف الشعوب عرب القنوات الفاسدة عدم اخلوف من رب العاملني وال حول وال قوة إال باهللاويعلن, األعداء

حماربة الفئـة  "لقد أعلنت سلطات آل سعود احلرب على كل من حيمل فكر اجلهاد باسم , )والفنتة أشد من القتل(هؤالء؟ 
إا السياسات النفاقية وحماولة تسييس اجلهاد ,  احلرب ضد الروسوال أدري كيف مل تكن ضالة عندما ساندوها يف, "الضالة
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وإخراج الفتوى املفصلة بزي ومالبس امللوك والسالطني الذين ُيقَدسون وال خيطأون أبدا يف نظر الكثري من املشايخ التـابعني  
احل يف امللوك السابقني الذين أحبـوا  كما فعل السلف الص, ومل نسمع أن عاملا من تلك البقاع ألف شيئا لبيان أخطاءهم, هلم

ليس من العجب أن تكرر هـذه  , من باب اجلرح والتعديل, الدين وجاهدوا يف اهللا ورغم ذلك حتدث العلماء عن أخطاءهم
ولكي يتمكنوا من رقاب النـاس  , االستوانات باسم حماربة اإلرهاب فترة بعد فترة لكي خيوفوا الناس ويقتربوا من األمريكان

, بني احلني واآلخر لكي ال ينسى أحدا هذه الكلمـات " الفئة الضالة"ألن إعالمهم املوجه يكرر كلمة , ن حياسبهم أحددون أ
وإن كـان  , وكل من ال يرضخ ألفكار امللوك واألمراء أو يرفض بيعتهم فيعترب من تلك الفئة الضالة بغض النظر عن حقيقتـه 

إنين أحتدث عن إلقاء القـبض  , فكرة امللكية وتوجهاا فسوف حيارب إىل األبدفمادام حيارب , علمانيا يدع بعكس ااهدين
وهذا يناقض بيانات وزارات الداخلية هلذه السلطات اليت تتحدث عن , شخص باسم حماربة الفئة الضالة 700على أكثر من 

نسبون بأم من القاعدة رد أم أرادوا فكيف يعقل أن يعتقل هذا القدر الكبري من الناس وي, هزمية القاعدة يف بالد احلرمني
وقد استخدم السلطات اآللة اإلعالمية اليت تقدسهم يف اللعب بعقـول املسـلمني   , مساعدة املساكني واليتامى يف وزيرستان

ألن وهذا من أفكار الغرب , وزرع فيهم أن كل من يعيش يف وزير استان هم من الفئة الضالة حىت األوالد والنساء والشيوخ
فذلك الذي يدع اليتيم وال حيض على طعـام  (, اإلسالم يدع إىل احترام املستضعفني من األعداء فكيف إذا كانوا مسلمني؟

ورغم أنف كل السلطات يف الدول اإلسالمية فإن أهل وزيرستان هم من املهاجرين وأبنـاء سـبيل وحمتـاجون    , )املسكني
فينغيب لعلماءنا الذين يظهرون يف هذه الربامج أن ال , ات يف الدول اإلسالميةللمساعدة مهما كان خالفهم السياسي مع السلط

فاملسلم ال يعبد السلطات بل يعبد اهللا وحده وجيب عليه معرفة أن , يورطوا أنفسهم يف اللعبة اإلستخباراتية اإلعالمية حبسن نية
لقد رأينا أمراء عرب ومسلمني , ن إختالف اآلراءفكيف إذا كان ذلك ملسلم مهما كا, إطعام الناس من الواجبات الضرورية

رغم أنه ال خيفى على أحد ماذا تفعـل  , يبنون مدنا وقرى ويقدمون املساعدة للواليات املتحدة األمريكية بعد أحداث كاترينا
نع شـبابنا جبمـع   فلماذا مي, ومع ذلك مل مننع وال أحد يستطيع أن مينع من يريد أن يساعد اإلنسانية, أمريكا بديار املسلمني

  . الزكوات واألموال والصدقات للمحتاجني من أسر الشهداء واألسرى وأبناء السبيل الذين يعيشون يف وزيرستان أو غريها؟
, إننا سنرى تغريات كثرية يف ممكلة آل سعود بسبب هذه السياسات التخويفية العدوانية وسيزداد من يكره سلطتهم

عائلة مسلمة فيها أبنـاء   700يعين ذلك نصب العدواة ألكثر من , بسبب رسالة واحدةشخص  700ألم عندما يعتلقون 
وهذا يعـين اسـتحداث   , فأعداد املتأثرين ذه اإلعتقاالت ترتفع دون شك, وأمهات وأباء يدعون ليل ار على من ظلمهم

, اعتقل من اعتقل بوجه حـق أو باطـل  شرحية جديدة من اتمع ستعمل سرا بسبب الضرورة إىل نشر األفكار اليت بسببها 
ذه السياسات اليت تقرب السلطة مـن  وليس من املستبعد , ومسألة الفئة الضالة هي لعبة بيد السلطات تلعب ا كما تشاء

أن تتفتح الكنائس قريبا يف مملكة آل سعود وبشكل سري ألال حيرج العلماء الذين جيـاملون   ,لكنائس وتبعدهم من الشعوبا
وحنن ال مننع اآلخر من التعبد إن كان لديه مكان , وهذا بعد الزيارة التارخيية للملك إىل الفاتيكان, ات يف مجيع مواقفهاالسلط
لذا نرى أن هـذه  , فالدين عنداهللا اإلسالم, أما أن نيب له مكان جديد فهذا ال جيوز ألنه نوع من التبشري وإقرار الباطل, لذلك

من قبل السلطات األمريكية اليت ال ترحم أحدا وهي احلكم على الناس بالنوايا لتمرير خمططـات  السياسة التخويفية مدروسة 
وما لفت نظرنا هو إظهار التسجيل يف هذا , فيصنفون الناس حسب مذاهبهم ومساجدهم وانتماءام الفكرية, الدول الكربى
والسبب يف فعلتهم هو التشويش على املسـلمني  , جوقد مر على ضبطه أكثر من أربعة أشهر ويف موسم احل, الوقت بالتحديد

, كما تـزعم " الفئة الضالة اليت تقتل املسلمني"وحماولة إستغالل احلج إلظهار أن الدولة مع مصاحل املسلمني وأن القاعدة هي 
غزة والنـاس   إننا يف وضع مأساوي يف, ألا أصبحت اآللة اليت تستخدم يف ضرب املستضعفني والكيل مبكيالني مع الشعوب

اجلواب واضح هو إضعاف قدرة األمة الـيت  , فكيف جيرأ هؤالء إلظهار تسجيل بريئ وإلباسه لباس اإلرهاب؟, ميوتون جوعا
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ومعظم أبناء األمة أرادوا أن يتربعوا من أجل املأساة األخرية يف غزة ولكن , حتركت وشعرت باملسؤولية اجتاه إخوام يف غزة
ما زلـت  , على أحدهم أن يفكر مليون مرة قبل التربع بسبب إظهار تسجيل الشيخ أمين الظواهريوجيب , تراجعوا عن ذلك

فكلما ض الشعوب يف مكان ما تظهر املخـابرات العربيـة   , أقول بأا لعبة إستخباراتية جبانة وخبيثة لتنومي الشعوب دائما
مل نفاجئ عندما ضربت , هي السائدة لدى الناس, "ن اخلوفسلطا"والعاملية لتفربكة مسألة ما ضد القاعدة لكي يبقوا سياسة 

, كما مل نفاجئ عندما أظهرت آل سعود الشريط املسجل حبجة اإلرهـاب أيضـا  , السي آي إيه قرية دوبلي حبجة اإلرهاب
هـو سـعودي   ف, )يوسف الترتاين( نبهان حلأضرب مثال بسيطا عن والد األخ صاولكي أكون واضحا يف هذه السياسات س

فهـو يف السـعودية   , فقد طلق والدته يف صغره وترىب الولد بعيدا عنه ,ولدهأو يعيش كثريا مع مل يريب و, جلنسية كيين املولدا
أصبح هذا الوالد املسكني الذي ال يعرف مكان ولده هدفا رئيسيا للسي , م2002وبعد أحداث , واألخ صاحل كان يف كينيا

أنظر كيف يعذب , ألن أمريكا تريد ذلك, ده بأا ستسحب اجلنسية منه وتبعده من جدةآي إيه واملخابرات السعودية اليت د
ألن احلفاظ على , إا املصاحل األمريكية واإلستخباراتية اليت ال حدود هلا, بأي شريعة يتحاكم هؤالء, هذا الرجل حجة ولده

  . ولو أدى ذلك إىل ظلم الناس, كراسي السلطان هو أهم شيئ
كل يوم يشهد املواطن املسلم تلك الطائرات اليت تطلع من ميـاه  , فال ندري ما هو اإلرهاب, ة من أمرناإننا يف حري

إم يلعبون بعقول الناس فهذه األجهزة , !العرب لتحارب املسلمني يف كل مكان مث يقال بأن من يقف ضد هؤالء هو إرهايب
وهي كثرية جدا و لو ذكرـا  , أن متنع اجلرمية املنظمة يف بالد احلرمنياإلستخباراتية اليت أنشأت حملاربة اإلرهاب ال تستطيع 

فقد ظهرت املعلومات حول األجانب الـذين يتفننـون يف   , لظن بعض الناس أنين أحتدث عن دولة هندوسية أو دولة ال دينية
خمدرات مث تسـوميهن علـى    هتك أعراض أخواتنا املسلمات يف بالد احلرمني بعد انتحال مهنة الطب وإعطاءهن مسكنات مث

فهم يعتـربون  , أليس الفتنة أشد من القتل, ؟أين هذه األجهزة اخلبيثة من هذه اجلرائم, شرفهن وقد اغتصبت الكثريات منهن
والسـبب  , وحنن نقول هلم بأن التفجريات والقتل أقل ضررا من الفنت ما ظهر منها وما بطن, اإلرهاب هو التفجريات والقتل

ومن األمور الـيت تـبني أن   , ظهور القتل هو عدم تعاملكم الصحيح مع الفنت وعدم منعها من الظهور يف اتمعالرئيسي إىل 
هي مسألة إنتشار املتاجر املخصصة لأللسبة , سياسة الدولة هي عدم إحترام النساء املسلمات والتشجيع على الفسق والفجور

الوقت الذي يطارد فيه رجال هيئـة احلسـبة النسـاء يف اخلـارج     نفس  فيف, األجانبالكفار الداخلية للنساء ويعمل فيها 
بداخل تلك املتاجر وجيربن املالبس الداخلية وغريها بوجود أولئـك اهلنـدوس   أخريات  هناك, الجبارهن على تغطية الوجه

سلمة حرة يف الشـارع  كيف تطارد م, لبس إبليس بأفعال هؤالء الذين قدموا بعض العادات على الدينانظر كيف , وارمني
وال تبايل بأوكار الدعارة املنتشرة يف بعـض مـدن بـالد    , بسبب عدم تغطيتها لوجهها وهي حرة يف ذلك ألن الدين واسع

إا الفنت وإا أكرب من القتل ولكن زعم بعضهم , ومل يعد هذا األمر خمفي على أحد, باسم جتارة املالبس الداخلية؟, احلرمني
إنين عندما أذكر هذه األحداث ال أعين أنين أحرض على رفـع السـالح يف بـالد    , ي تتجسد يف اإلرهاباملشكلة الكربأن 

فنحن نواجه أكـرب  , فنحن بعيدون كل البعد عن هذه ألفكار وما فينا يكفينا كما قيل, احلرمني أو التفجريات أو فكر التكفري
كن من يشاهد الواقع يعلم أننا جناهد يف أفغانستان والعـراق  ول, دولة كافرة على وجه األرض رغم عدم قبول املشايخ ذلك

وما يعنينـا  . فال ينبيغي أن يشوه صورة اجلهاد بسببها, أما ما يرتكب من أخطاء, والصومال وغريها جهاد شرعيا ال لبس فيه
نا ومل يطلب اهللا منـا  من ذكر هذه األحداث هو أن السلطات تشن حربا علينا ومن واجبنا ذكر احلقائق لكي ندافع عن أنفس

وحىت ملوك الدول , معصومونفال جيب أن جنرب أن نقدس هؤالء امللوك ونسكت عن أخطاءهم وكأم , أن نكون قلبا واحدا
ا بلكم مبلوك فم, ة يف القرون األوىل رضوان اهللا عليهم أمجعني قد أخطأوا يف بعض املسائل وكتب املؤرخون عن ذلكيماإلسال

  . ؟الطوائف يف زمننا
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وفعال قد فهموا أخريا أم أدخلوا النـاس  , )مهومنا(وبعنوان , لقد شهدت برنامج يف القناة األوىل لسلطة آل سعود
وحتدث احلاضرون عن كيفية جتنيد الشباب , يف اهلموم فالسلطة هلا اليد الطول يف التشدد بسبب ممارستها العنيفة ضد الشباب

الربنامج التوقيت ألن قناة اجلزيرة كانت قد أظهرت برناج حتـت اهـر بعنـوان     وقد درس القائمون على, عرب اإلنترنت
أما القناة األوىل يف مملكة آل سعود فكانت يف سباق مـع  , وحتدثت عن نفس املوضوع ولكن حبيادية" جماهدون إفتراضيون"

وعندما عنونت القنـاة عنـه   , أفغانستان فقد أحضرت والد أحد الشباب الذين قتلوا يف ساحة اجلهاد يف سبيل اهللا يف, الزمن
" مفقود"فكلمة , أنظر كيف لعبوا بعقول الناس باملصطلحات اجلديدة, "والد أحد الشباب املفقودين يف مواقع الصراع"كتبت 

 ألنه شهيد بإمجاع املسلمني, فلو استشهد الشاب يف أفغانستان لن تقدر على التكذيب, هي األنسب هلا لكي ال تظهر مسومها
وجند أا جلأت إىل احليلـة الثانيـة يف   , ألنه قاتل جيوش الكفر احملتلة لبالد املسلمني ولو كان ذلك فرض كفاية عليه, كلهم

وواهللا يعلم اهللا أنه جهاد يف سبيله , لكي توهم املشاهد أن ما حيصل يف أفغانستان ليس جبهاد, "مناطق الصراع"العنوان بكتابة 
مل نفاجئ عندما مست الدول احملتلة مبناطق الصراع ألن هذه السلطات وخمابراا ال تريد من , ومن معها ولو كره القناة األوىل
ويف نفس الوقت حتمل الذهاب إىل اجلهاد يف تلك األماكن مسؤولية التفجريات ورفع السالح يف الدول , الشباب معرفة احلق

 نأمر شابا بأن يرفع السالح يف بالد احلرمني أو غريها ألننا ال نوافق علـى  وأنا أحتاداهم فإنين من قادة القاعدة ومل, اإلسالمية
والعجيب أن والد ذلك , كما أحتدى هذه السلطات بأن تبني للناس أن الشيخ أسامة هو من أمر برفع السالح يف بالدنا, ذلك

سلطات آل سعود قبـل أن يغـادر إىل    عندما بدأ باحلديث عنه ذكر أنه كان معتقال لدى, الشاب الذي جاهد يف أفغانستان
ومل يتطرق املذيع إىل قضية سجنه ألنه رجل استخبارايت يعلم أن ذلك هو السبب الرئيسي لفقدان الثقة بالدولـة  , أفغانستان

ألنه قد رأى الويالت واالضطهاد والتعذيب يف السجون ويكفي للشباب بأن يفر بدينه إىل أماكن يستطيع أن يعبد ربـه دون  
أمل يقل اهللا لنـا  , أين تريدون أن نكون؟, "واآلن قد رحل ومل يرحم أيضا, كان يف بالد احلرمني ومل يرحم", ل املتطفلنيتطف

وكيف للشباب أن يبتعدوا عنها ألمكان , أما حجة أن الكعبة هي أفضل األماكن, )أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها(
كما أن قتل املسلم , ه السالم قتل يف الكوفة وهو من أهل مكة وهذا من باب التذكرينقول هلؤالء أن اإلمام علي علي, أخرى

إن اهللا مل يأمرنـا  , وهؤالء الشباب ذهبوا ليناصروا إخوانا هلم يقتلون يوميا بفضل بترول امللوك, أكرب عند اهللا من هدم الكعبة
ية احلاج وعمراة املسجد احلرام كم آمن بـاهللا واليـوم   أجعلتم سقا(, بعبادة األماكن بل أن أمرنا أن نعبده وحده سبحانه

, ولن أفسر اآلية فكل عاقل يعلم أا حجة على الذين يستهزأون بااهـدين , )اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا ال يستون عنداهللا
ال خلوفـه مـن   ال يعقل ذلك لقد ترك كل شيئ أو, كيف يعقل بأن يترك شابا وظيفته وسيارته والوالدين من أجل الباطل؟

وثانيا ألنه نوى اجلهاد يف سبيل اهللا يف األماكن الشرعية واملتمثلـة يف  , السلطات اليت كانت تالحقه يف كل حني بسبب آراءه
وإن كان ذلك فرض كفاية فهو جـائز  , املناطق احملتلة ليقاتل خبثاء من جيوش الغرب الذين يقتلون النساء واألطفال ليل ار

, ولكن يف هذه احلالة وبسبب أمنه كان عليه الفرار من ويالت السلطات, أن يقول قائل أن والده مل يأذن لهوممكن , عند اهللا
أن والده مل يقدر على مساعدته عند االعتقال بسبب سياسة  ويبدو, قاء مع والدته بدال من الذهابرغم أنين أذهب مذهب الب

, من بلغ عن غيابه ألال يزج يف السجن عندما تكشف املخابرات عن أمـره  وهذا الوالد نفسه حفظه اهللا هو, الدولة التخويفية
أما إذا كان األمر خيص األمـن الشخصـي   , ما نقوله أن الفرض الكفائي جائز وليس حبرام وجيب أن يرضى الوالدين بذلك

عنـدما سـأله املـذيع    لقد قدم والد هذا الشاب نصيحة للشـباب  , فال يسعه إال الفرار, وسيؤدي إىل فقدان الشاب روحه
أنظر كيف أن االستخبارات هي الـيت  , "بنك فبلغ الدوائر األمنيةر التشدد يف اإذا رأيت بواد"فقال , اإلستخبارايت عن ذلك
ولـيس اجلواسـيس   , إن من ظهر عليه بوادر التشدد والتكفري جيب أن يقابل العلماء لريدوه إىل الصواب, تعلب بعقول الناس
ما شهدناه يف اللقاء هو أن املذيع هو من يسريه كما يشاء وقـد ذهـب   . سيزيدون تشددا بسبب تعذيبه ورجال األمن الذين
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لقد أحضرت القناة بعض الشباب اجلاهل بدينه وكـانوا قـد   , بعيدا عن الواقع ومحل أفغانستان واالنترنت مشاكل اململكة
اعتقلوا بعد إنشاء مواقع يف االنترنت وزعم املذيع , لجهاد كلهاعتقلوا سابقا وقدموا على أم مناذج للمجاهدين وهذا تشويه ل

وا أوامر من الشـيخ  قهل ذكر هؤالء الشباب أم تقل, أسأل هذا املذيع واإلعالم املوجهو, كانت تدع الناس إىل الضاللأا 
عيشون يف اململكة ولديهم فراغ فهؤالء الشباب ي, اجلواب ال وألف كال, أسامة بأن حيرضوا الناس على التفجريات يف بالدنا؟

والتشـدد مـن   , بل تعلموا اجلهاد يف األنترنت, فكري ومل يذهبوا أبدا إىل اجلهاد ومل يلتقوا بااهدين ومل يعرفوا حقائقهم
وهـذا يعـين   , لقد ذكر والد الشاب الشهيد بأنه ذات مرة خرج من البيت غاضبا بسبب أن والده شغل التلفـاز , علماءكم
كما أن يف ديار عائالتنا تنتشر التلفـاز وعشـنا مـع    , وأقول هلؤالء إننا نشاهد التلفاز يوميا ومل مننع أحدا من ذلك, التشدد

وليس اجلهـاد يف  , إن كل هذه األخالقيات مردها عدم تفرغ العلماء هلؤالء الشباب, أخواتنا وأمهاتنا باحلسىن ومل ينفروا منا
علماءنا يف بالد احلرمني أو غريها فيجب أن يأخذ بيده إىل أقرب إمام مسجد لـيجلس  إذا مسع شخصا شابا يكفر , سبيل اهللا

لقد أدرك الشيخ احلبيب شيخنا وإمام مسجد قباء الشيخ صاحل بـن  , وليس إىل رجال األمن السفاهني, معه كي يفهمه الدين
اه وال نكون ممن يصد عن اجلهاد يف سـبيل  نسأل اهللا أن نلق"رر مرارا قدر املسؤولية عندما كان يتحدث وكعواد املغامسي 

, لقد أدرك أن االستخبارات تلعب لعبة خطرية يف علمية صد الناس عن اجلهاد يف سبيل اهللا حبجة التفجريات يف ديارنـا , "اهللا
ـ , وهذا ليس صحيح را فكل اجليل القدمي ممن قاتل الروس موجودون يف بالد احلرمني منذ عقود ومل يفجروا ومل يشكلوا خط

هل ُنحمل حنن مسؤولية , جيب أن يعلم علماءنا األجالء أم قصروا يف حق الشباب وال جيب إلقاء اللوم علينا حنن, على أحد
, ملاذا حنارب وحنن نقاتل احملتلني وبعيدون كل البعد عن األوطان رغم عنا؟, هل حنن من دعاهم إىل التطرف؟, تشدد هؤالء؟

, !أما لو رفعوا فلتنظر السلطات أين أخطأت يف حقهم قبل أن يتـهموننا , !ع السالح يف ديارناكما أننا مل ندع الناس إىل رف
وتعجبت عندما شهدت الشيخ  وهو يلقى اللوم من جديد على أفغانستان والعراق وكل الدول احملتلة اليت تشاهد جهـاد يف  

وتتبـع سياسـة   , اليت ال ترعى مصاحل أبناءهـا  السبب هي احلكومات, وهذا ليس صحيح, سبيل اهللا أا السبب يف التطرف
إن فكر اخلوارج أو التكفري جيـب أن حيـارب   , اإلقصاء وعدم القبول بالكفر اآلخر ولو كان معارضا ومواجهة الفكر بالقوة

رة دون أن لسنا ممن قاتل خرتيرا النصراين وطلب من اهللا املغف, اخلوارج والتكفري كما أننا بعيدون كل البعد عن فكر, بالفكر
إننا نقاتل جيوش نصـرانية كـافرة   , أين هؤالء وحنن؟ ملاذا يقارنوننا بأولئك, يبايل بأنه قاتل صحيب جليل مع زوجته احلامل

وقد زعم الشيخ أن ما نقوله , هل هذا جرم؟, كل ما نفعله أن نبني أخطاء حكامنا للناس, فهل هذا من فعل اخلوارج؟, حمتلة
 وأن مرادنا, زعم أننا نكذب يف ذلك, اد يف سبيل اهللا يف الدول احملتلة هو من أجل رفع شأن اإلسالمللشباب بأن ذهام للجه

هل سيشهد عنداهللا مبا , شيئا؟ وهو مل جيالسنا ومل يعرف عنا, ؟نواياناكيف عرف , باهللا أسألهو, السلطة والتخريب يف ديارنا
أما ما تقوله السلطات عنا فهـي  , واضحة لدى العيان ومل خنترع شيئا كل ما نكتبه عن احلكومات هي أمور, يتلفظ به اليوم؟

إننا نعارض كـل السـلطات   , ويا ليت كتايب هذا يكون شاهدا على ما نقول, أمور غامضة مبنية على حماسبة الناس بالنوايا
كما ال جيوز ألحد أن يصدر , كيف نوافقهم يف أخطاءهم؟, العربية واإلسالمية ألا قصرت يف حق املسلمني وهذا أمر شرعي

إننا نتحدث عن وقائع ملموسـة  , ال وألف كال, إننا عندما نبني حقائق احلكام فال نعين بذلك تكفريهم, أفكارنا مهما كان
ولكن لنا احلق بأن جناهد اجلهاد الشـرعي إذا طلـب منـا إخوننـا يف     , وال ندع إىل رفع السالح يف ديارنا, لدى اجلماهري
ونعلم أن اجلهاد بالنسبة هلـم فـرض عـني    , العراق أو فلسطني أو الصومال واألوجادين وغريها من األماكنأفغانستان أو 

فاحلكومـات  , لسنا سببا كما زعم الشيخ يف ختريب البيوت وال تشريد الشباب وال قتل الناس, وبالنسبة لغريهم فرض كفاية
 ومتنعهم من الذهاب إىل جماهدة الكفار حبجة أن هؤالء يرجعـون  هي اليت تسجن املاليني وختطف منهم حرية التفكري والتعبري

أقدره حق التقدير ولكنه مل يعرف كيف و, قبل الدولة لذلك الربنامج لقد تعاطفت مع الشيخ الذي أحضر من, بأفكار ضالة
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بـذكري للمخـابرات    ورمبا يتعجب القارئ, تسري الربنامج ملصلحة الدولة فقط مع خبث املخابرات فهي اليت كانت يتعامل
هل خيفى على أحد , "من إنتاج وزارة الداخلية"ولكنين قلت ذلك واهللا شاهد على ما أقول فقد كتبت القناة يف آخر الربنامج 

لقد اموا البيـت  , إا وكر املخابرات والتجسس علي عورات املسلمني ملصلحة احلكام, من تكون وزارة الداخلية يف دولنا؟
لقد غفلـت  , ما هو اإلرهاب ومن هم اإلرهابيون؟, ومل يذكروا الدولة أبدا, واملسجد أا السبب يف التطرف واموا األسرة

سلطة آل سعود عن شعبها وهي تدفع الثمن غاليا بسبب حماربة أبناءها وترك األجانب الذين تفننـوا يف اإليقـاع بنسـاءنا    
إن , اللهم إننا نشكوا ضعف قوتنا وقلت حيلتنا وهواننا على النـاس  ,يصولون وجيولون ويفسدون ليل ار يف البقاع املطهرة

املستهدف يف إظهار هذا الشريط املسجل اآلن هو محاس يف غزة وتنبيه الشعوب بعدم التربع ملا يسمى باإلرهاب وال حـول  
فاتقوا هللا فينا يـا  , )مث والعدوانوال تعاونوا على اإل(أنصح كل حكام املسلمني أن يتذكروا قول اهللا تعاىل , وال قوة إال باهللا

  .حكام املسلمني ال تتعاونوا مع الكفار ضد أبناءكم مهما كان األمر

  
  القدس أمرية

  
لقد أراد اهللا أن يرينا فرجه يف شعب غزة الذي فزع بقتل بنت املقاومة والرمز والكرامة وصاحبة , إسم على مسمى

يا  علقت يف قلوبنا, إي واهللا أنت أمرية", يوما واملشهورة باسم أمرية 20مل تتجاوز إا الطفلة والرضيعة اليت , التاج يف قرننا
لقد قتلـوا  , فأنت أمرية غزة وأمرية القدس وأمرية الشهداء يف بالد اهللا, "أنت الشمعة اليت تضيئ ظالم غزة إن شاء اهللا, حبيبة

إصـدار بيـان   , األمن... عفوا... وعندما أراد جملس اخلوف, تربيرام جاهزة ئة الصغرية دون رمحة وكانتهذه الطفلة الربي
ألمتنا والصديقة احلميمة يف نفس الوقـت آلل سـعود    األمريكية وهي متثل العدو اللدود إدانة ظهرت إدارة الواليات املتحدة

ذلك البيان حبجج  والصديقة جلميع رؤساء وملوك العرب دون إصدار, والصديقة حلسين مبارك والصديقة لعبداهللا بن احلسني
-3-6فأرسل اهللا جنده يف تـاريخ  , وأرد اهللا سبحانه وتعاىل من جديد أن يري هؤالء الفجار نتائج الكيل مبكيالني, واهية

فبادر هذا البطل الفلسطيين إىل إقتحام , ومن داخل القدس الشريف ليثأر ألمة ذحبت مث ضحكت منها األمم مجعاء, م2008
من ارمني الذين يستحلون دماء الفلسطينيني وأراضـيهم   8لعنصرية يف هذا العصر وقتل أكثر من أكرب مدارس اإلرهاب وا

جيب أن يعاين هؤالء حىت يعلموا كيف يعاين أبناءنـا يف  , فالرد باملثل هو من العدالة اإلالهية, وهذا جزاء بالسواء, وحيقروم
هلم لفهمه لدينه كما تقصدون أنتم أطفالنا هلمجيتكم وعدم إحترامكم وعليهم أن يشكروا اهللا أن املهاجم مل يقصد أطفا, غزة

فال خيفى على أحد أن هذه املدارس اإلرهابية هي اليت تغـذي العنصـرية   , ولكنه قصد أكرب جتمع إرهايب واضح, لالنسانية
ة فقد خرجت يف الشوارع ومل يتأخر الشعوب الفاضل, وحترض اجلنود وحتثهم على قتل أكرب عدد ممكن من املسلمني والعرب

ويكرم محاس وهي اجلهة الـيت  , جة وسرورا ألن اهللا أظهر عدالته يف األعداء ونسأل اهللا أن يسكن هذا الشهيد فسيح جنته
, وهذا تغيري يف التكتيـك , "أمرية"نفذت هذه العملية النوعية اليت نفذت بسالح بدال من العبوة الناسفة إكراما للشهيدة األمة 

وحتقـري  , العدو يف حماولة اللعب باإلعالم وأراد أن يتهم حزب اهللا لكي جيد مربرا واضحا يف غزو لبنان من جديـد وأسرع 
ولكن اهللا مع املتربصني إن شاء اهللا ومهما حاولت أمريكا أن تصد عن هذا السبيل فقـد شـاء   , حجم محاس لدى املسلمني

فعندما أراد الكيان الصهيوين وإدارة بوش حتقيق إمجاع يف جملس اخلـوف  , القدر أن ترى هذه اإلدارة مفعول الكيل مبكيالني
ألن ليبيا رفضت أن يدان الفلسطينني دون إدانة الصـهاينة  , لتصدير بيان إدانة مل يتحقق ذلك أبدا, عفوا نسيت جملس األمن
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والنار بالنـار واحلديـد   , ال جيابه إال بالقتل ويف النهاية القتل, لذا فشلوا متاما واحلمد اهللا رب العاملني, كما أراد جملس األمن
  .أما يف السلم فيمكن أن جنابه كل ذلك بالعفو كما فعل حممد صلى اهللا عليه وسلم, مادمنا يف حرب, باحلديد

  

  وشهد شاهد
  

ذت مـن األكاذيـب اسـتراتيجية يف    بوش اليت اخت م كان يوم حزين بالنسبة إلدارة2008-3-11إننا يف تاريخ 
فقد أدىل األدمريال وليام فالون بشهادته ورفـض  , وحان الوقت بأن يشهد شاهد من أهلها ضد تلك اإلدارة الفاشل ,حروا

وهذا أمـر مطلـوب لـدى قـادة     , ب ذلكالتقارير العسكرية اليت تتحدث على أن إيران دد األمن العاملي وجرياا وكذّ
وهـذا ال  , طية هي تسييس اجليوش وجعلها تتبع احلاكم دون الشعبفنحن نعلم أن سياسة الدميوقرا, العسكرين يف كل زمان

ال ميكن للقائد , جيوز يف دييننا الذي جييز للشعب محل السالح سواء بسواء ويأمر اجلميع بالدفاع عن الوطن والدولة دون متييز
وهذا مطلوب أيضـا لـدى   , احالعسكري أن يبين تصوراته احلربية على الكراهية واإلشاعات ألن ذلك يؤدي إىل زهق األرو

لقد استقال هذا األدمريال يف وقـت  , احلركات اإلسالمية ولو اتبعت سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم لوجدت ذلك يف سريته
وهذا القائد كان مهامه اإلشراف , جنود من األمريكان 9يشهد العراق تصعيدا يف العلميات وقتل خالل يومني من االستقالة 

كيف لرجـل خـدم   , والسؤال املطروح, واجلميع يعرف من املستهدف يف كال الدولتني, أفغانستان والعراق على احلرب يف
لقد طفح الكيل مـن  "واجلواب واضح , سنة أن يستقيل يف أشد الظروف ويف أقل من سنة من توىل منصبه؟ 45اجليش ملدة 

والتسرع يف اختاذ القرارات املصريية الـيت أودت  , تعقلسياسات ترمجت يف الواقع باهلمجية وعدم ال, "سياسات بوش الفاشلة
لقد فقدت ", "إا العد التنازيل لألمرباطورية األمريكية", بالعامل إىل عدم احترام الواليات املتحدة كدولة رائدة يف عدة جماالت

لقد شهدنا كارثـة  , ألمريكيةهكذا ذهب الكثري من احملللني املتخصصني للسياسات ا, "أمريكا األحترام واللمسات السحرية
وتضعف أمام العمالت املنافسة كالني , فالدوالر تتهاوى أمام الذهب والنفط, واقعية لإلدارة األمريكية والسبب جهادنا ضدها

لقد شـهدنا حكـام الـدول    . ولكن ما مل نفهمه هو عدم حترك العامل اإلسالمي لالستفادة من هذا الضعف, اليباين وغريها
فقد حتدثوا عن وقف إطـالق  , عند اجتماعهم يف داكار بالسنغال وهم يتحدثون عن أمور هي أبعد جدا عن التغيري اإلسالمية

وهذا واهللا ظلم يف حق شعب يدافع عـن  , النار بني الفلسطينيني املظلومني وبني املعتدي الصهيوين وكأن اجلانبني متساويتان
وحتدثوا عن مواجهـة  , يدا عن الواقع لكي ينسجموا مع املواقف األوروبيةبع ءلقد ذهب هؤالء الزعما, نفسه قدر املستطاع

وهذا املصطلح الغريب يعين اخلوف من اإلسالم واملسلمني وكل مـا يتعلـق   , "اإلسالموفوبيا"ولكن باسم آخر وهو , اإلسالم
بوية ألن الرسول الكرمي صـلى اهللا  والغرب خيفي يف هذا املصطلح أمور عدة وأبرزها حماربة السنة الن, باإلسالم دون وجه حق

هل من ينادي حبق النسـاء الرتـداء   , ما معىن اإلسالموفوبيا لدي الغرب؟, عليه وسلم هو من مل يفرق بني السياسة والدين
احلجاب يف كل مكان هو املقصود؟ هل من يريد لألمة أن تنهض وتقاطع العدو الصهيوين وتدافع عن أعراض املسلمني هـو  

هل من يقاوم يف أفغانستان والعراق وفلسطني والصومال هم املقصودون؟ واهللا ال نـدري مـا معـىن مواجهـة     , املقصود؟
ألن هـؤالء  , ولكن على كل حال اتفق حكام املسلمني يف داكار على مواجهة هذا األمر وال أدري كيـف؟ , اإلسالموفوبيا

, وا الدعارة واخلمور وزعموا أن الدين يكون يف املساجد فقطالزعماء قد أساءوا لإلسالم يف حق املرأة واحلقوق والعدل ونشر
وذهب بعضهم ألبعد من ذكل فقد بينوا علـى  , كل هذه األمور املذكورة منتشرة يف دوهلم ومبعرفتهم إال من رحم اهللا منهم

دود والقصاص للحياة وال وأقول إرضاء الغرب ألن اهللا من شرع لنا احل, أم  بصدد إقرار إلغاء عقوبة اإلعدام الرضاء الغرب
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وما جيهله هؤالء أن أكرب دولة يف العامل وهـي  , حيق ألحد أن يلغي عقوبة اإلعدام إال أهل املقتول بعد العفو أو القبول بالدية
إن وعلى كـل حـال   , وننصح هؤالء بأن القوانني الوضعية ليست هلا احلق يف إلغاء أحكام اهللا, أمريكا تؤمن بعقوبة اإلعدام

كيف يتجرأون على التكلم باالسالموفوبيا بعد أن سكتوا ممن نالوا عن نبيهم , للجهات الغربيةء الزعماء يقدمون خدمة هؤال
إا غفلة حكام األمة الذين يسعون يف إركـاع  , عن أي إسالموفوبيا يتحدثون عنه؟, ومل يقطعوا العالقات مع تلك اجلهات؟

وال أحد يعارض التربج وال أحد يعارض  ,املثليني سواء رجاال ونساءيعارض التناكح فال أحد , الشعوب أمام العلمنة احلديثة
عى وأن الطبيعة ولو حتدث أحد بالعذاب يف زمننا يقال أنه رج, وال أحد خياف من عقاب اهللا, بيع اخلمور وانتشار الفواحش

كل حركة وسنكة يف هذا , )رسلنا الرياح لواقحوأ(, ما حيصل من الزالزل واألعاصري أمر طبيعي وليعاذ باهللاتغضب أحيانا و
وال , لقد بلغ هؤالء مبلغا عندما وصفوا املعاصي بأا من احلدثيـة , الكون مدروس من رب العاملني وليست للطبيعة أي دخل

لقـد  , بل انشغل اجلميع باحلديث عن اإلسالموفوبيا وهو عكس ما ذكرته وهذا أمر مؤسف جدا جـدا , أحد يتحدث عنها
وأظن أن هـؤالء مل يفهمـوا   , )إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم(ب يف قاعدة إجتماع هؤالء الزعماء آية كت

وعدم ابتعادهم من بين صهيون وموالته ضد املسلمني كل ذلك يعين أن اهللا لن يغـري  , فعدم التقرب إىل اهللا باإلسالم, معناها
ش تفشل والعرب واملسلمني يفشلون أكثر وبدال من النهوض فهـم يسـكتون يف كـل    لذا نرى أن إدارة بو, أوضاعنا أبدا

  . احملطات
  املؤمترات الفارغة

  
مل يسكن العدو يف زمننا ومل يسكت بل كان يستغل ثرواتنا وحيرض على الرتعات القبلية ويقتل أبناءنا يف كل مكان 

لقد ذهبت املستشارة , ن رد فعل للحكام العرب أو املسلمنيمث يعلن بكل صراحة أنه يؤيد العدو الصهيوين دون أي خوف م
ومل تتحدث عن حمرقة غزة اليت كانت وال , لتعتذر عن احملرقة األملانية ضد اليهود) إسرائيل(األملانية مريكل إىل فلسطني احملتلة 
ألمريكية وهـو املرشـح   ولكن أعجب من ذلك أن يعلن أحد أركان العدو يف اإلدارة ا, زالت مستمرة يف حق شعب أعزل

وهذا ليس غريب على , الصهيوين اجلمهوري جون ماكني بأنه يؤيد فكرة تثبيت مدينة القدس احملتلة عاصمة للكيان الصهيوين
وكل رؤساء أمريكا يشاطرونه نفس املبادئ سواء , عام 100هذا الرجل الذي يريد أن ُيبقى العراق حتت اإلحتالل ألكثر من 

بل الغريب أن يعلن هذا األمر من داخل دولة إسالمية فقد أعلن , )إن البقرة تشابه علينا(فـ, و دميوقراطينيكانوا مجهوريني أ
لقـد أراد أن خيـرب   , ملاذا ال يعلن هذا اخلرب من داخل تل أبيب؟, ختيلوا هذا األمر وهذا اإلستفزاز, هذا اخلرب وهو يف األردن

وهكذا جترأ هذا العدو لإلعالن أنه سيؤيد ويد القدس وجـاء  , "فأنتم ملك لنا", احلكام بأنه ال فائدة من اخلوف من شعوا
ملاذا مل يـدرك العـامل   , وهذا هو اإلستفزاز حبد ذاته, اإلعالن من داخل األراضي ااورة للقدس واملباركة أيضا وهي األردن

ح ولكنه مقنن باتفقات مـع حكـام تلـك    اإلسالمي املشغول بالرتاعات أن العدو قد عاد من جديد وبشكل عسكري واض
هل خيفى على أحد أن قوات اإلحتاد األورويب متجهة إىل احلدود السـودانية  , هل أصبحنا ال ندرك احلقائق والوقائع؟, الدول

د لقد عا, فما جدوى هذه املؤمترات اليت ال تسمن وال تغين؟, ومتواجدة يف األراضي التشادية اإلسالمية دون أن يردعها أحد
ربيع األول  12ويف . واملستهدف هو أرض السودان احلبيبة وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم, اإلحتالل بشكله املظلم

م ويف ذكرى ميالد الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم أخرج الشيخ أسامة بـن الدن  2008-3-19هـ ااملوافق 1429
لنا يف أفغانستان بالرد القاسي ليس على وجودها يف األراضي املسلمة بل لكـون  شريط جديد يتوعد اإلحتاد األورويب اليت تقات

وال نريد ممن يفهمون رسـائل  , هذه املنظمة تتستر على من سب وال يزال يسب ويستهزء برسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
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فالرسول صلى اهللا عليه وسـلم مل  , رسولالشيخ باخلطأ أن يلجأو إىل وضع القنابل يف احملطات واألماكن املدنية حبجة حب ال
بـل إن أراد أحـدهم   , لذا ال نريد عمليات متهورة تفقد تعاطف العامل الدعوى مع املسلمني, يلجأ إىل قتل من سبه يف مكة

والشيخ أسامة حفظـه اهللا  , ضرب اإلحتاد األورويب فاألهداف الشرعية موجودة يف كل مكان دون املساس باملواطنني العاديني
وقد دعاهم إىل الصواب وذكّرهم أـم  , كان واضحا عندما أخربهم يف التسجيل بأن الرد يكون مماثال لبشاعة اجلرمية النكراء

فقد صوابه وما زال يضرب القرى يف كل مكان  11-9فإن العدو وبعد عمليات , قد نسيوا أخالقيات احلرب وهذا صحيح
وعدم إحترام خصوصـية النـاس يف   , مثاال ويف باجاور يف وزيرستان مثاال آخر ولنا يف غزة مثاال ويف دوبلي, حبجة اإلرهاب

لقد أوضح الشيخ هلم أم مل حيدو حدودا للحرب وأوسعوا إساءم لرسولنا حبجة حرية التعـبري يف  , هذه احلرب أمر واضح
 وخمتومـة يف الزبـور أو التـوراة    الوقت الذي ال يستطيع أحدهم التشكيك يف بعض األحداث التارخيية وكأا مرتلة من اهللا

إن الذين يظنون أن الصـراع  , "فلتسع صدوركم ألفعالنا, إن مل يكن لديكم ضوابط حلرياتكم" ل هلموقا, أواإلجنيل والقرآن
, سيتنهي قريبا هم وامهون ألن العدو جيهز نفسه ويهاجم ويسب ويقتل فال أظن حبصول أي هدوء هلذا الصراع عما قريـب 

وهم يعلمون علم اليقني دون شـك  , ما يروج من قبل بعض علماءنا الذين استسلموا متاما للحكام حبجة الدعوةوهذا عكس 
فقد سـكتوا ومل  , فهم صناع املوت واحلصار يف غزة قبل بين صهيون, أن هؤالء احلكام يطعنون املسلمني من وراء ظهورهم

عدو الصهيوين بالغاز والبترول فيما حيرم الشعب املسلم يف غزة مـن  حيركوا ساكنا يف هذا املنكر العظيم وهم الذين ميدون ال
لقد كان الشيخ واضحا يف تسجيله األخري عندما قال بأن فلسطني لن يستعاد باملفاوضات واحلوارات الفارغة مـع  , كل ذلك

ونرى أن حممود , وة إن شاء اهللافكل ما أخذ بالقوة يرد بالق, العدو الصهيوين وهذا أمر واقع يعلمه اجلميع وال خيفى على أحد
وسيستمر هذا الصـراع كمـا   , والعكس حيصل مع محاس, فكلما اقترب من العدو ضعف أكثر, عباس يزداد ضعفا كل يوم

فقد روي عنه , بشرنا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل ظهور املهدي عليه السالم وإىل نزول عيسى عليه السالم وإىل قيام الساعة
فمن يراهن باملفاوضات أا سترجع أرضـنا  , ه وسلم بقوله بأن طائفة من أمته ستقوم على احلق إىل قيام الساعةصلى اهللا علي

  .فهو بال شك واهم

  4000العدد هو 
  

م عندما كان اجلميع يتحدث عن مرور مخس سنوات منذ اإلحتالل األمريكي للعـراق  2008-3-24يف تاريخ 
 4000ألمريكية املزيفة طبعا بأن عدد قتلى اجلنود األمريكـان وصـل إىل   ا ت التقاريرأثبت, يكي الواضح هناكوالفشل األمر
, رغم أن أرقام ااهدين تتحدث عن أضعاف ذلك العدد ولكن األمريكان ال حيسبون من مل يتجنس بعـد , وهذا أمر مبشر

ن يساعد اإلحتالل ومن يقاوم اإلحـتالل  ألن م, والذي يدرس املوقف العراقي سيعلم أن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم خبري
وهكذا استفادت اإلدارة األمريكية من خربة العمالء يف العراق وجمالس اخليانة فبسـببها تعـرج   , كلهم من املسلمني العراقني
ـ  وعدم مساندة هؤالء هلا يعين أن القوات األمريكية مل تكـن لت , اماومل تسقط مت, اإلدارة األمريكية يف العراق د صـمدت ض

بل جيب أن يكون العمالء واملنافقني , وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن العدو ال يقاتلنا لوحده أبدا, هجمات األمة العراقية املسلمة
وال ننسى أن هناك األالف من ااهدين الذين يتشوقون للذهاب إىل اجلهاد يف العراق ولكن حكام الدول , معه يف كل حني
هذه التجربة , لذا نرى أن بعض املسلمني يساندون الكفار ضد إخوام املسلمني, حبجة اإلرهاب وتسجنهم هماإلسالمية متنع

العراقية اخلالدة والتارخيية أثبتت أن املسلمني حيتاجون إىل قيادة موحدة يف زمننا لكي يقدروا علـى التصـدي ألي عـدوان    
  . يارات لكي جيزأنا ويشتتنا ويفرقنا وال حول وال قوة إال باهللاوهذا ما ال يريده الغرب يف زمننا وسيسعى إىل كل اخل, مستقبال
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  أخبار جزر القمر
  

م عندما كان اجلميع يتحدث عن العراق وتغيري األوضاع يف الباكستان بانتخاب رئيس 2008-3-25ويف تاريخ 
رة أجنوان فالضابط بكاري وقد ظهرت مشكلة جديدة يف جزي, كنت أتابع ما جيري يف جزر القمر عرب القنوات, وزراء جديد

ولذا جلأت قوات من اإلحتاد اإلفريقي من ترتانيا والسودان للمصاحلة بـني احلكومـة   , مل يستجيب ملطالب اإلتفقات السابقة
وتابعت حتركات هذه القوات وهم جيهزون أنفسهم لغزو اجلزيرة , وقوات بكاري وكنت أمتىن أن ال ترهاق الدماء هناك أبدا

ة أخرى وهي موهيلي وهي موطنة زوجيت أم لقمان فهي ومنذ خروجها من السـجن اإلثيـويب   رلواقعة يف جزيمن قواعدهم ا
وما حصـل أن  , فأسأل اهللا أن متضي األمور خبري ويسلمهم من كل شر, تعيش هناك مع أمها وأوالدها كما أا ولدت هناك

ولكـن يبـدوا أن    ,نت أظن أن مشكلة اجلزر قد انتـهت وك, قادة أجنوان ساروا على طريقتهم دون النظر لعواقب أفعاهلم
الدستور اجلديد الذي أشرف على كتابته فرنسا وجنوب أفريقيا قد وضع فيه مساحات كثرية للفوضى يف املستقبل ونسأل اهللا 

ت للعامل كيف لقد اشتقت ألخبار عائليت فقد حتدثت مع اإلعالم مرة واحدة وبين, أن يثبت املسلمني يف تلك اجلزيرة املسلمة
بدون اهللا على حريتـهم  حيث كانوا يصلون ويع, وقالت بأا مل جتد صعوبات يف إثيوبيا, أا ظلمت يف كينيا وسرقت أمواهلا

  ).إن مع العسر يسرا(ألن اهللا كان معهم يف حمنتهم وكما قال اهللا , وهذا قد أفرحين كثريا, ويأكلون كاجلميع
وبعض عدة بروفات يف جزيرة , عمل التنسيقات مع ليبيا وفرنسا وغريها من الدولوبعد تدريبات كثرية يف املغرب و

موهيلي تقدمت القوات اإلفريقية بأوامر من األخ أمحد ساميب وهو رئيس اإلحتاد ملواجهة قوات العقيد بكاري الذي رفـض  
عنهم بكل بساطة وهذا أمر طبيعي  االستسالم وهذا شأن من حيمل أجندات اإلنفصال دائما إم يشعرون أن الشعوب تتخلى

وهذه هي مهزلة الدساتري اليت ال , فهذا الرجل وقّع على الدستور اجلديد مث خالفه, فمن يريد قطع الرحم يرتد األمر عليه دائما
أن وال ننسـى  , ففيها عالج لكل مشاكلنا دون إستثناء, على املسلم أن يتخذ من القرآن والسنة دستورا له, تسمن وال تغين

فهي مل تكن لتتدخل ضد القوات اإلفريقية ألا ستلطخ مسعتها فهي اليت تقود قوات أوروبيـة  , فرنسا كانت تلعب مع اجلميع
وجنحت القـوات القمريـة   , إنقسامات جديدةيع الدول اإلسالمية وال نريد أي إننا كأمة ال نريد إال أن تتحد مج, يف تشاد

وحاصروا القصر اجلمهوري ومل جيدوا العقيد والبضـع  ) موتسامودو(على العاصمة اإلجنوانية املدعومة من الترتانية يف السيطرة 
ومل تطول احلرب فقد هرب العقيد وأعلنت السلطات أا تسيطر على الوضع , فهؤالء غريوا مالبسهم وختفوا, مئات اليت معه

هن الرئيس أمحد ساميب أنه يستطيع أن يسيطر علـى  لقد بر, فهي مع العلمانيني, ومل تفرح جنوب أفريقيا من هذه التطورات
, وكل ما كنا نرجوه هو عدم إطالة أمد احلرب ألن ذلك سيؤثر كثريا على سكان اجلـزر , الوضع أكثر من أي رئيس مضى

وهكذا وبكل سهولة دخلت القوات يف أجنوان واستقبلوا حبفاوة شديدة وترحيب من قبل اجلماهري اليت تتطلـع إىل األفضـل   
وما زلت أمتىن و قبل ممايت أن ينعم اهللا علي برؤية اليوم الذي ستتقدم القوات القمرية , االحتاد مع إخوام يف اجلزر األخرىو

وقد فرحت كثريا بعدم وقـوع أي قتلـى يف   , للجهاد يف سبيل اهللا السترجاع جزيرة مايوت احملتلة من قبل العدو الفرنسي
وهي اليت كانت تغطى املعارك هناك دون ) 24فرنسا(ال أحد اجلنود ملراسل القناة املسمى كما شعرت بالعزة عندما ق, احلرب

كما هـو احلـال يف   , إننا جئنا لنحرر الشعب األجنواين ألم قمريون مثلنا"وقال باحلرف الواحد , غريها من القنوات العاملية
أنه خياطب صحفي فرنسي وكالمـه سينشـر يف كـل     وهذا اجلندي كان يعلم, "ولن متر هذا األمر سدى, الشعب املايويت

ومع ذلك أدىل مبا يراه حق وطين وديين يف إخوانه من أهل مايوت الذين أجربوا على البقاء ضمن فرنسا حبجج واهية , احملطات
لبقاء معـي أم  إنه ألمر عجيب أن يأيت األجنيب إىل ديارنا وحيتلنا مث يعلم إستفتاء ليسأل الناس هل تريدون ا, تسمى التصويت
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ال؟ كيف جيرأون على هذا األمر؟ إم عندما عملوا ذلك اإلستفتاء عرفوا أم قد جهزوا عدد املصوتني هلم وهذا ما حصل يف 
ه حكامها مـن هـذه اخلـزعبالت املسـمى     بكما خنشى أن حتصل يف دول خليجية إذا مل ينت, سينغافورة وغريها من الدول

كما متنيت أن ال يقاوم رجال بكاري , دي رجال سيدافعون عن كل شرب منها مهما طال األمرلقد عرفت أن يف بال, باستفتاء
ألم جمرد شرطة وتسلحيهم بسيط وال ننسى أن هذا العقيد هو من صنع املخابرات الفرنسية اليت قررت عدم التدخل أخـريا  

وليس من الغريب أن يهرب , ن االستقالل من فرنسايف الرتاع القمري بعد أن مولت عدة إنقالبات سابقة منذ أن قرر القمريو
وستسعى باريس ملساندته رغم أنه مطلوب دوليا بنص مذكرة من السـلطات  , العقيد حممد بكاري إىل جزيرة مايوت احملتلة

ـ  , إننا سنرى التعامل بسياسة الكيل مبكيالني, القمرية لطات فباريس لن تسلم هذا الضابط املخلص هلم إال بعد أن تـذل الس
لقد شـهدنا الشـعب   , فتتدخل هذه الدول املتقدمة مادية يف شؤون الدول الفقرية, القمرية وهذا هو شأن اإلستعمار اجلديد

القمري يف جزيرة مايوت احملتلة وهم يتظاهرون ضد القرار الفرنسي لترحيل هذا الضابط جلزيرة ريينيون ااورة حملاكمته هناك 
إن الرجل قمري ومايوت هي قمرية كيف , ن إذن ومحل السالح وهذا هو االستهبال حد ذاتهبتهمة دخول جزيرة مايوت دو
بادرت فرنسـا بفربكـة   , وبدال أن يعيدوه ليواجه التهم املوجه إليه من قبل السلطات القمرية, حيكم بدخوله األراض القمرية

إداريـا وهـذا أمـر    " رينيون"تم جبزيرة مايوت اليت تتبع وحنن نعلم أا ال , احملاكمة يف جزيرة رينيون بتلك احلجج الواهية
واستطاع شعبها أن يتمسـك بلغتـه   , والسبب أا مسلمة, مؤسف فكل جزر ما وراء البحار هلا إدارات خاصة إال مايوت

كثر فقرا بالنسبة ال خيفى على أحد أا اجلزيرة األ, كما أنه شعب حيب الدين وحين إىل التقاليد اإلسالمية, السواحلية املاورية
, فالطرق الرئيسية يف حالة مزرية جـدا , وهناك ميش واضح ألهلها يف صناعة القرار وتطوير البنية التحتية, للجزر الفرنسية

, ولكن ما أقوله أننـا منلـك حريتنـا   , فأهل مايوت أفضل منا, وال أقول أننا يف اجلزر الكربى أفضل حاال من الناحية املادية
لية اليت مل يقبل الشعب القمري يف كل اجلزر وحىت تلك اجلا, ف الشديد ال ميلكوا بسبب اإلستعمار واالحتاللوهؤالء لألس

بل عمت املظهارات يف كل مكان يف أجنوان وجزيـرة  , بقرار السلطات الفرنسية العفو عن العقيد بكاري" رينيون"تعيش يف 
أما فرنسا فقد زعمـت أن  , السلطات القمرية بانتهاك بعض حقوق املواطيننيالقمر الكربى ملطالبة بتسليمه ألنه متهم من قبل 

واألمر املثري هو كشف خمبأ أسحلة يف مرتل حممد بكاري ومرسل إليه من قبل الفرنسـيني  , قضاؤها أفضل من القضاء القمري
ات فرنسا  ستنقلب عليها عمـا  وكل خمطط, وهذا يفسر كيف أن لفرنسا يد يف التمرد وعدم االستقرار, من مايوت املاجورة

وسقط منـذ بـدأ   , م  غضب الشعب غضبا شديدا2008-3-29ويف تاريخ , قريب إن شاء اهللا ألن زمن اإلستعمار ولّى
وأثناء خطبة األخ أمحد ساميب الذي أكـد  , املظاهرات فرنسي واحد وكان ذلك أثناء إنعقاد القمة العربية العشرون يف دمشق

لنا وللجيل اجلديد من أبناءنا إن شاء وهذا أمر مبشر , مية اإلحتاديةء ال يتجزأ من جزر القمر اإلسالأن جزيرة مايوت هي جز
إن مـا وحـد   , فال أريد أن أضيع وقيت مع القبلية والقومية اليت مل ولن توحدنا يوما, وعلى ذكر القمة العربية العشرون, اهللا

وأتذكر ما ذكره املفكر اإلسالمي التونسـي  , الدين وبدونه فلن نتحد أبداالعرب يوما ضد القوتني العظيمتني يف العامل كان 
وأوضح يف جوابـه أن هـذه   , "هل سيتصاحل حكام العرب مع شعوا أو مع إسرائيل", الغنوشي عندما سئل سؤاال واضحا

فسـيكون ايـة هـذه     وإذا حصل , وسنرى التطبيع عما قريب, األنظمة أتت حلماية مصاحل إسرائيل والتقرب إىل أعداءها
  .األنظمة قد اقتربت إن شاء اهللا
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  حماكمات ومغالطات
  

فقد عزمت اإلدارة األمريكية يف غوانتنامو حماكمة األخ أمحد , م إنه التاريخ مهم جدا بالنسبة إلينا31-3-2008
, من الذل يف تلك السجون العفنة فاحملاكمات خري لنا, م وهذا أمر ال يقلقنا كثريا1998جيالين املتهم بأحداث السفارات يف 

ولكن وبسـبب  , م1998وما جيهله البعض أن هذا األخ كان قد حكم عليه من قبل احملكمة الفدرالية يف أمريكا يف سبتمرب 
م وإرساله إىل السجن اجلهنمي كـي  2004التخبط فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب مت قيده بعد إعتقاله من باكستان سنة 

وما أعلمه أن اإلدارة األمريكية , رغم أن احملمكة العليا تطلب من بوش إرسال كل املتهمني حملاكم مدنية, هانيعذب هناك وي
فقد اقتربت االنتخابات الرئاسية األمريكية واجلمهوريون املتشددون خيافون مـن فقـدان   , تلعب بقضيتنا ملصاحلها االنتخابية

وحنن نفضل سياسة اجلمهوريني ألـا  , وسوريا وتقسيم العراق والبقاء فيهاالسيطرة فهم يريدون مواصلة احلرب ضد إيران 
فهؤالء الصهاينة يفضـلون  , فاقا وديبلوماسية يف معظم امللفات أما الدميوقراطيني فهم األكثر نتوضح عدواة أمريكا للمسلمني

ة جاءت لتنقذ جون ماكني الذي يتطلع إىل ولذا نرى أن احملاكم, احلرب السرية والديبلوماسية على املسلمني دون إظهار ذلك
أقصـد أن  , وهؤالء يطلبون سحب القوات من العراق وإغالق معسـكر غوانتـامو  , أصوات املستقلني وبعض الدميوقراطني

فسـوف ينتقلـون إىل   , الدميوقراطيني بصدد إيهام اجلميع واملسلمون خاصة أم سيفعلون الصواب وهم كاذبون يف ذلـك 
فال ننسـى  , كما أن احلرب الفعلي بيننا وبني اإلدارة اإلمريكية بدأت أثناء تواجد الدميوقراطيني يف السلطة, ربتناأفغانستان حملا

أن كيليتون هو من بادأنا باحلرب عندما أصدر أوامره باغتيال الشيخ أسامة أثناء إقامته يف السودان وقبل أحداث السفارات أو 
باحلرب دون شك ولكن الكثري من الناس ال يفهمون ذلك بسبب أن اإلعالم الصهيوين  لقد بادأونا, غزوات واشنطن ومنهاتن

وتتحـدث  , وما يدهشنا أن نشاطات اجلماعات اإلسالمية زادت بعد احلرب على ما يسمى باإلرهاب, يسيطر على عقوهلم
أما على , ته قد فشال يف احلربالسي آي إيه عن متكن القاعدة من استقطاب املهاجرون من الغرب وهذا يدل أن بوش وإدار

املستوى اإلنساين فحدث وال حرج ففي عهد طالبان كان اجلميع يتاجر يف الشوارع دون مشاكل ومل تكن املخدرات تقتـل  
فاملزارعون منعوا من التصنيع يف بيـوم ألال يصـنعوا   , كان األمر مسيطر عليه يف عهد اإلمارة, الناس أمام الكمريات العاملية

بل تكفلت الدولة بشراء املواد اخلام املستخدمة يف صناعة املورفني والدواء وال خيفى على أحد أن اهلنـد تعمـل   , راتاملخد
أما اليوم فاحملتل الذي مل يفهم الشعب األفغاين ولن يفهمه أبدا قد بـدا  , ومل يكن هناك فساد أبدا يف الدوائر احلكومية, ذلك

مل يتقدموا أبدا يف قمع الفساد بل نشروه لدى الشباب عرب التليفيزيـون وهـذا   , الغزو مصدوما بالنتائج بعد سبع سنوات من
  .سيؤدي قريبا إىل حترك الضمري األفغاين الذي ال يعتب أبدا

  

  انقلب السحر على الساحر
  

اخلي بني فقد حل مكاا اقتتال د, كل من يراقب الوضع يف العراق يعلم أن قصة نشر الدميوقراطية الغربية قد فشلت
الشيعة يف البصرة وبغداد ووصف املالكي جيش املهدي أنه أسوء من القاعدة وهؤالء وصفوه أنه البعثي اجلديد والديكتاتوري 

, لقد انقلب السحر على الساحر وقبل أن تنتهي احلرب وجيف اجلراح, اجلديد وينبغي إعدامه كما عدم صدام حسني رمحه اهللا
وما فعله جيش , %100رغم تبني احلقيقة أا فاشلة , صرحيات عاملية املة من ذهبو إىل احلربإننا سنشهد مهازل كثرية وت

وعندما أذكـر هـذه   , املهدي واألحزاب الشيعية واجليش األمريكي بإخواننا الفلسطينني يف العراق مل يفعله الصهاينة من قبل
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, جيب أن نفرق بني كون املرأ مذنب ومسألة قتلـه , أبدا, القصص ال أعين إعطاء احلق ألي مسلم سين يف قتل أخيه الشيعي
ألال نفتح بابا , كذلك العاصي املسلم القاتل ال يقتل إال من قبل الدولة بعد حماكمته, متاما كما أن الكافر ال يقتل رد كفره

يوخ والعجائز واغتصبت النسـاء  لقد قتلت الرجال والش, فعلته مليشيات الصدر فأمر عظيم جداما أما , للتقاتل بني املسلمني
ومن أبناء فلسطني الذين أحبهم مجيع املسـلمني  , وشردت اآلالف من الفلسطينني دون ذنب إال أم من أهل السنة واجلماعة

لقد جهل هؤالء اجلهلة من مليشيات الطائفية , فحىت حكام إيران يزعمون أم حيبون أهل فلسطني, وليس صدام حسني فقط
م لتحرير مدينة جيـنني وأنقـذ األالف   1948جليش العراقي الذي كان حتت احلكم السين قد شارك يف معارك فا, التاريخ

وم عندما إسـتلم بعـض الصـفويني    أما الي, وستروهم عندما رحلوا معهم إىل العراق ليؤسسوا مقاومة ضد الدولة الصهيونية
هل يعمل مع احملتل فهـو الـذي   , ندري  على حساب من يعمل؟ وال, احلكم اموا هؤالء تانا وزورا بأم عمالء الرافضة

هل نسـي هـؤالء أن   , فالقاعدة ليست جهة رمسية وال متثل الشعب الفلسطيين يف العراق, للقاعدة؟ لهل يعم, يقتله ليل ار
ر عندما قابل الشيخ لقد تابع اجلميع تصرحيات مقتضى الصد, فمن العميل إذن؟, قادة املليشيات هي من أدخلت احملتل للعراق

رئيس الوفد الفلسطيين توفيق عبد اخلالق وقد طلب منه أن يستنكر ما جيري للفلسطينني ويبدو أن هذا الصدر جيهل أسس دينه 
كان رد الصدر عجيب هلـذا  , فنحن نقدم الدين على القبلية واالنتمائية, وعلى أنه يتحدث مع مسلم قبل أن يكون فلسطيين

حنن مع "ه ومن الفلسطينيني التنديد بالتفجريات اليت حتصل يف العراق وأن يطبعوا املنشورات املطبوعة فيها فقد طلب من, الشيخ
إن الشيخ الفسطيين رجل مسلم يطلب منك بسبب جاهك عند مليشيات املهدي بأن , انظر إىل اجلهل بالدين, "حماكمة صدام

فعة دنوية قبل ذلك وتعلم مث تطلب منه أيها الصدر من, نة مؤكدةوالتشفع س, حهم و أعراضهماتشفع له وألهله من أجل أرو
إن كل متابع ملأساة أهل فلسطني يعلم أن صدام عمل فيهم خريا أكثـر مـن   , الشيخ ال ناقة له وال مجل فيما تطلبه جيدا أن

جاءك مسلما يطلـب   هذه يف املشركني فكيف إذا, )وإن أحد من املشركني اسجارك فأجره(واهللا يقول , جواب الصدر هلم
أين هـؤالء  , حشية ال توصفلقد قتل هذا الشيخ بعد هذا اللقاء بعدة أيام وبطريقة و, هل ترده باحلجج الواهية؟, منك ذلك
إن اهللا , هل اإلمامة وراثة ولـبس الدشداشـة؟  , بسط أحكام الدين اإلسالمين اإلمامة والعصمة وهم جاهلون ألدعوالذين ي

إن الرسول عفـى  , فما بالنا باملسلم الذي مل يرتكب جرمية إال أنه فلسطيين, احملارب بعد تركه للسالح يأمرنا أن جنري املشرك
لقد ظهر نفاق من يزعم أم مع , عن املشرك الذي هم بإغتياله؟ فمال باملسلم املسامل اجلار الذي يعيش يف العراق منذ عقود؟

نصرة جريام يف البلديات يف بغداد قبل أن ينظروا إىل أهل غزة والتحـدث   فلماذا مل يبدأوا مزاعمهم يف, القضية الفلسطينية
إم وكما قلنا سابقا أم يتاجرون بقضية فلسطني أما يف احلقيقة فهم يكرهوم أشد الكره لكون القدس يف يد , نيابة عنهم؟

طلب الصدر من الوفد الفلسـطيين أن  , فلسطيينويبدو أن التقية مل تنفع الصدر يف لقاءه مع الوفد ال, أهل السنة ال شيئ آخر
وزعم أن ذلك سيخفف عنهم وأوضح أنه يف صف العراقيني ولـيس يف  , يندد بالتفجريات واستنكارها وكأنه املسؤول عنها

 إن هـؤالء ينظـرون إىل  , لقد رجعنا إىل القبلية النتة اليت حذرنا منها, وصف الفلسطينيون ألال يقال أنه معهم ضد بين شعبه
أما إخوام املهاجرون املشردون من الفسطينني فهـم يف  , مصاحلهم الدنيوية وما يأخذونه من اخلمس ويهمهم مجهورهم فقط

فاملؤمن ال , وهذا جهل بالدين إن من يصدر منه مثل هذا التصرف هو جيهل فعال بأجبديات اإلخوة اإلسالمية, املرتبة األخرية
, )فامتحنوهن اهللا أعلـم بإميـاهنن  مهاجرات املؤمنات  كمإذا جاءيا أيها الذين أمنوا (ية ميتحن إال بدينه وليس بأمور سياس

كان من املفـروض أن يسـاندهم   , وليس بكونه فلسطينيا أو عراقيا وغري ذلك, ميتحن املسلم بكونه مسلما وعقيدته سليمة
أمـا ماحصـل أن بعـض    , قوة إال باهللا ألم ال حول هلم وال, لكوم ضعفاء ومهاجرون وضيوف عندهم وعابروا سبيل

الذات تلك اليت تتبع الصدر أصدرت بيانات تنذر الفلسطينون بالويالت ومسوهم الوهابيون والنواصـب  باملليشيات الشيعية و
فهذه املصطلحات تتطلق على أهل السنة عنـدما يـراد   , وكل مسلم يعرف ما معىن أن يقول الشيعي للسين وهيب أو ناصيب
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إن العامل أمجع يعلم أن النواصب وبفضل اهللا قد انتهوا فبعد توىل عمر بن عبدالعزيز اخلالفة ردع كل من جترأ على  ,تكفريهم 
جل املسـلم يف أي  وإذا تر, ني أو أحدا من أهل البيتفلن جتد يف زمننا من يسب عليا أو احلس, سب الصحابة من أهل البيت

دهش عندما يسمعهم وهم يصلون على أهل البيت ليل ـار يف صـلوام ويف   قرية صغرية من قرى أهل السنة يف العامل سي
إننا نعلم أن كثرة اجلهل لدى معظـم عـوام   , هل من يكره شخصا يسمى بامسه؟, خطب اجلمعة ويسمون أبناءهم بأمساءهم

ه أوالد بأمساء عمر وأبو بكر رغم أن عليا عليه السالم كان ل, الشعية أدى إىل عدم إطالق أمساء الصحابة العظماء يف أبناءهم
وفترة حكم معاوية قد ولت منذ أمد بعيد ويبـدو أن  , فشبهة النواصب ليست مرتبطة بأهل فلسطني أبدا, وعائشة وغري ذلك

أما الوهابية فاجلميع يعلم أن أهل فلسطني هم من أهـل السـنة   , بعض إخواننا ما زلوا يعيشون يف وهم التاريخ املزيف لديهم
فذلك يف أهل بالد احلرمني الشريفني ونعـم  , وال يتبعون فقه اإلمام حممد عبد الوهاب رمحه اهللا, حلنفية والشافعيةومذهبهم ا

ومبباركـة شـيخهم املسـمى    , ولكن إذا أراد الشيطان أن يلبس على قوم وجد هلم كل املربرات, الرجل هذا اإلمام العظيم
انتظروا مصريكم , يا من ونتم بدماء أهل الشام من الفلسطينني", ني يف قرنناسيستاين مت تنفيذ أبشع اجلرائم يف حق الفلسيطي
وماذا قال الرسول وأهل العلم من أئمـة  , )الذي باركنا حوله(يقول اهللا , "فلستم أشرف من هؤالء يف أي حال من األحوال

بالتقوى بلغ سـلمان الفارسـي   , )اكمأتق إن أكرمكم عند اهللا(, التاريخ سيجيب على ذلك, أهل البيت يف حق أهل العراق
وأهل فلسطني قد اختارهم اهللا بعناية ليجاوروا ثالث احلرمني ومسرى نبينا حممد , مرتلة أهل البيت وكذلك غريه من الصحابة

وبدون تقوى وخوف من اهللا يسقط اإلنسان ولو كان من سـاللة حممـد   , شرف من ذلك؟أهل هناك , صلى هللا عليه وسلم
إين ال أغـين  "وهو من نبه أهل بيته عندما حذرهم من النار وقال هلم , ولنا يف أيب هلب وأيب طالب عربة, يه وسلمصلى اهللا عل

أو كما قال عليه الصـالة  , "يا فاطمة بنت حمم سلي من مايل ما شئت فإين لن أغين عنك من اهللا شيئا" "عنكم من اهللا شيئا
إننا ال نؤمن ـذه القبليـات   , أن التفاخر ا من العادات اجلاهلية الباقبية يف أمتناكما , فليس بيننا وبني اهللا أنساب, والسالم

  .واالنتماءات اإلستعمارية فاإلميان هو الذي مجع الصحابة وجيب أن جيمعنا
إننا نرى اليوم أن كل من اشترك يف قتل وتشـريد  , "كما تدين تدان", أما اآلن فسأخل يف عمق عنوان هذه املقالة

فقد بدأوا يقتلون بعضهم بعضا ويذوقون مـا ذاقـه   , سطينيون يف العراق ويف حي البلديات وجد جزاءه اليوم قبل اآلخرةالفل
إا آليات والسنن , )أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض(إا السنة اإلالهية , الشعب الفلسطيين املسكني على يدهم
طائفة سنية كانت أم شيعية جترأ على حتليل دماء األمة فيجب أن تـذيقها تلـك    فكل, فينا يا أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

أمل ترو كيف أن القاعدة عندما وجهت سالحها للعراقيني العزل شتت اهللا قوا وانقلب أعضاءها من أبناء العشائر , العذابات
كمـا أننـا   , يه سالحهم ضد املسلمنيوهكذا ستنقلب األمور على الصحوات بسب توج, أفال تعقلون يا مسلمون؟, !عليها

وحجتهم الكبري يف تلك اازرة هـي  , نرى الشيعة وهم يقتلون بعضهم بعضا اليوم كما قتلوا أبناء فلسطني بدم بارد باألمس
كيف يقدم تراب علـى أرواح  , ومن هناك ظهر اجلهل بالدين وعدم معرفة قيمة روح املسلم لدى اهللا, هدم القبة يف السامراء

ولنا يف قصة جد , مل يعرف من فجر املسجد أن األرض والتراب يقدم على األرواح, ؟علماءهمأين ناس؟ أين عقول هؤالء وال
مبجيـئ أبـرح احلبشـي     وهرب بروحه مع أهل مكة عندما مسع فقد ترك الكعبة الشريف, حممد صلى اهللا عليه وسلم عربة

وهذا األمر حدث قبل اإلسالم يف زمـن  , أن حنمي أرواحنا فلدينا عقولأما حنن فيجب , الحتالهلا ألن اهللا حيمي املقدسات
ولكن مـا هـي تلـك    , أما اليوم فنقدم األرواح يف سبيل اهللا وجناهد من أجل املقدسات احملتلة وهذا أمر مشروع, اجلاهلية
, اها فبيوت اهللا دون تلـك لقد ثبت أن املساجد الثالث هي من املقدسات وما سو, ومن جيب مقاتلته من أجلها؟, املقدسات

هل إذا فجرت الكعبة من قبل طائفـة  , إال أن العبادة فيها أفضل من غريها, وهي أوال وأخريا مجادات ال تقدم وال تؤخر أبدا
اجلواب بال شـك ال  , هل جيوز قتل أبناء تلك الطائفة حملاولة هدمها الكعبة؟, مسلمة مثال كما أرادت بعضها يف الثمانينيات
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 100فكيف جيرأ هذه املليشيات على قتل أكثـر مـن   , ن قتل املسلم عند اهللا أعظم من هدمها وهذا حديث ثابتجيوز أل
أو , ؟بـب هل حنن نعبد الق, فلسطيين حبجة تفجري القبة؟ وأقول القبة ألن املسجد السين يف السمراء واقف ومل يتلف إال القبة

رسول أراد شن حرب على قريش وهي حتتل الكعبة ملا مسع أن عثمان رضي اهللا أمل يعلم هؤالء أن ال, نعبد اهللا وحنفظ األرواح
فهو مل ميانع بقاء الكعبة حتت قريش بسبب ضـعف  , أال يعين ذلك أن إحتالل األرض ليس كقتل املسلم الربيئ, عنه قد قتل

ومـا  , يف أي مذهب ذهب هؤالء, كيف يقتل املسلمون حبجة قبب؟, املسلمني يف تلك املرحلة ولكنه ثار بسبب روح املسلم
يسعى للنيل من فكل من , تفرد اهللا باحلماية من ذلك إن مسألة هدم املقدسات عظيم عنداهللا وقد, هذا الذي نراه يف العراق؟

, اهللا حىت نعاقب الناس ظلما بسبب هدم قبـة وليسـت مقدسـات   يف مقام أما حنن فلسنا , املقدسات الثالث فاهللا لن يتركه
كما أم مل يكتفوا بقتـل  , فكيف باملساجد؟, قائمة يف أرض الكفار أثناء الغزوق الذي يؤمن باهللا ال يهدم كنيسة واملسلم احل

وال ينبغي ملسلم أن يقدم على , يعين أم ال يعترفون باملساجد السنية, ماذا يعين ذلك؟, الناس ظلما بل هدموا املساجد السنية
فقد أكرمنـا اهللا بسـجود   , فال يقدم اجلماد على أرواح املسلمني, هي اليت تأخذ حقهالثأر دون وجه حق وإثبات القضاء و

ما تشـهده مدينـة الصـدر    , !فمابالكم بقبور عباده الصاحلني, وروح املسلم أعظم عند اهللا من هدم الكعبة, املالئكة ألبينا
  .وكما تدين تدان, واملليشيات اليت احتدت ضد أهل فلسطني هو عقاب اهللا هلا

فأثناء أحداث التهجري من العراق رفض حكـام  , وال يظن القارئ أنين أبرئ أهل السنة من مصيبة أهلنا يف فلسطني
وفضلوا ترحيل هؤالء إىل الدول النصـرانية الـيت   , الدول العربية الغنية بالنفط استقبال بضع آالف من املسلمني من إخوام

ولألسف الشديد مل تتقدم دولة سوى واحـدة  , وأوروبا وغريها ا والربازيلرحلوا إىل جنوب أمريكفتحت هلم األبواب فقد 
, أين العروبة؟ إن القومية والقبلية وحبجة العروبة كلها سببت يف معانة شعب فلسـطني , وهي السودان يف استقبال بعضا منهم

فهؤالء , نطروا إىل النفاقأ, لفلسطني؟ ول اإلحتالل الصهيوينإن حجتهم أم إذا قبلوا بأهل فلسطني يف ديارهم فيعين ذلك قب
إن الواقع والدين يطلب منا مجع مشلهم , ومل يقل أحدا أم قبلوا باالحتالل, عاما 60ولدوا يف املهجر وعاشوا يف العراق منذ 
ن العـراق  أبناء فلسطني م, لقد شاركوا يف تفرقتهم وهم اليوم يشاركون يف تشتيتهم, مث توعيتهم مث إرساهلم لتحرير أرضهم

إن العروبة , جاءوا من غزة أو يافا أو رم اهللا أو عسقالن؟ إم كانوا يف العراق منذ فترة طويلة فحجة حكامنا غري مقبولة أبدا
فلو كان هؤالء يعرفون الدين حقا ملا تأخروا يف استضافة إخوانا , أما اإلسالم فحدث وال حرج, قد طمست يف قلوب هؤالء

أيـن العروبـة   , ولكن قد اختفى أخالقيات اإلسالم يف صدور الساسة العـرب , من قبل إخوانا آخرينهلم يعانون الويالت 
لقد أتى بوش إىل جزيرة العرب ويف بالد احلرمني ورقص مع ملوكها رقصـة  , أين جامعة الدول العربية املزعومة؟, املزعومة؟

الذي يطلب منا شباب القاعـدة  , تيل هذا هو العامل اجلديدالعرضة فيما كان أبناء فلسطني يعانون يف املهجر ويقتلون شر تق
أنا وطين , وأنا سعودي وأنا إماريت, أنا فلسطيين", وااهدون يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أن نقبله كواقع مفروض علينا

اهللا لن نقبل هذا الواقع و, "املسلم أناأنا مسلم و"معىن  هذه الشعارات القبلية اليت تزع يوميا يف أذهاننا لكي تنسينا, "ووطين أنا
وقد برأنا ذمتنا من تصرفات األحزاب الشيعية اليت فعلت يف أبناء فلسطني األفاعيل كما تربأنا من احلكومـات  , حىت نلقى اهللا

  . هل هذا هو التقدم املنشود يف العراق؟, السنية اليت رمت أنباءها إىل اهول
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  الغرب وجهله لإلسالم
  

أما ما جيري يف الصـومال يؤكـد أن   , أفغانستان مل تكن األوضاع مبشرة للناتو ومن معها وهي تعترف بذلكيف 
فهذه املنظمة اليت أسست من أجل الشيوعية تفتقد إىل أدىن معلومات , الغرب مل يفهم ثقافة املقاومة لدى الشعوب اإلسالمية

اإلسالمية ليست جبانة أبدا رغم أن بعض حكامها جبنـاء جـدا   فمؤخرا قد علمت أن الشعوب , عن تعاملها مع املسلمني
جهون األعداء فهم كالنعام اإم أسود علينا أما عندما يو" أسد علي ويف احلروب نعامة"وكما يقول املثل , لدرجة غري معقولة
ن القومي اإلسـرائيلي  والذي يراقب ما جيري يف غزة والكيل مبكيالني وترك شعب ميوت جوعا باسم األم, وهذا أمر واضح

لقد استطاعت املقاومة ويف خالل بضع سنوات قليلة من زعزعـة ثقـة الغـرب    , يتبني له زيف الغرب وهشاشة دميوقراطيته
% 16هل تعلم أن أكثر من , وعلم كل إنسان أن الغرب فقد سيطرته على مبادئ الدميوقراطية, وقيادته وبينت للعامل كذم
وبكل صراحة لقد جنحنا , وهذا ما أردناه يف هذه احلرب, !املتحدة حيملون أسحلة داخل مقصورام من الطيارين يف الواليات

, يف توضيح الصورة احلقيقة للغرب الذي استعمر الشعوب لسنوات وعذم وبهم مث زعم اليوم أنه الوجه احلقيقي للحضارة
وتلك املعتقـاالت  , ية يف إثيوبيا وتلك العائمة يف احمليطاتوقد فضحناهم يف غوانتنامو ويف أبو غريب وبغرام والسجون السر

لقد فقد السيطرة وعدل من دساتريه وغري ذلك من األعمال من أجل مواجهة أسود أمة حممـد  , العشوائية يف كل دول العامل
كالم استهالكي لقد وهذا ليس , مصلحته مقدم على اجلميع اجلميع أن الغرب يعبد املال وأن وقد علم, صلى اهللا عليه وسلم

فبالرغم من زعامتها الدميوقراطيـة  , تابعت أخبار أمريكا يف كل هذه األعوام وأدركت أن هذه الدولة تعيش على األكاذيب
ولكن مع ذلك سكت القضاء والرئيس عن املرشج اجلمهـوري  , فهي الدولة اليت ال تقبل بأن يتوىل رئاستها من مل يولد فيها

فليس , إن كانت تقية وصاحلة قيلة وغريهاعة إسالمية يقدم األفضلية على األإننا وبكل صراحة منلك شري ,وهو من مواليد بناما
توىل أمرنا وأمر العرب كلهم والعجم مادام هو عبد صاحل وأفضل من يفالعبد احلبشي ميكن أن , يف شريعنا السمحاء أمر كهذا

ينها؟ أ, يف أمريكا يستعبدان الشعب منذ سنوات طويلة حبجة الدميوقراطيةوانظر كيف أن حزبني , ليس لدينا والء إال هللا, غريه
, فاملال هو كل شيئ يف أمريكا, بسبب عدم امتالك املالو, هل نسينا أن ال أحد يتجازو احلزبان مهما كان, فلم نشهدها أبدا

فالعائالت احلاكمـة تتـوارث   , ورلقد أصبحت أمريكا ملكية دون شع, وما أدهشين هي سياسة التوريث باسم الدميوقراطية
وهـا  , إما عائلة بوش أو كيلنتون, سنة 20والذي ال يفهم كالمي فلينظر إىل العائالت اليت حكمت منذ , احلكم دون غريها

ولو تـرك هـؤالء اجلشـعني    , هي نفس العائلة اليوم تريد أن تستمر يف احلكم فهيالري تريد أن تصل إىل احلكم بأي وسيلة
وهذه ليست , املالكني للحزبنيموال األمور للشعب األمريكي ملا انتخبهم ولكن الشعب موجه من قبل الصهاينة العابدون لأل
طلب أن ينافس قادة " جيسي فاتنورا"فإن هناك بطل من أبطال املصارعة األمريكية وامسه , ومن باب ذكر احلقائق, دميوقراطية
, اهودات من قبل الصهاينة البقاء الشعب األمريكي عبدا للحزبني فقـط ولكن السبل كانت مقفولة أمامه بسبب , احلزبني

ويف لقاء مباشر , وهذا يصب ملصلحة الصهيونية العظمى فقادا هي اليت تتحكم يف السياسة اخلارجية واملالية للواليات املتحدة
ختيل أيها , ا املصارع ليوجه زعماء احلزبنياملشهور استطلع الربنامج أراء األمريكيون حول ترشح هذ" لريي كينغ"مع برنامج 

وهذه هـي احلقيقـة إن الشـعب    , من األمريكني صوتوا لصاحل هذا الرجل% 85, القارئ كم كانت النتيجة؟ إا خيالية
لقد صوت جملس الشيوخ كلهم يف كال احلزبني للحرب الفاشـية  , األمريكي مسكني مستعبد من قبل أصحاب املال والنفوذ

وعندئذ سـيحقق  ,  العراق والسبب ظنهم أن احلرب ستكون خاطفة مث تتدفق النفط إليهم وسيستقر سعر البترولالفاشلة يف
مث ختوف الدميوقراطيون من العواقب فصوتوا جيمعـا  , اجلمهوريون جناحا كبريا يف االنتخابات املقبلة ألن بوش من قاد احلرب
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فال يهمنا إن كان الرئيس دميوقراطي أو مجهـوري  , دماء أبناءنا يف العراق لذا فهم يتحملون, للحرب إال القليل ومنهم أوباما
لقد استغل الغرب احلرب اليت بيننا وبينه يف مهامجـة كـل   , فلديهم خطوط واضحة يف دعمهم للمشروع الصهيوين العاملي

الغربية دون أي سبب رد  املسلمني بسبب ضغفهم وهامجوهم يف كل مكان وأدى ذلك إىل انتشار الرعب يف الشوارع املدن
بل جياملون أنفسهم ويكذبون عليهـا وهـذا   , أم جيهلون أن أعمالنا هي ردة فعل ألفعاهلم وهم ال يريدون أن يدركوا ذلك

  .وهذا يكون قريبا إن شاء اهللا, "فكل من ارتفع سقط", سيؤدي إىل اية هيمنتهم
  

  اإلعتراف فضيلة
  

لشيخ أمين الظواهري وهو يعترف بوقوع أخطاء تكتيكية لدى اإلخوة أنثاء م ظهر تسجيل ل2008-4-3يف تاريخ 
وهذا , وضرب مثال لذلك للعمليات اليت حصلت يف اجلزائر ضد املقرات اإلنسانية لألمم املتحدة, مواجهتم األعداء كما يذكر

وكنت قد حتـدثت عـن ذلـك    , يؤكد مذهيب حول هذه العمليات وعدم قبول الشيخ أسامة مبثل هذه الضربات العشوائية
وجيب ان نفرق بـني اإلسـتراتيجية يف املواجهـة    , املوضوع وعرضت متاما مهامجة األماكن املدنية سواء كانت تابعة لعدونا

مل نترك سدى بل وضع اهللا النا التكتيكـات الالزمـة   , إننا عندما أمرنا بقتال العدو الذي يقاتلنا, والتكيتكات الالزمة أثناءها
تلهم مجيعا يبيح اهللا لنا مشل مجيع الناس وقمل , وأن ال نتجاوز احلدود أثناء قتالنا العدو, ن استهداف من مل يعتدي علينافمنعنا م

إن األقسام اليت حتاربنا , وإال ملا عفى الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن نساء وأطفال اليهود احملاربني له يف املدينة, باسم الكفر
فيجب أن جنتهد جدا قبل ضرا ألال نقع يف األخطـاء مـن   , العسكرية والدبلوماسية وليست اإلنسانية يف األمم املتحدة هي

جمـازرهم القادمـة حبـق     أعداء اإلسالم يف بوخاراست لتقننيوباملناسبة كان هذا التاريخ هو اليوم الذي اجتمع فيه . جديد
ف الناتو على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وقـررت زيـادة   لقد امجتعت دول حل, املسلمني يف أفغانستان وغريها مستقبال

وهذه املنظمة جتهل فعال مطالب هـذا  , أعداد جنودها يف أفغانستان وأومهت العامل أن بفعلها ذلك يساعدون الشعب األفغاين
خ يثبت أن مـن  كما أن التاري, الشعب وهو رحيل هذه القوات من بلدهم وتركهم وشأم فقد عاشوا آالف السينني دوم

لقد ذهبت هذه املنظمة بعيدة جدا عنـدما جتاهلـت   , يتدخل فيهم وحيتلهم يكون مصريه اهلالك ويواجه دائما مقاومة شرسة
ويعلـم أن هـذا   , اإلنساين املأساوي يف أفغانستان والذي يفهم الوضع, خطط حليفها كرزاي الذي حيمل اجلنسية األمريكية

لقد مات يف شتاء , فلماذا ترسل القوات باسم مشاريع إنسانية؟, ية بل إىل مساعدات إنسانيةالشعب ال حيتاج إىل قوات أجنب
لقد وجدت اجلرمية طريقها يف كل بقاع أفغانسـتان  , هذه السنة املئات من األفغان ومل نسمع أن ذلك حصل يف عهد طالبان

لقد كشفنا عـن  , هل طالبان من فعلت ذلك؟, واتشرت املخدرات بشكل فضيع يف الشوارع وعلى العلن, ويف كابل بالذات
فاحلمداهللا أا ليست يف السلطة ومع ذلك انتشرت املخدرات والتجارة يف كابـل بكثـرة يف عهـد    , أكاذيبهم حول طالبان

سم خمدرات ورقصات وزىن وفجور با, أهذه هي احلرية اليت يريدوا لنا؟, ماذا جلب الناتو للشعب األفغاين؟, كرازاي والناتو
وإنا غدا لناظره لقريـب إن  , !أتعجب ممن يهادن مع هذا احللف الكاذب العسكري العدواين على أمتنا, احلرية والدميوقراطية؟

لقد انتصر اإلخوة يف وزيرستان حيث أفرج عن صويف حممد كما بني األخ القائد حمسود بيت اهللا بأن هناك اتفـاق  . شاء اهللا
ين واثبات اهلدنة القدمية ويبدو أن توجه احلكومة اجلديدة هو التواصل واحلوار بـدال مـن   على عدم التعرض للجيش الباكستا

ومل تفرح الواليات املتحدة ذا القرار ألن ذلك وبزعمها سـيؤدي إىل  , اهلجوم واالامات األمريكية والتحريض ضد القبائل
هل تريدون حربـا دون  , نكم أتيتم ألفغانستان للقتالإ, وكأم يريدون حربا دون مواجهات, زيادة اهلجمات يف أفغانستان
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كال إم سيساعدون إخوام بكل الوسائل مبا يف ذلك إرسـال  , هل تظنون أن املسلمني سيتركونكم وشأنكم؟, مواجهات؟
التفاق يظهـر  كما أن هذا ا, فهؤالء كلهم أبناء عم وال يؤمنون بسايكس بيكو اخلربة, املقاتلني إىل الداخل لتحرير أفغانستان

مدى فهم هؤالء الشباب لدينهم فهم ليسوا تكفرييني ومل يضعوا اجليش الباكستاين هدفا هلم بل كان األمر جمرد الدفاع عـن  
وهذا يعين أن هؤالء يتحكمون يف مناطقهم ليس كمـا يـزعم   , النفس عندما أصر مشرف لتنفيذ خطة بوش يف تلك املناطق

وهذا من الكذب األمريكي لكي تستمر هذه اإلدارة يف حرا ضد هـؤالء  , بتلك املناطق البعض أن القاعدة هي اليت تتحكم
وأي دئة ستفيد ااهدين يف الداخل وختفف عن معاناة املسلمني يف مناطق , فهم العمق احلقيقي يف نصر إخوم يف الداخل

ألفغانية التابعة هلا بأن مثل هذه اإلتفاقيات سـتكون  د العدو األمريكي والسلطات ايولكن عندما ير, القبائل وهذه من احلكمة
إم حياولون التخفيف عن أنفسهم فقط , فهذا يعين أن العدو يستخدم أسلوب التخويف يف حربه ضدنا, "خطرية"و, "كارثة"

" سـتقرار عـدم اإل "لقد استخدموا كلمة , ونسيوا أن رجال القبائل يف سرحد هم من البشر وال يريدون احلرب يف مناطقهم
, وهذا أيضا من غبائهم فتلك القبائل قد وقعت مع حكوماا معاهدة سالم لكي حتقن الدماء, يف املنطقة, "إجهاض السالم"و

ويتجاهلون سالمة الـدول واملـدن والشـعوب    , هل ما يهمهم هو سالمتهم فقط؟, فأي سالم آخر يتحدث عنهم هؤالء
إم من , إحترام اآلخر وإلقاء املسؤولية على من ال ناقة له وال مجل يف أفعاهلم إا سياسة املصاحل من جديد وعدم, !األخرى

وعندما ظهرت املقاومة بدأوا يتهمون , وظنوا أم سيبقون دون أي مشاكل, دخلوا أفغانستان واحتلوها ونصبوا عميلهم فيها
ستبقى الواليات املتحدة األمريكية عاجزة عن أي . السلطات الباكستانية أا السبب الرئيسي يف عدم اإلستقرار يف أفغانستان

لقد جعلوا من باكستان اخلط األول للحرب وليس أفغانستان وهذا , شيئ مادام تنكر وتتجاهل كل األسباب احلقيقية للحرب
يف ما شاء فالقوات األمريكية تقصف وتغتال وتقتل األبرياء ك, إكراما ملشرف الذي فتح هلم البالد واليوم يعجز عن ردعهم

  .يف مناطق القبائل دون أن تسأل من قبل السلطات الباكستانية املتواطئة معها
  

  اازر ورد املقاومة
  

انقلبت املوازين العسكرية يف غـزة فقـد   , هـ1429من ربيع الثاين  13م يف يوم السبت الـ19-4-2008
سيارات مفخخفة إىل عمق معرب سليم بالقرب من  3فقد متكنت كتاب عزالدين القسام من إدخال , شهدنا عملية نوعية جدا

 سالحه وهي السيارة املفخخة ومتكن من قتل ضابط وجرح الكثري ريجستشهادين باقتحام خطوط العدو وتفرفح وقام أحد اإل
ـ , من قوات الصهاينة ع وهذه العملية تدل على أن األوضاع قد تغريت يف غزة فقد اختفى اجلواسيس الذين كانوا يعملون م

السلطة الفلسطينية وكانوا يفشلون عمليات املقاومة إما بتسريب األخبار إيل العدو أو بتريب دخول القوات اخلاصة للقطـاع  
فما شهدناه قبل هذا التاريخ بأسبوع ينبأ أن املقاومة قد جهزت نفسـها ألي  , وقد انتهى ذلك األمر, لكي خيطفوا ااهدين

نية التغول لداخل القطاع توجه بكمائن مركزة وقد قتل أكثر من عشرة جنود منذ تلك ظروف فكلما حاولت القوات الصهيو
 فلم يضعوا أنفسهم موضع الدفاع فقط بـل , كما أن املقاومة تأخذ بزمام األمور ويهامجون العدو قبل أن يهامجهم, احملاوالت

يلفت النظر هو أن يوم هذه العملية كان الرئيس  وما, "أفضل وسيلة للدفاع هو اهلجوم"بـ وهذا ما يعرف, بادروا إىل اهلجوم
األمريكي العجوز كارتر يزور دمشق حملاولة البحث مع خالد مشعل يف موضوع احلصار اجلائر على غزة ومسـألة اجلنـدي   

ل عبـاس  وال أحد حيرم احلوار إمنا لسنا مع االستسالم كما فعل رجا, وحنن مع احلوار, اإلسرائيلي األسري والتهدئة مع العدو
, وغريه من حكام العرب الذين يقبلون مبا ميلى هلم من ساسة اليهود وال يوسعون صدورهم إلخوام الذين حصروا يف غـزة 
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تبا لتلك املادئ اليت تظلم املسكني وتغطى على الغين وتدوس , حيث جتويع شعب بأكلمه حبجة االلتزام مبادئ الشرعية الدولية
فأهل غزة ورغم احلصار يقاومون ليل ار , لقد أثبتت املقاومة أن مزاعم احلكام باطلة, لقتلعلى الضعيف وتشجع القوى يف ا

فال خيفـى علـى أحـد أن مرشـحا     , ويواجهون أكرب جيش يف املنطقة ويواجهون السياسة الصهيونية اليت تتزعمها أمريكا
ال , يف أمريكاي بطاقة الفوز فقضية غزة ه, من جمازر الدميوقراطيني قررا وقبل ترشيحهما أن يدافعا عن الصهاينة مهما ارتبكوا

هل يعقل أن ميد هؤالء دولة بين صهيون بالوقود والغاز ليل ـار  ! جبناء أم هم من أصل عدونا أدري إن كان حكامن دولنا
فتبا , سبب حكام دولناة علينا بموال والنفط مل تعد نعمة لنا بل نقمواهللا إن هذا الوقوف واأل, منها؟ وحيرمونه الشعب يف غزة

  . لنفط يذهب لألعداء لكي يتجهز لغزو بالدنا وقتل نساءنا وأطفالنا وجتويعهم يف كل مكان
فقد دخلت القـوت  , م شهد العامل أبشع اازر يف الصومال2008-4-21مل تكن األمر خمصص لغزة فقط ففي 

واننا من مجاعة الدعوة والتبليغ يف وسط مقديشو وقتلت الكثري من اإلثيوبية احملتلة والغازية إىل وسط مسجد اهلدياة التابعة إلخ
ومل تنتهي املسألة هنا فقد استمرت يف ذبـح  , كما اعتقلت الشيوخ دون أي ذنب, املصلني والعزل وذحبت بعضهم كاألغنام

ات يف استهداف املـدنيني  واستمرت هذه القو, مدين 200املدنيني ألكثر من ثالثة أيام وبلغ عدد القتلى والشهداء أكثر من 
بل كانت أمريكـا  , وشهد العامل جيمعا ما جيري يف مقديشو دون أن حيرك اتمع الدويل أي حركة, العزل بقذائف دباباا

لـذا  , تدعم كل هذه التجاوزات ألسباب نعرفها فهي تريد البقاء يف إثيوبيا بقواعدها العسكرية لتكون بدال من اآلفريكـوم 
كما غمضت عينها فيما جيري مـن  , ارة عما جيري للشعب الصومايل يف األوغادين احملتلة أو الصومال األمتسكت هذه اإلد

فقد زووت احلزب احلاكم االنتخابات اجلارية ومنعت املرشحني من األحـزاب  , جتاوزات حلقوق اإلنسان داخل أدبس أبابا
إن إثيوبيا اليت فشلت يف , تزعم أا تريد الدميوقراطية للعاملاألخرى يف التسجيل وأغلقت املقرات وكانت أمريكا تشهد ذلك و

ففاقد األمـن ال  , كيف تستطيع على جلب األمان للشعب الصومايل؟, إطعام شعبها ويفر اآلالف يوميا إىل اليمن طلبا للرزق
نا أن هذه اإلدارة األمريكة مل وقد شهد, حسب ما تراه أمريكا لديكتاتورية الفاشية وكلنها مقننةإا نفس التصرفات ا, يعطيه

وحكمت املئـات يف حمـاكم   , حترك ساكنا عندما كانت النظام يف مصر تسجن اإلخوان الذين دخلوا يف اللعبة الدميوقراطية
إن مسألة الكذب حـول  , وكانت إدارة بوش تشهد كل ذلك دون أن حترك ساكنا, عسكرية واعتقلت اآلخرون دون ذنب

, لناسعد مقبولة لدى اتمعات فالكل يعلم أن أمريكا تسعى إلثبات مصاحلها وإن أدى ذلك إىل إبادة انشر الدميوقراطية مل ت
من بيوا ومل نسـمع   مليون ونصففقهد هجرت القوات اإلثيوبية أكثر من , أكثر مما جيري يف دارفورما جيري يف الصومال 

ملـاذا تعمـل   , !إن التهم ختصص ملن يعصي أمريكا, مريكا؟كيف يتهم وهو حليف أ, أحدا أن ام زيناوي أنه جمرم حرب
فوقعت يف فخ اإلعالم , املؤمترات وتشوه مسعة السودان وقيادا بسبب قضية داخلية مل حتسن السلطة التعامل معها منذ البداية

فور فيها نفط كثري وعم فدار, واجلواب عند العم سام الذي يعبد النفط, وتسكت ذلك اإلعالم عما جيري يف الصومال, الغريب
هل يعلم ممثلوا هوليوود الذين يبكـون  , سام قد أقصي من هذه الصفقات لذا هو جاهز لنشر الفوضى واألكاذيب دون رمحة

وهل يعلمون كم عددها اليوم؟ إـم  , س يف دارفور قبل سلطة اإلنقاذ كانت سبعةرمن أجل دارفور وإعالمهم أن عدد املدا
إننا ندع حكام املسلمني إىل العودة للدين وعدم االعتماد على أعـداء  , ون لكي ميرروا أجندم اخلبيثةجيلهون ذلك أو يتجاهل

م وقف كرزاي ليفتخر بأنه من فتح كابل لوحده ونسـي أن  2008-4-27يف تاريخ . ألمة ألن هؤالء يعبدون مصاحلهما
وها هو اليوم يقاتـل هـؤالء املهـاجرون    , م1992سنة مجيع ااهدين مبن فيهم حنن املهاجرون قد شاركنا يف ذلك النصر 

وهذه العملية هلا دالالت كثرية جدا وتبني حجم القوة , وقد جنى من حماولة إغتياله عندما كان يف املنصة, بتفويض من األعداء
  .األعداء ومن معهم مجيعا كبالتنظيم لدى ااهدون الطالبانيون وهذا ما يروالتركيز و
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,  هذا اليوم كان يوما عار على حكام العرب مجيعا الذين تواطؤا مع األعداء يف قتل أبنـاءهم يف, م29-4-2008
أطفال أبرياء من قبل اآللة الصهيونية الفتاكة اليت ال متيز بني  4لقد قتل يف هذا اليوم , فقد استمرت اازرة يف غزة ومل تتوقف

اآللة الصهيونية فقد قتلـهم   مومل ترمحه, الفطور واللعب يف مرتهلم وقد جهزوا نفسهم لتناول, مقاتل وطفل مسكني يف داره
فلو تقدم ذئب وقتل أربعـة  , لقد فضح اإلعالم الصهيوين العاملي املنحاز للصهيونية, بدم بارد رغم كثرة الكامريات اليت لديها

فيها تعاطف , نقل اخلرب وبصورة عجيبةسرعت مجيع وسائل اإلعالم الغربية للتنافس يف أل, ط صغرية يف أي مكان من العاملقط
متاما كما حيصل اليوم فقد , كيف يقدس احليوان أكثر من اإلنسان؟, فهؤالء تركوا األصل ومالوا إىل الفروع, وإظهار مشاعر

, سائلعاما واختذها زوجة هلا بالقوة هو اخلرب الرئيسي يف تلك الو 24أصبح خرب الرجل النمساوي الذي اعتاد على ابنته ملدة 
  . عاما دون أن ينتبه أحد لذلك 60ونسي هؤالء أن هناك ذئاب بشري تقتل األطفال يف فلسطني احملتلة ملدة 

عندما كان املسلمون حياربون اجلدران ألا من صفة اجلبناء ويعارضون مصر حملاولة جدار فاصال لعزل غزة كمـا  
اوض لبناء جدار عازل آخر بني سلطته والعراق ويوضح هـذه  كانت سلطة آل سعود تتف, فعلت الكيان الصهيوين يف الضفة

كيف جيرأ هؤالء الذين حيكمون أفضل بقاع األرض , املسائل مدى تشابه هذه احلكومات بالصهيونية يف تعاملهم مع املسلمني
واهللا , لعصر؟على فصل املسلمني عن بعض بعد أن فصلهم اإلستخراب الغريب؟ كيف يشارك هؤالء احلكام الغرب يف جرمية ا

إا مأساة مترابطة فلن نستطيع أن نفصل ما جيري يف أفغانسان اليوم من هجوم على قرية أفغانية يف هلمند من قبـل اجلـيش   
األمريكي اليت يرتكب أحدث جمازره مما جيري يف الصومال من قتل لألبرياء وحماولة فصل الشعب العراقي مبحيطه العريب ببناء 

إنا هللا وإنـا إليـه   , تريد سلطات آل سعود أن جتزأ املسلمني أكثر من الالزم حبجة حماربة اإلرهاب, الرجدار تكلف مليار دو
والعجيب أن الشعب الصومايل ميوت جوعا كما يعاين الشعب العراقـي يف  , أمل يتعلموا من جتربة أمريكا وجدارها؟, راجعون
, يبدو أن هذه احلكومات مل تتعلم التاريخ, فغانستان فحدث وال حرجأما أبناء الشهداء وااهدون يف وزيرستان وأ, املالجئ

ألن اهللا قد نظر إىل هؤالء بعد أن ملكهم األرض ورأى فسقهم وسكوم على , إا مائة عام ال أكثر وختتفي كلها بفضل اهللا
يا لألمة وهي اـزرة الـيت أودت   قدم العدو هد, ويف الذكرى الستون للنكبة. اازر اليت ترتكب حبق املسلمني يف فلسطني

, ومل حيرك حكامنا أي أصبع ألننا بكل بساطة ال نساوي شيئا يف نظرهم, بأطفال مل تتجاوز أعمارهم اخلمسة وأمهم املسكنية
لـيس  ولبس علـيهم إب , لقد سكت كل علماء املسلمني إال من رحم اهللا وقليل ماهم, واهللا يا ليتنا كنا ترابا, يا ليتنا كنا ترابا

يفترض من , وجلأوا إىل الفتاوي يف الطهارة على الفضائيات ودماءنا تسفك يف اجلوار, موضوع السكوت حبجة احترام احلاكم
موقعهم العلمي لدى األمة أن يقودوها ويرتلوا إىل الشوارع للمظاهرات مع اجلماهري ومقاطعة كل هـؤالء احلـاكم الـذين    

, العلمـاء بعـض  يا اهللا إننا نشكو إليك ما يفعل هؤالء احلكام ونتربأ من سكوت , يعاتواطؤوا باألفعال يف اإلساءة لألمة مج
  .يقاتلوننا يف كل مكان نونعذر إليك إن كنا قد قصرنا يف قتالنا الصهاينة املعادين لنا والذي

  
  رحل عامل من عمال اهللا

  
يوم عيدهم املقرر هلـم مـن قبـل     فهو, م هذا التاريخ ليس غربيا على أي عامل من عمال الدنيا2008مايو  1

فقد كرس نفسه للجهاد , ويف هذا اليوم رحل عامل من عمال اهللا, الرأمسالية الربوية اليت مل حتل ولن حتل مشاكل اإلنسانية أبدا
داء أحيـاء  ولكن ما جيهله احملتلني املعادين لنا أن الشه, )كل نفس ذائقة املوت(, يف سبيل اهللا والسعي للنيل الشهادة يف سبيله

يف هذا اليوم فقدنا صاحبنا وأخانـا  , )هدوا اهللا عليهامن املؤمنني رجال صدقوا ما ع(وهؤالء هم الرجال , عند رم يرزقون
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وهو األخ البطل آدم عريو رمحه اهللا وتقبله , م يف الصومال2006ومن مؤسسها سنة  ينوقائد من قادة حركة الشباب ااهد
لقد التحق بااهدين واجلهاد يف التسعينات وجاهد يف بوتالنـد  , شبابنا وال نزكي على اهللا أحدامن الشهداء وهو من أفضل 

ـ  وقـد  , 18وصومايل لند ضد مليشيات عبداهللا يوسف كجندي وحتت إمرة الشيخ حسن طاهر وكان عمره ال يتجاوز الـ
طقة الس كوري والس عنود حملاولة تثبيثهـا  م ويف من1992تدرب على يد خلية القاعدة الىت أرسلت إىل مشال الصومال يف 

وكانت اخللية إضافة إىل القائد أبو خدجية النجراين وهو ضابط يف القوات امللكية السعودية , ألا حيوية بالنسبة لباب املندب
كما ضمت , ديناألول ألنه شارك معنا يف تدريب ااهدين يف األوغاوقد ذكرته كثريا يف اجلزء , الدين واملعروف بعمر تاج

لقد شارك , عبدالسالم اليمين حفظه اهللاخ توفيق الكيين رمحه اهللا واألخ خلية الشمال األخ  أيب طلحة السوداين رمحه اهللا واأل
م انضم إلينا يف مقديشو عندما أسسـنا  1994ويف سنة , األخ آدم عريو كجندي يف املعارك اليت أدت إىل أسر عبدهللا يوسف

وكان من جمموعة الشيخ حسن طاهر ومن أنشط شبابنا أثناء التدريبات اجلديـدة الـيت   , القوات األمريكية خلية سرية ملقاتلة
وقد تدرب على يد القائد , سابقاألمريكية وقد ذكرت تفاصيل ذلك ركزت على العبوات الناسفة ملواجهة مدرعات القوات ا
واألخ آدم له إرتباطات مباشـرة  , م1998هاجر مهندس عمليات أبو حممد املصري واألخ أبو مثامة النجراين وعبدالرمحن امل

وعنـدما عـدنا إىل   , التحق بالشباب يف كيامبوين يف منتصف التسعينات, بالشيخ حسن طاهر أويس ألما من قبيلة واحدة
طويـل   مث أرسلناه مع بعثة كبرية ضم الشيخ حسن طاهر واألخ عمـر , م إتصل األخ طلحة السوداين به2001مقديشو يف 

أرسلناهم إىل أفغانستان , املتحدث الرمسي حلركة الشباب حاليا) خمتار غابو(رمحه اهللا وحيى الصومايل وأبو منصور الراحاويين 
وقد متكن ومن معه من العودة , وأثناء التدريبات حدثت غزوات واشنطن ومنهاتن, ملقابلة الشيخ والتدرب على قيادة املعارك

وبعد عودته نشط كثريا يف مقديشو ولعب دورا رئيسي يف تسفري زوجيت من , ملعارك الرمضانية الشرسةبسالم إلينا بعد تلك ا
مل نشـاركه يف  , فقد له عالقات واسعة مع اجلالية الصومالية يف إسـالم آبـاد  , 9/11الصومال إىل الباكستان بعد أحداث 

وبعد أحداث ممباسا اهتمت السي آي إيه واملوساد , م2002م أو 1998العمليتني اليت وقعت يف شرق أفريقيا سواء يف سنة 
وهو من ) أمحد عبدي(واستطاع هو واألخ خمتار , خبلية الصومال وبدأت مبراقبة هؤالء وحماولة تصفيتهم جسديا لعالقتهم بنا

, ا حركة واحـدة وأبو منصور الراحاويين من تنظيم الشباب يف مشال الصومال ويف الوسط وأسسو, قدماء ااهدين يف جرديز
وقد نشطت هذه احلركة يف األوغادين قبل , وقد انضم األخ عيسى الكيين ويوسف الترتاين من شبابنا إيل جمهودام ملساعدم

وبعد أن أعلنت جبهة التحالف من أجـل  , ها ضد عمالء السي آي إيه يف الصومالتأن تبدأ حركة احملاكم اإلسالمية اتتفاض
وعني آدم عريو القائد األعلى لقـوات حركـة   , مة من أمريكا احلرب عليهم انضم اجلميع إيل احملاكمحماربة اإلرهاب املدعو

على مواصـلة   وحرضته, يف الدين له رحب بنا كثريا ألنه يعتربنا إخوانا, م9/2006دت إىل مقديشو يف وعندما ع, الشباب
زن املخصص للمحاكم لكي أرسلها إىل األوغـادين ومل  وغادين وقد طلبت منه اسحلة كثريا من املخامساندة اإلخوة يف األ

شـاركنا يف  , أنصاري من الدرجة األوىل فقد وفر املؤى إلخواننا املطلوبني أمريكيا ودوليا ومل يبـايل بأحـد   هإن, ميانع أبدا
وخني من نوع سـام  فقد استلمنا منه صار, التخطيط حملاولة إستهداف الطائرة اليت تنقل اجلنرالت وقادة سلطة عبداهللا يوسف

وهي من نوع , كما علمناه على كيفية استخدام القذئف الصاروخية الروسية اجلديدة واملضادة للدروع واملوجهة, للعملية 9
أثناء عمل بروفـات لعمليـة إسـتهداف طـائرة     , لقد علمنا كيف يستخدمها يف مطار بولدوغلي العسكري, ميالن صغري

عندما استقر أوضاع احملاكم وقرر الشباب اجلنوبيني والشمالينن توحيد صفوفهم شارك يف , سفاجلنراالت التابعني لعبد اهللا يو
فقد توحدت جمموعاته الشمالية مع اموعات اجلنوبية اليت كانت حتت سيطرتنا ومل يستلم أي حقيبة جديدة , كل اجللسات

كما يزعم العدو  ين يكن هو أمري حركة الشباب ااهدومل, يف احلركة بل بقي نائبا لألخ طلحة السوداين يف حقيبة العسكرية
هذا األخ عزير جـدا  , )أمحد عبدي(فاألمري هو األخ إمساعيل عرايل والشيخ خمتار , يف إعالمه بل كان قائدا ميدانيا من قادا
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من السـوق السـوداء يف   أثناء استقبالنا لشحنة أسلحة قادمة ) الكالكوف(علي فقد أحببته يف اهللا وأعرته سالحي الشخصي 
أثنـاء  وآخر مرة قابلته كنـا يف جلـب   , نسحاب الكبريمطار مقديشو ومل أقدر من إسترجاعه منه ألننا قد افترقنا أثناء اال

وأعلـن بعـدها احلـرب    , وقد استهدف قافلته بالصواريخ األمريكية وجناه اهللا منها, إنسحاب احملاكم اإلسالمية إىل اجلنوب
ومل , صفوف الشباب من األوغادين وغريها واستقر يف وسط الصـومال مجيع احملتلة وأتباعها بعد أن مللم صراحة ضد القوات 

ري مصنف مـن القاعـدة حسـب    فهو غ, يكن قائدا تنظيميا يف نظام تسلل القيادي للقاعدة األم كما يزعم العدو األمريكي
إال أنه إذا أتته تلـك األوامـر   , أوامر مباشرة من الشيخ أسامة ويعين ذلك أنه حر يف قراراته وال يأخذ, أجبديات القاعدة األم

وها هو اليوم يرتقي إىل اهللا قبلنا , له فكره ونشاطه يستعني بنا وحنن نستعني به للعمل سويا, حر ومستقال رجالكان , ينفذها
بعض معه بقصف جوي يف قندهار و هفقد قتل كما قتل الشيخ أبو حفص املصري من قبل, فقد اختاره اهللا للشهادة إن شاء اهللا

وهذا شرف , لقد قتل من قبل أكرب دولة عدوة للمسلمني وحمتلة ألرضها, وكما قتل األخ  الشهيد الزرقاوي رمحه اهللا, إخوانه
 فكل جماهد يتمىن أن يلقى اهللا بشهادة يف سبيله متحوا عنه خطاياه ويكون القاتل هي القوات الكفرية العامليـة , عظيم جدا له

لقد استشـهد هـو   , وهذا أيضا شرف آخر, فهي دولة كافرة ومعادية ألمتنا رغم أنف كل الكارهني, اليت تقاتل أبناء األمة
ومل يقتل وحده فقد سـقطت العشـرات مـن    , وبعض إخوانه يف مدينة دومسريب وتسكن والدته وعائالته يف تلك النواحي

أما لو أخطـأ  , وأمريكا ال تعنيه قتل املسلمني أبرياء يف أي مكان, ف اجلباناألبرياء الصوماليني الذين كانوا بالقرب من القص
وظنت السي آي إيه وإدراة بـوش  أن  , جماهدا وقتل أبرياء خطأ فالعامل كله مبا فيها اإلعالم العريب املوجه تتحدث عن ذلك

فقد قتلوا , وعدم فهم للحركات اجلهاديةوهذا وهم , بقتلهما آلدم عريو فقد انتصرت وستنتهي نشاط ااهدين يف الصومال
جنديا يف  50ويف هذا الشهر بالذات فقدت الواليات املتحدة أكثر من , الزرقاوي يف العراق واستمرت املقاومة إىل يومنا هذا

فهي , كا ضعيفةريإننا نعلم جيدا العقلية األمريكية اليت ال تريد االستسالم ألال يقول الناس أن أم, العراق دون وجود الزرقاوي
البـوادي حبجـة مقاتلـة     اآللة األمريكية املواشي وأبـادت لقد قتلت , وحنن ال خنشى إال اهللا ونعبده, دهبعختشى اإلعالم وت

لقد قتل آدم رمحه اهللا ونال الشهادة من أوسع أبواا وال نزكي , وال أدري إن كان هناك إرهاب أكرب من إرهام, اإلرهابيني
فقد قتل دون إنذار فقد فاجأته الطوماهوك األمريكي اليت ال حتترم أي حدود وال تعرف معاير للقتـال فهـي   , على اهللا أحدا

واملؤسف أن تسمي أمريكا صوارخيها القاتلة بأمساء أولئك العظمـاء  , تستخدم لقتل كل من يعارض النظام الفرعوين يف زمننا
كان األخ آدم متزوجا من إمرأتني وله أوالد وقد قتل , اليت احتلت قارممن اهلنود احلمر الذين قاوموا ضد اإلدارات الغربية 

نسـأل اهللا أن  , ومن فضائله أنه حافظ لكتاب اهللا وحمبوب لدى قبيلته وهي من أكرب أفخاذ اهلوية يف مقديشـو , يف عز شبابه
  . يرمحه رمحة واسعة

وهـذا تضـليل   , األخ آدم من قادة القاعدة الكبار عندما أرادت القوات األمريكية الكافرة تضليل الناس أذاعت أنه
إن هذا األخ هو من قادة حركـة الشـباب   , فالقاعدة هي قميص عثمان كما أقول دائما, آخر لكي يتقبل الناس مبجازرهم

, اجلميـع  ا يظنهاليت تقاتل العدو اإلثيويب يف الصومال واألوغادين وصحيح أنه مرتبط بنا تعاونيا وليس تنظيميا كم ينااهد
كمـا أن  , ختلف آراءه الفكرية عن آراء الشيخ أسامة بن الدن متاما وهذا أمر مؤكد لديناوهو شيخه يفالشيخ حسن طاهر 

فهو زعيم احملاكم اإلسالمية فرع أرترييا ويقـود  , الشيخ حسن طاهر ليس مصنفا ضمن قادة حركة الشباب ااهدين حاليا
واألمر اآلخر أنه قتل يف سبيل اهللا , م هو اجلهاد والتعاون ضد الكفار احملتلني يف كل مكانإن ما مجعه, حتالفا صوماليا معارض

فهناك آالف مـن ااهـدين املخلصـني هللا    , وال يهم املرأ أن يكون مرتبط بالقاعدة أو غريها ليكون جماهدا, وهذا فخر له
لقد استباحت اإلدارة , تنظيميا وال نزكي على اهللا أحدا والعاملون من أجل اهللا وهم أفضل بكثري ممن ينتسب لشباب القاعدة

ولكن اهللا سيمكننا إن شاء اهللا قريبا لكي حناسب هؤالء ارمون الذين , األمريكية مجيع أراض املسلمني دون أن يوقفها أحد



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
427  

 

 War against Islam                                    427الحرب على اإلسالم                                                    
 

رفضـت املشـاركة يف    ينهدوأريد أن أذكر هنا أن حركة الشباب اا, وما ذلك على اهللا بعزيز, استباحوا أعراضنا وديارنا
ناقشت بعضهم يف هذه املسائل وذكرت بل , وحنن ال نعارض مذهبهم, التحالف املعارض حبجة وجود زعماء حرب سابقني

فلم حين اآلن وقت التنازع يف األفكار ومن تاب إىل اهللا ورجـع  , يف عدم التعاون على الرب والتقوى قوية هلم أا ليست حجة
لقد تعامـل  , فيجب أن يرحب به مهما كان األمرأو مع الشباب وأراد أن يعمل مع احملاكم اإلسالمية وعرف أن احلق معنا 

فما بال بالعمل مع إخوانا لنـا مسـلمني رغـم إخـتالف     , الرسول مع اليهود يف املدينة وشكل جبهة واحدة ضد قريش
س شخصي وهذا جهاد يف سبيل اهللا وال ندخل تصفية فاألمر لي, األديولوجية بيننا وبينهم و ال جيب أن يكون إندفعنا شخصيا

فحسني عديد , وكان من املفروض أن نرفض حنن املعنيني ذا األمر فعلى سبيل املثال وليس احلصر, احلسابات الشخصية فيه
عن وجود  كان وزير الداخلية يف سلطة عبداهللا يوسف اليت صنفتنا كإرهابيني بضغوط أمريكيا وحتدث كثريا لوسائل اإلعالم

وهذا قبل أن ينتبـه إىل أن مـا   , إرهابيني لدى احملاكم وقد شارك يف العدوان ضدنا وساعد دخول القوات اإلثيوبية للصومال
لقـوات  جيري هي مؤامرة كبرية ضد الشعب الصومايل وليس ضد اإلرهابيني فقد شهد اازر يف مقديشو بعد دخول هذه ا

له ضمري وحيب اهللا ورسوله وشعبه أن ينحاز للحق وهذا ما فعله بعض هؤالء املنتسبني وكان من الواجب لكل صومايل إليها 
ومبا أن , ملعسكر العلمانية فقد عرفوا احلقيقة وحتالفوا مع احملاكم ضد العدو وهذا أمر مبشر ومهم وال جيب أن يترجم بالسلبية

, كما أنين ذكرت أن الرسول تعامل مع اليهود ضد قريششباب احلركة ال يكفروم عيانا فال ينبغي عدم قبول العمل معهم 
وأنا , فكيف بالتحالف فيمن خنتلف يف إسالمهم, فإذا أمكننا التحالف مع الفكار يف بعض الظروف للمحاربة يف جبهة واحدة

األمر شخصية  وإذا كان, وإن كان بعض أفعاهلم كفرية فيترك أمرهم هللا, ال أكفرهم صراحة فإنين ضد مذهب التكفري العيين
ولكن لفهمنـا لـديننا   , إن كان هناك من يدع لرفضهم فيجب أن يكون حنن, فيقدم مصلحة الصومال على األمر الشخصي

إننا ال جناهد من أجل أنفسنا أو بسبب خالفاتنـا  , فنحن ال نعارض أن يتحد مجيع الصومالني حتت راية واحدة من أجل احلق
فنحن لنا خالفات فكرية مع هؤالء وليسـت  , لمجاهد الصحيح الذي يفهم معىن اجلهادهذا ال ينبغي ل, الشخصية مع الناس
أما اليوم إذا تاب وانضـم  , فحسني عديد عندما كان يف سطلة عبداهللا يوسف كان عدونا ألنه يريد قتلنا, خالفات شخصية

لقد , يفهمه بعض من جيهل هذا الدينألن خالفنا ليس شخصي كما , للشعب الصومايل ضد العدو فنحن ال نعتربه عدونا أبدا
تعامل الرسول مع املنافقون أمثال عبداهللا ابن أيب بن سلول رغم أنه رأس الكفر الباطين بشاهدة القرآن وخرج معـه يف عـدة   
مسريات جهادية ومل يقاطعه الرسول ألن ذلك تعزيزا لصفوف األمة والوحدة اإلسالمية وال أظن أن بعض قـادة العلمـانيني   

كما عفى حممد صلى اهللا عليه وسلم عن مجيع أعداءه ملا فتح مكة وبقي , ين انضموا للتحالف يصلون إىل درجة ابن سلولالذ
جيب أن نعرف ديننا ونتحلى بتلك الصفات احلميدة احملمدية اليت جتعلنا أمسـى  , بعضهم على الكفر ومل جيربهم على اإلسالم

أعلم أن بعض الشباب لعبوا دورا يف تفريـق  و, نفعالت اليت ال تثمر أبدارك االفلنكن واقعني ونت, وأذكى وأفضل من عدونا
وأدع هؤالء إىل فتح عيوم ويعلموا مبا حدث للقاعدة يف العراق عندما أعلنت احلرب , حركة الشباب عن احملاكم والتحالف

ا الذين انضـموا ـالس الصـحوة    فقد اهتزت وفقدت الكثري من شبا, ضد بعض العراقيني وفشلت يف تلك االستراتيجية
وعندما تعاونت القاعدة مع الشعب يف وزيرستان وجدت مأوى هلـا  , استشهاد القائد الزرقاوي رمحه اهللابعد وهذا , ضدها

لذا جيب أن نفكر يف مصحلة األمة الصـومالية وليسـت   , من نريان أعداءهابعد اهللا واحلمدهللا أا حتتمي بالشعب الوزيري 
إنين أحتدث ذا املوضوع ملعرفيت خبلفيات بعض الشباب احلركة الذين , عالمية فقط أو مصلحة شباب احلركة فقطمصلحة اإل

م كان بعض من هـؤالء يكفـرون   2006-9فعندما وصلت إىل مقديشو يف شهر , حيملون بعض املفاهيم اخلاطئة والقدمية
ذهب بعضهم بعيدا يف تكفري الشيخ حسن طاهر ألنه حتالف  كما, الشيخ شريف رد أنه من حزب التجمع وله فكر إخواين

وعندما جلست معهم وشرحت حقيقة الوضع وعدم اخلوض يف املسائل اخلالفية والتركيز يف األهم وبينـت  , مع أبناء القبائل



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
428  

 

 War against Islam                                    428الحرب على اإلسالم                                                    
 

كفر أعضاءها بسبب أن ولديها براجمها اخلاصة فال جيوز أن ن, هلم أن اإلخوان املسلمون يشكلون أكرب مجاعة إسالمية يف العامل
وهم , حنن اتبعنا اجلهاد كوسيلة, قيام دولة قوية لألمة اإلسالمية, فاالستراتيجية هي واحدة, قادا اختلفت معنا يف التكتيكات

كما بينـت هلـم أن   , فاهللا وحده من حيكم بيننا, وال جيب أن خنطأهم يف ذلك, اتبعوا احلوار واجللوس مع األنظمة كوسيلة
فاملسلم عندما جياهد فهو جماهد وإن , هو كل مسلم ليس ضروريا أن يكون ملتحيا وال يدخن أو ال يسكر أو ال يعصيااهد 

وبعد عدة جلسات أصبح هؤالء الشباب من حميب الشيخ شريف وغريه من , كان عاصيا وذكرت أدلة كثرية عن هذا املوضوع
إىل التكفري بل جيب التوحـد مـع   ال ألوضح للجميع عدم اللجوء لقد اجتهدت مع إخواننا يف جنوب الصوم, قادة احملاكم

فنحن كقدوة جيب أن نعلب دور الوساطة بني , من أجل الصومال وإن شاء اهللا سيتحالف اجلميع ضد األعداء احملتلني احملاكم
كمـا  , ن منهممنا وحن فمعظم قادة الشباب هم, ألن اجلميع حيبنا ويقبل بنا, احملاكم والشباب لكي جنمع الصفوف من جديد

إذن جيب رصف الصـفوف ألن  , واجلهادي الء الشباب يف عدة مراحل من العمل الدعويأن مشايخ احملاكم كانوا قادة هؤ
وقد أوضحت موقفي لقادة اجلنوب بأن ميدوا يدهم للمحاكم وعدم االلتفـات  , العدو الذي نواجهه يتفنن إذا تشتت اجلهود

, )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكـم (, للصومالني ربح للقضية وأي تششت فهو نقص هلا فإن كل حتالف, إىل الرتاعات
اب بعض إخواننا من شـباب  وقد اسج, وطاحلهم وتقيهم وعصامواملخاطب هنا ليس ااهدين بل كل املسلمني صاحلهم 

ومنهم  سن طاهر وبقي السواد األعظمأمثال الشيخ حاحملاكم بعض قادة احلركة يف اجلنوب وهم يعملون جنبا على جنب مع 
سينصر , يف معظم األحوالولكنهم يتواصلون معها , واحملاكم ألسباب معينةشباب الشمال والوسط على مسافة من التحالف 

اهللا من نصره مهما كان انتماءهم التنظيمي وإن الدول مهما ارتفعت فهي تقع بسبب فقدان العدل وهذا ما نراه يف الواليات 
  .إن ايتها قريبا واهللا على منا نقول وكيل, حدة األمريكيةاملت

  

  من ظالم غوانتنامو إىل النور
  

ففي يوم مصيبتنا مبقتل األخ آدم وقبيل منتصف الليل وأثناء مشاهدتنا لقناة اجلزيرة , سبحان خمفف املصائب واآلالم
كن خربا للدماء يف غـزة أو الصـومال أو أفغانسـتان    باللون األمحر ويف هذه املرة مل ت" خرب عاجل"ظهرت كالعادة عبارة 

لقد , "فك أسر سامي احلاج"واخلرب كان حول , وسجدت هللا شكرا بعد قراءة اخلرب فورا, بل خرب مفرح جدا جدا, والعراق
لألمريكان  استعاد سامي احلاج مصور اجلزيرة الذي خطف من قبل املخابرات الباكستانية املتعاونة مع العدو األمريكي ومسلته

لقد انتصر احلق والعزمية واإلصرار , ليتم نقله إىل بغرام قبل أن يرحل إىل السجن اجلهنمي السيئة السمعة دون إامه بأي مة
لقد ُبرئت اجلزيرة من كل التهم اليت حاولت اإلدارة األمريكية لصقها للقناة مبجرد خروج سامي من , على اهلمجية األمريكية

وكما ذكرت سابقا عن هذا الصحفي املسلم الذي ناضـل بكمرياتـه   , !يعقل أن تتهم القناة دون إام مراسلهافال , املعتقل
ولكن اهللا نظر إليه وإىل ولده وزوجته , وكشف بعيوا مأساة أطفال ونساء أفغانستان وكان ذلك سببا يف إلقاءه إىل املتاهات

ة اإلفراج عنه سليمة فقد اتبعنا كيف أن السجانني قد أذلوه فقـد كـان   ومل يكن طريق, بعد ستة سنوات وأذن باالفراج عنه
وما أدهش العامل هو مزاعم البنتغون أن , مكبال لدى وصوله مطار اخلرطوم كما منعت قناة اجلزيرة من تغطية إستقباله مباشرة

مل تفرح اإلدارة األمريكيـة الغبيـة   , فبعد يومني من وصوله اخلرطوم ورؤية العامل كيف كان حاله, الرجل كان يفتعل املرض
أو تتركه ليشهد العامل , إما أن تكبله أثناء وجوده يف الطائرة وتفكه أثناء نزوله, فاخليار هلا, وهي اليت خططت لذلك, باملشاهد

وعندما انقلبت الصورة عليها بدأت بإلقاء األكاذيب وزعمت أنه افتعل وضعه الصـحي بشـهادة املكتـب    , كله مهجيتهم
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وذكروا أنه كان معاىف عند إطالق سراحه وجلأ إىل التمثيل لكي يؤثر علـى الـرأي   , إلجرامي الذي أسس سجن غوانتناموا
هل نسي هؤالء أن سامي هو بطل الصحافيون منذ ستة , من يصدق أكاذيب إدارة غوانتنامو اليت ال حتترم اإلنسان أبدا, العام

إم , أين خرباءهم النفسيني؟, !يا لغباء هؤالء, ال مرض لكي يتعاطف الناس معه؟ملاذا حيتاج إىل عدة ساعات الفتع, سنوات؟
فيكـف ال  , لقد تعاطف معه املاليني وهو بالسـجن , يله عند نزوله فانقلب األمر عليهمتكربون فقط وأرادوا أن يذلوه بتكبم

أليس جنود من البنتغون مـن  , رة العسكرية؟من أنزله من الطائ, والسؤال املطروح للبنتغون هو, يتعاطف معه اآلن وهو حر؟
هل أرادت البنتغـون أن يظهـر   , وأقول ملن ال يفهم العسكرية بأن الطائرة اليت نقلته تكفي الدخال الرعب فيه, !فعلوا ذلك

تعذبون شخصا ملـدة سـت   ", !سامي وكأنه آتى من فندق مخس جنوم؟ يا حسرة على العقلية العسكرية األمريكية الفاسدة
, إن السجن نفسه هو مرض ويكفي أنه جاء من ذلك املكان املظلم املخيف, !"ات مث تتجرأون لتتحدثو عن إفتعال أمراضسنو

مل تقف أي مؤسسة إعالمية , لقد برهنت العقلية العسكرية األمريكية من جديد أا ال حتب اإلنسانية مهما جترأت وحتدثت ا
واإلن يب , والسي يب إيـس , الكربى اليت تسيطر عليها اللويب الصهيوين كالسي إن إنوأعين , أمريكية مع سامي أثناء معاناته
ونسـأل اهللا أن  , بل جلأت بعضها إال التشكيك بسامي بأن هناك مرحلة من تارخييه غري معروف, سي واإلي يب سي وغريها

آخر وهو صاحب سامي ويسمى تيسري وال ننسى أن هناك صحفي , ينتقم منهم مجيعا كما أذلوه ويفك مجيع أسرى املسلمني
علوين وهو مقيد يف اإلقامة اجلربية بنفس التهم الباطلة اليت ال أساس هلا إال ترهيب الصحفني لكـي ال ينقلـوا مـا تلتقطـه     

إنين سعيد أن اهللا قد أفرج عن كرب من كربات املسلمني وأسأله سبحانه أن يفـرج عـن   , كامريام يف املعارك إىل العيان
  .نا املغيبيني يف إثيوبيا وغوانتنامو وبغرام والسجون العربية أيضا آمنيإخوان

  

  أمريكا والقرن األفريقي
  
, اسا أن تدخل امليناء وختاطر بأمنهابم قررت القوات البحرية األمريكية بعد غياب طويل عن ميناء مم7-5-2008

بعد أن استخدمت يف مهامجة اإلخوة يف الصـومال  إىل امليناء ) 92يو إيس إيس مومسني دي دي جي (فقد وصلت املدمرة 
ولكن هذه املرة كانت الصورة مغايرة فقد ادعت , شهيدا يف تلك الغارات اليت استهدفت األخ آدم عريو 30وقتلت أكثر من 

احلدود الكينية الواليات املتحدة أن املدمرة موجودة يف امليناء من أجل تدريب قوات البحرية الكينية ملواجهة نشاط القاعدة يف 
ونـة  ولكنها يف احلقيقة هي موجودة يف املنطقة ملراقبة أي نشاط دويل إليران خبصوص ما جيري يف لبنـان يف األ , الصومالية
فال تلعبوا بعقول الناس وختفموا أمر القاعدة فـنحن  , عرب البحار أبدا كسطول حبري وال تتحرفليست لدى القاعدة أ, األخرية

أعلنت كينا أـا مـع   لقد , حركة الشباب ااهدين بالصومالهذه املدمرة استخدمت يف قصف مواقع  إن, نعلم أالعيبكم
وهي اليت أعنلت أا مع أمريكا ضـد ااهـدين وأن    ا يف كينيا ستقوم الدنيا وال تقعدوعندما نضر, احلرب أمريكا يف هذه

أبـو  (لقد احتججت كينيا بأن الشيخ خمتار غـابو  , تستهدفها؟أليس من حق القاعدة إذن أن , املدمرة يف مهمة ضد القاعدة
وهـذا  , يف الصومال أدىل بتصرحيات توحي أن القاعدة تريد أن تستهدف كينيا ينوهو قائد من قادة الشباب ااهد) منصور

ل وبالقرب من بيـداوا  فهذا األخ جياهد يف وسط الصوما, طبعا من اهلراء واألكاذيب اليت كنا وما زلنا نسمعها من األمريكان
, كما أن قيادة املقاومة يف احلدود الصومالية الكينية إلخواننا األوغادينيني وبالذات الشيخ حسن تركـي , ألنه من تلك املناطق
لقد محلت املـدمرة  , وال أدري كيف توصف السي آي إيه أا ذكية وهي جتهل أبسط هذه التفصيالت, وهو كيين صومايل

وقـد  , كما شهدنا ذلك عرب السي إن إن, ضابطا حرب وبدأت مهمتها مبراقبة مياه الصومال 30يا وعسكر 290أكثر من 
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وال , بأن مهمة التدريب ستقتصر على القرصـنة واإلرهـاب  ) جاك دوغلس(صرح قائد هذه املدمرة الضابط املنفذ الرقيب 
وهم اإلرهابيون بإمجاع كـل شـعوب   , تلون من شاءفهم القراصنة الذين جيولون يف البحار ويق, ندري ما الفرق بني اإلثنني

سفري الواليات املتحدة يف كينيا املدمرة وحضر حفل نزول بعض ركاا منها يف مينـاء  " مايكل رينيبارغ"لقد استقبل , العامل
اجلنسية وهذا السفري مشهود له بالكذب يف عدة مناسبات فقد كذب بشأن مقتلي مث كذب بشأن نقل الشاب الكيين , ممباسا

وما لفت إنتباه أهل ممباسـا هـو   , عبدامللك إىل غونتنامو وزعم أنه غري كيين وفضحته أخته عندما أكدت أن السفري كاذب
ولكن احلقيقـة أن هـذه   , حضور بعض الشخصيات املسلمة يف امليناء لكي يطمنوا املسلمون أن هذه املدمرة مل تأيت لتؤذيهم

وال خيفى على القارئ أن إجراءات األمنية كانت شديدة يف امليناء فقـد  , سبوع يف الصومالاملدمرة قد قتلت إخونا هلم قبل أ
استخدمت الكالب البوليسية لتحسس أجهزة الصحفيني قبل الدخول إىل املرفئ ورفعت حالة األمنية يف املواقع الديبلوماسـية  

بأن هناك حماولة من خلية القاعدة يف "حتدثت املصادر الكينية و, يف نريويب وممباسا واستنفر القوات الكينية املتواجدة يف احلدود
وهذا من اهلراء اجلديد ألننا عندما خنطـط لضـرب املصـاحل األمريكيـة     , "شرق أفريقيا للثأر باستهداف املصاحل األمريكية

جهاز مكافحة اإلرهاب لقد نشط , الديبلوماسية أو العسكرية لن يعرف أحدا بذلك ولن يتسرب اخلرب إال بعد وقوع العملية
ولكن ما خيفى على الناس أنه ال يوجد أي نشاط للقاعدة يف احلدود الصومالية , املزعوم ومقره كارن حبجة مكافحة اإلرهاب

الكينية بل هناك شباب صوماليون يرفضون أي تدخل للواليات املتحدة وإثيوبية إىل أراضيهم وهم جيهزون أنفسـهم دائمـا   
أن اهلدف اآلخر من تواجد العسكري األمريكي يف ممباسا هو التخريـب علـى املصـاحلة الصـومالية     وال ننسى , للمعارك

األبرياء  30فبعد مقتل الشهيد آدم والـ, وقد جنحت أمريكا يف ذلك, واللقاءات اليت ستجري يف جيبويت يف العاشرة من مايو
ظاهرات اجلماهريية ملطالبة برزقه كل هذه املعطيات يف القصف األمريكي جتددت اإلشتباكات يف مقديشو وخرج الشعب للم

هذه املسألة كما  لوأبني حقيقة ما جيري فهناك خالف حولكي , اجلديدة ستؤدي إىل رفض بعض قوى التحالف للمحادثات
  .كأن من قرر الذهاب إىل احملادثات لن جيلس مع عبداهللا يوسف وسلطته مباشرة بل ستكون األمم املتحدة الوسيط يف ذل

  

  الفتنة من جديد
  

مل ميضى يوما من وجود املدمرة األمريكية يف ممباسا حـىت  , من مجاد األوىل 3كان يوم اخلميس , م8-5-2008
وليست أهليـة  , مبا ينذر حبرب أمنية سياسية متداخلة األسباب, انفجرت االوضاع من جديد وليس يف الصومال بل يف لبنان

وهي الفتنة الكبرية بأوضـح  , فلن يدري القاتل مل قَتل واملقتول ملا قُتل, كلهما يف خسارة فالقاتل واملقتول, كما يظن البعض
لقد جنحت السي آي إيه وأذرعها يف لبنان ومبساندة من املخابرات املصـرية  , ومل تكن القاعدة السبب يف هذه املرة, صورها

, ت حزب اهللا وفريق عون أو مـا يعـرف باملعارضـة   والسعودية من تقوية فريق املوالة وتشجيعها يف مواجهة بعض خمططا
لذا إننا يف حالة فوضى عاملية يتقاتـل  , كما فشلوا يف تدويل قضية غزة, وأرادت املواالة تعريب القضية وقد فشلت يف ذلك

بـل  , ديدان اجلبنة لن يقول أحد أن القاعدة هي سببت فتنول, الناس من أجل املصاحل فقط وليس من أجل اهللا الواحد األحد
وكأن اهللا , األمريكان والسعودية وسوريا وإيران واألحزاب الداخلية التابعة هلؤالء هم املسؤولون عن اإلقتتال الداخلي اجلديد

وينتقم لدماء الفلسطينون الذين قتلوا يف خميم ر البارد بدم بارد من قبل اجليش اللبناين ومباركـة مـن   , يريد أن يربأ ساحتنا
حزب اهللا ومحاس ومنظمة التحرير أو علماء السنة يف لبنان ومجيع األحزاب السياسية ومجيع الدول العربية الـيت  اجلميع سواء 

إـا السياسـة الصـهيونية    , اليوم ماذا يصفون؟, أعطت الضوء األخضر للعمليات يف املخيم حبجة تصفية التشدد والقاعدة
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 لبنان وها حنن اليوم نرى الدول العربية وإيران واألمريكان يتصارعون يف لقد فشلت إسرائيل يف مقارعة املقاومة يف, اجلديدية
وإن طائفتان من املـؤمنني  (, أما موقفنا فسيبقى دائما شرعيا, لبنان وال شك أن اخلاسر األول يف هذه املعارك هم اللبنانيون

إننا نقاتل الكفار األصليني , اليت مل ولن تأتينا خبري أبدا لقد كنا وما زلنا نرفض القبلية والطائفية النتنة, )اقتتلوا فأصلحوا بينهما
ومل نكن أبدا ممن يوجه سالحه للشعوب املسلمني وتفكيك وحدة املسلمني يف كل مكان من أجـل  , احملتلني لبالد املسلمني

ومهمـا  , "هو يف سبيل اهللاومن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا ف", جيب أن تكون األجندة مع اهللا, مصاحل طائفية أو سياسية
إال أن حتركهـا إلقفـال   , كان املربرات من قبل حزب اهللا أا تدافع عن حق املقاومة ألا منعت من تغطيت بثها الالسلكي

, مصاحل الشعب وإغالق طريق بريوت هو حترك مصلحي مل توضع فيه مصاحل األمة اللبنانية يف املقدمة مهما كـان املـربرات  
اهللا أن حتاصر بريوت وبث كامريات مراقبة حوهلا ويف نفس الوقت متنع أي أحد من مراقبة بيوت الشـيخ  واستطاعت حزب 
وال جيوز للدولة محاية , جل مصحلة اجلماعة أو املقاومةأفكيف جيوز حماصرة بلد ومراقبة كل الداخل من , نصر اهللا وتصويره

فال نريد اليوم أن تقع املقاومة يف فخ السي , دئما موجه لإلسرائيلنيإن سالح املقاومة كان وا, رعاياها من التصنت واحلصار؟
نصـحنا  لقـد  , ال نريد أن توجه السالح إىل الشعب اللبناين, آي إيه وعمالءها ومن مصاحل شخصية حبتة ال مربر هلا شرعية

ارض من يقاتل يف شـوراع بـريوت   وجيب اليوم أن نع, يف خميم ر الباردبعدم املبادرة وكانوا بدافعون عن أنفسهم الشباب 
أقول وليعلم اجلميع أن قتل , أما مسألة شبكة اإلتصاالت فهي ذريعة للقتال والفتنة سواء من قبل حزب اهللا أو السلطة, ولبنان

فكيف مبن يعلن احلرب بسبب أن شبكة إتصاالته قد منعت أو أن مطار لبنان , روح امرء مسلم أكرب عند اهللا من هدم الكعبة
ملـن  , ما معىن إحراق مبىن تليفيزيون املستقبل؟, هل هذه املطارات والشبكات أعظم من أرواح اللبنانيني؟, مجد العمل فيه قد

إننا كنا ضد قصف إذاعة الشريعة يف أفغانستان من قبل العدو األمريكي كما كنا , بال شك للطرف املعادي, املصلحة يف ذلك
وضـد  , وضد قصف قناة اجلزيرة يف كابل وغريهـا ,  يف لبنان من قبل العدو الصهيوينضد قصف قناة املنار التابع حلزب اهللا

إا الفتنة , فلماذا يستهدف قناة املستقبل من قبل أبناء لبنان؟, قصف قنوات البث الصومايل من قبل قوات العدو اإلثيويب احملتل
ولكن , ال جواب لدينا فاهللا أعلم بالنويا, ملاذا يتقاتلون؟, هو والسؤال املطورح, السياسية واالقتتال الداخلي الغري شرعي متاما

تبني لنا أن القاعدة تفهم معىن القتال أكثر من هذه واملنظمات السياسية اليت تتحرك بتفوى سياسية وهلا أجنـدات مـع دول   
كما , به اإلسرائيليون من قبللقد فعلت املعارضة حبسن نية ما عجزت , وال تضع مصلحة الدين والشعب أوال وأخريا, املنطقة

حتركت بضوء , آذر الىت نعارضها بسبب توجهها حنو األمريكان واستباحة لبنان لإلستخبارات العاملية 14استطاعطت حزب 
وسـعت  , أخضر من الدول العربية ااورة لكي تستفز حزب اهللا وحاولت قياس مدى جدية احلزب يف املواجهة يف الداخل

وأرادت أن تعزل حزب اهللا عن حميطه الشعيب وهذا ما عجز عنه اإلسرائيليون , قيادة احلزب أا وراء الفتنةهذه القوى لتتهم 
, وحتدث مفىت السنة كما حتدث امع الشيعي وكل يؤيد طائفته, لذا إن الصورة واضحة لقد تدخلت اهلابل بالنابل, من قبل

كنـا  , اا نشاهد قنوات اإلستخبارات األمريكية مثل السي إن إن وغريهوعندما كن, إننا يف مشهد عظيم وقد اشتعلت الفتنة
وهذا كذب كبري , فتحدثت عن قتال بني سنة وشيعة, حداث لبث الطائفية كما فعلوا يف العراقنعلم أن هؤالء سيستغلون األ

كما أن يف املـواالة  , ة والنصارىفاملعارضة فيها الشيعة والسن, فما حيدث يف لبنان عبارة عن أزمة سياسية بني أحزاب سياسية
لقد حاولت كل طرف يف اام الطرف الثاين بالعمالة واحلمد اهللا الذي جنانا مـن  , السنة والنصارى وبعضا من الشيعة أيضا

ومن قاتـل  "إن أي قتال سياسي اهلدف مرفوض يف اإلسالم , ملاذا يقتل املسلم أخاه املسلم ألسباب غري شرعية؟, هذه الفنت
من قتل نفسا بغـري نفـس أو   (, "لزوال الدينا أهون عند اهللا من قتل امرء مسلم", "ن كلمة هي العليا فهو يف سبيل اهللالتكو

لقد استفز حزب اهللا إىل األفعال اليت كانت تتفادها وستبقى ومسة عار يف جـبني  , )فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا
وما عدا ذلك ففي سبيل الطاغوت , جيب أن يكون القتال يف سبيل اهللا فقط, يرحم أحدااملقاومة لفترة من الزمن فالتاريخ ال 
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ملا أجاز اهللا للمسلمني أن يقاتلوا زمالءهم من املسلمني كان ذلـك يف  , مهما كانت املربرات السياسية أو احلزبية أو الطائفية
السلطان املؤمن فيجتمع املسلمون بأمر من اإلمام ووالة األمر بأن تأىب الفئة الباغية اليت تريد تقويض حكم , أثناء التصاحل فقط

ـ , يف لبنانواليوم ال ندري من الفئة الباغية , من العلماء يف قتال هذه الطائفة حىت تفيئ إىل أمر اهللا ان هل الذين ميثلون األمريك
اهللا أعلم فكـل فريـق تفسـريه    , وإيران؟ أم الذين ميثلون سوريا, واإلستخبارات والسعودية هم والة أمر املسلمني يف لبنان؟

ومن يعلن احلـرب  , إا واهللا كارثة كبرية وفتنة ينبغي للجميع أن يتجنبها, ال ندري من حيكم لبنان ومن ويل أمرها, اخلاص
ستسأل سوريا والسـعودية  , على املسلمني جيب أن يكون يف سبيل اهللا وليس يف سبيل حزب أو مجاعة أو مصاحل دول أخرى

وحنن ال خنفي تعاطفنا مع املقاومة اإلسالمية املتمثلة يف حزب اهللا عندما تقاتل , صر وإيران أمام اهللا يف كل ما جيري يف لبنانوم
فنحن ضد ذلك الطرف سواء كان حـزب  , العدو اإلسرائيلي أما عندما توجه السالح للمسلمني وملن يشهد أن ال إله إال اهللا

كـذلك يف اجلزائـر ويف بـالد    , كما عارضنا القاعدة يف العراق عندما قاتلت بعض املسلمني, اهللا أو حزب آذار ومن واله
وأدع كل ااهدين إىل عدم املشاركة يف مثل هـذه  , احلرمني ويف أي مكان يرفع السالح ضد املسلمني فنحن نعارض ذلك

  . ونسأل اهللا العافية, اإلسرائيلني احملتلني لبالدناوالتوجه إىل احلدود الفلسطينية اللبنانية لقتال , اإلقتتال السياسي اهلدف
مل نكد نضمد اجلراح يف لبنان حىت امتدت يد السي آي إيه من , !فلماذ نصنعها بأنفسنا, كفانا مصائب من أعداءنا

جديد ويف هذه املرة إىل اخلرطوم فقد أرادت أن تستفز السلطات السودانية وقد استخدمت خادهم وهي بعـض الفصـائل   
, لية حملية وميكن حلها باحلوار وليس بالقتال وإدخال أمريكا وأوروبا فيهـا وهي أوال وأخريا قب ,الدافورية اليت دولت القضية

ال شك أن هناك دماء تسيل فيها فالقاتل واملقتول كلهم من املسلمني وال نؤيـد  , ألن هؤالء يطمعون فقط يف بيترول دارفور
, فال حق ألي أحد أن يقتل أحدا دون مربرا شرعي واضح لألمـة اإلسـالمية  , أو أفريقيااحلكومة ضد أي مسلم كان عربيا 

وبسبب جهل بعض أبناء دارفور ملكايد الغربني اجنروا وراء تصورام حلل القضية وظنوا أن جمرد التوجه إىل اخلرطوم بطـابور  
يعرفون جيدا قوة الشعب السوداين الذي يكره  من العربات التيكنك العسكرية يكفي لرتع السلطة وقد أخطأو يف ذلك وهم

وما , وتقدمت هذه القوات إىل اخلرطوم وقضى معظمها فقد كانت عملية إنتحارية بامتياز, كل من يتدخل يف شأنه الداخلي
ولكن من قبيلة أخرى تعارض النظام يف التشاد كانت قد توجهت قبل شـهور ودخلـت   فت انتباهنا أن نفس اموعات ل

أما الطرف املعاكس الذي أراد أن يـرد  , مة اجنامنيا وحاولت أن تطيح بالنظام وقد جنحت يف االنسحاب دون خسائرالعاص
الكرة للخرطوم فقد فشلت ومل يتمكن من االنسحاب ألن السودان بكل بساطة غري تشاد وفيها بنية إجتماعية قوية وشـبكة  

, ية مقاتلة ومتحمسة للوطن وهذا ما جيهله الكثريون عن السـودان إتصاالت ممتازة وجهاز أمن مركب ومتماسك وجلان شعب
لقد تأسفنا للقتال الذي جرى يف أم درمان ألن الطرفني مسلمني وال ندري أين سيقودنا مكايد األعداء ففي لبنان نار مشتعل 

نفاق السياسة الدوليـة  ومن باب ذكر , واخلرطوم انطفأت ولكن ال ندري مصريها وال ننسى أن العراق حتترق منذ سنوات
اإلزدواجية فلم تندد أي دولة أوروبية ملا جرى يف اخلرطوم رغم أا نددت بإمجاع على ما جرى يف اجنامينا يف تشـاد قبـل   

, وهذا يعين أن من يصب النار على الزيت هم هؤالء الغربيون الذين ال يبالون بالشعوب العامل الثالث كما يسـموم , شهور
ونسأل اهللا أن يبصرنا باحلق وجيعل قتالنـا يف  , سودان وسلطتها ويؤيدون املتمردون يف دارفور دون تكتم أبدافهم يكرهون ال

  .سبيله وليس يف سبيل خرقة أو علم أو جهة أو مسعة أو رياء أو رفعة أو حزب وغريها بل من أجل إعالء كلمة اهللا
  
  

  جنود اهللا
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نـه  ونقـول هلـم إ  , وهم الذين أفسدوها, الوا أنه غضب الطبيعةق, )فاعتربوا يا أويل األلباب(م 10-5-2008

ـ , رسول يتعوذ من الرياح وحيمر وجهه رد رؤيتهافقد كان ال, غضب اهللا على عباده اح وعندما يرتل املطر حيمداهللا ألن الري
لذين يأكلون وينعمون بأرزاق فهؤالء القوم ا, وما جرى يف الشرق اآلدىن أمر عجيب, د األحدتتغري إىل عذاب بإذن اهللا الواح

لقد مسيت هذا الشهر شهر الـزالزل  , اهللا مث يعبدون أصناما مصنوعة بأيدهم ال تقدر على املشي أو العطاء أو السمع أو النظر
كيف مبن طلعـوا إىل  , إننا اهللا نأسف هلؤالء, كان اهللا باملرصاد لعدة جمتمعات أبت إال أن تتخذ من األصنام آهلة, والعواصف

وقبله بعدة أيام شهدنا العواصـف تضـرب   ) سيشوان(لقد زلزلزت األرض يف الصني ويف مقاطعة , القمر أن يبعدو األصنام؟
بورما وهي موطن ماليني املسلمني الذين ظلموا يف التسعينات ومل تتقدم الدول العظمى لنجتدهم فقد قتل األالف رد أـم  

سبحانه وتعاىل مل ينسى هذا الشعب فقد ارسل العواصف والرياح إىل بورمبا وقتلت مسلمون وشردوا إىل بنغالديش ولكن اهللا 
وما جيهله , ألف من البشر وحصدت البيوت يف عذاب أليم مل نشهد مثله منذ زلزلة كشمري يف الباكستان 100.000أكثر 

وأن اإلنسـان  ,  أراد أن يـريهم قوتـه  الناس الذين ظلموا مسلمو بورما أولئك احلكام الذين يعذبون شعبهم يف بورما أن اهللا
ومل متضى وقتا طويال حىت ضربت العمالق النائم وهو احلارس احلقيقي لنظام بورمـا وهـذا   , ضعيف يف طبعه أمام جنود اهللا

العمالق النائم حيتل مناطق إسالمية كتركمنستان الشرقية وأعين الصني فقد ضربت ضربة قوية حيث سقطت األصنام ومل تنفع 
فقد سويت قرى بأكملها بسبب ذنوب الناس وعدم القبول بنعمة اهللا عليهم وعنادهم يف عبادة صخور وأصنام ال تنفع , اأحد

كما أننا شهدنا يف نفس الشهر , ألف آخر يف هذه الزلزال العظيم الذي ذكّرنا باآلخرة 60,000لقد قتل أكثر من , وال تضر
والعواصف الرعدية االيت خلعت األشجار والبيوت مـن   مريكية وكثرت الصراصرياملتحدة األ أمطار من احلجارة يف الواليات

إنـه  , أساسها ونسأل اهللا أن نكون ممن يتعظ ذه النكبات واملصائب وال يتركها متر أمامه وكأنه غضب الطبيعة كما يقولون
اهللا سبحانه وتعاىل وإعالن احلرب ضده الظلم األكرب هو الشرك ب, )وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة. (أخذ اهللا

لقـد  , فكل ما حيدث هو عقاب من اهللا لنا ولكن بسببنا وإفراطنا يف ختريب بيئتنا باملعاصي والغازات السـامة , بتشريع الربا
وجنهله  دفنت القرى وال يقدر أحد على ذلك إال اهللا بعد أن يعطي اإلذن لألرض بأن تزلزل والسماء أن متطر حلكمة يعلمه اهللا

  ). إن أخذه أليم شديد(قال اهللا تعاىل , حنن لقصر نظرنا وفهمنا للنظام الفلكي املسري من اهللا قبل باليني السنني
  

  اجلهاد يف الصومال
    

من اجلهـات الـيت   وموقفنا , سأحتدث قليال عن اجلهاد يف القرن األفريقي لكي أوضح للقارئ ما كان جيري هناك
وبعضها متتلك جلان سياسية منتشرة يف العامل , أوال جيب معرفة أن هناك جهات كثرية تقاتل القوات اإلثيوبية, تقاوم اإلحتالل

احملاكم اإلسالمية برئاسة الشيخ شريف والشيخ طاهر أويس وقد دخال يف حتالف مع األحزاب الصومالية األخرى اليت  ومثلها
اإلثيويب يف الصومال وحنن ال نعارض بأن يتحد املسلمون مهما كانت خالفام الفكرية مادام هؤالء يف دائر تعارض التواجد 

فهي تسمع لنا , وحنن أعضاء مؤسسني هلا ينحركة شباب ااهدأقوى هذه اجلهات حالية هي و, اإلسالم ونقر بأم مسلمون
رغم أن شيخهم حسن طاهر أويس قد حتالف مع , زاب الصومالية األخرىوتتبعنا لكنها مل تقبل باجللوس أو التحالف مع األح

, وهناك جمموعات الشيخ حسن تركي املتمركزة يف اجلنوب يف احلدود الكينية وهي تابعة الستراتيجيتنا أيضا, أعضاء التحالف
ات صغرية أخرى تنطلـق مـن   وجمموع, كما أن هناك جبهة حترير الصومال اإلسالمية ولدينا عالقات قدمية مع بعض قيادا
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وحنن من جهتنا نبني هلؤالء أن التحالف من أجل املصاحل اإلسالمية ليس هلا حدود فقد حتالف النيب صلى , منطلق ديين أو قبلي
هناك مسائل عـدة  , فما بالنا بالتحالف مع من نقر أم مسلمون, اهللا عليه وسلم مع اليهود يف املدينة من أجل مصلحة األمة

فلدى بعض الشباب والقياديني من حركة , األوىل قضية احلوار والتحالف. ناقشتها ملعرفة حقيقة ما جيري يف الصومالجيب م
ول هذه املسألة لعدم قدرم على استيعاب السياسي ملشكلة هلم مفاهيم غري واضحة ح ,مباشرة التابعني لنا ينالشباب ااهد

وحنن حنترم آراءهـم  , لذا فهم يرفضون احلوار مع التحالف, ولن حتل إال بالقتال الصومال وتصوير القضية وكأا قتال فقط
 ومسألة وضع شروط وما إىل ذلك مل ثبت يف عهد النيب صلى, ولكننا قد بينا هلم حقيقة أن احلوار مع الكفار جائز بال شروط

لشريفة قبلة املسلمني كانت حتت االحـتالل  وعقد معها صلح احلديبية رغم أن الكعبة ا اهللا عليه وسلم وهو من حاور قريش
لذا مسألة وضع شروط انسحاب القوات اإلثيوبية من الصومال قبل بدأ احلوار جيب أن يكون مبينا , القريشي باملعىن العصري

 وال يعـين , فاحلوار يكون يف كل حلظة مع العدو من أجل التواصل إىل نقاط معينية, على نظرة شرعية وليست محاسية فقط
وهذا ما حصـل يف  , فباحلوار نكشف نوايا العدو ونبني هلم مرادنا, احلوار يف أي حال من األحوال أنه استسالم أو تنازل أبدا

يف جيبويت رغم أن خلية الشيخ حسن طاهر رفضت الذهاب إىل جيبويت للجلوس مع سلطة عبـداهللا   2008-5-10تاريخ 
وهذا يعين جليا أن احملاكم اإلسالمية ستنقسم عما قريب إىل , علمانية أخرى وقد ساندته خاليا, يوسف بوجود األمم املتحدة

قسم تابع جلناح الشيخ شريف واآلخر تابع للشيخ حسن طاهر الذي عني كرئيس تنفيذي للمعارضة بعد ما جرى يف , قسمني
, ليواصل عمله دون الذين يف أرترييـا وابتعد الشيخ شريف عن أرترييا بعد اجللوس مع األمم املتحدة ورجع إىل كينيا , جيبويت

, مل ينضم أصال للتحالف املعارض وليس ممـثال فيهـا  املنظم مع حركة الشباب ااهدين ووهناك جناح الشيخ حسن تركي 
ا خربم يف معرفة نوايشريف ورفضوا احلوار سيتبني هلم قلة  أما الذين عزلوا الشيخ, ولكنه يرتبط بعالقة طيبة مع كال الفريقني

فاملواجهة عاملية ومسألة الصومال لن حتل بالسالح , ويف كيفية مواجهة العدو ليس ميدانيا فقط, أرترييا يف هذا الصراع الطويل
وقد ظهر لنا جليا أن املستفيد من هذه الرتاعات الداخلية القبلية وال , وإمنا بالتشاور مع اجلميع والتعاون اجلدي الصادق, فقط

كما أن العدو اإلثيويب احملتل يفرح , قبلية حبتة هي اإلدارة األمريكية اليت ستجد مدخال لطرف دون آخر أمسيها شرعية بل هي
, وال ننسى أرترييا اليت اختذت من قضية الصومال حجة ملواصلة خالفاا مع إثيوبيا, لرؤية االنشقاقات يف صفوف الصوماليني

ولو كان ذلك ملا واصلت مقاتلت إخواننـا املسـلمني   , فهي ال تبايل بأحدفأنصح الشيخ حسن طاهر أن ينتبه ملايكد أرترييا 
وجيب أن أبني أنين أيدت فكرة اجللوس مع , جيب أن نكون قدر املسؤولية وترك القبلية وراءنا, واملستضعفني هناك منذ عقود

فلينظروا مـاذا   ,جل مصلحة األمةولكي أثبت هلم أن قيادة القاعدة حتاور من أ, العدو ألن ذلك غري حمرم شرعي كما بينت
فقد شعجت القاعدة زعماء القبائل والطالبان يف الباكستان على اجللوس مع احلكومة العميلـة ألمريكـا    نافعلنا يف وزيرست

, ج القاعدة فإذا كان الشيخ حسن طاهر يتبع ,والتحاور معها وعقد اتفاقات أمنية ألن يف ذلك منفعة للمقاومة يف أفغانستان
فيجب أن نتحد كمسلمني , إذاً قد انتهينا من مسألة احلوار مع العدو, هاهي القاعدة حتاور بالطريقة الغري مباشرة مع أعداءهاف

كل حسب إستطاعته فمنا املقاتل بسالحه ومباله وبقلمه ومنا من حيـاور ومـن يطعـم    , وصوماليني من أجل مصلحة األمة
وال جيب أن نفرق بني كل هذه اخلريات واألعمال الصاحلة فكلـها  , و أسري أو شهيدااملساكني ومنا من يساند عائلة جماهد أ

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم فعل كل ما ذكرته أثناء مسريته لبناء دولته , جهاد يف سبيل اهللا إذا فهم املرأ معىن اجلهاد حقيقة
فال ينبغي أن , وأبواب اجلهاد كثرية واحلمدهللا, األنسب بل ننظر للوسيلة األفضل لتستخدم يف املكان, وال جيب أن نفرق بينها

ولو كان كذلك ملا جلس النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة إلدارة الدولة وهو يف جهـاد يف  , يصنف اجلهاد أنه القتال فقط
  .سبيل اهللا
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مطلقا إىل الصومال ألننـا نعلـم   إننا نرفض دخول هؤالء , املسألة الثانية قضية القوات األممية واملنظمات االنسانية
وإذا قبلـت  , فهي حمتلة مهما لبست من مالبـس , وحنن ال نرى أي مصلحة لقدوم تلك القوت إلينا, نواياهم اخلبيثة مسبقا

القيادة اإلسالمية ااهدة الصومالية بدخوهلا فال ينغيب جماتها دون اجللوس مع القيادة ونصحها وإفهامها أـا مل توفـق يف   
وقصدي يف سرد هذه التخيالت هو إبعاد , فاحملاكم كانت قد رفضت دخوهلا سابقا وال أدري كيف ستقبل ا اليوم, ارااقر

وإن لـزم األمـر   , أدع إىل حسم هذه اخلالفات حبكمة بالغةو, هدين حبجة وجود هذه القواتشبه اإلقتتال الداخلي بني اا
ولكن أوال جيب أن نعارض ذلك باجللوس مع املشايخ والتواصل إىل حل ,  اإلخوانتوجه السالح إىل القوات األممية وليس إىل

, ورمبا يعارضين من ال يفهم حقيقـة اجلهـاد  , أمثل دون التصرف من وراءهم ألن ذلك سيؤدي إىل نشر الفوضى من جديد
ديد لعدم ضرب قوات األمـم  مع ع نات وكان الشيخ حسن طاهر قد تعاونوهؤالء أذكرهم أننا كنا يف الصومال يف التسعي

وحنن قد تعاونا معه قدر املستطاع واتبعنا إستراتيجية ضرب القوات األمريكية فقط دون غريها ألال نغضـب مـن   , املتحدة
بعض األطراف اليت ال هذه بالنسبة للقوات األممية وكيفية التصرف معها يف املستقبل إن هي قدمت إلينا برضى من , استضافنا

رغـم أننـا   , بل سنقاتلها, أما لو دخلت إلينا برضى من االنتهازيني فنحن لن نرحب ا, أن نبني هلم قبل قتاهلا تعادنا فيجب
أما بالنسبة للمنظمات اإلنسانية فأذكر من يستهدفها أا كانـت متواجـدة يف   , نستبعد أن تزج نفسها يف مشكلة الصومال

بل كانت تعمـل بكـل حريـة    , مية يف أفغانستان ومل حتارب ومل اجمأفضل دولة إسالمية يف عصرنا وهي اإلمارة اإلسال
وبعضها كانت تقترب من أماكننا لرتع األلغام ومل يأمرنا الشيخ أسامة بن الدن على مهامجتها ألا ختفف املصائب للشـعب  

ضع مصلحة أبناء الصـومال  جيب على الشباب و, هل حنن نريد مساعدة الصوماليني أو إيذاءهم؟, السؤال املطروح, األفغاين
ال جيب أن نكون ممن مينع وصول املعونـات  , )وال حيض على طعام املسكني(يقول اهللا تعاىل , يف املقدمة قبل املصاحل احلزبية

مـن أراد أن يقتـل   , إا حجج واهية وال أصل هلا من الصحة, وحماربة اجلواسيس, اإلنسانية إىل أبناء الصومال حبجة اجلهاد
, وعدم التصرف بأحادية يف مسائل ـم األمـة  , جيب أن يتأكد إن كان ذلك اإلنسان مقاتال معاديا أو مسببا لقتالناإنسانا 

فلما نقفل األبواب للمنظمات العاملية ملساعدم رغـم اختلفنـا   , وعالجهمفمادمنا ال نقدر على إطعام املساكني وكسوم 
فلنراقبها أثناء أداء واجباا اإلنسانية ألال نعطي الفرصة للجواسيس للتغول يف  إذا شككنا يف عملها, الكبري مع بعض أجنداا

وال يعين كالمي أنين أبرئ هذه املنظمات اليت تتستر بلباس اإلنسانية من أجل , وال نكون سببا يف موت الناس جوعا, مناطقنا
  . عبها دون اللجوء إىل التصرف الفرديبل جيب أن نتصرف وكأننا دولة قوية تقدر على محاية ش, إيذاء املسلمني

ة فإذا جنح التحالف املعارض واإلخوة يف احملاكم اإلسالمية وحرك, هي مسألة االنتخابات يف الصومال: املسألة الثالثة
وتعاقد اجلميع على أن جيـرى انتخابـات يف   , ج العدو احملتل بشىت الوسائل املذكورة مسبقاالشباب ااهد يف خططها إلخرا

فاالنتخابـات جـائزة يف   , فال ينبغي لإلخوة الذين ال يفهمون الشرع أن يتخذوها ذريعة للبدأ بالقتال من جديد, الصومال
بـل  , ومن ينتافسون يف الصومال ليسـوا بكفـار  , شرعنا ومل حترمه الشرع اإلسالمي فقد انتخب عثمان يف املدنية املنورة

بل يترشح أهـل الصـالح   , بية اليت جتيز للمثليني والزناة وأهل الفساد بالترشحوحنن ضد االنتخابات الغر, سيكونون مشاخينا
ونفسح , وجبب أن نرفض أفكار التكفري بكل صراحة دون مقاتلة من حيملها إذا مل يرفع السالح ضدنا, والدين واحلل والعقد

أنصحهم بـأن  , يتبعوننا ويقولون بأننا قدوة هلموأنصح الذين , اال للصوماليني بأن ينعمو بسالم بعد فترة طويلة من املعاناة
فقد قبلت باجراء االنتخابـات يف  , ينظروا إىل ما تفعله حركة طالبان باكتسان وهي اليت تساند الشيخ أسامة واملال حممد عمر

لـك  الباكستان ويف مناطقهم وقررت عدم استهداف العملية بأي حجج مع أن احلركة ترفض االخنـراط يف السياسـة أو ت  
فلماذا ال نقبله يف الصومال من أجـل مصـحلة الشـعب    , وإذا قبلنا بذلك يف مناطق البقائل من أجل مصلحتنا, االنتخابات
  . ؟الصومايل
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وقلت لألخ يوسف الـترتاين  , أن نوضح للجميع أننا مع احلق أينما وجد لذا قررنا, إن قضية الصومال معقدة جدا
ع الشيخ حسن طاهر وفرع الشيخ حسن تركي وفرع القبائل والشباب الـذين يتبعـون   يتعامل مع احملاكم اإلسالمية فربأن 

فال نريد أن نعيد ما فعله بعـض إخواننـا   , الشيخ شريف يف الوسط دون متييز وعدم التدخل يف خالفام القبلية أو السياسية
ين وهي الفرع األقـرب لنـا   ركة الشباب ااهدأما ح, املهاجرين يف عهد احملاكم وحماولة االنفراد بالقرار وبناء إمارة خاصة

أوصيت األخ بأن يتعاون معهم يف تدريبهم وتشجيعهم على مواصلة القتال ضد احملتلني وال ننسى أن معظم هؤالء فقد , حاليا
مـن   وحتتـاج إىل , متمكنني يف السياسة الشـرعية ولكنهم وبكل بساطة ليسوا , كانوا أعضاء فاعلني يف إستخبارات احملاكم

أما يف اجلنوب فقد كانت األوضاع طيبة وبعض شبابنا من قيادة االستخبارات سابقا هم من يقودن تلـك  , يساندها يف ذلك
, بل تعاونت مع جلميع, وأبني أن بعض قيادا اختلفت مع الشيخ شريف وكل الذين يف أرترييا إال أا مل تعاد أحدا, املناطق

كما أن املدن يف املنـاطق  , دودي كانت حتت سيطرتنا بعد مرور سنة من الغزو اإلثيويبفدوبلي وكيامبوين وكل الشريط احل
واحلمدهللا فقد متكنـت  , 10إىل  9القتلى اليومي يف صفوف القوات املتحلة  لوبلغ معد, الوسطى كانت حتت مرمى نرياننا

يبة من مقديشو هي حتت مرمى نريان احملـاكم  وحىت مدينة جوهر القر, احملاكم والشباب املقاومني من إستعادة معظم األراض
  .وبإمكاا االستيالء عليها يف أي وقت

أما القضية األوغادينية اليت هي جوهر الصراع بني الصوماليون واإلثيوبيون فقد ظهرت على العيان وعرف العامل مبا 
املخلصني أرجلها يف أرض األوغادين يف  فعندما وضعت القاعدة وشباا, وكان اجلميع يتحدث عنها أكثر فأكثر, جيري هناك

وعجـز  , بداية التسعينات مل تكن هناك أي حمطة عاملية إذاعية أو مرئية تنشر أي نشاط للشباب املسلم الذي يريد اخلري ألمته
لعلمانية بسبب أن أحزاا ا,  املساكنيمن جمازر وانتهاكات حلقوق املسلمنيالكثري من الناس من معرفة حقيقة ما جيري هناك 

اليت قاتلت مع حزب زيناوي وأسقطت مانغيستو كانت قد حتالفت مع السلطات اإلثيوبية يف أديس ووعـدت باالسـتقالل   
فعنـدما تقـوى شـوكتهم    , وكنا حنذر هؤالء املتواجدين يف مدينة غودي أن التيغري يضـحكون علـيهم  , وتقرير املصري

وها هي اليوم نفس احلركات العلمانية ترفع السالح ضـد  , حيناهاضدنا   ومل يسمعونا بل عملوا , سيطردونكم شر طرد
إن ظهور قضية األوغادين يف قناة اجلزيرة تعين أن إثيوبيا , ونسأل اهللا أن يوحد جهود اجلميع, القوات اإلثيوبية مبساندة أرتريية

عادة قطر وقناة اجلزيرة الـيت نقلـت   ومل تتأخر إثيوبيا على م, وقعت يف مأزق كبري ومل تدرس قضية احتالل الصومال جبدية
يقاومون وينتصرون ليل ار واحلمد اهللا على رب  سنة 14جهزناهم قبل ونشكر اهللا أن من , احلقائق بشهادة أبناء األوغادين

  .العاملني
ألخ البطل فقد قتل ا, وإنا هللا وإنا إليه راجعون, احملاكم واملنتسبني لفرع حسن طاهرلقد تلقينا خرب مقتل أحد قيادة 

" يت يت"فقد وقع مسدسـه الــ   , يف حادث مقدر من رب العاملني, )عبدالرمحن سرايل(ورفيق الدرب أبو دجانة الصومايل 
الروسي وانطلق الرصاص ودخلت يف حلقته وقتل على الفور يف مدينة جلب جنوب الصومال وهي ال تبعـد كـثريا عـن    

, إن هذا األخ من قدماء شبابنا يف كيامبوين وكان من مؤسيسها, محة واسعةونسأل اهللا أن يرمحه ر, كيسمايو وحتت سيطرتنا
فقد كان معي عندما غرقنا علـى الشـواطئ   , كما ذكرته سابقا, وقد شارك يف العمليات اليت استهدفت الصهاينة يف ممباسا

اكم فقد حصل لـه كرامـة   كما ذكرته عندما حتدتث عن معارك مقديشو ووصول احمل, م1994الكينية يف والية المو سنة 
وشاء اليوم أن يقتل مبسدسه وهذه , فسبحان اهللا الذي أخرج الرصاص البيكي إمي من معدته, إالهية يف معارك تطهري مقديشو

ومل يكن حاضرا عند احتالل القوات اإلثيوبية للصومال فقد كان يف احلج مع والده مث غادر إىل أرترييـا  , حكم اهللا يف العباد
  .ونسأل اهللا أن يتقبله من الشهداء آمني, جع إىل الصومالقبل أن ير
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, إن األوضاع اإلنسانية يف الصومال كارثية أكثر من دارفور ولكن ال نسمع شـيئا وإذ مسعنـا فسـلبيات فقـط    
أا حتكم فاملنظمات اإلنسانية تفكر يف اخلروج من الصومال وهذا يعين أن إثيوبيا وأعواا قد فشلوا من جديد فهي اليت تزعم 

مل حتدث , ومل تقدر على منع القرصنة وقطاع الطرق من سرقة املعونات وقتل الناس واستهداف املنظمات االنسانية, الصومال
, وال ندري ملاذا ال يتعامل الغرب مع اإلسالم بإجيابية, أو األراضي اليت حتت سيطرة الشباب اليومهذه األمور يف عهد احملاكم 

ماذا يعين ألمريكا إسقاط احملاكم ومساندة دولة ومهية يف مقديشو ولو , مصاحلهم ويتركون مصاحل الشعوبملاذا ينظرون إىل 
إن الوقائع كل , هل الغرب فعال يفكر مبصاحل الشعوب؟, أدى ذلك إىل موت الناس وتشريدهم وإخراج املنظمات االنسانية؟

يبة يف اجلنـوب  معة طفقد متتع حكم اإلسالم بس, ج اهللا عناالصومال فر كلما ضاقت األمور للمحتلني يف, تبني عكس ذلك
فكل من كان يعارض القيادة , بفضل اهللا مث بسبب تدخلنا لتوضيح األموروبقوة  والوسط وكانت حتت قوات حركة الشباب

ـ  يقاتلوا القوات احملتذهبوا إىل مقديشو لو ,توىل األمور قد غادروا اجلنوبيف اليت يف املنفى الصومالية  , ةلة مبجموعـات منظم
وتـرك السـاحة السياسـة    , وعلى العموم فإن األوضاع كانت آمنة كما استمر األخ ويوسف الترتاين يف تدريب األجيـال 

  .للصومالني

  النكبة وخمالفة الشريعة
  

وقد حضر مجيـع  , سنة منذ إعالن دولة بين صهيون على تراب فلسطني احملتلة 60م مرت علينا 15-5-2007
امل يف زمننا إىل حيفا والقدس احملتلة لكي يشكروا ويهنأوا املغتصب واجلسم السرطاين املزروع يف أرضنا بسب تركنا عظماء الع

وحنن كمسلمون نؤمن أن قيام هذه , وقد أكدوا مساندم للكيان ضد أي دولة تريد إزالتها, لديننا وتوطئ بعد حكامنا معهم
فال نبايل بكالم املتحمسني لزوال إسرائيل اليوم , وزواهلا من عالمة قيام الساعة, مالدولة من عالمات ظهور املسيح عليه السال

فقد مسعنا هذا الكالم املعسول وزعموا أم سريموا يف البحر وسيمحوا من اخلريطة وكلها كالم غـري شـرعي   , أو غدا
كما أننا ال نبايل وال نتحمس لكـالم  , ع يف غزةوبدال من الكالم كان عليهم مساندة املقاومة والشعب اجلائ, ومضيعة للوقت

سانة كما يروجـه   60إن العمر احلقيقي لالحتالل أو النكبة ليس , لن يبقى شيئا لألبد, من يظن أن إسرائيل ستبقى إىل األبد
مفاهيم قبيلية واحلميـة   كل هؤالء ينطلقون من, أو الغريب املتواطئ مع الصهاينة, اإلعالم العريب املنتمي للقومية العربية الفاشلة

إن نكبتنا ومصيبتنا يف فلسطني بدأت منذ سقوط الدولة اإلسالمية , وهذه اجلهات هي نفسها اليت أضاعت فلسطني, اجلاهلية
آمثـني لتـرك العـدو    فوجهة نطرنا اإلسالمي والشرعي تبني أننا وقعنا يف النكبة وأصـبحنا  , بداية القرن العشرون, املوحدة

احتل ديارنا يف فلسطني وسلمها بعد عدة عقود إىل إخوام يف امللة من بين صهيون يف األربعينات مبباركة من  ياإلجنليزي الذ
وقاتلت بعضها بعضا وانشغلت بالتقاتل الداخلي عندما كان العدو يبعد اجلميع , الدول العربية املصطنعة من قبل سايس بيكو

جيب أن نضع العواطف , وال شيئ سيبقى إىل األبد أبدا, سنة إىل اليوم 90 لقد دامت مصيبتنا أكثر من, من القدس الشريف
أن تقـوم وقـد   ) إسرائيل(لقد قدر اهللا بدولة , )وتلك األيام نداوهلا بني الناس(, على جنب عندما نتعامل مع السنن الكونية

بعـد أن رأى اهللا يف قلـوب حكـام    وهذا , قامت وقدر هلؤالء بأن حيتلوا املسجد وترعب العرب وتعطي حلكامهم األوامر
أوملا أصابتنكم مصيبة قـد  (, فمصيبة القدس بسببنا رغم أنه قضاء وقدر, املسلمني اجلنب واهلوان وحب الدنيا وكراهية املوت

أما ما جيب أن نعلمه ألوالدنا , فاهللا يقدر على كل شيئ فهو من ميلكنا) قل هو من عند أنفسكم, أصبتم مثليها قلتم أىن هذا
لقد وقعت كشمري يف يد اهلندوس املشركني وعمر نكبتـها  , فهو معرفة أن النكبة وقعت يف األمة مجيعا وليس فلسطني فقط

وهذه هي املصيبة أن نظن أن أهل فلسطني هم خري من أهل العراق أو , ولكن ال أحد يتحدث عنها, كعمر نكبة أهل فلسطني
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إن النكبة أصابت أمتنا يف كل مكان بدًء من أفغانسـتان والشيشـان   , دكشمري أو الصومال أو أي بقعة فيها مسلم مضطه
وكلها من صنع الغرب اخلبيث الذي صمم أن ال يتوحد , وفسطني والعراق وكشمري والصومال والفليبني واألوغادين وغريها

اجلسم بـاألمل فسـيعطي   وإذا شعر , جسم األمة ألن توحده يؤدي إىل شعوره باألمل كما ذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم
يريدنا جسم خمدر ال يشعر باألمل وممدد ومربـوط  , اإلشارة للمخ بأن تفكر بالطريقة األمثل للشفاء وهذا ما ال يريده الغرب

وبتر أعضـاء  , ويف نفس الوقت يسعى لتجزأة ازأ, فهو يتحد كل يوم ويوسع دائرته, باألجهزة التنافس لكي ال يفقد الروح
امسح يل أخي القارئ بأن أنقل لك ما ذكره الرئيس ارم احلريب بوش رئيس , سالمي بعد ختديره وفصله عن املخمن اجلسم اإل

ستحتفل إسـرائيل  , سنة 60إنه وبعد "فقد قال باحلرف الواحد , وكان ذلك يف ذكرى النكبة الفلسطينية, أقوى دول زمننا
إم خيططون للمدى البعيـد  , هذا الكالم من قبل رئيس أقوى دولة يف العاملانتبهوا يا أبناءنا ويا أحفادنا فإن , "120بيعدها 

ولقد ضحك هذا ارم على رؤساء العرب عندما ذكر هذا الكالم اخلبيـث  , أما حنن خنطط كيف نثبت اهلزمية ألالف السنني
بـاراك  "وقد ام رفيقه , ملعتدلني منهموأنه يريد سالما معهم ومع ا, مث يتوهم أنه حيب العرب واملسملني, يف فلسطني احملتلة

انظـر  , بأنه يريد التفواض مع سوريا وإيران ومحاس وشبه ذلك مبطالبة التفاوض مع هتلر أثناء احلرب العاملية الثانيـة " أوباما
دعم كيف يستخدم التاريخ يف الطعن على كل من خيالفه الرأي حىت املرشح الرئاسي لدولته وهذا األخري ال خيفي أنـه سـي  

وذهب أبعد , ومل يستحى بوش أن يذكر مثل هذا الكالم يف دولة أجنبية هي الكيان الصهيوين, بكل قوة إذا انتخب" إسرائيل"
وقد وصف ذلـك  , فهو الكاذب واملنافق األول فإدارته تفاوض نظام بيونغ يانغ, من ذلك عندما كذب يف موضوع التفاوض

مهوريني هي إظهار أمريكا أا ال زم وال تقهر رغم أن ما تراه أعني الناس عكـس  إن سياسة هؤالء اجل, النظام مبحور الشر
إنه قد تفاوض مع القذايف وتفاوض من كان قبله مع الروس وهذا يعين أن بوش ليس له خربة يف مسائل التقارب مـع  , ذلك

ويكـرر  " ديك شـيين "لدموي العظيم بل يعرف كيف ينفذ مشاريع احلرب املقدمة له من قبل نائبه وهو الرجل ا, األخرين
مث بادر بزيارة النفاقية إىل بالد احلرمني لكي يغطى جرائمه وينظـف  , أكاذيبه يف كل املناسبات من أجل الدعاية احلربية  فقط

ونسي من استقبلوه أن هذا الرئيس هـو أعنـف   , وقد استقبل كالبطل يف العواصم العربية, يديه من دماء الشعب الفلسطيين
, هذا الشخص ال خياف من سرد األكاذيب من أجل الدعاية احلربيـة , ذب رئيس يف التاريخ الدموي األمريكي احلديثوأك

يتحدث فيه عما حصل يف البيت األبيض من جتهيـز  , فقد ظهر كتاب جديد من املتحدث باسم البيت األبيض ماك مكالين
وقد شهد شاهد من أهلها أن إدارة بوش هي ليسـت إدارة  , للخطب الكاذبة والدعائية والغري صحيحة من أجل دعم احلرب

سالم كما تدعي وتعلن وكلما خطب يف مكان ربط اإلسالم باإلرهاب وأكد للعامل أن احلرب القائم هو بني الغرب املتحضر 
 لدماء األطفـال  كنيافالظاملني للشعوب الس, و بني الكذابنيوحنن نقول له بأن احلرب القائم ه, واإلسالم الفاشي كما يقول

وهذه الزيارات نفسها عار , وإننا جاهزون هلذه احلرب إىل أبعد احلدود, ااهدون الذين يرفضون الذل واهلوان, وبني األحرار
, مث يعجزون على استقبال الفلسطينيون الذين ميوتون ليل ار يف املالجئ احلدوديـة , على من يستقبل مثل هذا الرئيس ارم

  .طلب منا عدم اجلهاد ونرمى بأبشع األوصاف وإنا هللا وإنا إليه راجعونوبعد ذلك ي
فهي تصنع األخبار وتصور لنـا  , من أجل إثبات ذاا" اإلسرائيلية"إننا نعلم جيدا سياسة الوقاية اليت تتخذها اإلدارة 

علـى حسـاب أهلينـا يف     ويصدق حكامنا ذلك وجتاهلوا أا تستخدم ضعفها املصطنع, املشاهد لكي نصدق أا ضعيفة
, فإذا قالوا مثل هـذه الكالمـات  , فهي خترب العامل أا ضحية محاس وحزب اهللا وما يسمى باإلرهاب بشكل عام, فلسطني

وهذه مهومنـا , م انتصروا واسترجعوا القدسسارع املسلمون الغافلون عن مكايد الشيطان إىل إظهار الفرح والسرور وكأ ,
م هو جمرد حادث للدفاع عـن الـنفس وقـد قـاوم     2006أما ما حصل يف لبنان صيف , ساتفنحن مل نسترجع أي مقد

كما دافعوا عن أرضـهم لعـدة سـنوات    , ااهدون من أبناء حزب اهللا بكل شراسة ونصرهم اهللا يف ذلك احلادث احملدود
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م ويبادرون إىل أراضينا كلمـا  أما الصهاينة فهم يف موقع اهلجو, كل ذلك دفاعا عن األنفس, م2000واسترجعوها يف سنة 
إن العدو هو املبادر باحلرب مث يصور نفسـه  , كيف يكون ذلك؟, مث يطلب من أن نصدق أا الضحية وضعيفة, أرادوا ذلك

فقد رفضوا الـدخول  , أنه األضعف لكي جيلب التعاطف العاملي إليه وهذا من شأم منذ نيب اهللا موسى عليه الصالة والسالم
فهم يفتعلون الضعف , وكانوا قد نصرهم اهللا من شر فرعون قبل قليل, بعد أن طلب اهللا منهم ذلك حبجة الضعفإىل املسجد 

فيجب أن ال نصفق ونفرح رد مساعهم وهم يتحدثون عن آالمهم يف غـزة وغريهـا ألـا    , دائما وهذا ثابت يف تارخيهم
, نفس ال أكثر فكلنا نعلم أن أهل غزة يناضلون من أجل لقمة العيشهو دفاع عن ال, إمنا ما جيري يف غزة, السياسة الشيطانية

إن أهل غزة ليسوا حبجم قوة إسرائيل لكي نقول أـم سـيزيلوا مـن    , فكيف ملثل هؤالء أن ميثلوا ديدا مباشرة لألعداء
 فال, فلسطني احملتلة ال غريها هي, "فإسرائيل", فأرجو أن نصحح املفاهيم ونكون قدر املسؤولية عندما حنلل املشكلة, الوجود

ونـبني  , علينا إبعاد األحالم الكاذبة ونؤمن بالواقع الرباين وحناول أن نتعامل معه وليس االعتراف أو القبول به, نتوهم رجاء
 للمسلمني بأن مصر واألردن والسعودية كلها تساعد الكيان الصهيوين وخمططاته بطريقة غري مباشرة وإن كان ذلك حبسن نية

وهذا هو سـبب  , فاملهم أن كل ما تفعله هذه الدول يف املنطقة تشري إىل مساندا للكيان الصهيوين, أو بعدم رغبة أو باجلهل
فـنحن ال  , فهي قد اتبعت ملة الغرب السياسي وليس ضروريا أن ترتد عن دينها لكي تفعل ذلك, رضى الغرب هلذه الدول

وقد وقع بعضهم يف النفاق األكرب , م اتبعوا بضعا من  ملة هوالء وخاصة السياسيةولكن نبني أ, دون براهنينكفر حكامها 
فال خيفى على مسلم أم حيومون يف فلك الصهيونية ولو بعدم علـم أو  , امللة تشمل أمورا كثري منها الدينكما أن , ظاهريا
لذا , ومل يقل دينهم ألن امللة أمشل) لتهمولن ترضى عنك اليهود والنصارى حىت تتبع م(وقد صدق اهللا عندما قال , بضعف

وكلنا نعلم أن صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء وقد نزل عليـه آخـر   , أمر اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم
األعـراف ومـا إىل   ففيها السياسة والثقافة وجيمع العلوم اليت تنفع اإلنسانية و, ولكن امللة أمشل من الدين, الكتب السماوية

وليس التشبه باللبـاس بـل باألفكـار    , "من تشبه بقوم فهو منهم"وال عجب أن يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم , ذلك
ألن معظـم أهـل األرض اليـوم    , إننا ال نقول ذلك أبدا, وال يعين التشبه باخراج املسلم من امللة, والسياسات والتخطيط

فاليوم ميكن ألحدنا أن يرتل يف مطـار احـدى   , ا مسلمني أو نصارى أو هندوس أو يهوديتشاون يف كل شيئ سواء كانو
فال يتزايد علينا من ال يفهم أفكارنا ومرادنا يف مهامجة , الدول اإلسالمية وال يؤمن أنه يف دولة إسالمية بسبب التشبه بالغرب

سياسام اخلاطئة اليت أدت إىل ضـعفنا وتقويـة    والسبب يف ذلك, حسب علماءهم إننا ضدهم ولو كانوا مسلمني, احلكام
  .العدو الصهيوين

املمانعة لتعطي احلجـج لدولـة    ركفهي تساند هذا الكيان بتفعيل معسأما سوريا وإيران وليبيا والسودان وغريها 
بـل  , وعدمها" رائيلإس"ألن هذه الدول املمانعة ال مها بقاء , الصهيونية لكي ثتبت للعامل أا يف خطر وهي ليست يف خطر

متامـا كـدول   , لديها مصاحلها الوطنية كما أن بعضها ليست لديها أفق ديين شامل لتوحيد أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم 
وهذه الدول املسمى باملمانعة جاهزة لترك بين صهيون وشأا إذا ردت إليهم بعض األراض واإلعتبـارات  , اإلعتدال املزعوم

أما مسألة املمانعة من أجل إرجاع احلقـوق فهـذه   , بت متثل دول املنطقة فهي ترضى بذلك أيضاوإذا قربت للغرب وأصح
, وتسعى لتغري ما بنفسها قبل أن تغري لغريها, فيجب أوال إرجاع حق اهللا وهو حتكيم شريعته وعدم حماربة دينه, أكذوبة بيضاء

أما قصة إنشاءها وتأسيسها فهي قصة أخرى فقد أسست , بهمكلنا نعلم أن شباب حزب اهللا جياهدون يف سبيل اهللا واهللا حسي
من قبل سوريا ال من أجل إعادة الدولة اإلسالمية الغائبة لدى املسلمني بل الستخدام هذا احلزب للمصلحة الوطنية السـورية  

كل هذه اخلرعبالت مـن  ذ وما زال يتساءل بعضنا بع, وليست لسورية العلمانية أي مصلحة دينية ومنفعة لألمة احملمدية أبدا
, فهي أقوى منا اليوم مئة ألف مـرة , !ماذا سنستفيد إن ازاددت قوة, تزداد قوة أو تضعف؟) إسرئيل(هل , قبل حكام دولنا
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فأقول واهللا املوفق أا ستضـعف  , هل تضعف؟, أما السؤال الثاين, فماذا نريد من هذا السؤال الغيب وقد حصل األمر مسبقا
عندئذ سنعلم أن العـرب مل يعـودوا ميثلـون    , ة الدول العربية بإعالن رمسيا عن ذكرى النكبة الفسطينيةعندما ستقوم جامع

فهؤالء احلكام وأباءهم هم الـذين صـنعوا   , هل تفكروننا أغبياء؟, ودول الطوق حتميها؟" إسرائيل"كيف تضعف , الصهاينة
ومل جتـرأ  , "إسرائيل"صطنعة واليت تشكل اخلط الدفاعي األول لـالنكبة ولن تنتهي النكبة إال برحيل هذه الدول العلمانية امل

جيب أن يرحل هؤال احلكام بضغط منا وإشعارهم أننا غـري  , فمابالكم بتحريرها, حىت إلعالن يوما عربيا لنكبة أهل فلسطني
مـن يـزودون    م دولناولكن عندما يكون حكا, عندئذ ستبدأ الكيان الصهيوين بالضعف احلقيقي, راضني بتقرم للصهاينة

فال تسألين أخي القـارئ إن  , بالنفط والغاز واألمن احلدودي والتعاطف حماربة كل السياسة اليت تدعو إىل املقاومة" إسرائيل"
  .احكم بنفسك حول هذا سؤال السخيف, !ضعيفة" إسرائيل"كانت 

مستقبل إخواننا الذين هجروا قسـرا   وما هو, من باع فلسطني؟, مازلنا وبعد ستون سنة نسأل أنفسنا ثالثة أسئلة
أما حنن نعرفها جيـدا  , وعجز احلكام من معرفة اجلواب, وما هو مستقبل الكيان السرطاين الصهيوين؟, وإجبارا من ديارهم؟

ولكي جنيب على هذه األسئلة هناك أمر مهم جدا جيب على كل مسلم أن يعرفـه  , من وحي نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم
لقد جهل العرب واملسلمون هذه اآليات العظيمة عنـدما  , )وال تنازعوا فتفشلوا فتذهب رحيكم(وهو أن اهللا يقول  ,ويقبله

سكتوا ومل حيركوا ساكنا أثناء مهامجة اإلجنليز للدولة العثمانية اليت مثلت الوحدة اإلسالمية حيناها وجهزت عليها وسعت إىل 
, ومل يكن اإلجنليز وحدهم يف ذلك, وأخذت كل مواريثها, غريها من أراض الدولةجتزأها ومتكنت بعدها من احتالل القدس و

فقد لعب العرب ومن اشتاق إىل السطلة وامللك أو الرئاسة الدنيوية ومجيع عمالء اإلجنليز يف منطقة دورا مهمـا يف متكـني   
م ألم خالفوا السنن اإلالهية جللب 1948فال عجب أن زم مجيع جيوش العرب واملسلمون يف معارك , الغرب من أراضينا

فعندما كان الصهاينة جيمعون كل جنراالم من األصول اليهودية من روسيا وأملانية وأمريكا وفرنسا لكـي يباشـروا   , النصر
كان العرب يتبعون وينتظرون األوامر من اإلجنليز الذين شاركوهم يف إضعاف دولة اإلسالم سابقا لكـي  , وخيططوا للمعارك

كيف يعقل هذا؟ يطلبون من الذي أتـى بالصـهاينة مبسـاندة منـهم أن     , درب هؤالء اإلجنليز جيوشهم ملواجهة الصهاينةي
فاألجنليز إذا أعطوا سالحا واحدا غري آيل حلكام العرب الذين خانوا الدولـة اإلسـالمية   , ال يعقل أبدا, يساعدهم يف حرم
لقد واجه العرب كلهم ومن جاء من املسلمني , رشاشات آلية فعالة لبين صهيونتعطي يف اليد األخرى , وساعدوا يف اسقاطها
ألف  100,000واجهوا أكثر من , ألفا من اجلنود املتحمسني ولكن دون خربة قتالية 30,000بقوة , العجم لنصرة الدين

,, د إسقاط الدولة اإلسـالمية متدرب ومدعوم من قبل العامل كله وهذا العامل هو الذي صنع رؤساء وملوك العرب اجلدد بع
فماذ تريد من دول باعت دينها مـن أجـل   , وهذا القطب العاملي كان حيتل بعضا من بالد املسلمني كاملغرب العريب وغريها

مـن  , !الدنيا وسعت إىل تفكيك نفسها بنفسها أن تنتصر وهي قد خانت األمانة عندما مكنت اإلجنليز من املنطقة ألول األمر
باعها الذين تعاهدوا وتعاقدوا مع اإلجنليز وساعدوها باسم القومية النتنة والقبلية العربية اليت ال فائـدة منـها   , ؟باع فلسطني

فدخلوا حلرب مث استسلموا , "للعرب أرضه وللصهيوين أرضه, إا مسألة تقسيم فقط", وخضعوا ملصيدة الغرب الذي قال هلم
ال نلوم الكيان الصهيوين فيما جرى لفلسطني , ركوا فلسطني للصهاينة بكل بساطةلقرارات أسيادهم من الغرب مث انسحبوا وت

  .بل جيب أن نلوم أنفسنا أوال وأخريا فقد خالفنا شرع اهللا يف املقام األول
فال نتعـب أنفسـنا يف   , )قل ال يعلم الغيب إال اهللا(يقول اهللا تعاىل , ما هو مستقبل أهل فلسطني, والسؤال الثاين

إننا نؤمن بالواقع , ت والتحليالت دون الرتول إىل أرض الواقع وحماولة جماة ومقاومة من اغتصب األرض ولو باحلجارةالتفاها
سطينني سواء من هذا اجليل لما نؤكده هنا أن مجيع الف, واهللا سبحانه وتعاىل ال حيب من يكثر كالمه وتقل أفعال, وال نقبل به

وهذا , ادهم سيعودن إىل فلسطني ألن الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم قد بشرنا بذلكاملنكوب أو أحفادهم أو أحفاد أحف



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
441  

 

 War against Islam                                    441الحرب على اإلسالم                                                    
 

هي فلسطني احملتلـة ولـن تـزول    ) إسرائيل(ألن , من الوجود كأرض هي نظريات فاشلة) إسرائيل(يعين أن نظريات زوال 
لوضعية اليت نراها اليوم من جماعة يف الدول أما إذا قصدوا أن العرب سيدخلون حربا مع الكيان ذه ا, فلسطني إىل قيام الساعة

وعـدم  , العربية وفقدان املواطن ألمنه وسيادته وتغطرس احلكام وعدم إعطاء احلقوق كما ينبغي وانتشار الظلم وانعدام العدل
لشئ ال فاقد افلن تقوم هذه الدول وال الشعوب بأي شيئ ألن , االيثار وقبول حبدود املستعمر املستغرب الغريب حبجة الوطنية

ولكن اجلهاد حسب اإلستطاعة من , وجيب أن نتعامل مع هذا الواقع وال يعين ذلك اإلعتراف ا, واقع) إسرائيل(إن , يعطيه
ونسعى ملساندة كـل مـن   , أجل الدفاع عن أنفسنا ألننا يف حالة ضعف وعدم الرضوخ إلمالءام الباطلة كما يفعل احلكام

جيب أن نشعر كل من يعيش , اروخ جتاه املسغربني اجلدد الذين فرضوا أنفسهم يف أرض الواقعيرمي حبجارة أو رصاصة أو ص
أما من يريد منهم العيش معنا كما عاش بعضـهم  , وأنه مرفوض وال نريده كمحتل, يف أرض فلسطني احملتلة أنه غريب علينا

إن حق العودة هو أمر ال نقاش فيه ولكن , قبل مفنحن ن, منذ القرون املفضلة دون أن يسلب حقوقنا كما فعل هؤالء اجلدد
ليس ألمريكا وال الدول العربية التابعة , ال ننسى أن أرض اهللا واسعة وجيب أن نصرب وجناهد باالستطاعة إىل أن يأذن اهللا بذلك

  .مران إختالف كبريفيجب أن نؤمن بالواقع ولكن ال نستسلم له ويف األ, بل اهللا وحده سيأذن بذلك, هلا مفتاح حق العودة
أقول أن هذا الكيان قدر من اهللا وقد حصل وال أحد يقدر أن يزيلـه  , واملتعلق مبستقبل الكيان, أما السؤال الثالث

وما يطلب منا هو عدم قبول به واإلميان بسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم الذي بشـرنا أن يومـا مـا    , بليل أوضحاها إال اهللا
رر املسجد عندما ستعود اخلالفة الراشدة اليت ستلغي احلدود القبلية وتلغي القومية وتفعل اإلسـالم  سندخل البيت املقدس وحن

سـتزول قـوة بـين    , ومتهد لظهور املهدي عليه السالم مث املسيح عليه السالم وعندئذ سيستبشر أحفادنا بكل ما نقوله اليوم
نية اليت كانت سببا يف سقوط الدولة اإلسالمية املوحدة وقيـام  صهيون وتعود املسجد لنا عندما تزول مجيع هذه الدول الوط

حينها سندخل ونفتح القدس متاما , ستعود القدس عندما يكون لنا أمريا واحدا وجيش واحدا وإماما واحد, الكيان الصهيوين
ا مستمرة واازرة مل تنقطع وقد بني الشيخ أسامة حفظه اهللا يف رسالة صوتية مبناسبة ذكرى النكبة أ, كما فعل صالح الدين

  .ودعا مجيع املسلمني إىل مواصلة القتال واجلهاد حىت يفتح اهللا هلم وباهللا التوفيق
   

  عمليات ااهدين
  

استهدفت سيارة مفخخة السفارة الدمناريكية يف إسـالم  , م2008-6-2املوفق , هـ1429مجادي األوىل  28
والعملية مل تقصدهم بل قصدت واسـتهدفت  , نسأل اهللا أن يتقبلهم من الشهداء آباد ومل يقتل فيها سوى بعض الباكستانني

, مالسفارة الدمناركية الىت أعلنت بعض أبناءها برضى وسكوت من حكامها احلرب على نبينا حممد صـلى اهللا عليـه وسـل   
ب الكثري من الشباب رغم أننا ضإساءته للمسلمني وللرسول الكرمي وهذا يغ هو جتاهل الغرب عنوحقيقة ما جيري يف العامل 

إستخدام القوة والضرب والقتل ضد الكفار الذين يسبوننا أو يسبون ديانتنا أو نبينا ألن الرسول صـلى  التريث وعدم مبدأ مع 
 ,اهللا عليه وسلم قد سب وهو يف مكة وأهانه املنافقون يف املدينة بشىت األلفاظ ومل يلجأ إىل قتل هؤالء وإمنا واجههم بـالفكر 

ويعين أن السب , واهللا قد منعنا من سب آهلة الكفار ألال يسبوا آهلتنا , أما يف ميادين القتال فقد قاتلهم أشد القتال دون هوادة
فنحن لنا اهللا وهـو موالنـا وال   , ال ينبغي أن يكون الكفار يف أفضل مرتبة عندما خيص األمر التعامل مع آهلتهم, يرد بالسب

فعندما حيصل العكس بأن يسب الفكار إالهنا اهللا الواحد األحد أو نبينا ال نرد بالسب بل بالفكر ونبني , موىل للكفار احملاربني
كيف ضربت , ورمبا يستغرب القارئ من كالمي ويسأل, دون إستخدام القوة إال ملن استخدم القوة ضدنا, احلق ملن ال يعلمه
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فالذين جيهلون حقيقة احلرب اليت جتري بيننا وبـني  , والرد جاهز عندي, ؟لونناسبوا النيب ومل يقات االسفارة الدمناريكية وأبناءه
وهذا كالم فارغ فاإلسالم قد شوه من قبل الغرب وقبـل هـذه   , قالوا بأن العملية شوهت صورة املسلمني يف العامل, الناتو

عة اإلسالم قبل ظهور القاعدة وقبل مليون نسخة من الكتب اليت تشوه مس 50وعلماء الغرب يطبعون , العمليات بعدة سنوات
سنوات فقد اجتمعت الصحف الغربية  3وال ينسى هؤالء ما حصل قبل , فال جتاملوا أعداءنا بسبب هذه العملية, هذه العملية

و والسبب الرئيسي لقويل هذا ه, فال جمال للقول بأن العملية ضد السفارة تشوه مسعة اإلسالم, كلها لسب نبينا وتشويه مسعته
فقد سبوه منذ فترة وصربنا على ذلك مث عاودوا الكرة , فقط أننا يف حرب ضد الدمنارك وليس بسبب سب بعض أبناءها لنبينا

فهذه الدولة تشارك يف القتال يف , للرد على العدوان مشاركتها يف الناتو اليت حتاربنا يف أفغانستان بكل شراسةفجمعنا السب و
فمن باب الرد باملثل كما أمرنا , وية وهي تشارك يف صيد وإعتقال إخواننا يف كل مكان يف العاملأفغانستان وهلا إستخبارات ق
تشارك أمريكا يف احلرب تسب فيها الرسول الكرمي وهي بعد أن حذر الشيخ أسامة مجيع الدول اليت , اهللا حصلت هذه العملية

فنحن ال نفرق بني بيت ضربت يف وزيرستان من , الرد باملثل ضدنا يف أفغانستان أا ستكون أهداف شرعية لنا وهذا من باب
فكل , قبل الناتو وبني سفارة تابعة للناتو ضربت يف أي مكان من العامل فاحلرب عاملية كما قرر العدو فال حيددوا لنا حدودا هلا

كمـا أن  , اإلسالمية يف أفغانستانسفارات دول الناتو ومؤسساا السياسية والعسكرية واإلقتصادية أهدافا مشروعا للمقاومة 
فالسفارة ضربت بسـبب أن  , )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماعتدى عليكم(, املقاومة أصبحت هدفا رئيسية هلا

فجمعنا عصـفورين  , وزيارة على ذلك الستمرار االستهزاء بالنيب األكرم صلى اهللا عليه وسلمالدمنارك حتاربنا يف أفغانستان 
أن مثل هذه املشاكل تواجه بالفكر وهناك الكثري من الناس الذين يواجهون الغربيون بالوسـائل احلسـنة   ن حنعلم وحن, حبجر

فليعلم من يتكلم على ااهدين الذين يدافعون عن أنفسهم بضرب مصاحل هؤالء يف كـل  , )ادفع باليت هي أحسن السيئة(
ولسنا ممن يشـوه مسعـة   , ها ومن واجبنا حماربة هؤالء يف كل مكانمكان أن احلرب سجال وأننا حنارب يف أفغانستان وغري

  .يفعل ذلكمن الغرب حكام املسلمني واإلسالم بل 
  

  عملية جرئية
  

يف هذا اليوم من السنة كان عبد اهللا يوسف جيهز نفسه للمغادرة إىل جيبويت للمشاركة يف احلوار بينه وبني التحالف 
وما خفي على , يخ شريف الذي اختلف مع الشيخ حسن طاهر أويس خبصوص هذا األمرمن أجل حترير الصومال برئاسة الش

إا علميـة رمزيـة سياسـية    , فقد كان ااهدون خيططون لقتله قبل ركوبه الطائرة, عبداهللا يوسف ومن معه هو أمر عظيم
وقـد  , حاشيته من هذا الوضع الرديـئ قُصدت منها إظهار للعامل أن األمن قد انعدم يف مقديشو ومل يسلم الرئيس و, وجرئية

فتلك القوات , وما حصل له يعيبه ويعيب اجلهة احملتلة اليت حترسه, جنحت اخلطة فقد نقلت معظم وسائل اإلعالم تلك األخبار
أما عبد اهللا يوسف فقد جتاهل العملية عندما وصـل إىل  , ال تقدر على الرتول يف الشوارع بسبب خوفها من العبوات الناسفة

وقراره هـذا غـري   , املؤمتر يف جيبويت وبدال من ذلك حتدث عن عدم إخراج القوات احملتلة قبل جميئ قوات دولية لتحل حملها
ووجه زيناوي الذي عمل جبد واجتهاد يف قتل أبناء الصـومال   ههأن حيفظ ماء وج وأراد, و ال يريد القبول باهلزميةمفاجئ فه

وبينت أن الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم , أ احلوار يف األصل وحتدث كثريا عن هذاوحنن مع مبد, باان دون أن حياسب
  .أو القبول بشروط الكفار أو اإلستسالم, وال يعين ذلك التنازل عن احلقوق حاور كل أعداءه
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حركـة  أن ولكن ما يتغافل عنه املتحاورين واألمم املتحدة ومن معها هو , ما جيري يف الصومال واقع مفروض علينا
كما , هي القوة احلقيقية املسيطرة ملعظم احملافظات وجيب اإلعتراف بذلكو, واقع أخرواملقاومة بشكل عام الشباب ااهدين 

وهذا ليس كالما إستهالكيا فقبل ثالثة أيـام مـن   , نطلب من األمم املتحدة حماكمة القوات اإلثيوبية وقياداا على جرائمها
وهذا بعد ما أعلن رئيس الشرطة يف كينيـا  , يبويت حصلت عملية جريئة يف احلدود الكينية الصوماليةذهاب املتحاورين إىل ج

وحنن نعلم أن احلكومة الكينية اليت عاونت القوات احملتلة أثناء الغزو مل تتوقف عن إذالل وتضييق , حسني علي أن احلدود آمنة
ل يف أمورهم وهذا ما حصل عندما أوقفت قوات األمن الكينية سيارة وحتاول التدخ, اخلناق على مجيع الصومالني يف احلدود

وظنت أن ذلك سيمر دون عقاب , قادمة من غاريسا ومتجهة إىل قرية جنابوال احلدودية مع دوبلي واعتقلت بعض املهاجرين
وكان على اإلخـوة  , فيدناومثل هذه التصرفات ال ت ,لقد تعدت كينيا احلدود, ألن الشباب يف احلدود يتعاملون حبسن اجلوار

حتركت جمموعة مكونة من مـن  , لذا ومنذ اللحظة األوىل من اإلعتقال, التصرف بسرعة ألن ما حصل كان بأوامر أمريكية
وكانت قيادة الشرطة , كيولومترا وحاصروا مقر الشرطة 18أسدا من أسودنا إىل القرية الكينية اليت تبعد عن دوبلي بـ 50

فلـم  , قيادا الرسال سيارة الندروفر لكي تنقل املعتقلني إىل نريويب الامهم باإلرهاب وقبل أي دالئلالكينية قد اتصلت ب
تتأخر الصحافة املسمومة الصهيونية الكينية يف نشر اخلرب وقد تعجبنا عندما قرأنا يف االنترنت عناوين اجلرائد الكينية فقد كتبت 

تعـاملون مـع   ر أيها القارئ الكرمي كيف كـانوا ي فانظ, "هلجوم على مقر الشرطةإنقاذ عضو من القاعدة با"بعناوين كبرية 
ونشروا هذه الثقافة يف كـل  , فقد أثبتوا للعامل أن من أفرج عليه هو عضو بارز من القاعدة دون حماكمة أو دالئل, املسلمني
ذا الرجل الذي يقال أنه قـدم مـن   كيف تركوا مثل ه, كيف عرفوا أنه من القاعدة دون أي إستجواب وال حتقيق؟, مكان

ولكن ما نؤكده دائما هـو أن اإلعـالم   , هناك عدة أسئلة, كيف وكيف, ترتانيا دون نشر صوره يف مجيع وسائل اإلعالم؟
وهم مـن  وأمريكا  فالشباب املهاجرون جاءوا من بريطانيا, ة لإلسالمالكيين كان منحازا لألمريكان يف كل حتركام املعادي

وقد غضب األهايل عندما سعموا أن كينيا اعتقتلتهم لـذا حتركـت   , أرادوا الوصول إىل أهاليهم يف دوبليولية أصول صوما
وإذا أصبح , أما كوم مسلمون وإخوانا لنا يف الدين فهذا صحيح, وليس هلم دخل بالقاعدة كتنظيم, اموعات إىل إنقاذهم

عندما وصلت تلك السيارة احلكومية , فهذا شأم, القاعدة بنظرهم كل مسلم معارض للنظام الغريب األمريكي هو عضو من
شابا حياصرون املقر وتشابك اإلخوة مع الشرطة ومل يقتلوا أحدا بل جرح اثنان من الشـرطة   50فوجئت بأن هناك أكثر من 

وهذه , ت من اعتقاهلمواستوىل الشباب على املقر وأفرجوا عن مجيع األسرى ومن ضمنهم الشباب املهاجرون بأقل من ساعا
فهناك , تعترب عملية نوعية ألننا قد سئمنا من األسر وإرسالنا يف غواتنامو دون ذنب ودون أن يتححق العامل من جرائم أمريكا

فيجب أن نواجه أي خمططات ألسرنا وإفشاهلا قبل , باكستاين خمطوف بسبب سياسات أمريكا اإلجرامية 10,000أكثر من 
إن شبابنا هم القوة , ملية وانسحب الشباب ومعهم سيارة للشرطة ورجعوا إىل دوبلي ساملني واحلمد اهللاوقد جنحت الع, ذلك

, جندي وبتعاون مجيع القوى اإلسـالمية  8/10احلقيقة يف األرض وخيوضون املعارك اليومية ويقتلون اجلنود اإلثيوبني مبعدل 
أو رجال القبائل فاهلدف هو إخـراج احملتـل   خرى التابعة للمحاكم األاإلسالمية  ااهدين أو اجلبهاتسواء حركة الشباب 

يف  اإلخوة وحال الوصول إىلوقد شارك األخ يوسف الترتاين بقيادة العمليات يف الوسط بعد أن غادر عيسى الكيين , خاسرا
نصحه بعض اإلخوة بعدم  وقد, فقد طلبه األخ فهد الكيين لكي يذهب إلعطاء املعلومات عن الوضع يف الصومال, أفغانستان
وعلى كل حال لدينا معلومات بأن هناك شـاب ممـن   , بل إرسال أحد الشباب كما اتفقنا مع اإلخوة يف وزيرستان, السفر

ذه الورقة مع األمريكان وتساوم ية يف ممباسا قد اعتقل يف دولة جماورة وتلعب تلك احلكومة شارك يف عمليات ضرب الصهان
وعلى العموم فإن األمور مبشرة , بعض اجلهات اإلسالمية من أجل فك أسر األخوقد تدخلت , سياسية قضايا باألخ من أجل
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وهذا يعين أننا قد رجعنا بقوتنا من جديد إىل املناطق الوسط واجلنوب ونشاطنا , يف الصومال رغم خالف الشباب مع احملاكم
  .اهللا من ينصره وهللا عاقبة األمور وسوف ينصر, وكذلك مدينة كيسمايو, مركزة بالقرب من العاصمة

  

  احملاكمات التجميلية
  

ريكا يف حرـا  بعد تبين القاعدة العملية اإلستشهادية اليت استهدفت السفارة الدمناركية وهي الدولة اليت تشارك أم
ـ وأثناء وصول جنراالت أمريكا إىل إسالم آ, وأبناءها محلوا لواء سب وتشويه ديننا ضدنا يف أفغانستان م عميلـهم  يباد لتقي
أثناء كل هذه التحركـات  , وتقييم العمليات يف مناطق القبائل وحماولة زرع الفتنة يف صفوف أبناء األمة, وخادمهم مشرف

سنوات وتغيبهم ألكثر من  5م كنا يف موعد عاملي فريد من نوعه فبعد اإلعتقال الذي دام أكثر من 2008-6-5ويف تاريخ 
نقلهم وسجنهم ألكثر من سنتني يف غواتنامو قررت السلطات األمريكية الظاملة حماكمة جنومنـا  سنوات يف سجون سرية و 3

والتهم تتراوح بني التخطيط لتلك العمليات وخطف , وأبطالنا األجالء الذين شاركوا يف التخطيط لغزوات واشنطن ومنهاتن
وهذه األخرية هي , س واالنتماء إىل القاعدة كمنظمةواملشاركة يف عمليات ضرب الصهاينة يف تون" بريل"الصحفي األمريكي 

فهناك شـباب  , وهذا حتقري حلرية التفكري, األهم لدى األمريكان فمجرد أن حيمل املرأ فكر القاعدة يكفي أن يسجن أو يعدم
ة ووديـع  فال ننسى قضية حممد عـود , ولكنهم حكموا, كثر حيملون فكر القاعدة ومل يعملوا أي عملية ضد أمريكا وغريها

وألكن صرحيا خبصـوص هـذه   , احلاج وأبو هاجر العراقي وغريهم فقد حكموا باملؤبد رد كوم أعضاء يف القاعدة فقط
فهـم مـن   . فهي ال تعنينا يف شيئ فحىت لو برأم احملكمة فلن يترك هؤالء وال ننتظر من أي حمكمة لتدافع عنـهم , احملاكمة

وما جيلهـه  , نفوا ذلك بل أقروا ألم الرجال ويتحملون عواقب اجلهاد يف سبيل اهللاومل ي 9-11خططوا فعال للهجمات يف 
فقد أرادت إدارة بوش أن تعطي فرصة للمرشح اجلمهـوري مـاكني ـذه    , الناس أن احملاكمة هي سياسية بالدرجة األوىل

ولن تـتمكن أن حمكمـة مـن    , ثناء اإلعتقالوما نقوله للعامل أن هؤالء اإلخوة قد عذبوا كثريا أ, احملاكمة ويف هذا التوقيت
إسترداد حقوقهم البشرية فقد فعل فيهم األفاعيل ونسأل اهللا أن يصربهم ويفتح هلم يف هذا اليوم بشهادة يف سبيله عاجال غري 

وما يضحكنا يف هذه احملاكمات هي الطريقة اإلزدواجية اجلنونية لدى إدارة بوش فمن جهـة حتـاكمهم يف حمـاكم    , آجل
فهي مـن قـاموس بـوش    , وال ندري ما معىن هذه الكلمة, "بل أعداء مقاتلني", سكرية رغم قوهلا بأم ليسوا عسكرينيع

ومن جهة أخرى تناقض , ألال يعطوا حقوق األسرى املضمون هلم لدى القانون الدويل, وأعوانه الذين ينتهكون قوانني جينفا
, فو من تسميتها حماكم فهي ال تستحق هذه التسمية فهي مهزلة وجتميلـة ذلك فتحاكم مدنيني يف حماكم عسكرية وأرجو الع

واملكان نفسه وكر لإلرهاب واإلجرام والتفلت من القانون الدويل وعدم اإلعتراف بأحقية احملاربني الذين أسروا يف سـاحات  
أ يف أبشع البقع اليت تقـع فيهـا   كيف مبحكمة عادلة أن تنش, لقد شيدت احملكمة مباليني الدورالرات يف غوانتنامو, احلرب

وليست هلا مثيال من قبل فالتجهيزات التكلنولوجية واألمنية يف تلك القاعات جتاوزت تكاليف جتهيـز  , االنتهاكات اليومية؟
وهو من مواليـد السـعودية وميـين    ) وليد بن عطاش(وكل هذا من أجل خالد حممد وخالد اجلدوي , تلك احملاكم اجلديدة

وهو معاق فقد بترت قدمـه  , م1998ذكرته سابقا فهو من كان يستقبل إتصاالتنا يف الباكستان أثناء عمليات  اجلنسية وقد
, نـيجريي أصل من ااوسوي يبة واألخ السعودي مصطفى أمحد اهلومعهما رمزي بن الش, يف سبيل اهللا أثناء معارك أفغانستان

, لك األخ الباستكاين عمار البلوشي وهو مهندس من الدرجة األوىلوكذ, كنا جنهزه دائما الحضار األموال للشيخ من اخلليج
ختيل أخ القارئ كيف تلعب هـذه اإلدارة بعقـول النـاس فـاإلخوة     , مليون دوالر 14وشيدت احملكمة اهلزلية بأكثر من 
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وأطفال دارفـور  , الفلماذا تشيد حمكمة ذه املبالغ الطائلة من أجل أربعة رج, سيدخلون القاعات وهم مكبلني ودون إرادة
من دفع تلك املبالغ؟ األمر , والسؤال املناسب هو, إا السياسة النفاقية اليت تعودنا عليها يف زمننا, كما يقولون ميوتون جوعا؟

واضح فهو الشعب األمريكي الذي استيقظ من نومه وعرف حقيقة إدارته يف ادعاءته الكاذبة خبصوص ما يسمى باحلرب على 
د استقال أكثر من جنرال من هذه احملاكمات السورية اليت ال فائدة هلا إال لتعزيز سلطة بوش واجلمهـوريني يف  وق, اإلرهاب

وقد أظهر هؤالء ما كنا نقوله بأم لن يقبلوا مبحاكمة الكفار هلم وكأن قوانني الكفار املعتدين لنا هي أفضل , البيت األبيض
د أمر احملكمة واحملامي الذي عني له وهذا أمر مألوف لدي شبابنا فنحن ال نقبـل  وقد رفض خالد حمم, من شريعتنا اإلسالمية
وال ميكن أن يكـون السـجان هـو    , وقبول شرعية بوش كقبول اازر اليت يرتكبها يف كل مكان, إال أن حناكم بشرع اهللا

كم يف يوم من األيام أو وجدت لتبقـى إىل  فاحملاكمة هي عبارة عن لعبة جديدة من هذه اإلدارة اليت تظن أا لن حتا, القاضي
أين هي؟ إننا واهللا مؤمنـون بـأن اهللا   , األبد ومل يلتفتوا إىل عاد ومثود ومدين وقوم فرعون واألمرباطوريات اليت كانت قبلهم

ة كـثرية وخطـري  فعندما قال له القاضي أن هناك قضايا , وقد تعجب الصحفيون من خالد, سريجع حقنا يف القريب العاجل
وقد أربك اجلميع يف , "إننا طلبنا الشهادة يف عهد الروس ونأمل أن جندها هنا"أجابه األخ األسد بكل ثقة  وستؤدي إىل إعدام

أما األخ رمزي , "إن العملية كلها غري حكيمة"أما األخ علي عبد العزير املكىن بأيب عمار البلوشي فقد قال للقاضي , اجللسة
وأمر القاضـي   , ة عليهم عندما أخرب اجلميع أنه يعذب إلجباره على تناول أدوية ال يعرف عنها شيئابن الشيبة فقد قلب املسأل
مث , وأسأل اهللا أن ينتقم من مشرف وأعوانه الذين اعتقلوا هؤالء اإلخوة وسلموهم لألمريكـان , اهلزيل بأن تؤجل حماكمتهم

فسلطات مشرف هي من اعتقلـت  , كيف جنمع بني األمرين؟, كستانحتاول إدارته اليوم النفي أن قادة القاعدة يف مناطق البا
فيكف تنفي وجود قيادات القاعدة فيها وهي اليت فتحـت  , وسلمت بعضهم لألمريكان, شابا يف الباكستان 10,000أكثر 

نعتـرف باحلـدود   إننا ال ننفي وال نؤكد ألن أرض اهللا واسعة وميكننا أن نعيش يف أي دولة ألننا ال , هذا الباب لألمركيان
د اإلعتبار لرجال ونساء وأطفـال املسـلمني الـذين    اهللا سينتقم من مشرف وأعوانه ويعيولكن , املرسومة لنا من قبل الغرب

وأما القادة الشرعيني , وليعلم اجلميع أن قادتنا األمنيني خبري وهم يف إيران وال خنفي ذلك, سجنوا وغيبوا واعتقلوا تانا وزورا
أسامة بن الدن فهم يف داخل أفغانستان ويقاتلون ضد األمريكان جنبا على جنب مع إخوم األفغان وليسوا يف  أمثال الشيخ

  .ونسأل اهللا أن يفرج كرب إخوننا يف السجون آمني, مناطق القبائل كما تزعم اإلدارة األمريكية الكاذبة
لطة عبداهللا برعاية اجلناة وأقصد هنـا  تواصلت التحالف من أجل حترير الصومال مع س, م2008-6-9يف تاريخ 

األمم املتحدة اليت سكتت عن دخول القوات اإلثيوبية إىل أرض الصومال وسكتت عن جرائمها الشنيعة ومع ذلك أراد بعض 
للشعب  إخواننا املمثلني من قبل الشيخ شريف أن يربهنوا للعامل أم يتبعون مجيع السبل مبا فيها احلوار من أجل ختفيف املعاناة

رغم أن رجال التحالف قد اختلفوا فيما بينهم خبصوص اجللوس مع سطلة عبداهللا يوسف والتحاور كما اختلفـوا  , الصومايل
وال أشك أن مفعول هذه االتفاقية لن تستمر بسبب وجود القوات اإلثيوبية على األرض وهي الـيت  , خبصوص بنود اإلتفاقية

وللمعلومة فإن الشيخ حسن طاهر قـد رفـض   , بقاء حبجة أن املسلحني أفسدوا اإلتفاقيةتستفز املواطنني يوميا لتجد مربر لل
وهناك شبابنا الذين يقاتلون يف , االتفاقية كما أن جناح الشيخ حسن تركي ليست مهتمة بالتحالف أو باجللوس مع أي جهة

فلنا خربة مع هذه املنظمة فعندما يقترب , املشاريع امليدان وال يهتمون خبزعبالت األمريكان واألمم املتحدة اليت تستهدفنا ذه
,  البوسـنة لقد شهدنا ذلـك يف , النصر أو حل ألي مشكلة إسالمية تتدخل بسرعة لصاحل اجلهات اليت قد جنت ضد األمة

, صـومالية -صوماليةعلى قبول أي إتفاقية  قد أوصيت قادة حركة الشبابوأبني موقفي من هذه القضية ف, ودارفور وغريها
بشرط أن يكون الشعب الصومايل املمثل من قبل احملاكم اإلسالمية سواء الـذين يف  , وبعيدا عن عبداهللا يوسف وكالبه احملتلة

, لكـي خنفـف عنـه معاناتـه    , هؤالء على األمر ةافقمو, وهم أهل احلل والعقد من مشاخينا أرترييا أو جيبويت أو الصومال
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إا لعبة كبرية ونسـأل اهللا أن  , لقوات اإلثيوبية وهي خاسرة ومفضوحة إن شاء اهللاوسنواصل املقاومة دون شك حىت خترج ا
  .يصلح ذات بني الصومالني وجيمع مشل اإلخوة كما كانوا يف عهد احملاكم اإلسالمية

  

  الرد املثايل للتجاوزات
  

, ومال ال تكفينام كنا على موعد مع جمزرة أخرى يف أفغانستان وكأن ما جيري يف فلسطني والص11-6-2008
وعندما كانت أوروبا تفرح بكأس أممها وكارزاي يشحت لدى رؤساءها فوجئ اجلميع بعمليات إجرامية جبانة وغري إنسانية 

فقد وقعت يف الليل وكانت مفاجئـة  , "إبراهيم كريز"إنين أحتدث عن الغارة اليت وقعت يف قرية , ظهرت فيه اخلوف واجلنب
ا معينا بل قتلت تلك القوات األمريكية اجلبانة كل من يتحرك يف القرية واستخدمت القصف للمواطنني ومل تستهدف شخص

أمريكا من جديـد بقتلـها    لقد برهنت, ان وبسرعة ألال تكتشفالوحشي مث اهلجوم الربي باالنزال مث  الذوا بالفرار كالفري
مدنيا ال صلة  36لقد قتل أكثر من , ا ال تكترث باملدنينيأ لألبرياء والنساء واألطفال يف قرية نائية وحدودية مع الباكستان

رغم أن أهل القرية أكـدوا  , ومع ذلك أسرع اإلعالم النفاقي الغريب للتحدث عن مقتل مسلحني, هلم ال بالقاعدة وال بطالبان
وال متييز بني  ويبدو أن محى اإلرهاب قد أصاب واشنطن وأصبحت ال تعرف, للجميع بعد وجود أي مسلح يف تلك املناطق

إن اهلدف كان رجالن ممن "فعندما سئل عن العملية أجاب , املتحدث الرمسي للقوات الصليبية عجيبرد كان , املقاتل واملدين
لقنص أو بارسال السي آي إيه اليت تتقن التمثيل يف هوليوود ملاذا مل يتم قتل هؤالء با, والسؤال املطروح, "يتقنون زرع القنابل

إا تلك املربارات الفارغة اليت ال تقنـع  , مث فشلوا يف الوصول إليهما؟, كيف عرفوا اما يف القرية, احلرب احلقيقيةوال جتيد 
لقد تزامنت هذه ازرة مع جمازرة أخرى لقرية باكستانية داخل مناطق القبائل اليت أصـبحت هـدفا   , أي عاقل مهما فعلوا
العسكرية األمريكية مواقع عسكرية تابعة للجيش الباكستاين املتعاون معهـا فيمـا    فقد هامجت الطائرات, رئيسيا لألمريكان

لقد هومجت منطقة مهمند وقعت الصواريخ فيهـا وقتلـت   , يسمى باحلرب على اإلرهاب ورغم ذلك مل تشفع هلم تعاوم
ولنفترض أن األمـر  , غانستان والباكستانمث جترأوا لكي يربروا جرميتهم بالقول بأن املنطقة متنازعة بني أف, العشرات بدم بارد

وقد عاشوا فيها منـذ أمـد   , ملاذا تتدخل أمريكا يف قتل أناس يتواجدون يف هذه املنطقة املتنازعة عليها كما يزعمون, كذلك
وال  وحبجة مقاتلة اإلرهـاب , إا السياسة اخلبيثة اليت تتدخل بشؤون العامل دون إحترام أي جهة, بعيد دون أي توطر يذكر

  .ندري من هو اإلرهايب احلقيقي؟ هل من يقتل املدنيني بدم بارد هو صاحب الفضيلة واحلرية؟
هناك أسرار ال يعرفه الشخص العادي وسأذكر بعضا منها لكي يعلم القارئ حقيقة احلملة األمريكية اجلنونية ملناطق 

ضرب تلك املناطق يف هذه املرحلة بالذات والتهديد بالدخول  ما األمر الذي دعا أمريكا إىل مواصلة, القبائل يف األونة األخرية
أما الدافع , هل فعال الشيخ فيها؟ اجلواب ال وهذا من أكاذيبهم, إليها إن مل تفعل القوات الباكستانية شيئا ضد رجال القبائل؟

-حربية جديدة من النوع شـينوك احلقيقي هلذه الضربات والعمليات املتواصلة فهو فقدان القوات األمريكية لثالث مقاتالت 
لقد استولت اإلخوة علـى  , يف عملية نوعية مل تسبق ألي دولة يف العامل ناهيك عن مجاعة أن تنفذ مثلها, وكوبرا-بالك هوك

وقد , تلك الكنوز احلربية العجيبة وختشى الواليات املتحدة بأن يتمكن الشباب من بيعها ألعداءها أو للمخابرات الباكستانية
فوقعت يف يد ااهدين بعد , ت هذه املروحيات اجلديدة بشحمها وكانت يف طريقها إىل مناقط القتال داخل أفغانستانشحن

فلـيس  , وهذا تقدم وإجناز عظيم نفتخر ا, كما عنموا سيارات مهر حربية جديدة, تلقيهم معلومات استخبارتية سرية عنها
أنظر كيف استطاعت مجاعات إسالمية بأن تسبب املشاكل ألقوى دولة , إيه من السهل إختراق القوات األمريكية والسي آي
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أما مسألة اإلرهاب األمريكي يف املنطقة فأمر عجيب وباملناسبة فقد كان الرئيس األمريكي , فأين الدول العربية إذاً؟, يف العامل
سبيل الديبلوماسـية يف مسـألة    سلكاد به الزمن ليزور أوروبا كزيارة أخرية لوالية مليئة بالدماء واحلروب وقد أكد أنه لو ع

سـواء كـان   , العراق وهذه إشارة إىل فشله يف مجيع سياساته اخلارجية وسيفشلون يف يف املستقبل إن اتبعوا سياسة احلروب
ظهـر  وكل هجوم على مدين يف أي مكان من العامل يكسبنا شـعبية وي , ا لناظره قريبوإن غد, باما أو ماكني يف الرئاسةأو

حقيقة ما نقوله خبصوص هؤالء األعداء الذين يتسترون باسم احلرية ويساندهم يف ذلك أنظمة مسيت باملعتدلة وهـي أقـبح   
األنظمة يف أمتنا فهي اليت تتستر على جرائم الصهاينة وتسكت عما جيري لألمة اإلسالمية وتساعد العدو يف حصارها ضـد  

وال خيفى أن عدد املسلمني الذين يدعون , "ملظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجابواتق دعوة ا"وصدق رسول اهللا , املسلمني
والنتائج على أرض , اهللا كل يوم ويسجدون له ويسألونه أن ينتقم من أمريكا وحلفاءها املعتدين على بالدنا ال حيصى وال يعد

ي تصارع من أجل البقـاء فالفيضـانات واألعاصـري    فهذه أمريكا منذ بداية السنة وه, الواقع واضحة ملن يؤمن باهللا وقدرته
ميوت الناس يوميا ذه القوة اإلالهية وال تتراجع أمريكا عن ظلمهـا  , والرياح وجنود اهللا اهولني يضربون هذه الدولة بقوة

ماليني من البشر  5أما إثيوبيا اليت تعذب الصومالني قد نسيت أن اهللا قد أرسل إىل ديارها وباء اجلوع ويهدد , ضد الشعوب
وهللا جنود السموات واألرض وال يعرفهم , ولن يفهم زيناوي أن سبب كل هذه املصائب هو ظلمه للشعب الصومايل, باملوت

ومن عاد يل وليا فقد أذنتـه  "فاهللا قد تكفل بنصر املظلوم , إال هو سبحانه وتعاىل وكل ما جيري هلذه الدول هي معارك خفية
  ".باحلرب

  
  هارقندعمليات 
  

م شهدنا عمليات نوعية من قبل إخوننا ااهدين يف أفغانستنا فقد اسـتطاعوا دخـول   2008-6-14يف تاريخ 
وهذا بعد العمليات الناجحة اليت نفذت على السجن الكبري , قرى جماورة 10منطقة آرغندب اجلميلة وسيطروا على أكثر من 

وهـذا  , ومت ختريب سجن ساربوزا بالكامل, ظمهم من ااهدينسجني مع 1000وأفرج عن أكثر من , قبل بضعة أيام فقط
, وقد عملوا مثل هذه العمليات قبل سنة وانسحبوا من القرى, يعين أن اإلخوة هم من خيتارون ساعة املعركة واملكان والزمان

قوات الناتو وتشتيت جمهوداته يف كما أا التكتيكات اجلديدية لإليقاع ب, ال ننسى أن قرية املال حممد عمر تقع يف هذه املنطقة
الذي أوصانا ا " فك العاين"وبالذات يف هذه عمليات , فقد بني إخواننا يف حركة طالبنا بأم فنانون يف التخطيط, أفغانستان

ستخدام قاموا بعمليتهم الكبرية با, فقد هامجوا مركز صغري للشرطة وعندما اجتهت األنظار هلناك, الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ليس كما يظنه جنود اإلحـتالل  , كما أننا يف الصيف والصيف لدينا يعين الشهادة, سيارات مفخخة وهجوم سريع وخاطف

, وقد أوضحت احلركة أا تنـاور , بل جهاد ونية, ليس هنا لعب يف قندهار, أنه يعين غلق املدارس والبدأ بالسياحة واللعب
م على منطقة آرغاندايب استطاع ااهدون يف هلمند يف مفاجئة العدو وعمل عمليـة  فعندما كان اجلميع حيشد احلشود للهجو

كما أن أسود باكتيا وباكتيكا متكنـوا  , من قوات الناتو وفيها أول جمندة غربية تسقط يف تلك املنطقة 4وقتل , أخرى خاطفة
لقد قررت فرنسا زيادة قواـا  , ا يتصوره العدومن قتل جنود أمريكان يف نفس اليوم ليعلم اجلميع أن طالبان أكثر تنظيما مم

وجتاهال أن عدد القوات احلمراء السوفيتية كانت أكثر مبرتني من قوات الناتو ومل تقدر علـى  , هناك كما فعلت بريطانيا ذلك
رغنداب بسبب عدم إننا سنشهد جمرزة جديدة يف قرى آ, قهر إرادة أحفاد اإلمام الغزنوي والفاريايب وأبناء اهلندكوش األبطال

لذا طالبت حركة طالبان مسبقا من األهايل املغادرة لكي حتفظ ممتلكـام  , معرفة العدو والتفريق بني ااهدين وأهل املنطقة
ويف نفس الوقت تتهم دول أفريقيا , ألن الناتو تقصد يف قصفها مجيع املدنيني دون أي متييز أبدا, وهذا كرم كبري وفهم للدين
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واجلدير بالذكر يف هذه املناسـبة  , ا ال تراعي حقوق الناس وهذا من نفاق الغرب الذي ال يفهمنا ولن يفهمنا أبداوغريها بأ
الطيبة هو قبول العدو الصهيوين يف نفس التاريخ باهلدنة اليت قدمها محاس وهذا انتصار عظيم للشعب الفلسطيين الذي مل يقدر 

ريق املفاوضات وها هي اليوم محاس تربهن للعامل أن السالح يفـاوض السـالح   على أخذ أي حق أو باطل من العدو عن ط
ولكن خنشى أن تلجأ اموعات التخريبية العلمانية اليت ستستغل هذا األمر لكي , ورضخت الدولة الصهيونية ملطالب املسلمني

عن فتح الـيت حتكـم الضـفعة وفيهـا     وال أدري ملاذا ال تقول هذه احلركات نفس الكالم , تظهر أن محاس تركت املقاومة
وحنن مع الصلح يف كل شيء ألن ديننا يدع , اعتداءات يومية من جنود اإلحتالل وال تتحرك إدارة فتح لعمل أي شيئ ضدها

هذا أمـر إالهـي   , )وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا. (إىل ذلك ويدع إىل السلم قبل احلرب يف كل األحوال
ولكي تغطي أمريكا على فشلها والضربات املتتالية جلأت إىل اإلعالم الصهيوين ليفربك مقتل الشـيخ  , البشر وليس من كالم

فقد أذاعت شبك سي يب إيس األمريكيـة  , أمين الظواهري لكي تغطي على فشلها وتؤكد للناس أنه موجود يف مناطق القبائل
م يطلب طبيبا عاجال ملعاجلة الشيخ أمين بعد القصـف  2008-6-28أا اعترضت رسالة صوتية لبيت اهللا حمسود يف تاريخ 

وهذا من اهلراء كيف حملسود أن جيري مثل تلك املكاملة ويفوه باسم الشـيخ  , العشوائي اليت استهدفت املدنيني يف وزيرستان
ااهدين طرق أمنيـة   أليس لدى, أمين مباشرة وهو يعلم أن كل أجهزة اإلتصاالت من تلك املناطق مرصودة من قبل األعداء

وقـد  , إا السياسات اليت ختفي احلقائق لكي تربر أمريكا جمازرها, أليس هناك أشخاص مكلفون باالتصاالت؟, لألتصاالت
  .شهدنا ما فعلوه يف كيامبوين مث إعالم أم قد قتلوين يف تلك الغارات

  

  العامل فشل زعماء
  

وهذا التاريخ له عالقة ببلدي فقد نالت جزر , سجد األمحر العظيمذكرى أحداث امل, م2008-7-6إننا يف تاريخ 
كما بقيت جزر , وبقيت تابعة هلا سياسية وإقتصادية, م1975القمر اإلستقالل الظاهري عن فرنسا يف هذا التاريخ من سنة 

االنتخابات اليت جـرت يف  مل تكن أوضاع البلد سيء بعد , احلبيبة وإىل يومنا هذا حتت اإلستعمار الفرنسي) ماوري(مايوت 
أما خبصوص االنفصاليني فقد عفت عنهم دولة فرنسا احملتلة بكل , جزيرة أجنوان وفاز ا مرشح السلطة السيد موسى الطيب

هل نسي هؤالء أن القضاء القمري احلديث لعبة يف جيـب  , وقاحة وزعمت أم سيعدمون إذا حكمت هلم القضاء القمري
أما يف الباكستان فقد اجتمع اآلالف لتذكري العامل الفاشل مبصائب املسلمني وما يسمى باحلرب على , ملن يضحكون؟, فرنسا؟

ويغضون أبصارهم مبا , الذين يدعمون الديكتاتورية من أجل مصاحل دوهلم, اإلرهاب واستراتيجية قادة الدول الثمان الفاشلني
وبسبب هذه السياسات النفاقية والقمع وقتـل األبريـاء   , وي ودارفورتفعله إثيوبيا يف الصومال وغريها مث يتحدثون عن زميباب

وقد شهدنا يف هذا اليوم العاملي أثناء وجود أولئك القادة الثمان يف اليابان أحداث , دون وجه حق لن يتحقق السالم يف العامل
يف  ومل يتحدث أحدا ذه اازر, اففمدنيا يف إقليم ننغارها يف جمالس عرس وز 12مأساوية يف أفغانستان فقد قتل أكثر من 

وال أدري كيف ال ينتبه هؤالء , ستان اجلبليةمدين بريئ يف منطقة نور 47ثر من اجتماعام كما قتلوا قبل أسبوع من اآلن أك
فسـهم  ملاذا ال يسألون أن, تكون هناك إنفجارات وغضب شعيب يف كل الدنيا, القادة أم كلما اجتمعوا ليتحدثوا عن العامل

, مل يتقدموا منذ عدة عشرات من اللقاءات يف أي شـيئ , هل سياستهم الرأمسالية الربوية جنحت أم فاشلت؟, السؤال الوجيه
ويف احلقيقة ما يهمهم تقدم دوهلم واالستمرار يف السياسات , وما جييدونه هو إطالق العود والتحدث عن أفريقيا يف كل سنة

كانوا قد وعدوا بأكثر مـن  , لكي يهيمنوا على العامل, تخويفهم باستخدام مصطلح اإلرهابالتفوقية وإبقاء الشعوب عاجزة ب
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ما نريده , أما قمة اليوم فقد وعدوا مبليار إلصالح الزراعة ولن يوفوا بوعودهم أبدا, مليار دوالرا ألفريقيا يف قمم سابقة 50
تنجح سياستهم القمعية وثبت أن مشروع ما يسمى باحلرب على  مل, أن يتركنا هؤالء وشأننا واهللا هو الرزاق ذو القوت املتني

وبالعكس ازدادت احلركـات  , كما أن املدة اليت حددها بوش قد مرت بسرعة الربق دون أي تقدم يذكر, اإلرهاب قد فشل
  .والعامل اليوم أصبح أقل أمنا مما كان قبل إعالن هذه احلرب الفاشلة, اجلهادية والتحررية يف العامل

هذا التاريخ بالذات هو تاريخ ذكرى أحداث املسجد األمحر الدموية وإحياء أيام الشهداء وعلى رأسهم الشـيخ   يف
عبد الرشيد غازي رمحه اهللا وتقبله من الشهداء فقد قتل عزيزا كرميا داخل بيت اهللا وهو يذكراهللا عز وجل وال نزكي على اهللا 

رزق وُيستقبل من قبل هذه الدول اليت ال تفهمنا أبدا ومن جانبنا لن نقبـل  وكان اجلاين هو الرئيس مشرف وهو حي ي, أحدا
كنت قد ذكرت بأن أحداث املسجد لن متر دون عقاب أبدا وسوف , منها أي صرف حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني

وهكذا وأثنـاء اجتمـاع املئـات    , فلن ينسى أبناء الشهداء الذين بلغ عددهم املئات يف تلك العملية اجلبانة اليت قادها مشر
شرطيا  15شهدت املنطقة انفجار قوي هز نقطة تفتيش للشرطة مشرف وقتل يف العملية أكثر من , الحياء الذكرى املأساوي

, فقد شتت الشعب ورسخ العنـف , من جنود مشرف وأعوانه وهو من سيسأل أمام اهللا عن تدهور األوضاع يف الباكستان
والعجيب أن نفس املستشفى الذي استقبل املئات من الشهداء يف تـاريخ  , زموا على االنتقام من أفعالهوهكذا يواجه شباب ع

إننا ضد أي , جنود مشرف الذين شاركوا يف قتل املئات السنة املاضية 2008-7-6م قد استقبل يف تاريخ 10-7-2007
لذا ال أظـن أن  , يظهروا أفكارهم حول تطبيق الشريعة اقتتال بني املسلمني ولكن مل يترك األعداء أي فرصة للمجاهدين لكي

فاإلخوة ال يفرقون فيما جيري يف أفغانستان من قتل لألبرياء وما جيري , هذه املواجهات ستنتهي قريبا بل ستسمر إىل أمد بعيد
فمادم احلرب علـى  , نا ذلكإن العدو أراد أن حيدد لنا أرض املعركة ولكننا رفض, يف مناطق القبائل أو ما جيري يف إسالم آباد

وستحصل يف كل مكان حسب إمكانية ااهـدين  , كذلك ستكون االنفجارات اليت تستهدف العدو عاملية, اإلرهاب عاملية
ولكي أربط ما جيري يف إسالم آباد وما حيصل يف أفغانستان لن أنسى أن أذكر أن يف يف اليوم التايل مـن  , وشرعية األهداف

وكانت كشمري احملتلة تشهد مظاهرات مجـة  , محر وقع إنفجار كبري وقوي استهدف السفارة اهلندوسيةالذكرى املسجد األ
كما أننا نشهد تطـورا سـلبيا بـني    , بسبب حرق هؤالء اهلندوس مسجدا للمسلمني وجاء الرد بتفجري سفارم يف كابل

اليت مل تتحسن منذ وقوف الباكسـتان  , ستانية األفغانيةالعالقات اإلسالمية فاهلندوس دخلوا يف اخلط لكي خيربوا العالقة الباك
ومل تنتهي األحداث هنا فكل أحداث هذه املنطقة مترابطـة فقـد شـهدت    , م1992مع األحزاب بعد سقوط كابل سنة 

نعلم  وحنن, كراتشي يف نفس اليوم إنفجارات صغرية يف املناطق اليت يسكنها البوشتون لكي تبدو األمور وكأا اقتتال طائفي
وال عجب , جيدا الصراع احلقيقي بني االستخبارات الباكستانية واهلندية وتسخدم اجلماعات القبلية والطائفية يف هذا الصراع

فاملخابرات يف كال الدولتني تقدر على زرع القنابل املؤقتة الرباك , أن نشهد تفجريات جديدة يف العواصم اهلندية عما قريب
أ ما حصل عندنا يف الصومال أثناء اجتماع قادة الثمان يف اليابان هـو  . لكي تتعاطف الشعب معهااملواطنني وكسب العقول 

, )خمتار غـابو (أمر ملفت للنظر فقد استطاع أسود احلق من شباب حركة ااهدين فرع الراحاوين بقيادة األخ أبو منصور 
دينة بيداوا واالستيالء على مطارها والقصر الرئاسـي  وقد متكنت يف خطوة جريئة ومدروسة من دخول م, بقيادة اموعات

وهذا مؤشر جديد , وهذا حتدي مباشر للمحتلني وأذنام الذين فشلوا يف جلب االستقرار ألهل الصومال منذ احتالهلم للبالد
, كان مـن العـامل  فمنذ إعالم احلرب على ما يسمى باإلرهاب ازدادت التفجريات اليومية يف كل م, أن قادة العامل فاشلون

هجوم على القنصلية األمريكية يف استنبول كما شهدنا اتفاق نصب حمطات الردارات املضادة للصواريخ  9وشهدنا يف تاريخ 
ومل ترضى روسيا ذه التطورات وسارعت جهات إىل التحدث عن عودة احلـرب  , يف مجهورية تشيكيا بني أمريكا واألخرية

إننا سنشـهد  , فاألنباء تتحدث عن عزم روسيا إعادة نشر صوارخيها يف كوبا ومل تنفي كوبا اخلرب, الباردة بني روسيا وأمريكا
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يف نفس أيام قمة الثمان يف اليابان  عملت إيران مناورات صـاروخية للتـذكري   , تطورات كثرية يف اية العقد األول لأللفية
فغانستان قد محيت ألن عدد اجلنود املقتولني يف هذا الشهر الكرمي كما أن العدو األمريكي تيقن أن املعركة يف أ, العدو بقوا

وهذا مؤشر جيـد بـأن اجلهـاد    , كما أن املهاجرين بدأوا بالذهاب إىل أفغانستان لنصرة إخوام, العراقيف أكثر ممن قتلوا 
ويف اجلهة املقابل يتكاعس , لعراقومبادرة من املسلمني لكي جيهزوا أنفسهم للمرحلة ما بعد هزمية أمريكا يف ا, سيستمر هناك

  .الربيطانيني من الذهاب إىل اجليش واخلدمة خلوفهم من املوت واحلمد اهللا الذي يرينا النصر قبل املوت
  

عملية داي يبر  
  

درايِ يب هي قرية صغرية يف والية كونر مبحافظة نورستان وقد دخلت يف قاموس العامل من أوسع أبواا بعـد أن  
فلم متر على جرمية قتل املدنيني , لية نوعية مل تسبق أن شهدت أفغانستان أو القوات احملتلة مثلها يف احلرب اجلديدةشهدت عم

فقد عملوا عملية نوعية جدا واستطاعوا من مباغتة العدو , يف كونر أكثر من أسبوع حىت متكن ااهدون من االنتقام للشهداء
تلوا العشرات وتركوا اجلرحى ومل تكن القوات األمريكية اليت حاولت تضليل اإلعـالم  يف احدى قواعده اجلديدة يف كونر وق

وهذه النوعية مـن  , بأا تقوم بعمليات استباقية ضد ااهدين من إمتام هذه الكلمات حىت فوجئت بالضربات يف عقر مقراا
أمثال األخ القائد خالد , بالتكتيكات احلربية احلديثة العلميات يقودها إخوننا املهاجرون القدماء الذين حاربوا لروس ويعملون

م من إمتـام العمليـة دون أن   2008-7-13وتعجب العدو كيف استطاع ااهدون يف تاريخ , احلبيب املصري وإخوانه
سـية  واحلمد هللا الذي مكن إخواننا من هذه الضـربات القا , تستطيع القوات التجسسية واجلوية من التدخل النقاذ إخوام

فهو ال يدري , والنوعية وقد شهد العدو بذلك وبدأوا يتهمون الباكستان اليت تعادينا بأا وراء العلمية وهذا ختبط آخر للعدو
لذا ليس عجبا أن نسمع من أوباما بأنه جاهز ليناقض موضوع جدولة إنسـحاب القـوات االمريكيـة    , كيف يتصرف معنا

, وحيتج أن السياسة بوش قد فشلت بتركها أفغانستان لنا والتركيز على العراق, أفغانستاناملهزومة يف العراق لترسل إىل مقابر 
فاهللا هو من خفف عنا وجيب أن نعترف أن جبهة العـراق  , وما جيهله هذا الرجل اجلديد أن اهللا يكون دائما يف صف عباده

ة ستتركز يف أفغانستان بعد دديأن سياسة األمريكية اجل علم جيداإننا ن, خفف عن األفغان الكثري من املعاناة وهذا فضل من اهللا
ويبدو أن استراتيجية أوباما يف االنتخابات ناجحة فمنافسه يتبع نفس سياسـته  , لكي نكسر هيبة أمريكا إن شاء اهللا, العراق

, اتلهم باألعدادفنحن ال نق, ويتحدث عن إرسال تعزيزات جلبهة أفغانستان اليت أصبحت ساخنة وستكون أسخن مهما فعلوا
فـال  , ألف من القوات حاليا ومع ذلك مل يقدروا على مواجهة أسود احلـق  100فلديهم أكثر من , وال منا زيادة األعداد

 8لقد تبني لكل األمريكان أن سياستهم كانت فاشلة منذ , )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا(, خييفنا األعداد أبدا
هلوه أن اهللا هو الذي نصرنا عندما صرف قوات العدو إىل العراق وخفف عنا فقد شهدنا بعض املشاكل ولكن ما ج, سنوات

أما اليوم فاحلمد اهللا أن الوضع مستقر وقد تعلمنا الكثرية من هذه التجربة الفريدة مـن  , واملعاناة يف السنتني من بداية احلرب
لقد عنونت جملة التاميز الصهيونية , حد جيهل ذلك إال من ال يفهم احلقيقةفنحن من نقاتل العامل الكفري بصدورنا وال أ, نوعه

عنوان جملتها األسبوعية بعد أحداث كونر اليت أدت إىل قتل اجلنود بأعداد كبرية وهروب العدو من احملافظة وإستيالء اإلخوة 
سياسام السابقة يف العراق أو يف أفغانستان وهذا يعين أن , "حان الوقت للحرب الصحيحة يف أفغانستان"عنونت الة , فيها

وما جيهله الكثري من هؤالء أننا نسبب الكثري من املتاعـب  , كانت خاطئة وغري جمدية رغم سقوط الكثري من الشهداء فيهما
وكـل هـذا   , فالسالبنوك أبواا بعد اإل تشهد تراجعا يوميا ويزداد الفقر فيها وتغلقوتتأثر اقتصادها و, ولة يف العاملألكرب د
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والنريان اليت حترق بيوم يوميا وتسلبهم السكينية , وزد على ذلك فقد ابتالهم اهللا باألعاصري اليت ال تتوقف, بسببنا واحلمد اهللا
, )وما يعلم جنود ربك إال هـو (, وحنن نؤمن بأن كل ما جيري هو مرتب من عنداهللا, واإلطمئنان وحنمد اهللا على نصره لنا

أمـا أفغانسـتان   , إننا نتقدم كثري يف الصومال وسنهزمهم قريبا بـإذن اهللا , التفرغ لنا يف أفغانستان فأهال وسهال فإذا قرروا
فإن احلرب على مـا  , فستكون احلروب شديدة وسيعيد اهللا جمد هذه األمة عندما ستهزم هذه القوات يف تلك املناطق الطاهرة

فقد نشرت جملة نويوركية صور كاراكتور للسيناتور الـذي يسـعى   , إعالمهيسمى باإلرهاب أفقدت العدو التاوزن حىت يف 
ويسلم على زوجته بسالم أوالد الشوارع املشهور لـدى  , وهو يبلس لباسا تقليديا صومالية, ليكون رئيسا للواليات املتحدة

ومهـا يف البيـت   , روسي فقد محلت وراء ظهرها كالشنكوف" ميشال"أما زوجته , "خبمسة"املمثلني األمريكان واملسمى 
األبيض ويعين أما قد جنحا يف الوصول إىل الرئاسة وبعد ذلك تبني للشعب األمريكي أما مسلمني وإرهابيني فقـد علقـا   

وهذا يعين أن الصهيونية يف أمريكـا  , كما أن العلم األمريكي حتترق يف املدفأ, صورة الشيخ أسامة خلفهما يف املقر البيضاوي
وهذا لصاحلنا فقد أثبتنا مزاعم هؤالء , التوازن يف هذه احلرب وبدأت تتهم من سيتوىل أمرهم بأنه مسلم وإرهايب فقدت متاما

فاملعلومات تتحدث أن , كما ال خيفى على أحد أن أمريكا هي أكرب دولة حتتضن اإلرهابيني يف العامل, يف احترام ذات اإلنسان
ومعظمهم أمريكـان مهندسـون وكتـاب    , تحقيق الفدرايل بلغت مليون شخصقائمة اإلرهابيني املطلوبني لدى مكتب ال

فال ينبغي أن يصبوا جم غضبهم لنا وفيهم هذا العدد الضخم من اإلرهابيني حسب تصنيف , وسياسيون وحمامون وما إىل ذلك
ظلموا أنفسهم وجنو  انظروا كيف, فكل من رفض طلبه للتأشرية يف احدى السفارات األمركية يوضع يف هذه القائمة, بوش

وآخر ما شهدنا ذا اخلصوص هو قبول اإلدارة األمريكية , وأما املسلمون فكلهم إرهابيون بنظر اإلدارة األمريكية, على أمتهم
أنظروا إىل التخبط يف التخطيط وكيف , عاما 90مسح إسم املناضل األفريقي نيلسون مانديال من قائمة اإلرهاب بعد أن بلغ 

وسنشهد املزيد مادام هذه القوات تتخذ من دماء األبرياء األفغان عصريا هلا وبأفعاهلم تلك , الون بأصدقاءهم يف العاملأم ال يب
, ويبدو أن أمريكا وحلفاءها يفقدون عقوهلم مبا يرون من مقاومة, سينضم الكثري من الناس إىل صفوف ااهدين إن شاء اهللا

م أثناء عملية تبادل 2008-7-16عسكريا يف تاريخ  100ااهدين من قتل أكثر من  لقد استطاع أسود الصومال من أبناء
وقتل , فقد زرعوا قنابل موجهة يف الطريق بني بيداوا وبرديلي وقتلوا مجيعا العساكر, األسرى بني العدو الصهيوين وحزب اهللا

وهذه العملية , ونسأل اهللا أن يتقبله من الشهداء, لاألخ موسى الكيين وهو مهاجر يف سبيل اهللا كان يساعد إخوانه يف الصوما
وهذا جزاء من حيتمي باحملتل ويعذب شعبه من أجل حفنة مـن األمـوال   , جاءت بعد أيام فقط من عملية القصر اجلمهوري

  ونسأل اهللا أن ينصر من نصر دينه آمني

  النصر من عنداهللا
  

وقـد  , إا قضية األسرى بني حزب اهللا والعدو الصهيوين, إنه نصر اهللا للشهداء واألسرى يف كل مكان من العامل
الذي أعلنته رايس يف بدايـة حـرب   , أثبتت هذه التجربة فشل اإلدارة األمريكية ومشروعها املسمى الشرق األوسط الكبري

قاومة اللبنانية م عندما غزت قوات العدو الصهيوين لبنان وتصدى هلا أسود اإلسالم وااهدين من أبناء امل2006صيف سنة 
كما بينت هذه التجربة للجميع أن حكام العرب يكـذبون  , وعلى رأسهم حزب اهللا برئاسة السيد حسن نصر اهللا حفظه اهللا

إا اية سوداء لإلدارة األمريكية اليت فشلت يف , على شعوم عندما يدعون الضعف يف مناصرة إخوام يف فلسطني وغريها
كيف جلماعة مقاتلة أن تفعل كل شيء من أجل أسراها وتعجز , يف أفغانستان عما قريب إن شاء اهللالعراق ولبنان وستفشل 

, وكلنا نعلم أن هناك أسرى عرب كثريون يف سجون العـدو , اجلامعة العربية واملؤمتر اإلسالمي وحكام العرب من فعل ذلك
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كيف مبقاومة أن ختـرج أسـرى   , ؤسسات برا أوالاجلواب الشايف هو عدم ثقة هذه امل, كيف ال يقدر احلكام فعل ذلك؟
إا أزمة ثقـة  , املسلمني وتلك املنظمات الكبرية اليت هلا عالقات دولية واتفاقات سالم وميزانيات ضخمة مل تقدر على شيئ

ان فتلك الدولة فنحن نرى ما حيصل للسود, باهللا وقد رأين أن كثرة االنبطاح وتنفيذ مطالب الغربيني يؤدي إىل الفشل الدائم
وهذا مثن قبوهلم يف املقـام األول مهـازل   , املساملة قد شوهت صورة حكامها ويستمر اإلعالم الغريب املنحاز بالتجهيز عليهم

, إن الغرب ال يفهم إال لغة القتال والقوة النه يسـتخدمها , فمنذ طردهم للشيخ وهم يتنازلنون يوميا دون أي فائدة, الغربيني
فقد قرروا أن وضع الـرئيس السـوداين   , حدهم له فيسطلب منه السجود مث االنبطاح التام وهذا ما حيصل اليومأما إذا ركع أ

عاما يف الئحة مرتكيب اجلرائم وسيكون يف الئحة املطلوبني لدى احملكمة الدولية للظلم عفوا  12الذي طردنا من السودان قبل 
د رفضوا طلب أهل البوسنة حماكمة اجلناة من قوات األمم املتحدة الذين شاركوا فق, للعدالة الفارغة اليت ال حتكم إال الضعفاء

وسنشهد املزيد فاإلعالم الغريب يضغط يوميا للحرب يف أفريقيا للتغطية علـى  , يف جمرزة سريبرينيتسا وهذا هو الظلم احلقيقي
د الكبرية من الناس يف السنوات األخـرية  فحكومات الغرب هي اليت قتلت األعدا, كل أخطاء رؤساءه من فقر وجوع وإبادة

فكـل  , اجلواب واضح, ماذا فعلت املنظمات العربية واإلسالمية خبصوص قضايانا وأسرانا؟, وسببت يف مشاكل عاملية أخرى
وحىت اخلطابات جيب أن تكون مرتبة ألال تظهر أي عـداوة  , هذه املنظمات تسري حسب الفكر الصهيوين املهيمن على العامل

  .اعتدى علينا ملن

  عملية الرضوان
  

فقد زعم العدو الصهيوين منذ عقود بأن , م إنه يوم أسرى املسلمني2008-7-16املوافق , هـ1429رجب13
وزعم العدو أن األسرى مصريهم املـوت  , علينا القبول باهلزمية وعدم السعي لفك العاين واألسري كما أمرنا اهللا سبحانه بذلك

ويأيت هـذا اليـوم   , وال سبيل لفكهم وزعم العدو أن الالجئني لن يعودوا أبدا وأن القدس لن حترر يف السجون وال عودة هلم
إم يعـودون  , )إسرائيل(شهيدا دفنوا يف مدافن جمهولة مشال فلسطني أو ما يسمى  199من أسرى لبنان و 5املبارك ليتحرر 

قابل يطأ العدو رأسه بعد أن دخل حرب التاموز حتت شعار ويف اجلهة امل, إىل ديارهم معززين مكرمني رافعني رؤسهم شاخمة
ونـزل حتـت   , وقد عرف شعبه أنه كان كاذبا فلم يقدر على القضاء على حزب اهللا, "لن نرضخ ملطالب حزب اهللا للتبادل"

القنطار سيحرر بعد ما فالعائالت تبكي ألن مسري , فاحلرب النفسي على شعبه كبري, إرادة املقاومة اللبنانية اإلسالمية وهو ذليل
ويف تقديري أن العدو يريد أن ينهي مسألة األسرى اليت صدعت رأسـه منـذ   , "إسرائيل"كان هذا األمر مستحيال يف نظر 

وما خنشاه هو أن يلجأ إىل عملية أخرى السترجاع الثقة لـدى  , سنوات لكي يقول للعامل أنه قد صفى حسابه مع حزب اهللا
األمم املتحدة خبصوص التهدئـة  1701وزعم أن قرار , ر احلرب باراك مل يرضى ذه الصفقة الطيبةفكلنا نعلم أن وزي, شعبه

من غزت لبنان وتسبب ـذا  " إسرائيل"أليست , من كان سببا يف هذا القرار؟, والسؤال املوجه له, مع حزب اهللا غري كايف
إلقاء سالحه وتسليمه للدولة حبجة أن الصراع بينه وبـني  كما أن السياسيني يف داخل لبنان سيطلبون من حزب اهللا , !القرار

لن جتـرأ  " إسرائيل"و, وهذا سيكون غباء وعدم تقدير للجميل فبهذا السالح عاد األسرى وحررت األرض, العدو قد انتهى
أما سالح األحـرار  , ألن السالح القانوين يتبع قرارت األمم املتحدة اجلائرة, على لبنان مادام هناك سالح غري قانون بنظرهم

لقد شـهدنا  , كما أننا نعلم أن العدو لن يهدأ أبدا, من أبناء املقاومة سنية كانت أم شيعية فهي حرة لترد يف أي زمان ومكان
فقد شعرت أبناء األمة بالفخر هلذه العملية الـيت  , ويف مجيع الدول اإلسالمية, كما شهدنا الفرح يف لبنان) إسرائيل(احلزن يف 
إننا كجهة مقاومة ألكـرب  , وهذا ما أغاظ العدو كثريا, تكرميا للقائد عماد مغنية رمحه اهللا" عملية الرضوان"زب اهللا مساها ح
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واملعروفة أا ال تفاوض معنا أبدا وال تفاوض حىت لـو خطـف   , )إسرائيل(عدو ألمتنا وهي اإلدارة األمريكية اليت هي سند 
عملنا عمليات كثرية وأسرنا جنودا أمريكان يف أفغانستان والعراق من أجل التبـادل   جيب أن نبني للمسلمني أننا قد, رئيسها

ولكننا مل نفقد األمل من اهللا أن يفك أسرانا من غوانتنامو وبغـرام  , ولكن العدو يفشلها دائما ولو أدى ذلك إىل قتل جنوده
, ناء فرحتنا خلروج إخواننا من السجون العدو الصهيوينومن املفارقات أننا أث, وإثيوبيا وأبو غريب وغريها من السجون السرية

هذا , إبن األخ الشهيد أبو عبدالرمحن الكندي املسمى خضر, كان العامل يشهد شريط حتقيق مع طفل صغري وهو ولدنا وإبننا
وأدى ذلك إىل قتـل  , سنة عندما كان يدافع عن أمه وأخته وأبيه عند مهامجة القوات املتحلة أفغانستان 14الولد أسر وعمره 

ضر لو متكـن  ة أن ذلك اجلندي كان جاهزا لقتل خونسيت هذه اإلدار, جندي أمريكي يف ساحة املعركة كما تزعم أمريكا
وأي جرم ارتكبه؟ فهـو كـان   , كيف يسجن هذا الولد الصغري دون حماكمة شرعية, فقد كانا يف ساحة معركة وقتال, منه

وقد أحرجت السلطات الكندية اليت مل تقدر على , ط وهو يبكي من شدة ظلمه وتعذيبهوظهر يف الشري, يدافع عن نفسه فقط
فمن جهة نشهد برامج يف اإلعالم الصهيوين الغريب عن أطفـال أفارقـة مـن    , إا السياسة النفاقية, فعل أي شيئ من أجله

جن طفل من قبل هـؤالء الغـربيني   ويف نفس الوقت يس, ويكرمون بذلك, السودان والكونغو يزعمون بأم أطفال احلرب
ولكن تبني لنا أن قوانينهم ال , مث يزعم الغرب عدم زج األطفال يف احلروب ألن ذلك ضد القوانني, حملاولته الدفاع عن نفسه

وا لقد شهد اجلميع كيف فعل, وهذا أمر مؤسف جدا, فكيف يريدوننا أن نقبل ا أثناء احملاكمة؟, تشملنا ألن أبناءنا إرهابيون
بركـة  " علمية الرضوان" إن. غياهب السجون هي وإخواا وأمها ت يفسنوات عندما كبلت وزج 5نت عمرها بابنيت وكا

للمقاومة وعار على حكام الدول اإلسالمية وعلى رأسها تلك السنية اليت تتزعم احلوار الفكري مع رؤساء الكفـر يف هـذه   
إننا مـع  , مدريد مرجعية لدينها وكأن اهللا طلب منهم أن يثبتوا الكفار يف كفرهمواختذت من مؤمتر , األيام يف األندلس احملتلة

وهذا ما يفعله ) تعالو إىل كلمة سواء(, احلوار الشرعي الذي جيمعنا على كلمة سواء وهي أن نقول للكفار بأن ال إله إال اهللا
 احلق وإىل اإلسالم وليس إىل احلوار الفارغ السياسـي  لقد أمرنا اهللا أن ندعوهم إىل, الشيخ العامل الدكتور زاكر نايك اهلندي

وليس مع احلوار الذي يزعم أن كل أصحاب دين يثبتون يف دينهم واملهم أن ال نتقاتل مع , بل إىل عبادة اهللا وحده, املكاسب
, ن هلم هذا الفقه اجلديـد؟ من أي, وال حول وال قوة إال باهللا, إن الدعوة أمر والقتال أمر آخر, من أين هلم هذا احلق؟, بعضنا

بل جيب أن نبني هلم , هل قصد سبحانه أن نقر بكفرهم؟, )وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن(عندما قال اهللا لنا 
ومن يبتغـي غـري   (وأنه ) إن الدين عند اهللا اإلسالم(ونبني هلم أن , أم على خطأ وأن ما يعبدونه ليس اهللا الواحد األحد

ما قول ملك آل أ, هذا ما ينبغي أن يقوله علماءنا الذين حياورون رؤساء الكفر العاملي يف مدريد, )دينا فلن يقبل منه اإلسالم
هذه الدعوة فيها رجعية وعدم إظهـار  , هذا مردود له, "اإلميان باهللا"وهو , األمور املشتركة بني األديان سعود بأن نتفق على

ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقلن (, فكفار قريش كانوا أيضا يؤمنون باهللا, ودعوة إىل الشرك, احلقائق للكفار
فهم يؤمنون به وقد تبني هلم احلق , إننا أمرنا أن جنلس معهم للحوار ونقول هلم أن يعبدوا هللا وحده وليس أن يؤمنوا باهللا, )اهللا

فلماذا نضيع أعمارنا , وال يقبلون مبحمد صلى اهللا عليه وسلمولكنهم ال يعبدون اهللا حق عبادته وال يوحدونه , أن حممد حق
إن إميننا باهللا ال يتزعزع أبدا وال نقبل بغري اهللا وحده ولن نرضى بأن , يف اجللوس معهم لكي نتشارك اإلميان كما يزعم امللك

ذا اخلصوص هو كالم فارغ ال أساس له وكالم امللك , وهذا هو الكفر حبد ذاته, يعلن الكفار ديانام يف ديارنا حبجة احلوار
ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من بعد (, فالدين عنداهللا واحد, من الصحة يف الشريعة

ومل , إن مجيع اآليات اليت تتحدث عن احلوار ذكرت أن نبني هلم احلقائق وليس االشتراك فيما نـؤمن بـه  , )ما تبني هلم احلق
ويف آخر هذه األية وبعد أن تبني لنا أن معظـم هـؤالء يكرهوننـا وال    , يدع أحدا من الناس إىل قتال الكفار مجلة وتفصيال
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ال يعـين عـدم القبـول    , )فاعفوا وصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره(فقد بني لنا أن , يريدون لنا اخلري وهذا من كالم اهللا وحده
بل حنن مع الصفح , مل يقل أحدا بذلك أبدا, حلسىن واملوعظة احلسنة أننا مع خيار القتالهؤالء وإظهار احلقيقة هلم ا بديانات

إننـا أوال وأخـريا ال   , والعفو ونستمر يف دعوم إىل احلق وليس اجللوس معهم لكي نثبت كل واحد منهم يف دينه وضاللته
هناك أديـان أخـرى   , وال نبيه صلى اهللا عليه وسلم ألن اهللا مل يذكر ذلك, نؤمن مبا يسمى بأديان مسوية أخرى غري اإلسالم

فاهللا أمر أن يعبد وحده منذ آدم عليه السالم ودين موسى وعيسى ويوسف وإبراهيم ومجيع النبـيني هـو   , ولكنها غري مسوية
وال ينبغـي   أما من اختذ غري هذا فهو يعبد هواه, )ال نفرق بني أحد من رسله(, اإلسالم وهو دين حممد صلى اهللا عليه وسلم
إننا نعلم جيدا كيف يتخذون من هذه املؤمترات سبيال لضرم املقاومة واجلهاد , أن نسمي دينه مسوية ألن ذلك افتراء على اهللا

, الدين اإلسالمي يدع إىل جهاد كل من اعتـدى عليـه   وهذا صحيح ولكن,  يدع إىل العنفوزعمهم أن الدين اإلسالم ال
إن , ليت تشن علينا يف كل مكـان اركة يف هذه املؤمتر هم من يدعمون رؤساء الغرب يف احلروب اوهؤالء الرؤس الكافرة املش
إن آل , كما تزعم) إسرائيل(ال يؤمنون إال باستراتيجية العار والسكون وعدم افتعال أي مشاكل ضد  ملوك العرب وؤساءهم

ني أن العراق أو أفغانستان يف هذه املرحلة اجلديـدة  سعود هم الذين رسخوا قضية عدم التحريض على احملتلني سواء يف فلسط
, إن الوسطية هي القوة إن الوسطية هي العدالة, وتزعموا الوسطية وكأا كعكعة يستطيع أي واحد أن يصنعها, من الصراع

صـلى اهللا عليـه   أمل يفعل الرسول , إن الوسطية الوقوف مع املسلمني ومساندم ضد احملتلني, إن الوسطية عدم القبول بالذل
رسخوا فكر مجع األسـلحة  , أم الوسطية هي مجع الكفار كل سنة والتحاور فقط؟, وسلم كل هذه األمور وهو نيب الوسطية

من أجل تثبيت الكراسي وليست لدى هذه الدولة وغريها أي إستراجتية لتحرير االرض املتحلة وال أسرى املسلمني وال أدري 
إا دول فاشلة متامـا وال تسـمع   , وال يعين كثرة املال أن الدولة ناجحة, هذه الدول الفاشلة؟ ملاذا ال يفهم علماءنا حقيقة

إذا استطاع حزب اهللا بأن يلعـب   .واليعاذ باهللا, ي أنين أكفر أحداوال يعين كالم, أصواا ألا تتبع اإلدارة األمريكية مباشرة
إن هـذا  , على قيد احلياة أو قد ماتـا  ابعدم البوح إن كان, سريين لديهبنفوس السلطات اإلسرائيلية وإخفاءها حقيقة حالة األ

فقد استطاع أن يبدل ما مخس من األسرى األحياء مقابل رفاما بعد ما تبني مصريمها فقـد  , األمر فاجأ الكثري من املراقبني
فـإذا عـادا يف   , العملية بأما أحياء لقد غضب والد اجلندي عندما قال بأن حسن نصر اهللا ذكر يف أول, قتال خالل األسر

وأؤكد أن السـيد  , فحكومته مل تقدر على شيئ فماذا سيفعل هو, وال أدري كيف سيفعل ذلك, توابيت فسيالحق نصر اهللا
, فرمبا أسرا أحياء مث ماتا بسبب اإلصابة ومل تتوفر املستشفيات اهزة إلسعافهما بسب احلرب اإلسرائيلية, نصر اهللا مل يكذب

أما املسألة األخرى فهي عودة دالل املغريب تلك املرأة الفسلطينية اليت محلت السالح من أجل حقوق إخواـا واستشـهد يف   
وقد دفنت يف فلسطني احملتلة يف مقابر مرقمـة واليـوم   , وقد أوصت أن تدفن هناك, سنة 19فلسطني احملتلة وكانت عمرها 

أما لو , فهي مل تبعد كثريا وإذا اعتربنا لبنان هي فلسطني تارخييا ودينيا, أرض لبناننقلت جسمها خارج فلسطني احملتلة وإىل 
وعلى كـل  , ومل حتقق األمنية, احلدود املرسومة فهي قد خرجت من الوطن فلسطني احمللتة إىل أرض أخرىاعتقدنا افتراضيا ب

الباكسـتانيني والتونسـني واألردنـني والسـورين     حال لديها قرب معروف لدى العائلة ونسأل اهللا أن يصرب أمهات الشهداء 
, وعربت عن فرحتها, تلك املرأة الفلسطينية اليت تولت أمره وهي من غزة, وقد شهدنا والدة مسري القنطار, والكويتني وغريهم

دل وهو كاره لقد وقع برييز على مذكرة التبا, وال نشك أن صفقة التبادل مع اجلندي احلي يف غزة ستكون مرحبة إن شاء اهللا
, لنفسه وكانت يداه ترجفان واحلمد اهللا على أن هزم هؤالء القتلة وأبكاهم حزنا كما أبكانا فرحا بقدوم الشهداء واألسرى

لذا جنده يستهزأ برؤساء العرب واحملاورين دون أي , إننا قد أثبتنا أن احلوار الفارغ ال يأيت بشيئ وأن العدو يفهم لغة البندقية
فأمريكا مستعدة ومرغمة علـى اجللـوس   , ك اليت تقاوم بدينها وتثبت للعامل أا وجدت من أجل حقوق أبناءهاأما تل, قوة
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فقد وافق األمريكان على اجللوس مع اإليرانيني يف جنيفا للبحث يف مسألة براناجمها النووي السلمي وهذا أمر عظـيم  , معها
  . لدى اإليرانيني

دة أبناءهم الشهداء واألسرى كان أبناء اليهود يف فلسطني احملتلة يبكـون حزنـا   عندما كان أهل لبنان يفرحون بعو
 199هل نسي هؤالء أن لدينا , فنحن نعلم كيف يلعبون بعقول الناس, وفربكوا موضوع اجلنديني لكي جيلبوا تعاطف العامل

تهم يلجأون إىل األالعيب اإلعالمية إلفساد وكلما أراد املسلمون أن يظهروا فرح, عائلة تنتظر أبناءها لتحزن عليهم وتدفنهم؟
كما أظهرت الصهانية قضية , فقد منعت السلطات الصهيونية مجيع القنوات احمللية من نقل احتفاالت على اهلواء مباشرة, ذلك

يكي أثناء إعتقال ست من الشباب املسلمني يف األراض احملتلة وزعمت أم من القاعدة وكانوا خيططون إلغتيال الرئيس األمر
, هي نفس تلك السياسات االستخباراتية اليت ذكرا سـابقا , ملاذ إظهار مثل هذه املعلومات اآلن؟, والسؤال املطروح, زيارته

فماذا جنين من كون اإلحتالل قد اعتقلوا هؤالء , فأمر األسرى هو أكرب من تلك املعلومات, لكي يلفتوا االنتباه إىل ما هو تافه
كما أرادت بسياساا اإلعالميـة أن تظهـر   , ادت أن تظهر أا قوية ومتسك باألسرى وتزجهم يف السجونلقد أر, الشباب

فإذا كان هؤالء الشباب مـن  , القاعدة على الصورة بدال من حزب اهللا الذي انتصر يف هذه القضية واجلميع فرح بانتصاراته
فقـد  , ألمر جمرد زوبعة إعالمية للتخريب على فرحة حـزب اهللا وإذا كان ا, فهذا اختراق كبري لدولة صهيون, القاعدة فعال
فالقاعدة هي أوال وأخريا قد جلب االنتصارات الكثرية لألمة وهي اليت تقاوم الكفر العاملي كلها دون إسـتثناء  , فهمنا اللعبة

هذا الصراع األبدي بني احلـق   رغم أا ال متلك آلة إعالمية لتكشف أكاذيب هؤالء إال أا تعتز بكوا يف الصف األول يف
لذا جند أم بدأوا يتحدثون عن كوم جنحـوا يف  , ولو كره مجيع حكام املسلمني ذلك, والباطل ولو كره من يرفضون ذلك

إال أن لشعب , وقد هزموا وسيهزمون يف أفغانستان رغم أن أوباما يعطي أمهية هلا, العراق ألال يعترب إنسحام منها أا هزمية
  . ونسأل اهللا أن يصرنا مجيعا, قوات التحالف الكفري م من اازر اليومي اليت ترتكب من قبلفغاين سئاأل

  
  ال نقبل باهلزمية

  
وهي عـدم  , م لقد بدأ املرشح الدميوقراطي زيارة إىل أفغانستان وهو يريد ترسيخ قضية مهمة جدا20-7-2008

, ومل يستقبل بالترحيب من قبل الشعب األفغاين ااهـد , من هناك ألفغانستانالقبول باهلزمية يف العراق أثناء إخراج القوات 
بل يـدع إىل سـحب   , كما أنه ليس لديه حلول سياسية ثقافية هلذا الصراع, فقد وقعت جمازر جديدة من قبل قوات الناتو

فنحن لن ـزم  , ري يف الواقعوكل هؤالء ال يفهمون حقيقة ما جي, القوات من العراق وزجها يف حرب جديدة يف أفغانستان
ستستمر  رهابستستمر احلرب رغم بوش اإلبن الذي زعم أن مدة زمن احلرب على ما يسمى باإل, إن شاء اهللا مادام ااهللا معنا
بل خسروا خسرانا مبينـا يف كـل   , سنوات ومل نرى أي تقدم يذكر 8واليوم قد مرت أكثر من , لعشر سنوات منذ بدأها

وحىت تلك القضائية فقد بدأوا مبحاكمة األخ صقر اجلدوي املسمى حبمدان اليمين , قية والسياسية والعسكريةاألخال, ااالت
هم الذين يرتكبـون  , أنظر كيف يلعب الغرب بعقول الناس, يف حمكمة مسيت حمكمة جرائم حرب, وهو ميين من أهل جدة

, إم يضحكون على أنفسهم, للضعفاء الذين دافعوا عن أنفسهم اازر يوميا يف العراق وأفغاستان وفلسطني مث تنصب حماكم
من قرر أنه جمرم حرب؟ إنه جماهد يف سبيل , لقد اعتقل وهو يقاوم اجليوش احملتلة يف أفغانستان, هل األخ محدان جمرم حرب؟

ويتهم أنه من كـان  , )الدنيافاقض ما أنت قاض إمنا تقضى هذه احلياة (, اهللا وال يهمنا كالم الغرب إن كان اهللا راضي عنا
فهو حمارب يتبع كل إجراءات السالمة واحلذر يف احلرب وهـو موجـود يف   , وال أدري أين فر الشيخ, سببا يف فرار الشيخ
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هل قـررت إدارة بـوش أن   , اليت فشلت يف إجياده ولن جيدوه إن شاء اهللا الواحد األحد, أفغانستان رغم أنف أمريكا وقواا
إننا نرى ختبطا يف هذه احلرب فبعد زيـارة أوبامـا إىل   , عم القاعدة ولو مل يكن له يد يف أي عملية سابقا؟حتكم كل من يد

لن "العراق أيد مسألة اجلدولة الزمنية لالنسحاب مع أن منافسه ماكني يرفض ذلك ويقول بأن اخلروج مبكرا يوحي باهلزمية و 
إم يكـررون  , على أحد أن أمريكا هزمت بإرادة الشعب العراقي ااهد؟ هل خيفى, إم خيشون العار فقط, "نقبل باهلزمية

إن اجلماعات العراقية املقاومة هي أكثر مـن القاعـدة   , وكأن القاعدة هي اليت قاتلهم لوحدها يف العراق, إستوانة الصحوات
تواجدت بعد إحتاللكم وإذا خـرجتم  أما القاعدة فقد , وإنكم قد هزمتم من قبل الشعب العراقي, وموجودة يف الساحة بقوة

إن أوبامـا أكـد   , فهي مشروع قائمة لقهر قواتكم يف كل مكان إن شـاء اهللا , مهزومون فسترحل لتالحقكم يف أفغانستان
فلم يتحدث عن موضوع آخر أثناء زيارته للعراق والكويت األردن وبرلني اليت , للجميع أنه سيستمر يف سياسة بوش احلربية

كيف , تحدث إال بقضية واحدةمل ي, من البشر وكذلك فرنسا وبريطانيا 200,000ضخمة شارك فيها أكثر شهدت مسرية 
فهؤالء األعداء ال يأكلون , قرننا إننا نؤكد من جديد أن ااهدين هم جنوم, يزعمون إلرهاب واألصولية أو التشدد كمازم 

سيفشل , فشال خمططام احلربية اخلبيثةليت ترمي الاملباركة اا ركامن إال بعد أن يتحدثوا عنهم وعن حتوال يشربون وال ينامو
  .إنه رجل إدراي ومل جيرب احلرب أبدا, أوباما كما فشل من كان قبله والسبب بسيط

  

  فرج اهللا يف أهل البوسنة
  

م مسـل  10.000م إلقاء القبض على ارم احلريب الذي قتل أكثـر مـن   2008-7-22لقد شهدنا يف تاريخ  
لف بسنوي واملسمى كراديتش وهذا لطف اهللا بعباده ولكن ال ندري هل سيعدم بأفعاله أو ستلعب السياسة الدولية يف هذا امل

كيف جنح يف السفر إىل أسـتراليا  , يف البقاء يف بلغراد دون أن تالحظه املخابرات العاملية؟ كيف جنح, فهناك عدة أسئلة, أيضا
هناك عدة أسئلة جيب أن جند هلـا أجوبـة   , ومن كان معه وأين ارم األخر؟, بية؟مهنته الطكيف جنح يف مزاولة , غريها؟و

ألننا صـنعنا تـاريخ يف   , إننا قد فرحنا جدا, فهناك املئات من املفقودين من أبناء البوسنة وتنتظر أهاليهم أجوبة هلذه األسئلة
ومل نكن نسـمع أـم إرهـابيون    , ابرهم شاهد على بطوالمالبوسنة وقد شارك شبابنا فيها ونصروا إخوام بدمائهم ومق

 إرهابيا بسبب أنه يرفض ربغيث الكوييت وهو املتحدث الرمسي للقاعدة واملوجود يف إيران يعتأما اليوم فأمثال الشيخ بو, ينهاح
واهللا , يتربأ هؤالء من أبناءهم؟كيف , السياسة اهلمينة الغربية يف بالدنا وقد سحب منه اجلنسية الكويتية من أجل إرضاء الغرب

وأمـا  , بل تسعى للبقض عليهم وحماكمتهم يف بالدهم ألم مواطنـون , حىت أمريكا ال تتربأ من أبناءها من أعضاء القاعدة
فقد قررت فرنسا إرسـال الضـابط   , ال عجب أن نرى سياسة الكيل مبكيالني يف القضاء الغريب. العرب فاألمر أشبه بقابوس

كمـا أـا   , نفاصلي إىل كونوتو عاصمة بينني لقضاء بقية عمره بعيدا عن احملاكمة باتفاق مع اإلحتاد األفريقـي القمري اإل
ففرنسا تظهر لنا , استقبلت يف جزيرتنا احملتلة مايوت وزيره الداخلي الذي فر من السجن مع والدته املسكينة واستقبل ومل يعاد

فلماذا فـر إن مل  , إن الرجل كان يف السجن ومل يعدم ومل يعاقب, اء القمري غري جادوتزعم أن القض, يوميا أا مستعمرة لنا
كما أن فرنسا , إا السياسة الغربية اليت تكرم ارم إن تبعهم وتعاقب الصاحلني بسبب معارضتهم, يرتكب جرمية حبق شعبه؟

ورغم أـا وزعـت   , فهي بالدهم رغم أنف فرنسا ونشهد هجرة يومية من أبناء أجنوان إليها, قد فشلت يف احتالهلا للجزر
فكـان  , فسياسة فرنسا فاشـلة , أكثر من ثالث رادارات يف الشواطئ إال أن الشباب يذهبون يوميا إىل هناك لكسب الرزق

  .بامكاا رفع مستوى البنية التحتية للجرز األخرى وعمل توازن يف اإلقتصاد إن أرادت إيقاف اهلجرة إىل مايوت
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أم , ؤال املطروح للمحكمة الدولية، هل ستفي بوعدها وتشفي صدور املالييني من املسـلمني البوسـنيني؟  إن الس
ال أظن أن أوروبا ستنفذ عقوقة اإلعدام ألورويب بسبب قتلـه  , ؟تتحول احملكمة إىل فندق مخسة جنوم هلذا ارم احلريب اخلطري

وهـم  , أفغانسـتان  ناة وجمازر غزة وجمازر مقديشو والعراق وجمـازر صربا وشتيال وجمازر قكما أن هناك جمرمو , للمسلمني
أما قادة السودان فاملؤامرات الصهيونية تلحـق  , يتحدون احملكمة العاملية ويسافرون ليل ار إىل واشنطن دون أن يوقفهم أحد

ول من ظهور كراديتش ويف تاريخ لقد بدأت الفضائح تظهر ففي اليوم األ, وهذا مما كسبت أيدهم فال يلومو إال أنفسهم, م
وهذا دليـل  , أخرب احملكمة أن اإلدارة األمريكية طلبت منه التنحي عن السلطة وهي ستكف عن مالحقته, م31-7-2008

وهي قد تدخلت عندما رأت أن اإلخوة ااهدين اسـتطاعوا  , آخر بأن اإلدارة األمريكية ال تم باملسلمني كما ذكرنا سابقا
  .الصربأن يقاوموا 

  تقييم احلركات اإلسالمية
  

فمـا جـرى يف   , لقد تبني جلميع املراقبني حجم احلركات اإلسالمية يف زمننا, احلمدهللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
ومل تقدر القوى العامليـة املتمثلـة يف   , لبنان يبني حقا أن احلركات اإلسالمية هي اليت تصنع السياسة الداخلية واخلارجية هلا

فأصبحت سالحها هي اليت حتمي البالد من الشر الصهيونية وكل هذه التطورات هلـا  , ب بأن تفرض أجندا على أبناءهاالغر
فقد اعترف العدو األمريكـي أن  , أما ما جيري يف أفغانستان فأمر عجيب جدا, معاين كثرية بالنسبة ملستقبل أمريكا يف املنطقة

وحتكم أكثر من نصف البالد كما امتدت نشاطها , ركة طالبان تزداد ثقة يوما بعد يوماحلركة اإلسالمية هناك واملتمثلة يف ح
ومل , سنوات مـن الغـزو   8فأمري املؤمنني املال حممد عمر هو أمري تلك احلركة وقد متاسكت منذ , لتشمل العمق الباكستاين
كمـا أن  , إلظهار حقيقة وجود املهاجرين جبانبهمبل نرى أن لديها نشاطا إعالمية باللغة العربية , تتفكك كما يقول األعداء

كما تراجعـت  , وهي حتدد زمن ومكان احلرب كما تريد, هذه احلركة قد كسبت جتربة طويلة يف كيفية التعامل مع الشعب
احلقيقة وهي القوة , مثل التعامل مع اإلعالم واالنفتاح للواقع دون ترك األصول اإلسالمية, عن بعض األخطاء الفقهية السابقة

فالذين يعولـون علـى   , فمجرد خروج من جاءوا به فسوف يلحق م, على األرض وليس كرازاي الذي يعلم مصريه جيدا
وما ال يعلمـه األمريكـان أن   , القوات األمريكية اليت يف العراق جيب أن يعلموا أن الروس كانوا أكثر عددا ومل تنفعهم ذلك

فكل أعضاء القاعدة يف أفغانستان قد بايعوا أمري املؤمنني مبن فـيهم الشـيخ   , يف العراقالقاعدة يف أفغانستان ليست تلك اليت 
واملهاجرون ال يعملون لوحدهم كما فعلوا يف العـراق  فقـد   , لذا جند أن فيها قيادة واحدة تأمر اجلميع ويسمع منها, أسامة

وقد تبني لنا أن اإلدارة الباكستانية اخلائنة , ض املشاكلوأدى ذلك إىل بع خاليا القاعدة اخترقت خمابرات الدول ااورة بعض
وهذه العملية تزامنت مع , هي جاهزة لضرب مناطق القبائل وقد شهدنا مقتل ثالثة إخوة مهاجرين بعد قصف أمريكي للقرى

إلجبـاره علـى    ,وصول اجلنرال األمريكي األول يف العراق بيترييوس وقائد قوات اإليساف إىل إسالم آباد ملقابلة مشـرف 
ألف جندي يف  120فقد أرسل أكثر من , فاإلدارة األمريكية ال تشبع من التنازالت اليت يقدمها مشرف, التنازالت اجلديدة

لقد تعاونت احلكومة ووصل األمر إىل أن طلبت أمريكا من احلكومة الباكستانية عزل , تلك املناطق ولكن أمريكا غري راضية
وذهـب يوسـف   , الباكستانية اليت تتهم تانا وزورا أا تساندنا يف أفغانستان أو مناطق القبائلبعض أجهزة اإلستخبارات 

فكلما فشلوا يف سياستهم اإلقتصادية والسياسية حاولوا إظهار , جيالين رئيس الوزراء للقاء بوش والتحدث عن الفشل اجلديد
جهادهم ومتيقنني بأن اهللا سبحانه وتعاىل سينصرنا عما قريب إن  إننا مهاجرون وتابعون لألنصار ونعاوم يف, مشكلة القاعدة

أما يف الصومال واألوجادين فاألمور تسري على ما يرام وقد رأينا كيف أن سلطة عبداهللا يوسـف مل تقـدر علـى    , شاء اهللا
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احلركة اإلسالمية إال رغم أن هناك بعض اخلالفات بني , السيطرة وهددت األمم املتحدة بسحب أنشطتها بسبب فقدان األمن
وبعد مثان سنوات من إختطاف مشرف ألبناء املسـلمني  , أا جمتمعة خبصوص إخراج احملتل من أرضها واحلمداهللا على ذلك

وكل هذه احلركـات تتبـع جامعـة    , وتعطيل جهادهم يف كشمري نرى أن احلركة اإلسالمية الكشمريية نشطت من جديد
وال توجد أي مكان فيه جهاد إال وهناك مدربني من اجليل القدمي يقدمون العون واخلطـط  , يةأفغانستان اجلهادية فلها األسبق

جية فـنحن  رداخلية قبل أن تكون خا تواجه هذه احلركات اإلسالمية إن مشكلة اليت. ألبناء االمة اإلسالمية املقاومني بإمياا
ألمن يف غزة وبني من ال يريدون ذلك واملنتمني ملعسـكر  نشهد ما جيري بني محاس احلركة اإلسالمية اليت جنحت يف فرض ا

فقد شهدنا تفجريات يف غزة قتل فيها أطفال ورجال من محاس كما أن سلطة رام اهللا باشر باالعتقاالت السياسـية  , العلمانية
خمططاتـه فقـد    وعندما تظهر هذه اخلالفات يستمر العدو يف, بعد مقتل نشطاء من محاس يف الضفة من قبل جنود اإلحتالل

فكيف باحملتـل أن يطـرد   , إن أرض القدس حمتلة, شردت العائالت املقدسية من منازهلا بشهادة العامل ومل حيرك أحدا ساكنا
إذا مل يتحد الفلسطينيون ضد عدوهم فسوف نشهد أمورا خطريا يف حقهم ونسأل أن حيفظ , السكان األصليني حبجج فارغة

  .مسلمنيواهللا أكرب والعزة لل, اجلميع

  غواتنامو
  

يكيـة يف ذلـك   فقد تبني للعامل أمجع أن ما تفعله اإلدارة األمر, سأحتدث قليال عن أبشع سجن يف تاريخ اإلنسانية
فسأحتدث عن كل تلك االنتهاكات اليت جرت هناك لكي نثبت , مل يفعله هتلر وال الروس وال من كان قبلهماملعتقل اجلهنمي 

ي يعلم أبناءنا كيف أننا صربنا يف مواجهة العذاب األليم يف الدنيا مقابل اهللا وديننا وجنـة اهللا يف  ولك, جرائم أمريكا للتاريخ
م سلمت السلطات األمريكية املواطن القطـري جـار اهللا   2008-7-27ومبناسبة هذا احلديث أذكر أن يف تاريخ , األخرة

وهذا يعـين أن أصـل   , متتالية دون أن يتهم بأي ذنب سنوات 8صاحل املري إىل دولة قطر بعد إعتقال وتعذيب وظلم دام 
شكال من أشكال العبودية وقد مورست مـن قبـل    21لـوال خيفى على أحد أننا شهدنا يف القرن ا, اإلعتقال خطأ فادح

اإلدارة األمريكية اليت كانت تشتري من املخابرات الباكستانية برئاسة مشرف كل عريب وباكسـتاين وإسـالمي معـارض    
وثبت أن , كانت االستخبارات الباكستانية تبيع الناس وكأم جمرد أنعام وال فائدة هلم, سات أمريكا أو غري معارض هلالسيا

ومـزاعم  , من الذين أرسلوا إىل غوانتنامو كانوا من األبرياء الذين ال دخل هلم مبا جرى يف واشنطن ونييورك% 80أكثر من 
فهي قد قتلت أكثر من العدد املقتول يف الربجني وغريهـا  , قوقها أمر مردود عليهاأمريكا أا أنشأت السجن من أجل رد ح

ومن مث أنشأت السجن لكي يقهر الرجال وجيربهم على تغيري دينهم ومبادئهم , سواء يف أفغانستان والعراق, بأضعاف مضاعفة
ق هذا السـجن وفظائعـه كـل اإلدارات    إال أن السجن بقي ومسة عار عليها وسيالح, وقد فشلت أمريكا يف ذلك, العقدية

إنين . األمريكية اليت ستتعقب إدارة بوش ألن كل هؤالء اجلدد شهدوا مبا كان جيري يف غوانتنامو وسكتوا ومل يفعلوا شيئا أبدا
وه تقطع حزنا ملا جرى هلم وأدعو اهللا أن ال يرينا مكـر رى الذين كانوا يف غوانتنامو وأسأحتدث عما جرى للمجاهدين األس

  .وال يسلط علينا من ال يرمحنا
ومن مث ينقل السجني بعد ربطه وبيعـه  , بدأ العذاب إما باألسر يف املواجهات يف أفغانستان أو اخلطف يف الباكستان
فقد شهدت معاركـة أثنـاء جهـاد    , لألمريكان إىل سجن بغرام وهي قاعدة عسكرية أنشأها الروس ولنا فيها تاريخ عريق

أما اليوم فقد أصبحت معتقال آخر لكل من يقصد تغييبـه  , يف تلك املناطق يف عهد طالبان بسالم وبأمانكما عشنا , الروس
يتم تعـذيب  , فما جيري يف غوانتنامو معروف أما ما جيري يف بغرام فغري معروف, عن األنظار ومنع العدالة من الوصول إليه



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
459  

 

 War against Islam                                    459الحرب على اإلسالم                                                    
 

مث بعد مدة قصرية يتم نقله إىل السجن اجلهنمي املسمى غوانتنامو , منهالسجني بسرعة يف بغرام وحماولة أخذ املعلومات األولية 
فهناك من جيرب على التجسس ضد إخوانه وإذا رفض يتم ختريـب عقلـه بوضـع    , لكي يذوق أصناف العذاب بشىت األلوان

علـى املخـدرات دون    ويف معتقل غوانتنامو جماهدون مدمنون, املخدرات يف طعامه باستمرار حىت يصبح مدمنا وليعاذ باهللا
رطـت يف  وهي تغطي على كرازاي وإدارته اليت تو, هذه أمريكا اليت تدعي أا حتارب املخدرات يف جنوب أمريكا, إرادم

وبسبب املخدرات فقد بعض إخواننا الذين خطفوا يف الباكستان دون ذنب عقوهلم وأصبحوا من , تلك التجاراة يف أفغانستان
فتظهر اندات األمريكيات من السي آي إيه وهن عاريـات  , مث تتواىل األساليب الشيطانية التعذيبية, ىلاانني بالدرجة األو

وكل هذه األمور توحي أن , فتوضع الدماء يف مكان وتدفع رؤوس األسرى فيها بالقوة, أمام اإلخوة ويلعنب بطمثهن النجسة
ا ال حتترم اإلسالم كما تدعي يف العلـن , م اإلسالميةأمريكا حتارب الشباب نفسية عن طريق اإلساءة إىل عقيدفقد تبني أ ,

ختيل هذا األمر إنه حيصـل  , وإذا قاوم الشاب أي أسلوب من أساليب التعذيب يرتع منه مالبسه ويترك عارية ملدة ستة أشهر
على ممارسة الرذالة وفعل الفاحشة مع أما األمر األخر فهو أعظم فهناك من أجرب , من قبل من زعم أنه املتحضر األول يف العامل

ختيل أن يفرق بني أب وابنه ملـدة  , وإذا رفض فيتطور األمر إىل أن يفعل به اللواط أكرمكم اهللا, اندات األمريكيات وبالقوة
ـ  , كما أن هناك أشقاء يفعل م نفس األمر, سنوات ومها يف نفس املعتقل ال يسمح هلما باللقاء أبدا 8  6ل لقد ثبـت مقت

, فماتوا مبـرض السـرطان  , جماهدين أسرى يف غوانتنامو بسبب اإلمهال الطيب وزرع فيهم األمراض من أجل التجارب الطبية
ومن أشكال العذاب يف غوانتنامو أن جيرب األسرى على لبس العلم اإلسرائيلي وهذا يعين أن أمريكا تقر أا جزء من الكيـان  

كما أن السلطات األمريكية يف املعتقل جترب الشباب على أداء التحية للخرقة , ذه احلجج الصهيوين ويعطي شرعية ملن يقاتلها
أما الشتائم فحـدث وال حـرج فـاملعتقلون    , وهذا تصدير حلق اإلنسان يف فكره وإنتماءاته, األمريكية أو ما يسمى بالعلم

كمـا جيـرب ااهـدون    , كن هللا وليس للبشر أو أمريكاحنن فعال عبيد ول, وينادون باأللقاب السيئة, يصنفون أم من العبيد
وهناك عذاب , كما جيربون على احلبو مثل الكالب, األسرى على الصياحة والنباح كالكالب وغريها من أصوات احليوانات

ويتركون يف كما يربطون ويقعدون بوضعية ثابتة , آخر وهو التعليق ألكثر من ساعات دون أن يعتمد إال على أيديهم املعلقتان
فالعذاب األكرب هـو متزيـق   , كل هذه األصناف من العذاب ال يساوي شيئا مما سأذكره اآلن, حر الشمس لساعات طويلة

كما مينع الشباب من الوضوء أو الصالة , املصاحف أمام اإلخوة وركلها واجللوس عليها من قبل ضباط اإلستجواب األجناس
, اليت تدعي حرية اإلنسان وكرامته وهي تنتهك كل احلقوق دون أي خوف مـن اهللا  هذه هي أمريكا, كما مينعون من النوم

ونسأل اهللا أن يصرب من بقي من إخواننا يف غوانتنامو وخيسف اإلدارة األمريكية , فقد سبوا اإلاله وأهانوا كتبه دون خوف منه
سنوات  8ا ألكثر من وليعلم اجلميع أننا صمدن, "إلرهابباحلرب على ا"ومن كان معها يف هذه احلرب اجلبانة الظاملة املسمى 
ونسأل اهللا أن يفك أسرانا وأسرى املسلمني مجعيـا آمـني يـارب    , يف غوانتنامو رغم العذاب ومل نركع ألمريكا وسياساا

  .  العاملني
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  الذكريات
  

أن جيتمع تاريخ واحـد مـع   إنه يوم لن أنساه أبدا ومن اجلدير بالذكر , م2008-8-1اليوم يوم مجعة والتاريخ 
م فقدت صاحيب وأخي يف اهللا البطل الشهيد فيصـل علـي   2003-8-1ففي مثل هذا اليوم اجلمعة , اجلمعة يف هذا الشهر

رمحه اهللا عندما قاتل رجال األمن الكينيني الذين أرسلوا من قبل املوساد واإليف يب آي العتقالنا يف مدينة ممباسا وقد جناين اهللا 
ن إ. جيعل كل ما فعل يف ميزان حسـانته  واستشهد فيصل يف مساء ذلك اليوم نسأل أن يرمحه رمحة واسعة وأن, نهبكرامة م

ويف , ولقد اعترف أن األمر مل يعد بيد الشيخ أسـامة حفظـه اهللا  , الزمن مير بسرعة ويف كل يوم يتبني لنا مدى ضعف العدو
" ريتشـارد "ريكية حتدث مساعد الرئيس بوش للسياسة األمنية واخلارجية مع قناة إيس إمي إن يب سي األم" مورنغ جو"برنامج 

ولو مت القبض علي الشـيخ يف هـذه   , واعترف بأن األمر خرج عن السيطرة, عن القاعدة وصعوبة معرفة ما جيري بداخلها
إدارتـه واملخـابرات   كما غضب من التطورات بـني  , فإا كاجلرثومة يف كل مكان, املرحلة فإن القاعدة ستواصل املسرية

وحنـن نقـول   , فقد نشطت العمليات يف كشمري, الباكستانية اليت بدأت تصحوا من غفلتها وانتبهت ملكائد هؤالء األعداء
وأما الشيخ أسامة , اليت ارتكبت فيها جمازرة إنسانية عظيمة, لإلدارة األمريكية أن اهللا هو الذي صربنا يف هذه احلرب الشرسة

املناسبة بـدأ   وذه, كثريا ملا وصل إليه األمورإال أننا خبري والعدو حيزن ,  مدى الدهر إن شاء اهللا الواحد األحدفلن تنالوا منه 
وال تريد هـذه اإلدارة  , الرئيس بوش بالتعديل يف أجهزته األمنية واالستخباراتية بعد فشلها فيما يسمى باحلرب على اإلرهاب

واألمور اإلقتصـادية  , ألف شخص وظيفتهم 50فقد فقد يف هذا األسبوع أكثر من , واجلمهوريني اخلوض يف مسائل الداخل
دي له أربعة جثـث  , أما حنن فنهدي له مبناسبة مرور عشرة سنوات على ضرب مراكزهم التجسسي, تتفاقم يوما بعد يوم

منهم أمريكان واحلمـدهللا الـذي    4اتو ومن قوات التحالف الن 5فقد قتل يف هذا التاريخ , من قواته اليت تقاتلنا يف أفغنستان
وما جيهله هو أن اموعات اليت انتسبت للتحالف الشمايل سابقا قـد تراجعـت عـن    , مكن ااهدين من إلقانه الدروس

قة هلا عالوفقد شهدنا املال حيى يف هريات وهو قائد موعة طاجيكية , مساندا لكرازاي ورفعت السالح اليوم ملقاتلة احملتلني
 .لقد خسر بوش احلرب وإن مل يقبل بذلك, باجلهاد سابقا وهي تتحدى كرازي ومن معه

سـنوات علـى أحـداث ضـرب      10وقد اقترب كما قلت سابقا ذكريات مرور  2008-8-2إننا يف تاريخ 
فلـم  , عليه أحد أن يظهـره  وما خيفيه اهللا للعباد أمر ال يقدر, الدفاعات التجسسية التابعة للواليات املتحدة يف نريويب وترتانيا

أكن أعلم أن اإلعالم الصهيوين الكيين والعاملي ستتخذ مىن مادة لكي تروج األكاذيب وتعذب العائالت املسـلمة يف كينيـا   
واعتقل من كلفناه , كنت يف سفرية مهمة يف هذه األيام وقد حصل هناك خلل أمين لدى إخواننا يف لندن, حبجة البحث عين
ال أحب أن أتواصل مباشرة بأي أخ يف اخلارج نظرا ملعرفتنـا بشـدة   ف, لسعودية وكينيا وبعيدا عينواننا يف ابالتواصل مع إخ

معرفة  6آي ومع ذلك وقعت املصيبة فبعد إعتقاله يف لندن استطاعت جهاز اإلمي , املراقبة املوجهة ضد إتصاالتنا اإلليكترونية
وحصل زوبعة أمنية , يف احلدود الصومالية الكينية لكينية لكي تبحث عناجهت السلطات اوو حتركات بعض اإلخوة يف كينيا

لك من اخلزعبالت اإلعالمية املعهودة ايف كينيا وزعمت السلطات أا اقتربت من إعتقايل وأا وجدت حاسوب يل وما إىل ذ
يف هذه املرة مل تكشف عن حمتـوى   أما, فاملعروف أن املخابرات العاملية تبني للناس ما وجدت داخل احلواسيب, لدى هؤالء

لقد لفقوا قصة عظيمة لكي جيلبوا تعاطف العامل ومن أجل , احلواسيب احملمولة كما زعمت والسبب هو عدم وجودها أصال
ـ ,  عرب جهاز الثرية وهذا كذبفقد ذكروا أم راقبوين إليكترونيا منذ شهور واستطاعوا معرفة مكاين, تسويق الذكريات ال ف

ألن اهللا يرشـدين ويهـدين سـواء    , ومل أقابل هؤالء الغجر إىل يومنا هذا, ذه األجهزة أبدا عندما أكون يف املدنأستخدم ه
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, وعندما مل جيـدوا أي مـربر لفشـلهم   , هل أمسكتم يب؟ لقد فشلوا فشال ذريعا بفضل اهللا, والسؤال املطروح هلم, السبيل
فقد اعتقل األب واألم واإلبن والبنت دون وجـه   مالندي هي عائلة حمفوظ واعتقلوا عائلة عربية بريئية يف, استفزوا املسلمني

وله نشاط إسالمي يف بنـاء املسـاجد يف   , كما دامهوا بيتا ألخت صومالية يسكن ولدها يف لندن, واموها بأا آوتين, حق
ي أوراقي لـدى تلـك   فكيف يعقل بأن أترك أهم شيء عندي وه, وزعمت السلطات أا وجدت أوراق ختصين, الساحل
إا , فشلهم الذريعفقة ومدبلجة ومزورة لكي يغطوا ومن يشهد الصور اليت يف تلك اجلوازات سيعلم جيدا أا مل, العائالت؟
واملعروف أنين إا صورة لشخص هندي من خمربام , كيف يل أن أمتلك ورقتني بصورة واحدة يف آن واحد؟, أرواق كينية
له حبجة أن أخوه , ندي واعتقولوا شخصا آخراستمرت املدامهات يف مالعلى كل حال , ه تلك الصور أبدافال أشب, أمسر اللون
كيـف  , وزعموا أنه يتحرك معي, اإلعالم عن شخض يسمى جبنف مسلم ووزعوا صورا عرب, وهذا من أكاذيبهم, عالقة بنا

نت أثناء كل هذه األحداث العظيمة والـيت أحـدثت   إن حقيقة ما جرى أنين ك, إذن تترك عائلته بسالم إن كانوا صادقني؟
فكيف يعقل بأن تلك احلكومة ختلي سبيل من ظنت أنه آواين , كنت يف آمان وبعيد كل البعد عن كينيا ,شرخا كبريا يف كينيا
وغلقت  وذه املناسبة أحيطت مجيع املسشفيات الكينية, ومن أكاذيبهم ذكرهم أنين مرضت مبرض الكلي, ملدة سبعة أشهر؟

ال , ملاذا تنفق كل هذه األموال من أجل فرد واحـد؟ , !يا للخسارة, الطرق الربية والبحرية وكأن الدولة حتارب دولة أخرى
وما حصل أن اهللا ابتالين يف هذه املدة فقد اعتقل الكثري من املسلمني بسبيب دون أن يكون هلم عالقة , حول له وال قوة إال باهللا
إن اهلدف الرئيسي من اإلعتقاالت هو ضرب املسلمني وإذالهلم وإخافتهم وحـثهم علـى عـدم    , رة يبمباشرة أو غري مباش

تكون من قيادات ا أن اجلهاز اإلستخبارايت اجلديد يف كينيا يوحنن نعلم جيد, وتسويق الذكريات, مساعدة إخوام أثناء احملن
خال عيسى الكيين ويسمى نور الدين وهو ولد وزيـر الـدفاع   فلدينا معلومات مؤكدة أن ابن , مسلمة  قريبة من ااهدين

وهذا الولد نور الدين قـد سـاعد   , قيادي يف جهاز مكافحة التجسسنعلم أنه , يين يوسف حاج وهو زوج خالة عيسىالك
بعـد  , افقد زاره طلحة السوداين وعيسى يف املستشفى يف تلك السنة يف نريويب وساندمه, 2002عيسى كثريا يف ممباسا سنة 

وتسمى  لديه إذاعة إسالمية حمليةو, ازه االستخبارايتيف الصف األول حملاربتنا عرب جهواليوم يقف , ن للراحةأن وفر هلما مكا
, متدينة وحمبة للخري ونشر الدين فنحن ال نتهم اإلذاعة ومن فيها يستخدمها ملصلحته ورغم أننا نعلم أن عائلته ,"إذاعة السالم"

لقد سـبب  , يكفينا شره كما كفانا شره غريه ونسأل اهللا أن, املسلم لكي يعملوا مع الكفار ضد إخوام جند الشبابكما 
وهو يبحث عنا بسبب املال واجلاه , هذا الولد يف إعتقال الكثري من لعائالت املسلمة بسبب إعطاءه املعلومات الكاذبة للكفار

فهو حتـت مرمـى   , ن راحته وعدد زوجاته وبيوته وأرقام هواتفه كلهاوحنن نعرف كل حتركاته وأماك, والسلطة متاما كأبيه
فقد ثبـت أن  , كما يستخدم بعض طالب العلم الذين رضوا بالدنيا ويستخدمون يف إستجواب املسلمني, نرياننا إن شاء اهللا

اك بااهدين وهنـاك  الشيخ أبو بكر عبد املشهور بأيب محزة يتعاون مع جهاز مكافحة اإلرهاب واجلواسيس من أجل اإلمس
هذه الفترة مطاردة القط والفأر أقصـد   لقد طاردوين يف. وكل سيلقى مصريه حسب تعاونه مع األعداء, غريه نعرفهم جيدا

ولوال ثقيت باهللا ومعرفيت أنه اجلبار الذي ال يقهر ملا تكمنت من إمتام هذه , لعملية كلها وهم يف وهمفا, )توم وجريي(كأفالم 
وفد , إيذاء العائالت املسلمة والتعرض لعوراامتابعة عمليات بسبب  فقد مرت األيام دون راحة, ت احملددالوقالصفحات يف 

 إنين قد جلأت إىل الركن, وكأنين سأجلأ إليهم, أعلنت السلطات أا ستفتش كل بيوت الشباب احلركني املعارضني لسياساا
   .ليعربوا احلدود ملواجهة الرجالوإن كانوا رجاال ف, اهللا الشديد وهذا يكفيين
فهناك ذكريات كـثرية  , م فال خيفى على أحد ما يعين هذا التاريخ يف مسرييت اجلهادية2008-8-7إننا يف تاريخ 

, واشتغلت القنوات واجلرائد وتنافست يف مجع أكثر املعلومات املتعلقة حبركتنا ولكنها كانت فاشلة كاذبـة , مبناسبة هذا اليوم
وبعد ذلك , رة األمريكية وقعت يف مصيدتنا بعد العمليات النوعية اليت استهدفت مراكزها التجسسية يف شرق أفريقياإن اإلدا
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إنه شهر تـدمري  , وبدأت املواجهات الفعلية بيننا وبني اإلدارة األمريكية الصهيونية, استهدافت معسكراتنا يف خوست وغريها
سنوات من تلك األحداث ظهرت ردود أفعـال الكيـنني وحلـيفهم     10بعد مرور و, مراكز السي آي إيه يف كينيا وترتانيا

ويبدو أن املشكلة القانونية بني عائالت املوظفني ذوي األصـول الكينيـة   , األمريكان خبصوص العمليات بعد كل هذه الفترة
وقد انتصرت هذه العـائالت  , هاوالذين قتلوا خالل خدمتهم إلدارة األمريكية يف ذلك املركز التجسسي قد وصلت إىل مبتغا

وبعد موافقة بوش على القانون اجلديد الذي ينص على مساعدة وعون كل من له عالقة باحلرب على اإلهارب سـواء  , أخريا
وما يلفت النظر يف , أو املوظفني يف سفاراا وإمشاهلم يف التعويضات, كانوا جنودا أو متعاونني أو تابعني للشركات األمريكية

م وهذا ور آخر من هـذه اإلدارة الـيت الختفـي    1998السنة هو حماولة ربط السودان وإيران بالعملية اليت جرت يف هذه 
فنحن من خطط للعملية ومل تساعدنا أي دولة , وليست لدى اإلدارة األمريكية أي دليل مبزاعمها, عداوا بالشعب السوداين

  .كان يف هذا العامل
ت أوجه وأنصح وأخطط ملا بعد إستيالءنا على املدن اجلديد يف الصومال مع إخواين فقد كن ما العبد الفقريأ
وهو يوم اخلميس وهو  7تاريخ وأرض اهللا واسع وتابعنا كتابتنا لألحداث كالعادة فنحن يف , وحنن خبري واحلمدهللا, ااهدين

أما اليوم ومادام كينيا قد خطفت نساءنا , دئ األمرونسي هؤالء أننا مل نستهدف كينيا يف با, يوم بكاءهم كما هو يوم فرحتنا
فنحن نقدر على ضرب أعلى سلطة يف وأعلنت احلرب العلنية علينا فلتتنظر املصائب واألمور اجلسيمة العظيمة اليت ستصيبها 

سترى كينيا شاء هللا إن و, كما نقدر على إدخال هذا البلد يف فوضى سياسية ال اية له إال أن يشاء اهللا, كينيا دون أي عناء
  . وما ذلك على اهللا بعزيز, ما تبكيها كما أبكت نساءنا وأطفالنا

لقد تبهاي اإلعالم الكيين مبذكريت وذكروا أمورا غري صحيحة وأعلنوا أن تلك املذكرات كانت مع احلاسوب 
دات املفربكة مع الذكريات وقد تفاعلت أحداث املطار, م2007اخلاص يب وجدوها مع حبيبيت أم أوالدي يف احلدود سنة 

ولو أدى ذلك إىل إفشال املوسم السياحي هلذه السنة فال بأس بذلك ألن , وهذا ما أرادته الدولة واإلعالم الصهيوين املوجه
ووصل األمر إىل أن ام بعض النواب احلكومة بأن بداخلها أناس يتعاونون , أمريكا ستدفع أكثر هلؤالء اجلائعني والسراقني

أشهد اهللا أنين ال أعلم أحدا يف األمن الكيين سوى نور الدين ولد و, األولية لكي أهرب من األمنيعطونين املعلومات معي و
ومجيع , اته يبحث عين وعن ابن خالته عيسى الكيينوهو بذ, دوي حاليا فقد جند املئات من أجلناوهو ع, يوسف حاج

ويف تاريخ , رادت السلطات اإلستمرار يف مهازهلااملطاردات يف كينيا فقد أ تتوقف مل, شباب املهاجرين سواء من كينيا وغريها
وبعد أن , "فاضل هارون"مالندي وزعموا أن زوجته تكون  م اعتقلوا شخصا مع زوجته كان عائدا من11-8-2008

وزعموا , سبعة سبعة يف حيفقد دامهت أجهزة مكافحة اإلرهاب مبىن , ومل يتوقفوا هنا, كشفوا أا امرأة وقعوا يف احلرج
, ذكروا أنين متكنت من اهلروب عرب املطخ يف الطابق الرابع, وبعد ثالث ساعات من حماولة كسر األبواب والدخول, فيه أنين

وبعد فترة من الفوضى تبني هلم , ورغم وجود الكالب الكاشفة للمتفجرات واألسحلة, باستخدام األخشاب املخصصة للبناء
كيف يصدق اإلعالم ما , وهذه هي السياسة الصهيونية اجلديدة لتذليل املسلمني يف الساحل, ن الوهمأن كل ما جرى كان م

أما يف , تقوله هذه األجهزة الفاشلة؟ كيف يعقل أن أهرب من الطابق الرابع دون سالمل ومع وجود أربعني من رجال األمن؟
, طري من مدينة ألخرىأدري هل يظن هؤالء الغجر أنين طائر أ وال, نريويب فقد اعتقلوا عائلة ورب البيت حبجة أا تأويين

أما يف احلقيقة هو . قفلوا مجيع الطرق بشىت الوسائل؟كيف يعقل أنين قد وصلت إىل نريويب من ترتانيا كما قالوا وهم قد أ
كي ينشأوا جهاز أمن قد جاءوا إىل كينيا ونسقوا مع وزارة الدفاع بقيادة يوسف حاج لفرجال الكونغرس األمريكي وصول 

وهذه اخلطوة قد فشلت يف أمريكا من قبل واليوم , جديد يدمج فيه جهاز الشرطة مع اجليش واملخابرات لكي حتارب اإلسالم
إن ما جيري يف كينيا حاليا هو تدخل سافر لشؤوا الداخلية من قبل الواليات املتحدة اليت أحدثت , يريدون جتربتها يف كينيا
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كما أن هناك خالفات بني الشرطة الكينية , وهذا اجلهاز يقدم والءه لألمريكان قبل الرئيس الكيين, اإلرهابجهاز مكافحة 
وسوف يلعم , فهؤالء يتكربون على الناس ويأكلون أمواهلم ظلما, وبني اجلهاز األمريكي اجلديد) سي آي دي(السرية 

وهم من أعنلوا , فمقدورنا قتله أو أي كان يف كينيا دون أي جمهود ,أن أيام جهازه اخلبيث قليلة جدا إن شاء اهللا" كاميندي"
إن اإلعتقاالت اليت جتري يف كينيا حاليا هدفها سرقة أموال املسلمني وختويفهم وكشفوا , ولسنا من بادأهم ا, احلرب علينا

ك بلدية ممباسا املسلمة سوى سيارة ختيل دولة تعلن احلرب على املسلمني مباليني الدوالرات وال متل, عورام دون أي عذر
إا املهزلة الكربى وعدم االلتفات إىل احلقائق واملصائب اليت تدور يف كينيا وحماولة تسويق , واحدة خمصصة لتنظيف األحياء؟

جهله  ماو, ونسأل اهللا أن يصرب أهلنا يف كينيا إنه على كل شيئ قدير, موضع القاعدة من أجل مصاحل جهات معينة يف الدولة
وال , فقد زعموا أم قتلوين قبل سنة واليوم يزعمون أنين فيها, ولكن تعودنا على األكاذيب, كينيا هؤالء أنين كنت بعيدا عن

من كان مع اهللا فهو و, فهؤالء خيوفون أنفسهم كلما ذكروا امسي واحلمدهللا على ذلك, بأس فقد نصرنا بالرعب مسرية شهر
ولو اجتمعت أمريكا , فاهللا هو أمان اخلائفني, ةهو مؤمن فسوف جيد رعاية اهللا يف الدنيا واآلخرومن هاجر إىل اهللا و, حسيبه

, )جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال ولن(واهللا هو القائل , وكل العامل من أجل إيذاءي لن يقدروا على ذلك إال بإذن اهللا
فقد وضعت املئات من , حة الالزمة ملواجهة أي قوة تريد املساس اأما اخلاليا التابعة لنا فهي قد نشطت ومتتلك األسل

إم , مث يتهمونين أنين أجنيب قمري أخرب الشباب الكيين, الشباب الكيين حتت املراقبة والقوائم املشبهوة دون وجه حق
  .شباب يرون الظلم اليومي يف بالدهم فكيف ال ينهضون لفعل شيئ ما؟

فقد قرر العبد الضعيف اخلادم لبوش برواز مشرف , قق نصر اهللا لنا يف الباكستانحتم 2008-8-18ويف تاريخ 
الذي يدير شؤون العباد وليس امللك الك  بعزته أن يرينا قبل مماتنا أنه ملقد أراد اهللا, التنحي قبل أن يطرد كالفأر من منصبه

شاء اهللا أن خيتار مشرف اخلادم املخلص للبيت , يابوش واألمم املتحدة وغريها من املنظمات اليت نذرت يف حماربتنا يوم
األبيض طريق التقاعد كوسيلة مفضلة لديه لكي يطلب رمحة شعبه بعد أن ختلى عنه الرفقاء واموه أنه ال يفعل شيئا فيما 

والعجب ال  فقد قلنا مرارا وتكرارا أن القوة واإلعالم, وهذا جزاء كل من يسري عكس التيار, يسمى باحلرب على اإلرهاب
سنوات وهو  9لقد أمضى هذا اجلنرال أكثر من , تقدر على تغيري حقيقة الواقع احلايل أوتركيع ااهدين يف أفغانستان وغريها

ونسي فضائلهم , يعلن حربه اخلبيثة على أولياء اهللا الصاحلني من ااهدين الذين رفعوا رؤوس األمة أثناء اجلهاد ضد الشيوعيني
واليوم ويف هذا التاريخ وبعد مرور كل هذه السنوات , لقوى الكفري العظمى لكي يكسب مكاسب دنوية سهلةوسارع إىل ا

, ماذا استفاد من حتالفاته الغربية؟ ال شيء سوى الذل من شعبه الذي رفضه وأجربه على التنحي ذليال, عليه أن يسأل نفسه
وسنشهد تطورات جديدة يف وزيرستان , جل خبروجه من السلطةلقد أراح اهللا العباد والبالد واملساجد من شر هذا الر

فكلنا خبري أما عدونا فقد ترك , لقد نصرنا اهللا يف هذا التاريخ مبعىن النصر, ألن بوش قد فقد اليد اليمىن يف حربه علينا, وغريها
  . الساحة وهو مهزوم متاما وهللا احلمد أوال وأخريا

بل أراد اهللا أن يري بوش وحراسه اإلثيوبيني احملتلني للصومال أن الدائرة ستقع , نصر اهللا لنا بإبعاد مشرف فقمل تتو
على قد فتح اهللا سبحانه وتعاىل ل, وسيفعل عبداهللا يوسف كما فعل زميله مشرف عندما تتخلى عنه اإلدارة األمريكية, عليهم

صاحل (ين وبقيادة األخ القائد يوسف الترتاين ااهد من حركة الشبابجيش العسرة متكنت كتائب ااهدين من جديد فقد 
كينيا  الذين يظنون أم يطاردونين يفأما , م2008-8-23ويف تاريخ , بالقوة باالستيالء على مدينة كيسمايو, )النبهاين

نا يف لقد فتح اهللا علي, ؟من كتابة كل هذه األحداث إن كنت يف أجواء متوترة كيف متكمنا, فيسألوا أنفسهم, ويف الوهم
وبعد سنة ونصف من الصرب , 2007كيسمايو وهزمنا فلول الشر وارمني الذين أتعبوا الشعب بعد رحيلنا منها اية سنة 

ويف نفس اليوم كان القصر , متكن األخ يوسف الترتاين من شبابنا من قيادة الكتائب اليت دخلت املدينة حبمداهللا, والعمل اجلاد
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يلكم هي مسألة وقت كما قلنا ونقول لإلثيوبني إن رح, حتت مرمى ااهدين من شباب احلركة" ليافيال صوما"اجلمهوري 
  ).وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (سابقا وما ذلك على اهللا بعزيز

 مل تكن أوضاع املسلمني قد استقر بعد أثناء كتابيت هلذهو, هـ1429ما زلنا يف شهر رمضان املبارك لسنة 
كما أن السجون اجلهنمية ما , فاحلرب اليت أعلنها فرعون عصرنا بوش ما زالت مستمرة بكل أساليبها البشعة, الصفحات

أمطرت الطائرات  نكد نرتاح ونفرح بالنصر اجلديد يف كيسمايو حىتمل , زالت مفتوحة لألتقياء واألبرياء من أبناء أمتنا
وقد قتل منذ بدأ , وزيرستانطفال يف منطقة مهمند باملدنيني العزل من النساء واألاألمريكية الغازية مسومها وصوارخيها على 

شهيدا دون أن يؤثر ذلك على رؤساء املسلمني وال على أي من  20رمضان إىل اليوم اخلامس وهو يوم اجلمعة أكثر من 
رم وغريهم يتحدثون عن فضل قراءة بل كان أئمة احل, فلم نكد نسمع أي تنديد مبا جيري لألمة يف تلك املناطق, العلماء

جيب أن يكون القراءة مسحوبة بالتدبر ألن هذا القرآن , )أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا(, القرآن يف رمضان
ومع ذلك مل , إن القرآن يرفض أي عدوان على املسلمني بأي حجة كان, كالم اهللا احلق وينبغي أن يرتل يف أرض الواقع

والسبب هي السياسات , أحد إىل تلك اازر يف بالد اهلندكوش رغم كثرة قراءة املسلمني للقرآن يف رمضان يلتفت أي
كما قتلت القوات األمريكية الكافرة , اجلديدة اليت تدعوا إىل القبلية والوطنية وعدم االمتثال حبديث الوحدة واجلسم الواحد

  .هذا الشهر الكرمي الغازية يف أفغانستان املئات من املدنيني يف
لقد استمرت قوات الناتو الكافرة باإلسالم يف احتالهلا ألرض أفغانستان رغم إعالن عدة دول منها عدم رغبتها يف 

كما أنه هناك , وهناك جهود كندية لسحب قواا أو على األقل وضع جدول زمين لبقاءها فيها, البقاء يف ذلك املستنقع
 10فقد قتل قبل شهر رمضان ويف منطقة سرويب اإلستراتيجية أكثر من , د البقاء يف أفغانستانأصوات سياسية فرنسية ال تري

أما احملبني للحرب منهم فيتحدثون عن إرسال تعزيزات إضافية ومعدات فعالة وطائرات مروحية ملساعدة , جنود فرنسيني
. قليلة جدا وحنن ال نشك أن أيامها, أفغانستانالروس يف من جتربة  ويبدوا أن الناتو مل تستفد, رةجنودهم يف تلك املناطق الوع

كما واصلت القوات األمريكية الغازية الكافرة هجماا على املساكن املدنية يف مناطق القبائل أثناء أداء الرئيس الباكستاين 
لقضاء عليه بإعطاء اإلشارات أو ا, !احلفاظ على سالمة وأمن املواطن الباكستاين, وال نردي على ماذا يقسم؟, اجلديد للقسم

وهذا الرجل املسمى , فنحن نعلم جيدا التاريخ التعاوين بني حزب بوتو واإلدارات األمريكية, لألمريكان مبواصلة هجمام؟
وسيكون دمية عظيمة لدى الصهاينة املعتدين , زرداري لن يغري شيئا يف الباكستان بل سيحاول جماملة األمريكان أكثر فأكثر

وهي احلرب على اإلسالم وإن , واجلميع شهده يف حفلة تقبله للرئاسة وقد أوضح طريقه وبين سياساته اجلديدة, ألمةعلى ا
, وقد وصل ؤالء بأن يستهزأوا باألمة الباكستانية املسلمة, فقد تكاثرت املسميات واملعىن واحد, مسوها حرب على اإلرهاب

قبل عدة سنوات استطاع من اإلفالت من العقاب يف عهد مشرف بادعاءه اجلنون فهذا الرجل ارم السارق ألموال الشعب 
أما اليوم فقد نسي شعبه أن نفس السارق انون قد عاد وهو يف صحة جيدة وقد , وعدم املقدرة على الصمود يف احملكمة

سالمية إال من كان والءه للغرب ال أحد يرضى ببوش كبديل لألمة اإل, !فياحسرتا على البعاد, وكل أموال الشعب من جديد
وكل من يساعد بوش يف حربه ضد أبناء األمة فهو حيارب اإلسالم وإن تلبس بلباس وستائر الكعبة , الكافر املعتدي على أمتنا

فقد أدخل , مل جيد سوى الكلمات املردودة لدى بوش ليكررها لشعبه, !ختيل ما قاله هذا الرجل أثناء إلقاء كلمته, الشريف
سه يف هذه احلرب العقدية من أوسع أبواا عندما قال بأنه سيحارب املتشددين ويقصد هنا أبناء ومشايخ وعلماء وطلبة نف

وهو من أعطى لألعداء الضوء األخضر للهجوم على املدارس احلقانية , القبائل اإلسالمية يف مناطق وزيرستانمناطق علم 
فأنصح الذين يتهموننا , باكستانية يف تلك املناطق مل تفعله القوات الروسية من قبلوما تفعله أمريكيا واإلدارة ال, التارخيية

ءة أو له إال اهللا وإن كان طفال أو امربالضالل أن يراجعوا أنفسهم ويعلموا أننا يف حرب شرسة حتصد كل من يشهد بأن ال إ
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فنحن مسلمون , سيكون حجة عليهم يوم القيامةفإن مل يكونوا معنا ضد األعداء فليصموتوا ألن كالمهم , شيخا أو مقعدا
لقد خاب زارداري ومن معه فتلك القبائل , فال أدري أين عقول هؤالء املشككني للجهاد؟, وقوات بوش كافرة حمتلة معتدية

, لنا أما الدماء فهي يف سبيل اهللا وهي املغذية, )إن ينصركم اهللا فال غالب لكم(, لن زم بتمسكها بكتاب اهللا وشريعته
وبدال أن يتحدث زارداري عن اإلحتالل , ولن يبقى أحدا يف هذا الكون سوى اهللا, فالشهداء أحياء عند رم يرزقون

اهلندوسي لكشمري وكيفية إخراج باكستان من الضعف والتبعية الصهيونية مل جيد سوى الكالم الفارغ واملكرر ليثبت والءه 
وقد ظهر , ش نفسه ألقى خطابه يف جامعة الدفاع واألمن القومي يف نفس األياموالعجيب أن بو, لسيد البيت األبيض بوش

, فقد تيقن من نتائج حربه على اإلسالم, وهو عاجز ومل يظهر بذلك احلماس القدمي عندما أعلن عن احلرب قبل عدة سنوات
فبدأ يتحدث عن هزمية , وضه هلذه احلربفالذين رتبوا له الكلمة مل ينتبهوا إىل احلقائق الرئيسية خل, وظهر وكأنه فقد عقله

لقد ذهب , اجلواب واضح ملن يريد احلقيقة, هل ذهب إىل العراق من أجل القاعدة؟, والسؤال ملطروح له, القاعدة يف العراق
 فلماذا يتحدث عن القاعدة وكأا السبب الرئيسي لذهابه إىل, هناك من أجل أسلحة الدمار الشامل وخلع صدام رمحه اهللا

كما أنه مل يتطرق إىل ااهدين العراقني األبطال الذين يسومونه يوميا , ألال حيرج نفسه أمام شعبه فقد كذب عليه, العراق؟
كما أن جسم القاعدة يف العراق متواجدة بكل , فتلك اجلماعات أقوى من القاعدة وهلا شعبية أكثر, هو وقوته سوء العذاب

, تحدث هذا ارم احلريب سوى عن جتربة قواته وجواسيسه وجمالس الصحوات يف األنبارومل ي, قوة وتعمل إىل يومنا هذا
مل يتطرق إىل , لقد قتل من أبناء السنة املئات اآلالف مقابل بضعة آالف جندي أمريكي حمتل, وكأنه آتى لنجدة أبناء األنبار

األمريكي قد قيل له أن سبب احلرب هي العمليات فالشعب , كما أنه أخر أفغانستان من أجل تغطية فشله, فشله يف احلرب
فلماذا ترك ساحة أفغانستان كمقابر لقواته ليتوجه إىل ختريب , ومل يكن صدام هو من قام ا, املباركة يف غزوات واشنطن

ملصطلحات فبعد كما أننا حلظنا تغريا يف ا, مث يزعم اليوم أنه سيسحب تلك القوات لنقلها إىل بالد اإلمام الغزنوي, العراق؟
تراجع وبدأ يستخدم هو ومن معه مصطلح " اإلرهاب واإلرهابيني"سنوات من احلرب وإستخدامه مصطلح  7مرور 

فال ميكن أن نكون حماربني ومقاتلني يف هذه , وحنن إن كنا قتلة يف سبيل احلرية واحلق فال عيب يف ذلك, املتشددين القتلة
ن نقاتل جنوده وخنرب خططه العاملية ونذهب عنه النوم هو ومن شارك يف احلرب ضد بل حنن م, احلرب مث نسمى باملزارعني

, "لقد جئتكم بالذبح"وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لقرييش املعتدين عليه واملقاتلني له , وهذا حقنا الطبيعي, اإلسالم
, هذا من كالم اخليال, "جئناكم بالسالم األبدي"النا له فال يعقل أن نقول ملن يقاتلنا بشىت الوسائل أثناء قت, فلكل مقام مقال

أسأل اهللا أن خيسف , وال يدري ما سيحل بقواته بعد رحيله عن السلطة, لقد أثبت خطاب بوش أنه فاشل ويف مأزق كبري
لقد تأخر , ربتلك القوات ويدمرها ويشتتها ويزرع فيها الرعب واخلراب وعدم األمان إن شاء اهللا وما ذلك على اهللا بعزي

وقد رحبنا هذه احلرب , أما حنن فقد قلنا مرارا وتكرارا أا مسألة وقت فحسب, العدو يف اإلعالن عن اهلزمية يف احلرب
فقد أعلن أن كسب , "روبريت غيتش"وشهد شاهد من أهلها وهو وزير الدفاع العدو األمريكي , واحلمدهللا أوال وأخريا
كما أراد أن يغطي على اهلزمية عندما ذكر بأن اإلرهاب بدأ , ها أصعب على األمريكانوأن مسألة رحب, احلرب صعب عليهم

وحينها تغطرسوا , وهو كاذب بال شك فمن أعلن احلرب وبادأها علينا هم األمريكان, يف هذه املنطقة وجيب أن ينهى فيها
لى القوة العسكرية وقد تبني هلم بعد هذه وتكربوا على اجلميع وظنوا أن بسالحهم سيقدرون على عقول املسلمني وركزوا ع

واآلن بات كل مسلم يعلم أن العدو األول لألمة اإلسالمية هي اإلدارة األمريكية وأتباعها , السنوات أننا كسبنا عقول األمة
, لينافكما أا حرب عاملية ع, ليس على األمريكان احلق يف حتديد ساحة احلرب ومناطق املواجهات. واحلمدهللا على ذلك

, فنحن حندد ساحات املعارك والقتال والضربات القاسية على أمنهم وسالمتهم واقتصادهم وكل ما هو تابع هلم إن شاء اهللا
وقد غريت اإلدارة األمريكية أكرب جنراالا يف العراق بعد أن فشل , وأمريكا ختسر احلرب ولكنها ال تريد اإلعالن عن ذلك
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ومن األخبار املفرحة يف هذا الشهر العظيم اإلفراج عن أحد . يف منتصف شهر رمضان املبارك يف مهمته واستبدل جبنرال أخر
, م يوم مقتل األخ الشهيد فيصل رمحه اهللا2003قد اعتقل يف سنة وأقرباء األخ الشهيد فيصل رمحه اهللا ويسمى عمر سيد 

لمني وأفرج عنه يف منتصف شهر رمضان املبارك يف وقد استجاب اهللا لدعاء املس, وقد ذكرت قصته بالتفصيل يف هذا الكتاب
فقد كان يواجه احملاكم " مرونغارو"أما الوزير الذي تسبب يف اعتقاله يف تلك الفترة واملسمى , هـ1429رمضان  16تاريخ 

فراج عن وما لفت انتباهنا أثناء اإل, وهذا جزاء من حيارب اهللا ورسوله, بسبب الفساد بعد أن فقد كل سلطاته منذ سنوات
نيكولس "هذا املسلم املظلوم هو تواجد أكرب قادة أجهزة مكافحة اإلرهاب الكينية يف أمريكا حيناها وترأس الوفد ارم 

كما أطلقوا اإلشاعات أنين أجهز لعمليات ضد العاصمة , وهذه العصابة تضلل األمريكان يوميا بسبب املال فقط, "كاميندي
فهم دائما يفاجئون , اجلواب ال طبعاأو معرفة مكاين؟ , مىت وأين سنضرب؟هؤالء على معرفة هل يقدر , األوغاندية كامبال
فكما يقاتلوننا هناك , أما قوهلم أننا نريد أن ننتقم من الوجود الوغاندي يف الصومال فهذا أمر مشروع لنا, بالضربات القاسية

  .فنحن سنقاتلهم يف كل مكان
فأثناء كتابيت هلذه الصفحات , ا واهللا قد عجلها بالعذاب يف الدنيا قبل اآلخرةلقد ظنت أمريكا بنفسها ونسيت ر 

وهؤالء ال يؤمنون , كما أن أكرب بنوكهم أعلن اإلفالس, كانت األعاصري املدمرة تدمر مدم وختسرهم الباليني من األموال
لقد حتدوا , )أراد اهللا بقوم سوء فال مرد لهوإذا (أن كل ذلك بسبب حرم على الشعوب الضعيفة وحنن نؤمن أن هللا جنود 

  .اإلاله فلينتظروا احلرب منه جل جالله
ويف املقابل نرى أن قادة القاعدة قد جهزوا أنفسهم ملوعد الذكرى السابعة لغزواوت واشنطن وقد أخرج الشيخ 

  . أمين الظواهري حفظه اهللا شريط جديد يتحدث عن حصاد ما جرى خالل هذه الفترة احلربية
م فأثناء كتابة هذه الصفحات متكنت حركة الشباب ااهدين أما يف الصومال فقد كانت األمور تسري على ما يرا

شريطا مصورا يدع فيه األخ صاحل نبهان كما أخرج , شريعة اهللا على املسلمني احملبني هلامن كيسمايو وما حوهلا وأعلنت 
ألننا ال نريد أن , وقد نصحته كثريا خبصوص ذلك, حباش املتحلني للصومالاملسلمني إىل مساندة إخوام يف احلرب ضد األ

ولكنه حر فيما ذهب وال جنرب أحدا إذا , نعطي مربرا لألمريكان بوجودنا يف منطقة ما لكي ال تقصفها وتقتل األبرياء بامسنا
  . آمني, ونسأل اهللا أن يفرج ويرشد اجلميع إىل الصواب, عزم على فعل اخلري
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  مرجئة زمننا
  
عن اإلستعمار وأساليبه وكذلك  ويف اجلزء األول منهال خيفى على القارئ أنين حتدثت كثريا يف بداية الكتاب 

أما يف هذه املرحلة من الكتاب سأحتدث عن أساليب  ,وهو اإلستعمار السياسي واهليمنة على القعول, اإلستعمار احلديث
يتحدثون بألسنتنا ويصلون , هؤالء الغربيني يف صدهم عن اجلهاد وحماولة إطفاءهم لنور اهللا عرب إستخدام إخوانا لنا يف الدين

سائل إليقاف فعندما جربوا كل الو, وهذا من أخطر ما وصل إليه اإلستعمار الغريب لنا, كما نصلى ويلبسون كما نلبس
فاستخدموا من مسوا أنفسهم أوصياء على , سارعوا إىل إجياد طرق جديدة متكنهم من خبثهم, اجلهاد يف سبيل اهللا وفشلوا

إنين أحتدث عن املرجئة اجلديدة اليت ظهرت يف زمننا وانتشر فساد , التوحيد والسلفية وهم من السلف بعيدون كل البعد
وتعاوا مع املخابرات العاملية واإلقليمية يف طمس معامل , والدعم املفتوح من قبل امللوك دعوا بسبب امتالكها لألموال

هل يقدر أحدهم أن حيدد لنا ويل أمر فلسطني الشرعي الذي يرضيه اهللا , "والة األمور مل ينادوا للجهاد"حبجة أن , اجلهاد
لقد وصل هؤالء , تعمار واإلحتالل الغريب الصهيوين؟ورضي به ذلك الشعب املسكني املظلوم الواقع حتت اإلس, !ورسوله

وهذا من أغرب , فقد قالوا بعدم تكفري الساجد للصنم حبجة عدم معرفة نيته, املرجئة إىل مرحلة مل تصلها مرجئة القدماء
درست أمريكا لقد , ملاذا مسى اهللا قريش بالكافرين ونزل سورة مسيت بسورة الكافرين؟, والسؤال املطروح هلم هو, الكالم

بسبب , والغرب والسلطات يف بالد اإلسالم معظم احلركات اإلسالمية وعرفت تلك اليت تصلح يف إستخدامها ضد املسلمني
فتوغلت األجهزة اإلستخباراتية يف أعماقها وأقنعتها بعد , ضعفها وعدم متكنها من عقيدة أهل السلف من أهل السنة واجلماعة

إن الذين كفروا (يقول اهللا , فضلة يف محل راية الصد عن سبيل اهللا وحماربة ااهدين يف كل مكانأا امل, تلبيس األمر هلا
وهؤالء الكفار إمنا ينفقون األموال أما املنفذين ملخططام اخلبيثة فبعض ممن يدعى , )ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا

كما أم يكفرون ااهدين والعاملني , ون مراعاة للجهل حبجة الشركفهؤالء املتناقضون يكفرون عوام املسلمني د, التوحيد
ومن جهة أخرى يناصرون الكفار واحلكام ويقدمون هلم األعذار تلو , والعلماء الرافضني ملبدأ عبادة األوطان وامللوك من جهة
طاح واالستسالم لبوش ويعذرونه يف كل لقد وصلوا إىل مرحلة اإلنب, األعذار عندما يصدر منهم الفسق األكرب والنفاق األكرب
وال يعذرون إخوام يف , أنسي هؤالء أن جهاد احملتلني أيضا من القدر؟, ما فعل من جمازر وإحتالل لبالد املسلمني حبجة القدر

ال يكفرون بل وصل م األمر إىل مطالبة تكفري ااهدين رغم أن املرجئة , الدين الذين رفعوا راية اجلهاد من أجل احلقوق
إنين ال أدع ذا احلديث أحدا إىل تكفري من حيمل . باألعمال التكفريية أما عندما يرجع األمر إىل ااهدين ففتاويهم جاهزة

كما أنين أبرئ ساحة علماء بالد , وال يعين معىن كالمي تكفري أحد من العلماء, فكر املرجئة فهؤالء تواجدوا قدميا وحديثا
إال أن هناك بعضا منهم حيملون هذا الفكر ويتحركون خبطط مدروسة من قبل , ملرجئة فهم أبعد من ذلكاحلرمني من فكر ا

املخابرات ويشجعون يف تكفري سيد قطب وحسن البنا وعبداهللا عزام وكل أولئك الذين فهموا الدين أنه حياة وسياسة 
إننا ال , احلركة والصد عن كل من يريد جندة املسلمني وليس بالقعود وعدم, وإقتصاد وجهاد وأمر باملعروف وي عن املنكر

  .ونترك حكهم هللا سبحانه وتعاىل, نكفر أحدا من حاملي فكر املرجئة ألال نرتل منازهلم
ونصروا املظلومني يف كل مكان رغم أنف , إن ااهدين يف زمننا هم الذين رفعوا راية اجلهاد يف زمن الذل واهلوان

ولو قاتلكم الذين (وصدق اهللا العظيم , فجند اهللا هم املنصورون, هم من طواغيت العرب والعجمالكافرين ومن كان مع
واهللا , إن بوش وإدراته األمريكية ومن معه يف هذه احلرب ليس هلم ويل, )كفروا لولّو األدبرا مث ال جيدون وليا وال نصريا

رغم أنف بعض املسلمني الرافضني للجهاد كاملرجئة اجلدد أو , الناروقتالنا يف اجلنة وقتالهم بال شك يف , موالنا وال موىل هلم
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وهذا صحيح يف املعىن , الذين نصروا الكافر وزعموا تلبسا وختيال أنه رمبا يسلم يف يوم من األيام, ما يسمى بالسلفية اجلديدة
نتعامل باألمور اخلفية واخليالية خبصوص  إىل أن يشهر إسالمه وال, والصحيح أن نعامله مبوضعه احلايل, أما التعامل معه فخطأ

, طنكم على الناس بالظاهر وليس بالبالقد كان عمر رضي اهللا عنه حي, ملا يعذر بوش وال يعذر عوام املسلمني؟, العقيدة
والة "ة لقد تربأ هؤالء من املسلمني العاملني لدين اهللا ونصبوا هلم العدواة حبجة طاع, وكيف يعذر بوش وال يعذر ااهدين؟

هلؤالء الذين يسلمون إخواننا لألعداء تقربا إىل اهللا , فهل أفسد أمر املسلمني يف زمننا إال هؤالء املخربني لألمور؟, "األمور
فلن تقدروا على منعنا يف االستمرار يف , كما أن النار ملكه سبحانه, إن اجلنة ملك اهللا, أقول هلم, حسب تلبيس إبليس هلم

, سواء وجد اإلمام أم مل يوجد, فقد ثبت أن هذه الفريضة باقية إىل يوم القيامة, اجتمع معكم اإلنس واجلن مسرية اجلهاد ولو
ولسنا ممن يقبل مبهازل املستخرب الغريب الذي أسقط الدولة اإلسالمية , فهذا أمر خيصكم أنتم" والة لألمور"أما ما تسموم 

لن نقبل , فهو خري احلاكمني, كال واهللا ليس بيننا وبينهم إال اهللا, منا طاعتهم مث يطلب, وأباءهم" الوالة"مبساعدة من هؤالء 
ونسأل اهللا أن ينتقم من كل من وقف أو ساند أو ساعد األمريكان يف إعتقال أو خطف , ببيعتهم مهما بلغ األمر إن شاء اهللا

هل هجرة املسلم ألرض اهللا , يه إرهاب؟أي إرهاب يتحدثون عنه؟ هل مناصرة املسلم ألخ, أو قتل مسلم حبجة اإلرهاب
هل يطلب , !أليس كل ما ذكرناه فضيلة وكرم وتنافس يف الطاعات, هل مساندة أسر الشهداء إرهاب؟, الواسعة إرهاب؟

وهم يعلمون جيدا أن , "إستئذان والة األمور للجهاد"ملاذا يلبسون على الناس مسألة , يف آداء الصلوات؟" والة األمور"إذن 
ملاذا يطلب من , هل استأذن الشباب من هؤالء عندما سيسوا اجلهاد األفغاين ملصلحتهم؟, ء ال ميكلون قرارات أنفسهم؟هؤال

وملا يضخم أمر الذهاب إىل القتال رغم أن الفنت األخرى هي أكرب على األمة من مسألة , اإلخوة اليوم بالذات اإلستئذان؟
والفنتة أكرب من (؟ ويف آية أخرى )والفتنة أشد من القتل: ( يقل اهللا سبحانه وتعاىلأمل, !القتال والدفاع عن أعراض املسلمني

, هل يفهم هؤالء املرجئة معىن هذه اآليات, )وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا(وأعقب ) القتل
, آلن لنستعرض الفنت ما ظهر منها لنا جلياوا, أم يفسروا كما يشاءون وحسب مصلحة ملوكهم ورؤساءهم اإلستخباراتني؟

لكي نعلم إن كانت الدماء اليت تسيل يف أرض الرافدين وفلسطني والصومال والشيشان ووزير استان وأفغانستان واألوجادين 
  .وكشمري وغريها أقل من بقاء هؤالء احلكام يف مناصبهم نصرة للغرب الكافر احملتل لبالدنا

لقتل امرء مسلم أعظم عند اهللا من "لرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم فيما معىن احلديث يقول ا: املسألة األوىل
مث أراد اهللا , إا الكعبة الشريفة وقبلتنا ولكن مع ذلك ال تقدم على دماءنا أبدا, أو كما قال عليه الصالة والسالم" هدم الكعبة

عته يف جو املصاحلة واملودة ويف جو خال من املعاصي والفساد على سبحانه وتعاىل بأن يقدم احلرية واإلستقرار واحلكم بشري
فيقول بأن كل القتل أهون عنده سبحانه وتعاىل من انتشار الكفر والشرك وطاعة املثليني ونساء الغرب واتباع , الدماء والقتال

ر علينا أفضل لنا رغم أن الصورة إن القتال من أجل اإلسالم ومن أجل منع متكني الكف, أهواءهم بعد أن فضلنا هللا عليهم
فالكفر , إال أن اهللا يقول أن كل ذلك أهون من الفتنة الكربى, الواضحة هي جمازر ودماء وأشالء وتشتت األسر واملتاعب

جيب أن نقاتل كل من يريد أن يطمس نور اهللا , والشرك والفساد واملعاصي واإلستعمار واإلحتالل أعظم عنداهللا من القتل
أما املرجئة اجلدد فيتحدثون عن الشرك بصفته العمومي وهو , يريد أن مينع ظهور اإلسالم عاليا على سائر األديانوكل من 

فهل , ونسي هؤالء أن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق من الشرك األكرب أيضا, السجود للصنم رغم أم ال يكفرون فاعله
هل هناك , وضعية من األمم املتحدة مفروضة على مجيع الدول رغم أنفها هناك شرك أكرب من أن يفرض على املسلمني قوانني

وقد شهدنا , لقد وصل برؤساء العرب بأن يتنافسوا يف إستقبال نساء الغرب لكي يأخذوا ألوامر منهن, فتنة أكرب من هذه؟
 أدري ملاذا ال حتترم مشاعر املسلمني وال, أثناء كتابة هذه السطور وزيرة اخلارجية األمريكية يف ليبيا ويف شهر رمضان املبارك

ونسي هؤالء أن , لقد دأب بعضهم يف التحدث عن عدم القتال يف رمضان إحتراما للشهر كما يدعون, يف مثل هذه املواسم
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جيب أن نرفض , وأن شهر رمضان كما أنه هو شهر القرآن وأهله فهو شهر اجلهاد واإلستشهاد, الغرب ال حيترم أحدا أصال
من , وال خيفى على مسلم أن من أجل طمس الفتنة ودحر الكفر والفساد واإلستعمار واالحتالل والذل, بكل أشكاهلا الفتنة

وليس فقط من أجل منعهم من عدم السجود , أجل كل ذلك قاتل حممد صلى اهللا عليه وسلم قريش وجهز اجليوش لغزو الروم
صنما وكان ذلك الطواف اإلسالمي املميز عن غريه من  360من فقد ثبت أنه طاف بالبيت وفيها أكثر , لعني األصنام

ومل مينعه وجود األصنام بالبيت أن تكون عبادته خالصة هللا سبحانه وتعاىل فإمنا األعمال بالنيات مع اتباع , خزعبالت قريش
فينبغي للمسلم أن مييز , فيها كما أنه كان يصلى صالة املسلمني يف العهد املكي وبالقرب من الكعبة وفيها ما, السنة النبوية

كيف يساوى بني من سجد هللا ) أفنجعل املسلمني كارمني(, بني صالة املسلمني وبني من يسجد للصنم كالبوذيني وغريهم
فمن أجل احلق والعدل واحلرية والوحدة قاتل , إنه الفكر الضاليل املرجئي اخلطري على أمتنا, وحده وبني من يفعل ذلك للصنم

واليوم , أي شرك باهللا جبميع أشكاهلا, )وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة(وقد قال اهللا له وللمسلمني , صلى اهللا عليه وسلمحممد 
وإعجاز القرآن أمر , ولكن هناك شرك احلاكمية وهي من أصول توحيد األلوهية, مل تعد شرك عبادة األصنام يف بالدنا موجود

أما بعدم وجوده فينبغي أن ندافع عن , مام األعظم أن ننشر الدين حىت ال تكون فتنةوينبغي إذا وجد اإل, وارد يف كل زمان
ألن ذلك , ونترك جهاد الطلب لظهور اإلمام األعظم أو اخلليفة أو املهدي إن شاء اهللا, أنفسنا وأعراضنا وأراضنا جبهاد الدفع

يقعد عن مقاومة الشرك اجلديد املفروض علينا  وال ينبغي ملسلم أن, اجلهاد يتطلب وحدة وتضامن وإمكانيات ضخمة جدا
ومنع الشريعة اإلسالمية من االنتشار حبجة اإلرهاب , بالقوة وهو اإلحتالل والقبول بالقوانني الغربية الكافرة باإلجبار

ولن (كتابه فاهللا هو القائل يف , إن من يرضى ؤالء اليهود والنصارى فهو بال شك قد وقع يف الشرك األكرب, واإلرهابيني
وإذا , وال خيفى على مسلم أن ملة إبراهيم غري ملة هؤالء على اإلطالق, )ترضى عنك اليهود والنصارى حىت تتبع ملتهم

وتب إىل اهللا , فاعلم أنك يف الطريق اخلطأ, استفتيت نفسك وعلمت أن من يتزعم الكفر العاملي اليوم من الصهاينة راضني بك
  . طريق حممد وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين, وارجع إىل الطريق املستقيم

فلرياجع املرجئة , إن انتشار املعاصي والفساد والبدع الظاهرة والباطنة هلو أعظم عنداهللا من قتال املسلمني ألعداءهم
م يتبعون البيت األبيض فه" والة األمور"أما , اجلدد دينهم لكي يفهموا أن القتال من أجل اهللا هو من صميم دين اإلسالم

. واملرأ مع من أحب يوم القيامة, فليختر املؤمن أحد الفريقني, وحنن نتبع الكتاب والسنة وما جاء فيها من إرشادات, وقراراته
مل مينع هؤالء املرجئة من الرتول إىل ساحات اجلهاد ومناصرة ااهدين إال أم اختاروا الراحة وعدم املشقة حبجة نشر 

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم قد خرج يف عز الصيف إىل مؤتة , هل هناك دعوة أكرب كالدفاع عن أعراض املسلمني؟, ةالدعو
ال نشك أن ما منع هؤالء من اخلروج إىل اجلهاد والساحات ومناصرة , ملناصرة ودعوة الناس إىل احلق باجلهاد يف سبيل اهللا

ولقد أخطأ املرجئة يف , )وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم(قال  قد صدق اهللا حني, إخوام حبهم للراحة فقط
أما مرجئة زمننا فهم مل , واهللا قد اختار هلم القتال, فالصحابة قد خرجوا للجهاد ولكنهم متنو لقاء العري بدال من القتال, القياس

عليهم احلروب الكالمية وجيشوا أنفسهم بل شنوا , خيرجوا أصال ومل يتركوا املسلمني وااهدين وشأم عندما خرجوا
ومل , لقد بُعد هؤالء عن مذهب أهل السنة واجلماعة واألنبياء والصاحلني, للتجسس عليهم واملساعدة يف إلقاء القبض عليهم

, )وا العدةولو أرادوا خلروج ألعد(ومن أراد اخلروج يعد العدة كما قال اهللا , يعدوا العدة أبدا ألن اخلروج ليس يف خميالم
, ومن يشارك يف اجلهاد ملناصرة إخوام ولو كان ذلك فرض كفاية, فهؤالء ال مييزون بني من يريد اإلعداد فقط كفرض عني

فجميع األنبياء والرسل والصاحلني , ففرض الكفاية أحيانا يكون أجره عنداهللا أعظم من العني عندما يترك من قبل املسلمني
هللا قد امتحنوا يف الدين وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ووقاتلوا قوتلوا وسجنوا وزلزلوا وفتنوا يف دينهم والرجال العاملني لدين ا



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
471  

 

 War against Islam                                    471الحرب على اإلسالم                                                    
 

لقد متادى املرجئة فقد وصل بعضهم إىل مرحلة اإلستتهزاء بااهدين وكل ما , )مىت نصر اهللا(حىت قالوا هم وأنصارهم 
فقد , يضر اجلهل إن كان يف سبيل الدفاع عن كلمة اهللا ويف سبيل اهللاوال , يفعلونه من أمور واموهم أم جهال ال علم هلم

واملهم , عندما قتل شهيدا يف سبيل اهللا, "عمل قليال وأجر كثريا"قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملن مل يصلى ركعة هللا 
يفتخر هؤالء بالعلم فقط بل جيب أن  فال, وكم من عامل سيأيت يوم القيامة جير أحشاءه يف النار, العمل بالعلم وليس بكثرته

وواهللا إم يعلمون جيدا , "هل أذن ويل أمر بذلك؟, هل أعلن اجلهاد؟", ومن أسئلتهم اهلزلية, يكون ذلك مقرونا بالعمل أيضا
 فمىت سيأذن هلم باجلهاد إال أن يكون ذلك يف, أن ويل أمرهم يأخذ أوامره من فرعون هذا العصر بوش وأعوانه الغربيني

الذي خلق (إن احلياة كلها مبا فيها من نسك وحياة وموت إمتحان لنا , كما فعلوا يف قضية جهاد الروس, مصلحة الغرب؟
لقد امتحن , )أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم ال يفتنون, آمل(, )املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال

ولقد زلزلوا من قبل أعداءهم يف املعارك وخافوا خوفا شديدا من , والسقم الصاحلون من األنبياء وغريهم بالفقر واجلوع
إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع املنشار على مفرق رأسه "وقد ثبت يف احلديث , األعداء وامتحنوا امتحانا عظيما

ما :"هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا, ويف احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها, "فيخلص إىل قدميه ال يصرفه ذلك عن دينه
فما بالكم بالذين شربوا أبواهلم من أجل , "من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتب له ا درجة وحميت به عنه خطيئة

فما بالكم بالذين أكلوا جلود خمازن أسلحتهم من أجل إعالء كلمة اهللا؟ فما فمابالكم بالذين , إعالء كلمة ال إله إال اهللا؟
يف أوطام وال يقدرون على رؤية عائالم وأبائهم خمافة أن تصيببهم الظلم األكرب من قبل قوات مكافحة اإلرهاب  يعيشون

فمابالكم بالذين هاجروا أوطام , فما بالكم بالذين ُيحاربون ليل ار يف السجون من أجل دينهم؟, املدعومة من قبل أمريكا؟
وينتظرن , فمابالكم بالنساء الاليت فقدن أزواجهن يف سبيل اهللا إما بالشهادة أو األسر, منذ عقود وال يقدرون على العودة؟

, ال شك أن كل ما ذكرناه أشد أملا من الشوكة, فمابالكم بتلك النسوة الاليت أجننب وهن حتت األسر؟, فرج اهللا هلم؟
اجلواب واضح فكل ما ذكرناه فتنة , ؟كس صحيحهل القتال من أجل اخلروج من الذل فتنة أو الع, والسؤال املطروح اآلن هو

هل اختار هؤالء كل هذه اإلمتحانات أو ما يسميها املرجشة , يف الدين وجيب أن نقاتل من أجل تصليح األوضاع
, مأو كما قال عليه الصالة والسال" وإذا أحب اهللا عبدا ابتاله", إمنا هي السنن اإلالهية يف عباده الصاحلني! بلى, ؟"مغامرات"

فنحن نعلم جيد أننا لسنا يف , وأننا مل نذهب إىل اجلهاد لكي نغامر, ملاذا ال يفهم املرجئة اجلدد أن اإلبتالءات من صميم ديننا؟
, هل يظن هؤالء أننا لو تركنا عدونا أنه سيتركنا؟ أبدا لن يتركنا, أفالم أمريكية مفربكة بل نعيش الواقع مبا فيه من متاعب

ولكن إذا التقينا به فيجب أن , فنحن ويف بادئ األمر كمسلمني ال حنب لقاء العدو, ه قد فرض هذا األمر عليناواألمر الثاين أن
وال رب كالنعام من ساحة اجلهاد واملواجهات مث جنلس يف مكاتبنا ونؤلف املطبوعات لتكفري الدعاة واألئمة , نثبت

إنين أشم , )وهم بدأوكم أول مرة(وقد قال اهللا تعاىل , "روب نعامةأسد علينا ويف احل", فتلك أفعال اإلناث, وااهدين
فعندما مل يقدروا على فعل ما فعله هؤالء األبطال ااهدين ورفضوا اجللوس يف بيوم , رائحة احلسد من قبل املرجئة اجلدد

كما تسمى مواطن " ن الصراعاتأماك"ومكاتبهم من أجل نصرة احلكام الظلمة حبجة اإلستقرار والدعوة وعدم الذهاب إىل 
ماذا فعل هؤالء للمغتصبني , حسدوهم لذلك ونصبوا هلم العداوة بكل أشكاهلا, اجلهاد والشهادة من قبل هؤالء املرجئة اجلدد

بل جيتهدون ليل ار يف طباعة الكتب اليت تكفر علماء املسلمني أمثال حسن البنا حبجة ذهابه إىل , !مل يفعلوا شيئا, للقدس؟
إن املسلم , ومن قال هلم أن الذهاب إىل املواليد ينقص من شأن الرجل, أنظر كيف أم يفكرون بأقل األمور, املواليد النبوية

فعندئذ يبعتد , حر يف أن يذهب إىل أي مكان شاء إىل أن يتأكد أن تلك اجللسات فيها معصية هللا أو إستهزاء بكتابه ورسله
ملاذا يتحدث هؤالء , ستمع من أي أحد وحيضر االس النافعة ويستمع ويتبع أحسن ما مسعوما عدا ذلك فيمكنه أن ي, منها

عن اإلحتفال باملواليد وال حيركون ساكنا باالحتفاالت السنوية اليت تنفق فيها أموال املسلمني من أجل ذكرى قيام الدولة؟ هل 
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حتفال بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم بأي وسيلة خالية من إن اإل, ألفوا كتبا يف تنقيص من حيضر تلك اإلحتفاالت الفارغة؟
مل مينع الشرع من الفرحة واإلحتفال والسرور بإرسال اهللا سبحانه , الشرك والبدع جائز ويوميا وأسبوعيا وشهريا وسنوية

والرسول عرب عن ذلك , ن ذلكواملسلم حر يف أن يفرح بنبيه وقت ما شاء دون أن مينعه أحدا م, وتعاىل حممدا نبينا وهاديا لنا
أما , فيمكن للمسلم أن يفرح مبيالد الرسول وقت ما شاء وهو من الدين, عندما ذكر أنه يصوم كل يوم إثنني ألنه يوم والدته

وميكن أن نبني هلم أخطاءهم , إختالفنا مع إخواننا الصوفية فهو يف ختصيص األيام والشهور ويف الوسائل املتبعة يف االحتفاالت
إن مل يفرح املؤمنون بنبيهم وحبياته وسريته وجهاده , وسؤايل هلؤالء املرجئة واحد, دون أن ننقص من شأن اإلحتفال كاحتفال

إم مل جيدوا شيئا لريموا به ذلك العامل , فبما يفرحون؟ بأعياد الطواغيت وأناشيدهم الوطينة القبلية اجلاهلية النتنة؟, وشريعته
ونسي هؤالء أن أمثال احلسن البنا واملودودي هلم تالميذ ينشرون الدين يف كل أحناء , ألة حضوره املواليدادد لزمانه إال مس

فالدين , ألم فهموا الدين كما فهمه األنبياء والسلف الصاحل, رغم كوم عجما, العامل وهم أكثر علما من علماء العرب
وملاذا , ملاذا بعث اهللا الرسل؟, )وإن تتولو يستبدل قوما غريكم(, رهحيتاج إىل حركة والتواصل وذهابا وإيابا من أجل نش

واهللا قادر , ملا كل هذه املصائب, ملاذا؟, تعبوا وألقوا يف النريان وطردوا من بالدهم وألقوا يف ظلمات البحار وهجروا قتولوا
ألم فهموا مراد اهللا , لينشر دينه بلمح البصر؟ وبلمح البصر أن ينشر دينه؟ ملاذا مل جيلس الرسل يف بيوم ويتركوا اهللا وحده

  .من وجود اخلري والشر
ومبا أننا نتحدث عن الفتنة الكربى فال ننسى أن نشري إىل مسألة مهمة تعرض هلا مجيع من يعمل لدين : املسألة الثانية

, فليس هناك فتنة أعظم من هذه, اموهي مسألة إخراجهم من ديارهم بالقهر وإحتالل أوط, اهللا من أنبياء وصاحلني وجماهدين
يا أيها , )خيرجون الرسول وإياكم(, )والفنتة أكرب من القتل, وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا(, رغم أنف املرجئة اجلدد

ندة وال الذهاب إىل العراق وأفغانستان ومساعدة محاس والتطوع ملسا, فتنة ىل القرآن واعلموا أن اجلهاد ليساملرجئة عودوا إ
وإن رضي , وال الذهاب إىل جيمع الساحات اليت فيها إحتالل واضح ألراضي املسلمني من الفتنة, كلها ليست فتنة, املسلمني

بل نعبد اهللا , "والة األمور"فنحن ال نعبد الغرب و ال , مجيع حكام العرب بذلك اإلحتالل ولبسوا فعل الغرب بلباس الشرع
ورخص لنا أن نقصر الصالة إن خفنا من الفتنة واخلوف من أن نصاب , ل الظلم والطغيانالذي أمرنا أن نقاوم مجيع أشكا

ليس هناك فتنة أكرب من أن يتحكم الكفار علينا وأن , )إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا(لذا قال , مبكروه من األعداء
ا التسلط والغطرسة فتنة حبد ذاا وأكرب من لذا هذ, وال أظن أن هذا األمر خفي على أحد, يتسلطوا على رقاب حكام بالدنا
كما كتب لنا الصيام والصالة , كما كتب لنا القتال وهو كره لنا, وهلذا شرع اهللا لنا اجلهاد, القتل يف أي حال من األحوال

أنفسهم من أجل التوبة  ملا أمر اهللا بين إسرائيل بقتل! لو كان القتل من أجل دين اهللا فتنة, )واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون(واحلج 
وحنن من يعتدى عليه بشهادة بوش ومن , إن القتل احملرم هو اإلعتداء على اآلمنني دون وجه حق, وقد فعلوا ذلك, واإلنابة
وليس , فليعلم املشككني أن الفتنة هي الوقوف مع بوش ضد املسلمني, فقد أعلن من جديد أن احلرب عاملية وشاملة, معه

إن حماولة فتنة املسلم وصده عن دينه وربه وشريعته وزجه يف السجون العفنة حبحة , !هللا من أجل احلقالقتال يف سبيل ا
والة "طاعة ل من يريد أن يثبت عكس ذلك حبجة رغم ك) والفتنة أكرب من القتل(, اإلرهاب أكرب عند اهللا من القتل

وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن " (وقد قال بعض املفسرين يف شرحهم هلذه اآليات ما يلي, "األمور
ملا نزل القرآن ذا من : قال ابن إسحاق, غري تائبني وال نازعني, أي مث هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه, )استطاعوا

, سريينرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العري واأل) أسر-خطف(قبض , األمر وفرج اهللا عن املسلمني ما كانوا فيه من الشدة
ال نفديكمومها حىت :"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, وبعثت إليه قريش يف فداء عثمان بن عبداهللا واحلكم بن كيسان
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فقدم سعد , فإن تقتلومها نقتل صاحبيكم, فإنا خنشاكم عليهما, يعين سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان" يقدم صاحبانا
  . من تفسري ابن كثري.  عليه وسلم منهموعتبة ففدامها رسول اهللا صلى اهللا

وليعم املرجئة اجلدد أن الفتنة هي سجن أبو , نة هي سجن غوانتنامو وما فيه من التعذيبتوليعلم املرجئة اجلدد ان الف
نعون ومي, ففي هذه السجون املئات من أبناء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين يشهدون بأن ال إله إال اهللا, غريب وبغرام

أما السيارات املفخخة والقتل يف , هل هناك فتنة أكرب من هذه, من أداء الصلوات كما ينبغي كما مينعون من الوضوء أصال
وقد جلأ الرسول إىل تكتيك عدم اإلفراج عن , شوراع بغداد وكابل ومقديشو وغريها أهون عند اهللا من فتنة املسلم يف دينه

الذين دأبوا على لعب " والة األمور"وهو من علمنا الدين وليس , إذا حصل املكروه األعداء لكي يفرج عن كرب مسلم
العرضة مع أعداء اهللا من األمريكان احملتلني لبالد املسلمني أثناء حصارهم إلخواننا يف غزة وقتلهم ألبناءنا ونساءنا ليل ار يف 

  . ربوزيرستان والصومال إنطالقا من القواعد املنتشرة يف جزيرة الع
ولكي يعلم هؤالء املرجئة اجلدد فضل املهاجرين وااهدين عنداهللا أرشدهم ألن يعلموا أن اهللا قد ذكرهم مباشرة 

ويعلم سبحانه أن ااهدين هم من يقفون على , ألنه سبحانه يعلم سر إنزال كتابه وتسميته سبع من املثاين, بعد ذكر الفتنة
اء إال أن اإلعتداء األول من الكافر لنا هو ظلم وإعتداءنا له هو عدل من اهللا سبحانه وتعاىل ورغم أنه مساه إعتد, وجه املعتدين

بذكرهم يف , وقد رفع شأن ااهدين يف كل زمان, )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم(وقد قال 
ا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحت اهللا واهللا إن الذين أمنوا وهاجرو(وبعد آية الفتنة قال , القرآن مرارا وتكرارا

لقد دأب املرجئة يف تنقيص شأن ااهدين والقول أننا ال منلك الترسنة الالزمة لقتال األمريكان وأننا نلقي , )غفور رحيم
, فلن يضيعنا أبدا, األم لرضيعهايكفينا أننا نرجوا رمحة اهللا سبحانه وتعاىل وهو أرحم من , هلؤالء أقول هلم, بأيدنا إىل التهكلة

بل أرشدنا إىل فعل املستطاع وحسب , وعندما أمرنا باالعداد مل يكلفنا الكثري, وأننا ال نؤمن إال بقوته سبحانه وتعاىل
 كما أن, فقد قتلنا األلوف منهم يف عدة معارك, من كان يظن أننا سنقهر اجليش اإلثيويب يف الصومال؟, اإلمكانيات املتواجدة

من كان يظن أننا سنطرد , الرئيس زيناوي يتحدث يوميا عن مسألة إنسحابه من الصومال ألن الوضع أشبه بكارثة عنده
من كان يظن , من كان يظن أننا سنجرب األمم املتحدة بقيادة أمريكا من ترك الصومال يف التسعينات؟, الروس من أفغانستان؟

إن اهللا معنا ومادام هو معنا فلن يضرنا من , يف خالل سنوات معدودة؟ أن بوش سيتحدث عن إنسحاب قواته من العراق
وأرجوا من هؤالء أن يأتوا إىل ساحات اجلهاد لكي , )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن اهللا(, خالفنا أو كان ضدنا

أما , اهللا لنا رغم قلة عددنا ولكي يشهدوا الكرامات ونصر, يتعلموا عمل الرجال وحقيقة التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل
ونصرة الظلم والظاملني وإخراج الفتواى , مسألة التهلكة فلرياجعوا دينهم وليعلموا أن التهكلة هي اجللوس يف املكيفات

وأكل حلوم إخوام ااهدين ليل ار والتحريض ضدهم من أجل منفعة دنوية ال تسمن وال تغين , السياسية املفصلة للحكام
فهذه هي التهلكة احلقيقة كما فهمها الصحايب اجلليل أبو أيوب رضي اهللا عنه الذي ترك بالده لكي يستشهد ويدفن , ئيف شي

  .يف القارة األوروبية
فليعلم من يستهزأ بااهدين من املرجئة اجلدد وغريهم أن اهللا قد اختار هؤالء يف زمن اهلوان والذل لكي يعذبوا 

لكي يعلم من يشكك يف مسألة اجلهاد , )قاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم(لتعذيب يف كتابه دون حرج وذكر ا, الكفار املتعدين
أما , فوالة األمور يتواجدون أحيانا ويغيبون يف احلني اآلخر, ويزعم أن ال جهاد إال بأمر من ويل األمر أنه قد أخطأ الطريق

 عنه ورفض الفتنة يف الدين رغم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل وقد جاهد أبو بصري رضي اهللا, جلهاد فماض إىل يوم القيامة
وال أظن أن حكام بالد املسلمني يقومون مقام أي إمام من أئمة الصحابة واخلالفاء أو التابعني هلم بإحسان إىل , يأمره بذلك
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إلسالم اليوم فهم حيافظون على كراسيهم أما حكام بالد ا, فأولئك األطهار ااهدون رفعوا اإلسالم برفض الفتنة, يوم الدين
بل اهللا (أما املشككني لقدراتنا على الصمود نقول هلم كما قال اهللا سبحانه وتعاىل , جبلب الفتنة إىل ديار املسلني وليعاذ باهللا

! كال, ية؟هل خياف من الطائرات احلاملة للرؤوس النوو, ماذا يظنون مبن كان اهللا مواله؟, )لناصريناموالكم وهو خري 
وهو من تكفل بإدخال الرعب وهو عكس األمان يف قلوب األعداء , )أختشوهنم فاهللا أحق أن ختشوه إن كينتم مؤمنني(
كما أنه سبحانه وتعاىل , وال خيفى على مسلم أن اهللا ويل املتقني وهو خري الناصرين, )سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب(

هر جيولون ويصولون ويلعبون العرضة مع حكام بالد احلرمني فهم أعداء اهللا وأعداء رسول عدو للكافرين وإن كانوا يف الظا
اء هللا مهما تلبسوا فلينظر املسلم بصدق إىل هذه اآليات ليعلم أن بوش وأعوانه أعد, )فإن اهللا عدو للكافرين(واهللا يقول , اهللا

إمنا أظهر اهللا هذا اإلسم _ ن كثري ننقل ما يلي خبصوص هذه اآليةويف تفسري اب, والصداقة مع حكام بالد احلرمني بلبسا الفتنة
ومن كان اهللا , ومن عادى اهللا فإن اهللا عدو له, وإعالمهم أن من عادى وليا هللا فقد عادى اهللا, ههنا لتقرير هذا املعىن وإظهاره
إين ألثأر "ويف احلديث اآلخر , "باحملاربةمن عادي يل وليا فقد آذنته "كما تقدم يف احلديث , عدوه فقد خسر الدنيا واآلخرة
فلرياجع من يصاحب بوش . انتهى-" من كنت خصمه خصمته"ويف احلديث الصحيح , "ألوليائي كما يثأر الليث احلرب

  .فاهللا ال يغلب أبدا, وليعلموا أن احلرب أوسع من بوش وطواغيت العرب والعجم, وأعداء اهللا من الكفار املعتدين على األمة
هجرة الشباب املسلم وذهابه إىل الدول احملتلة من قبل أمريكا وغريها من الدول الكافرة للقتال مع إخوام طلبا إن 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا (, هلو أفضل األعمال عند اهللا دون شك, للشهادة ورضى اهللا
أما الذين هاجروا يف زمننا , فهو لكل زمان ومكان, كثر من كتاب اهللاليس هناك بيان أ, )ونصروا أولئك املؤمنون حقا

وجاهدوا فالكل يعلم أم شباب األمة من كل بالد اإلسالم فهم يف أفغانستان والعراق وفلسطني والشيشان وكشمري 
أبواب بيوم لكي حيموا  أما الذين آوو ونصروا فهم أبناء تلك البالد فقد فتحوا, واألوجادين والصومال ووزيرستان وغريها

بعد أن خذهلم حكام بالد املسلمني عندما تعاونوا مع اإلدارات الغربية فيما يسمى باحلرب على , إخوانا هلم يف الدين
ألن هؤالء من ساعد الكفار األصليني يف مهمة " والة األمور"فال يستأذن عاقل , وهي حقيقة حرب على اإلسالم, "اإلرهاب"

  .ا تلبسوا بلباس الرباءة فهم مشاركون يف مأساة أمتنا يف فلسطني وغريها واهللا ويل املؤمنني وباهللا التوفيقومهم, اإلحتالل
  

  وحان موعد احلصاد
  

إنن أحتدث عن النجاحات والتحركات الكثرية من قبل ااهدين يف كل مكان من العامل فبعد مرور مثان سنوات من 
, اتا من قبل هؤالء الشباب العزل الذين رفعوا لواء اجلهاد من أجل إرجاع احلقوق لألمةال نرى إىل تقدما وثب, احلرب عليهم

فقد قرر بعض املسلمني الغيورين , وهو يوم بدر الكربى, م2008-9-17املوافق , رمضان 17ففي اليمن ويف تاريخ 
من املهامجني ونسأل اهللا أن يتقبلهم  6د قتل وق, مهامجة السفارة األمريكية, لدينهم والرافضني لسياسات األمريكية يف املنطقة

من القوات اليمنية اليت كانت حترس القلعة الفرعونية األمريكية املسمى  6كما قتل , من الشهداء حسب نيام إن شاء اهللا
ولو عفوا على اإلسالم واملسلمني , "اإلرهاب"وتنطلق منها ما يسمى باحلرب على , وهي بيوت إحتالل وحرب, بالسفارة

ألن , أما يف الصومال فقد قرر اإلخوة إنذار مجيع الطائرات اليت بط يف مطار مقديشو ومنعها من ذلك. مسوها بشىت األمساء
فنحمد اهللا أن البحار ليست آمنة هلم بسبب , املطار يستخدم من قبل السي آي إيه والقوات اإلثيوبية وهذه خطوة مهمة

  .ونرجوا أن ينجح مشروع إقفال املطار إن شاء اهللا, إسقاطهم احملاكم قبل سنتة ونصف
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فقد استمرت القوت اجلوية األمريكية يف خرق سيادة ذلك البلد املسلم  جرأما يف الباكستان فحدث وال ح
وال , وما أضحكنا هو إعالن قيادة اجليش إيقاف عملياا يف شهر رمضان, خصوصا عندما تسلم ما يسمى باملدنيني السلطة

وعلى هؤالء , من األبرياء يف مناطق القبائل منذ شعبان إىل اآلن 700فقد قتل أكثر من , الفرق بني رمضان وشعبان ندري ما
بل , ويسكتون عما تفعله الواليات املتحدة فيها, كيف جترأوا على قتل أبناءهم ليل ار يف وزيرستان, أن يسألوا أنفسهم
وإننا حنذر أن كل دم يهراق يف وزيرستان فسوف يقابله دماء يف , هاق األرواح؟فهل ينفع التنديد بعد إز, يكتفون بالتندين

من رمضان عندما كان الرئيس الباكستاين زرداري يتحدث وألول مرة يف  20وهذا ما حصل يف , املدن الكربى الباكستانية
مقرونة باإلسالم ومن يطلقها يعلم جيدا فهذه الكلمة , الربملان وقد حتدث عن اإلرهاب وحماربته وكأنه مل يعي الدرس من قبل

علوم أنه مركز اجلواسيس ومن امل" املاريوت"ومل متضى سوى ساعات بعد خطبته حىت ضرب فندق , أنه سيحارب أبناء األمة
إىل  وقد تلقى الشباب معلومات مؤكدة حبضور كل الذين أعلنوا احلرب علينا يف الربملان, والقادة الغربيني الوافدين للباكستان

, وال جمال للشك أم كانوا بداخل الفندق أثناء تقدم األخ, وهو من يتزعم احلرب حاليا, ومنهم رمحان مالك, ذلك املركز
وهذا عكس ما تعلنه احلكومة بأا غريت برنامج أولئك , استطاع هؤالء الفرار, ولكن وبسبب تعطل الشاحنة يف البوابة

يفهم قصدنا ومرادنا يف مثل هذه اهلجمات أننا يف حرب ضد الواليات املتحدة األمريكية وأذكر من ال , الوزراء يف آخر حلظة
فاحلرب قائمة وهؤالء , فال جمال للحديث عن مسلم وغري مسلم, وقد جندت أناس ومنهم مسلمون ليحاربونا فنحن يف حرب

اتو فسوف تصله نريان ااهدين ولو تستر فمن كان يف صف األمريكان والن, اختاروا أمريكا بدال من املسلمني ااهدين
ن من الدرجة األوىل املوالون ألعداء الدين وال جمال للشك وفهم املنافق, بلباس الكعبة وزعم أنه يعمل ذلك ملصلحة املسلمني

قف مع فسوف نقاتل كل من ي, فقد أمجعت األمة أن العدو احلقيقي هلا هي اإلدارة األمريكية الداعمة للصهاينة, يف ذلك
ومن السفارات اليت تأثرت جدا بالعملية هي سفارة , األعداء ضدنا ويبعث على نيته إن هو قتل تبييتا أو تترسا واهللا أعلم

, وقد محدنا اهللا عندما تأكدت املعلومات أا تضررت جدا, الدولة الكينية الصليبية اليت أعلنت احلرب علينا يف شرق أفريقيا
إم يطاردوننا يف كل , فاجلزاء من جنس العمل, وهي دولة تابعة للناتو اليت  حتاربنا كما أننا حنارا كما قتل السفري التشيكي

كال , مث يطلب منا مواجهتهم يف الساحات القتالية فقط, مكان من العامل ويعتقلوننا يف املطارات واملدن واملقاهي واملساجد
والذي يشهد العملية سيعلم أن السائق , فنحن نتعامل معكم باملثل, لنا ذلك واهللا سنواجهكم كما تواجهوننا واهللا قد أجازنا

ومع ذلك تأكدنا أن هذه , رمحه اهللا فشل يف الوصول إىل مركز جتمع اجلواسيس بسبب احلاجز احلديدي أو إطالق النار عليه
ون أن ينتبه رجال األمن هلا وما فيها الدول اليت تتدعي اجلاهزية لنا هي كاذبة فقد توقفت الشاحنة لعشرات من الدقائق د

ولكن اهللا ألقى يف قلوب من حيمي األعداء الرعب , وكان بإمكام سحبها أو إخراج السائق للتأكد من هويته فيما بعد
 ونسأل اهللا, وقد أراد اهللا أن تتم العملية رغم فقدنا لألخ قبل الوصول إىل العمق احلقيقي, والسبب هو اخلوف وعدم اجلاهزية

وقد تعجبت عندما حتدث وزير القانون الباكستاين مع وكالة األنباء الباكستانية وذكر . أن يتقبله من الشهداء حسب نيته آمني
هل يقدرون على تسمية من يهاجم , وحنن نسأل هؤالء الضفعاء النفوس, "أن من هاجم الفندق هم أعداء الباكستان"هلا 

فنحن جسم واحد وما , إا السياسة الصهيونية اليت تسعى لتفرقة املسلمني, و للباكستان؟املدنيني يوميا يف وزيرستان أنه عد
وحنن ندع العقالء يف اإلستخبارات الباكستانية وقادة , يشعر به الشخص الوزيري جيب أن يشعره من يعيش يف إسالم آباد

وما يفرحنا هو وجود أولئك , ملسلحةاجليش عدم االستمرار يف سياسات مشرف فهي اليت أدت إىل تضعيف القوات ا
كما أن اجليش , فهم من يقدم املعلومات لإلخوة, وهؤالء يلعبون دورا مهما يف احلرب, املخلصني يف داخل القيادة العامة

أظهر ولو باستحياء أنه ضد التدخل األمريكي يف األراضي الباكستانية فقد هامجت القوات اجلوية الباكستانية مروحتني 
وحنن , وهذا تكتيك من قائد اجليش لكي خيفي جرائمه يف مناط القبائل, بيوم واحد" ماريوت"يتني بعد عملية فندق أمريك
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نريد قادة اجليش أن ينضموا إىل املقاومة لكي نظهر لألمريكان أن املسلمني يقدرون على هزميتهم إن احتدوا حتت راية ال إله 
أما الذين يشكون يف , د املصطنعة من قبل املستخربني لعنة اهللا على الكافرين والظاملنيوكفروا باحلدو, إال اهللا حممد رسول اهللا

كان واضحا متاما فاجلميع يعلم ذلك الفندق ونزالءه من املعادين احملاربني لنا  اهلدفبأن , موضوع إختيار اهلدف نقول هلم
ونسأل اهللا أن , كما أم مل يتركوننا وشأننا, ما وجودوفهؤالء من حياربنا حقيقة ولن نتركهم أين, ولو لبسوا مالبس مدنية

فمن املعلوم أن ذلك الفندق ليس مركزا , يرحم ويتقبل من مات من أبرياء أمتنا يف تلك العملية ألم مل يقصدوا أبدا
ن نصر دينه يف أي ونسأل اهللا أن يعذب كل من حياربنا وينصر كل م, بل وكر للمخابرات العاملية, للمسلمني أو مكان للتعبد

  .آمني, مكان
فقد , هو سقوط العشرات من القتلى والشهداء يف سوق بكارا, ومن األخبار احملزنة يف شهر رمضان املبارك

فكلما هومجت هذه القوات الفاشلة من قبل , استمرت اآللة اإلثيوبية احملتلة واملسنودة من قبل واشنطن جمازرها يف مقديشو
وهذه االستراتيجية الفاشلة لن , تسارع إىل قصف سوق بكارا واملناطق املأهولة بقذائف اهلاون واليب إميت, األسود وااهدين

رمضان هم شهداء إن شاء اهللا وال  22وكل من سقط يف تاريخ , وقتالهم يف النار, النا وقتلى املسلمني يف اجلنةتفق, تنفعهم
مدنيا شهيدا دون أي ذنب إال أن يكونوا صوماليني مسلمني  40ن لقد قتل يف هذا اليوم أكثر م, نزكي على اهللا أحدا

أما تلفيزيون آل سعود فقد استمر يف بث الصور احلية من الكعبة الشريفة وكأن , يشهدون أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل  أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا(, الكعبة أفضل من دماء املسلمني

وإذا نقلت اخلرب , لقد تغافل اآللة اإلعالمية املوجهة ملا جيري للمسلمني يف مشارق األرض ومغارا, )ال يستون عند اهللا, اهللا
ملسلحني أو أو تشوه الصورة فيسمى ااهدين واملقاومني باإلرهابيني أو ا, فتنقل كما يراد هلا من قبل اإلعالم الصهيوين الغريب

وبدال من ذلك ,  وكل ذلك خمافة من أي يغضب الغرب الكافر, املهامجني دون أن يسموهم ااهدون كما قرر الشرع ذلك
هل , وال ندري ما معىن ذلك يف شرعنا, "اليوم الوطين"استخدموا منرب التلفيزيون لبث مسوم الفرقة وعدم التوحد وزعموا أنه 

ا السياسات الصهيونية املفربكة اليت تكرس مسألة الدوليات وتدع إىل عدم الوحدة يف األمة كما إ, أصبحنا نعبد األوطان؟
ما نفع األوطان لنا إن كنا قد قسمنها , تكرس مسألة تقديس امللوك والرؤساء واألوطان وكأننا خلقنا من أجل األوطان

إن هذه (, كلها مسجد للمسلمني وكلها وطن هلمإن األرض كلها هللا و, وجزئناها متبعني بذلك سياسة الغرب الكافر؟
فال بارك اهللا فيمن يؤيد جتزئة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل أوطان بدال من , رغم من يريد جتزئتنا) أمتكم أمة واحدة

  .توحيدها يف وطن كبري فيها طاعة اهللا ورسوله

  جيش العسرة يف الصومال
  

ل جيدا بالنسبة لألخوة وقد هدد عبداهللا يوسف ألول مرة بالتناحي عن يف أواخر رمضان كان الوضع يف الصوما
وال ندري كيف يستطيع اجلريح أن يطبب , السلطة واالعتزال بسبب عدم جدية األمم املتحدة خبصوص قضية الصومال

إجبار الطائرات وقد متكن أسود احلق من فرض هيمنتهم على مطار مقديشو و, فهو واألمم املتحدة يف حالة حرجة, املريض
ففي هذه األيام استطاع قطاع الطرق , كما أن حالة األمن يف املياه الصومالية قد تدهور كثريا, بعدم الرتول أو اإلقالع منها

, مدرعة قد أرسلت إىل املتمردين يف جنوب السودان سرا 30وقراصنة البحر من خطف سفينة أوكرانية فيها أكثر من 
, وقد فضح اهللا أمر هؤالء, كينية اليت ال تستخدم الدبابات الروسية بل لديها تلسيح بريطاين هنديوباالتفاق مع احلكومة ال

فنحن , وحتقق للجميع أن إثيوبيا الصليبية وعبداهللا يوسف املوايل هلم مل جيلبا للشعب الصومايل إال عدم اإلستقرار وعدم األمان
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نشهد اليوم , وبعد مرور سنة ونصف من انسحابنا من مقديشو كسلطة, كنا قد نظفنا البحار من القراصنة رغم قلت عتادنا
, واألنباء تتحدث بأن سلطة عبداهللا يوسف ستنتقل إىل نريويب ألن الصومال قد ضاقت عليهم, تراجعا ملحوظا لدى العدو

ولن ,  الدنيا قبل اآلخرةواجلزاء اخلزي يف, والسبب واضح إتباع أمر الغرب وختريب الصومال وقتل أبناءها بأوامر من الغرب
نترك هؤالء بل سنعطي األوامر للخاليا يف شرق أفريقيا بتتبع هؤالء الذين حاربونا يف الدين وإغتياهلم وتشريدهم إن شاء اهللا 

ففي , واهللا سبحانه وتعاىل يريد للشعوب أن يعلموا أن القوة وحدها ال تقدر على حل األمور. وماذلك على اهللا بعزيرز
الع األخري إلذاعة اليب يب سي حول احلرب على القاعدة أوضحت أن معظم الشعوب األوروبية تيقنت أن دوهلا مل اإلستط

كما أعلن قائد , دولة عاملية قوية 23ومن قبل , سنوات من بدأ احلرب 8تقدر على حماربتها بل ازدادت قوة بعد مرور 
وحنن , اهدين غري جمدي وأن الوسيلة الوحيدة الاء احلرب هو احلوارالقوات الربيطانية يف اجلنوب األفغاين أن احلرب ضد ا

أما , وليس بشروط الغرب أو أعوانه من حكام الدو اإلسالمية املنبطحني للغرب, مع احلوار بشروطنا ألننا نكسب احلرب
, تريد أن تتوسط بني الناتو وطالباناجلديد القدمي هو دخول سلطة آل سعود يف حماولة زرع الفتنة بني األفغان وهي تدعي أا 

, )جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللاوإن (واهللا يقول لنا , إننا ال نرفض احملادثات أو السلم, وكيف يكون ذلك؟
جيب على , )فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون(وحنن بفضل اهللا نكسب احلرب ونود أن منتثل لآلية الكرمية األخرى 

فقد تصاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أعداءه , إلخوة حماولة التحدث مع الناتو مباشرة دون حرج وهذا حقهم الشرعيا
ما نرفضه هو دخول املمثلني للغرب احملاربني لنا , احملتلني للكعبة وجلس معهم دون شروط ولنا يف صلح احلديبية أفضل مثال

إن مملكتهم هي معادية حلركة طالبان , )أال إهنم هم املفسدون(, الناس أم مصلحونيف مملكة آل سعود وحماولة تلبيس على 
م 1997فكيف يتجرأ امللك يف الدخول يف مثل هذه احملادثات وهو من أرسل يف سنة , واملهاجرين املقيمني يف أفغانستان

ونشكر اهللا أن حركة طالبان تفهم , ال حممد عمروزيره الداخلية واملخابراتية لكي يتسلم اإلخوة ااهدين واملهاجرين من امل
, ألن كرازاي أو امللك عبداهللا كل هؤالء ال ميثلون إال نفوسهم فقط, فقد رفضوا هذا الطلب فورا, مكايد األعداء والشياطني

لقد , عر املسلمنيفكفى كذبا وتالعبا مبشا, ولو كانوا ميثلون املسلمني ملا احتل القدس وال أفغانستان وال العراق والصومال
طلب اهللا من  هؤالء إن كانوا مؤمنني حقا بأن ينصروا األفغان وطالبان ضد الناتو احملتل واملغتصب وليس التوسط بني املعتدي 

وكل يوم يتبني لنا حقيقة أن هذه , فطالبان قادرة على اجللوس مع الناتو دون دخول هؤالء العمالء يف اخلط أبدا, واملظلوم
إا نفس , ربكة من قبل املستغرب هي تسعى لتثبيت مبدأ الوطنية وعدم القبول بالدولة املسلمة املوحدة خبليفة واحدةالدول املف

ملن تضحكون يا عمال , السطلة اليت ساعدت على اإلطاحة بطالبان مث تظهر نفاقا أا تريد أن تتوسط بينها وبني الناتو
, ن مكركم قد بان على العيان واهللا خري املاكرينلن تفلحوا أل,  بل الكراسي؟رضيتم بالذل مقاالغرب؟ ملن تلعبون يا من 
  .)والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (فارتقبوا إين معكم رقيب(, واحلمدهللا الذي نصر عباده
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  أنباء األمة ااهدة
  

نسى ما جيري إلخواننا يف كل لكي ال ن, م2008حان وقت سرد بعض أخبار شهر شوال واملوافق أكتوبر سنة  
ملسما مؤمنا جماهدا يف وزيرستان  19م قتل ما ال يقل عن 2008-10-3يف وزيرستان ويف يوم الرابع من شوال , مكان

وال بأس فقتالنا يف اجلنة , كما تعودنا على أكاذيبها الكثرية" اإلرهابيني"الشمالية وقد ادعت الواليات املتحدة بأا قتلت 
وال , كما زعمت أا قتلت أحد كبار رجال القاعدة, "إنا هللا وإنا إليه راجعون"وال نقول إال ما يرضي ربنا ,  الناروقتالهم يف

ندري من يكون يف هذه املرة فقد تعودنا أن يكون هناك كبش فداء يف كل عمل إجرامي يستهدف املسلمني يف شىت مشارق 
مريكي سريكز على وزيرستان بعد فشله الذريع يف العراق وعدم متكنه من األمور وحنن قد تيقنا أن العدو األ, األرض ومغارا

  .هناك
فقد استمر املسلحني يف حجز السفينة اليت حتمل الدبابات , أما يف شرق أفريقيا فكانت األمور على ما يرام

حلكومة الكينية الفاشلة يف إقناع أحد ومل تقدر ا, والقذائف املضادة للطائرات والذخائر التابعة للمتمردين يف جنوب السودان
ويف تاريخ . كما عمدت على إعتقال كبار البحارين لكي ال يعطي معلومات عن تلك الصفقات, أن تلك األسلحة تابعة هلا

مجيع املسلمني يف الساحل وغريها عندما عرفوا  فرح, لفطر يف بعض املناطق الكينيةم وهو اليوم الثالث لعيد ا3-10-2008
من الكينيني الذين سلموا إليها  10فقد أقرت السلطات اإلثيوبية الصليبية جبرمها حبق , هللا قد استجاب لدعوم الصادقةأن ا

بعد أن ذاقوا مرارة العيش يف اسوء , وبفضل اهللا ومنته فرح املسلمون بقدوم هؤالء إىل ممباسا, من قبل سلطات كيباكي اخلبيثة
, مع زوجيت" كييونغا"ومن ضمن هؤالء بعض من اعتقل يف , السجون أسوء من غوانتنامووتلك , سجون العامل يف إثيوبيا

وعلى سبيل املثال األخ سامل عوض وهو مهندس هواتف قد اعتقل يف احلدود عندما مع زوجته رغم كونه كينيا وله احلق بأن 
أنه جاء من الصومال وأنه عضو من  وقد اعتمدت السلطات الكينية األكاذيب واموه, يتواجد يف أي مكان يف كينيا

لقد افتضحت , اليوم قد ظهر احلق فهؤالء ال شأن هلم مبا جيري يف الصومالو, تقل معهما الكثري من األبرياءواع, القاعدة
 أما اإلعالم الكيين الصهيوين فقد لفقوا. السلطات الكينية اليت رفضت مرارا وتكرارا أن هناك كينيون يف السجون اإلثيوبية

وهي صهيونية اهلوى ومدراءها يكرهون اإلسالم " النيشن"فعندما قرأنا أخبار جريدة , األكاذيب حوهلم رغم ثبوت براءم
فاألعداد اليت تتحدث عن اإلرهاب ولو كان , وتستغل أخبارنا للمكاسب املادية وزرع الكراهية يف اتمع املسلم, أشد كره

فيشترون لكي , مني قد فهموا اللعبة وأن املقصود باإلرهاب هو اإلسالم واملسلمنيبسبب أن املسل, ذلك كذبا تباع بسرعة
كما أن اجلريدة ال تعلم أا ختدم اإلسالم بنشر تلك األكاذيب وقد فهم الكثري من أبناء كينيا حقيقة , يعرفوا أكاذيب هؤالء

من املتهمني  8عودة "العناوين التالية يف صحفتها األوىل وعنونت هذه اجلريدة ب, اللعبة اإلعالمية القذرة اليت تستهدف اإلسالم
مث , رغم ثبوت براءم من خالل التعذيب ملدة سنة ونصف" إرهاب"أنظر كيف ركزوا على كلمة , "باإلرهاب إىل الوطن

الن بن ف"مثل , ولكي يلبسوا على الناس كتبوا عناوين كريهة جدا, عمدوا على كتابة أعمال هؤالء الثمان حتت صورهم
فقد عمدت هذه , ومجيع املسلمون يعرفون حقيقة أن هذه اجلريدة ال تراعي مشاعرهم, "ترك الدارسة بعد املتوسط, فالن

لكي تربئ ساحة الدولة الصليببية اليت , أوالدي ن الكينية إىل نشر األكاذيب حول أعماراجلريدة أثناء أزمة زوجيت يف السجو
فالكل يعلم ومن اليوم , وهذا من أكاذيب اجلريدة, وا أم صوماليني لذا رحلوا إىل إثيوبياكما ذكرت أن هؤالء ادع, خطفتهم

وأن املخابرات الكينية أخذت منهم أوراقهم قبل , األول أن هؤالء مل يقابلوا أي حمام أو ممثل هلم لكي خيربوهم عن جنسيام
: اإلرهاب" مث كتبوا بعدها , "عمالء أسامة عادوا إىل الوطن" فقد عنونت ويف الصفحة األوىل" ستندارد"أما جريدة . إامهم
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وقصدوا بالسائق هنا األخ , "ومن ضمنهم سائقه, من رجال فاضل املتدربني يف الصومال من إثيوبيا لبدأ حياة املدنية 8ترحيل 
 الضعفاء ال منلك شيئا من إننا عباد اهللا, وال أدري هل هؤالء يظنون أن لدينا سواقني أو حراس حتت أوامرنا, سامل عوض

كما ذكروا أنه فتح دكان لتصليح اهلواتف النقالة من أموال اإلرهابني وهذا من , القوة إال باللجوء إىل ركن اهللا املتني
فالذي فتح له الدكان هو أحد مشايخ كينيا املوالني حلكومة كيباكي واملناصرين هلا ويعرف بالشيخ أبو محزة , أكاذيبهم

وملاذا مل يعتقل هذا الشيخ وهو يعمل يف أكثر من مؤسسة , وهو متعاون حاليا مع االستخبارات الكينية, "بدوأبوبكر ع"
التابع ألكرب جاسوس كيين وهو ولد وزير الدفاع الكيين نور الدين " السالم"وميتلك جتارات وعقارات كما أنه يعمل يف إذاعة 

نذكر أن رئيسها هو جاسوس كبري لدى حكومة كيباكي وهي معادية  بلوحنن ال نتهم اإلذاعة ومن فيها , يوسف حاج؟
عن هؤالء الشباب ومل يكن هناك مهنية يف نقل اخلرب بل السائد األكاذيب والكراهية  لقد كتبت االت الكثري من, لإلسالم

لقد ذكر  ,ما كان ذلكطرف هؤالء الصهاينة مهولذا نصحنا اهللا بأن ال نصدق أي خرب من , عدم التحقق من األخبارهو 
كما ذكروا أن احلكومة الكينية , هؤالء اإلخوة كيف عذبوا يف السجون اإلثيوبية وقد كسر ساق أحدهم يف تلك السجون

بل رحلوا بالسيارات العسكرية , وعندما جاء يوم الترحيل مل خيربوا بشيئ لكي ال يفرحوا بأيام العيد, هي اليت مل ترغب فيهم
وهناك سلموا للجواسيس , كيلومترا وهي حدودية مع إثيوبيا750القرية اليت تبعد أكثر من " مويايل" من أديس أبابا إىل

ومن هناك فوجئوا برجال من , يف حمافظة الساحل" فويي"وقد مت ترحيلهم بطائرة عسكرية إىل مطار , الكينني وقوات اجليش
فلم حيملوا كامريات أو ميكروفونات , رف الشباب املسلم عليهموقد تع, اإلستخبارات الذين افتعلوا مهنة الصحافة دون خربة

وبعدها سلموا ألهاليهم , بل كانوا من االستخبارات الكينية اليت أرادت أن تأخذ بعض املعلومات من الشباب, وما إىل ذلك
يف مقاضات احلكومة بسبب وقد تعهد املسلمون يف كينيا , واحلمدهللا أنه قد جنى هؤالء من القوم الظاملني, يف ظالم الليل

  .فهي اليت أخذت أوراقهم مث زعمت أم ليسو بكينني لكي يرحلوا إىل أبشع السجون يف أفريقيا, وحشيتها مع أبناءها
وهذا اليوم هو عيد ألجداد والعجائز كما , وقد أمتمنا صيام الست من شوال, م2008- 10-8إننا يف يوم األربعاء 

مسلم مسامل يف سوق  15فقد قتل قبل يوم واحد أكثر من , غري أنه مليئ بالدماء, يل مشمسإنه يوم مج, فهمنا منذ صغرنا
عسكري من اجليوش الصليبية باسم القوات  400ونترقب جميئ أكثر من , بكارا بسبب املدفعية العشوائية الصليبية اإلثيوبية

وبروندي وغريها إرسال قوات حلفظ السالم يف  وال ندري كيف ميكن ألوغندا, اإلفريية ومن دولة بروندي إىل الصومال
كما أن جبهتنا اإلسالمية يف أوغندا مستمرة رغم , فهناك حروب أهلية فيها لك الدولة تفتقد إىل السالم أصالوت, الصومال

ا كما تابعن. فااهدون األوغانديون مستمرون ومنذ سنوات عدة يف جهادهم ضد سلطات موسافاين, تكتم احلكومة لذلك
, أما االستراتيجية, فهؤالء يريدون تغيريا بسيطا يف الشكل فقط, أخبار االنتخابات األمريكية املفربكة من قبل الصهيونية العاملية

وحنن نفضل هؤالء اجلمهوريني الذين يفكرون بعضالم , "إسرائيل"فأوباما وماكني كالمها سواء عندما يتعلق األمر بأمن 
ويريدون , عد أن سودها بوش وإدارتهفهدفهم تبييض وجه أمريكا ب, وقراطيني فهم الشياطني حقاأما الدمي, وليس بعقوهلم

وقد تبني لألمريكان حجم خسائرهم يف العراق وقد أدت احلرب إىل اإلفالس , تركيز احلرب على أفغانستان ووزيرستان
ت األمريكية احملتلية للعراق تساوي ما أنفقت لتلك أسابيع للقوا 3ختيل أن ميزانية , وظهور املشاكل اإلقتصادية يف العامل

فقد شتت العدو جمهوده ومتكن الطالبان من بناء قوام بفضل اهللا , إنه نصر مبني لنا, سنوات يف أفغانستان 7القوات ملدة 
  . سبحانه وتعاىل

نظرت إىل , هذا اليوم فأثناء الوضوء للصالة الضحى من, لقد تغري جسمي يف هذا اليوم وظهر الشيبوبة يف ذقين
ألا شيبة يف سبيل اهللا ويف اإلسالم واحلمدهللا أننا نأكل , ومحدت اهللا وفرحت لذلك, املرآة فرأيت شعرة بيضاء على ذقين

, سنة متكاملة 36كان عمري يف هذا اليوم , كما أن الشعب يف كيسمايو وما حوهلا آمنني, ونشرب وننام وحنن آمينني
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أما لقمان احلكيم , سنة 13وقد بلغت ابنيت آسيا من العمر , وكذلك أوالدي, أوالدي حليمة السعدية وافتقدت حبيبيت وأم
وهذا هو العيد , وقد مر العيد كالعادة وهم أبعد ما يكون مين, 6أما امللكة الصغرية مسية فقد بلغت من العمر , 12فعمره 

, ومل أمتكن من اإلتصال م ألنين ال أملك أرقام هواتفهم, ولكن فرحة األمة الصومالية تكفينا, دون أن أكون معهم 13
فالصحة وحدها , أما حنن فال نقدر أن نشكر اهللا على نعمه الكثري, ويكفي أم أحياء يرزقون ويصلون ويصومون ويدعون لنا

ه وتعاىل وليس هناك أي فاهلواء الداخل إىل أجسامنا باان ومن اهللا سبحان, وال يقدر اإلنسان على شكرها, نعمة عظيمة
فعندما نراجع األيام , فال ننسى أن نشكر اهللا يف هذا اليوم اجلميل فقد مكننا وثبتنا وكان عونا لنا يف كل أحوالنا, فتورة لذلك

وهم اليوم يف السجون األمريكية فقد مضى على إعتقال األخ حممد عودة , جند أنه وقبل عشرة سنوات كان معي إخوة يف اهللا
أبو هاجر وخلفان ووديع احلاج ه يف السجون أمثال العوهلي وومن مع, أو أبو ياسر" مروان"سطيين املعروف لدينا باسم الفل

وهناك من سبقهم يف اإلبتالء أمثال الشيخ عمر عبدالرمحن واألخ يوسف رمزي والكنسي وندمي , أكثر من عشر سنوات
, أبو خبيب السوداين, رضا التونسي, ومنهم خالد الشيخ, 9- 11كما أن هناك من أسر بعدهم وبعد أحداث , وغريهم
واملئات من اإلخوة العرب املهاجرين , أبو الفرج اللييب, أمحد جيالين, عيسى الترتاين, رمزي, خالد اجلداوي, الشرقاوي

أننا أحياء وأحرار جيب أن نشكر اهللا , والصوماليني وآالف من اإلخوة الباكستانني الذين اعتقلوا ومل يعرف عنهم أي شيء
وقد ظهرت , ونعلم علم اليقني أنه إمتحان من اهللا وأن النصر صرب ساعة, نقاتل أعداء مل يرمحونا يف أي حلظة من اللحظات

فأمريكا تزداد سوءا بعد سوء وهذا فضل اهللا على عباده املستضعفني ولو كره الكافرون , عالمات النصر يف كل مكان
  . مواملنافقون واملوالون هل

وقد فرحنا برؤية الشريط اجلديد الصادر من قبل املكتب اإلعالمي , هـ1429شوال سنة  -14إننا يف تاريخ 
وقد , وقد ظهر األخ عزام األمريكي وهو يشرح قضية منطقة القبائل وجهاد أبناء القبائل والطالبان يف أفغانستان, للقاعدة

وبني الشيخ أسامة أن هدف إعالن , وكذلك الشيخ سعيد أبا اليزيد حتدث الشيخ أسامة بن الدن والشيخ أمين الظواهري
اجليش أنه مل يرضى بالقوات األمريكية بأن تتدخل يف الشؤون الباكستانية هو حماولة طمس احلقائق الواضحة بأن قوات 

زرة يف مناطق القبائل وكلما قدمت قوات اجليش إىل جم, اجليش تقتل يوميا املسلمني أكثر ما تفعل القوات األمريكية ذلك
وكل هذا لكي متتص غضب , سارعت إىل إطالق صاروخ أو صاروخني أو إعالن أن اجليش لن تتهاون مع القوات األجنبية

سالم حسب الشعب الباكستاين املسلم الذي يرى جيشه املؤسس على أساس التقوى واجلهاد واإلميان خلدمة الدين ونصرة اإل
كما أقبلت املخابرات الباكستانية إىل حماولة , لك القوات تقتل أبناء املسلمني يف منطق القبائلت الدوستور الباكستاين يرى

شوال استمرت الغارات  27ويف تاريخ . ألن تلك األجهزة هي اليت تسيطر على األمور هناك, إمخاد قضية اجلهاد يف كشمري
,  تقدر اجليس الباكستاين منع القوات األمريكية من ذلكومل, والضربات الظاملة على أهل باجاور ومناطق القبائل األحرار

بريء وادعت القوات األمريكية أا استهدفت الشيخ حقاين واجلميع يعلم أن الشيخ هو يف  16وقتل يف يومها أكثر من 
 فكيف ال تكون مدارسهم أهدافا شرعية, الصف األول يف أفغانستان وتلك املدارس أصبحت أهدافا شرعيا للكفار

لن  القد فتحت أمريكا بابا كبري, )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم(, الرد باملثلمن باب  نللمجاهدي
أما يف الصومال فقد جتددت مسألة اهلدنة بني احملاكم اإلسالمية , فال تلومن إال نفسها, تقدر على سده يف املستقبل القريب
نوفمرب  5وحنن حنسن الظن بإخواننا ونعطيهم الفرصة إىل تاريخ , اليت ال تتطبق تلك االتفاقية طرف جيبويت والقوات اإلثيوبية

, وسنصرب لنرى اية ما ذهبوا إليه من آراء, لنرى إن كانت تلك القوات املتحلة الكافرة ستغادر مقديشو كما نص اإلتفاق
  .جل القريب إن شاء اهللاونسأل اهللا أن خيرج القوات احملتلة من بالدنا الصومال يف األ
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وقد اعترف العدو يف الباكستان وأفغانستان بقوة اإلخوة وتسعى السلطتان حملاولة فتح حوار , ن شوالم 29إننا يف 
الكفار احملتلني األصليني أما عبيدهم ومنفذي خمططام فهؤالء ال قيمة  ال يفهمون أن طالبان لن حتاور إالوهؤالء , مع الطالبان
, فقد طبق حد من حدود اهللا, أما يف كيسمايو فقد حصل أمر عظيم يف هذا التاريخ,  أفغانستان وال يف الصومالهلم ال يف

وقد فرحنا عندما ذهبت مسلمة عاصية هللا , الشيطان وهذا أمر عجيب يف زمن تغري فيه املفاهيم وارتفع املنكر وعلى صوت
ت كثريا من قبل القضاء ولكنها بت أن تقام هلا حلد الشرعي وقد ردسلمت نفسها للقضاء وطل, عند احملكمة بذنبها وأقرت
وقد غفر اهللا هلا ذنبها إن شاء اهللا وال , وهكذا رمجت بعد أن تأكدت احملكمة الشرعية وباألدلة الثابتة من قصتها, أصرت

أدت إىل , ي الذي حدد قوانني معينةوقد أغاظ ذلك الفعل اتمع الكفري العامل, فاحلدود تصفي الكبائر, نزكي على اهللا أحدا
أننا سلمنا من مليون مرض  ينفهذا يع,  يف بالدنا اإلسالميةوإذا طبق حد واحد من حدود اهللا, انتشار الزىن ومرض اإليدز

و وه, فقد بني اهللا لنا الطريق اليقاف مرض اإليدز, وال حاجة لنا بإعالنات الزىن املنشورة لدى إعالم الغرب الكافر, إيدز
وال أدري ملاذا يغيظ الكفار , إن تطبيق حد الزىن ملن اعترف بالذنب أمر مشروع ومهم يف اتمع اإلسالمي, عدم الزىن فقط
كما أن اهللا , اإلسالمية والكل يفرح إذا طبق حد من حدود اهللا ابل يف بالدن, فنحن مل نطبقها يف الغرب, مثل هذه األمور

واستشهد , ويف بلوتشستان أذن اهللا باألرض أن تزلزل حلكمته. اهللا أن يتقبل من اجلميعونسأل , يغضب إذا انتهك حمارمه
  .شهيدا نسأل اهللا أن يتقبلهم من الشهداء آمني 170أكثر من 

  

  وتتواىل الضربات
  

 ينواستطع أسود احلق من أخواننا يف حركة الشباب ااهد, ويف يوم األربعاء 2008-10-29كان التاريخ يوافق 
من تنفيذ مخس علميات نوعية يف مشال الصومال وهو من تلك املناطق ومطلوب لدى ) خمتار(يادة األخ أمحد عبدو بق

وتشتيت األمة  نيفهي اليت تدعم اإلنفاصل, وقد عرفت األمم املتحدة أنه ال جمال لألالعيب القذرة, السلطات يف هارغيسا
وهي , عندما غزت القوات الصليبية البالد 2006ككل يف اية سنة  الصومالية كما دعمت العدوان على مقديشو والصومال

فقد هومجت مقراا ومقرات خرباء عسكريني من إثيوبية وكذلك مراكز التجسسية يف , اليوم جتين مثار سياساا اخلاطئة فيها
, عة قادة من اإلثيوبيني احملاربنيوقتل الكثريمن اجلواسيس كما قتل أرب, بوت لندن وهي منطقة عبداهللا يوسف وزمرته القبلية

فقد انغمس مجيع اإلخوة بقنابلهم إىل مقرات هؤالء لكي يعذبوهم عذابا شديدا كما , ومل تسلم القصر الرئاسي من اهلجوم
وقد شارك يف هذه العملية أخ مهاجر من كينيا وهذا يعين أن للمهاجرين يد الطول فيما جيري , عذبوا هذا الشعب املسكني

فقد , أن توقف قطار اجلهاد" جنداي"ولن تقدر أمريكا اليت ندتت بالعلمية عرب عميلها يف شرق أفريقيا , يف الصومال حاليا
  .وسوف جينون مثارها إن شاء اهللا, سئم املسلمون من سياسات الغرب الذي ال يبايل إال مبصاحله فقط

وظهر , بعض التغريات يف صفوف الشبابوبدأت أرى , اهللا من كيسمايو كل هذه األمور حصلت عندما مكننا
ومن جديد كان علي نصح األخ صاحل , بعض الفنت وعدم رغبة يف التعاون مع احملاكم اإلسالمية سواء فرع ارترييا أم جيبويت

وعدم تشتيت , لكي يركز يف العمل املخصص لنا يف الصومال, الصومالبو يوسف وهو املسؤول حاليا ملعسكرات النبهاين أ
وقد  ,كالتدريبات ونقل املعركة إىل العمق اإلثيويب والتعاون والتصاحل مع احملاكم وغريها, ره والتركيز يف األمور املهمةأفكا

ذي القعدة رجع الشيخ شريف بعد غياب طويل  4ففي تاريخ , مع وصول الشيخ شريف للصوماللإلخوة تزامن نصائحي 
وقد قال بأنه عاد لكي يشرح الوضع لإلخوة كما أنه حتدث , من البقاء فيهاإىل الصومال يف إشارة واضحة أن العدو قد تعب 
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برسالة إىل األخ صاحل نبهان  ولكي ال حيصل هنا سوء تفاهم أرسلت فورا, اليت نعارضها" حكومة الوحدة والوطنية"خبصوص 
ربين لدى احملاكم والشباب سواء يف كما أرسلت نسخة أخرى لكل القادة املعت, أنصححه وأفهمه باملرحلة اجلديدةيف املعسكر 

سأنشرها يف الكتاب , وسوف أنشر تلك الرسائل كدليل واضح أننا ال ندري إال اخلري للشعب الصومايل. اجلنوب أو الشمال
  .اجلديد إن شاء اهللا

  

  ذهاب بوش ووصول أوباما
  

يف أفغانستان أو العراق أو الصومال  سواء, لقد تبني لنا وبعد مثان سنوات من احلرب أن العدو يف حالة نفسية صعبة
لقد عمل بوش ما أدهش اجلميع فقد , وغريها وقد حان وقت قطف مثار االنتصارات يف عدة أماكن رغم رفض العدو للهزمية

فقد ترك الشباب يف أثيوبية وكينيا وكذلك أرسل األخ عيسى الترتاين الذي اعتقل , أطلق سراح معظم من اموا أم رفقاء يل
أرسل أخريا إىل زجنيبار موطنه ولكن بسرية تامة ألن العدو ال يريد , وألقي يف غياهب سجون بغرام دون حماكمة 2003نة س

م 2007سنة  2كما أن هناك مبشرات أن األخ عبداملالك الكيين الذي اعتقل يف شهر , أن يعرف أحدا أنه قد ظلم هؤالء
وكنا يف حذر شديد ونصحت مجيع اإلخوة عدم اإلقتراب , ؤتيه من يشاءاهللا يرمبا يعود إىل كينيا من غوانتنامو وهذا فضل 

  .من أي مسجون سابقا سوءا كنا نعرفه أم مل نكن
يف كل مكان فقد , م وهو يوم تاريخ بالنسبة للمجاهدين2008-11- 5ذي القعدة واملوفق  7إننا يف تاريخ 

 ختص العامل اإلسالمي خاطئة لذا قرر الشعب األمريكي عدم استطعنا وبفضل اهللا أن نثبت للعامل أن سياسات بوش اليت
, كي منتخب ومن أصل أفريقييوهو أول رئيس أمر" باراك أوباما"إنتخاب احلزب اجلمهوري وبدال من ذلك فقد انتخب 

نذكره أن  ولكننا, وقد نادى بالتغيري, كما أن أباه هو رجل مسلم من كينيا ومن بلدة صغرية تقع مع احلدود األوغاندية
ويكمن احلل كما أوضحت حركة طالبان بأن تنسحب , أفغانستان ستكون مقربة للقوات األمريكية اليت ينوي إرساهلا بكثرة

سوف لن نرى الكثري من التغيري فيما خيص احلرب , هذه القوات وتترك األفغان وشأم ليقرروا من ينفع يف تويل زمام أمورهم
وقد رحبت القوات األمريكية بالرئيس , كم البيت األبيض فسياسات احلزبني واضحة جد للعيانوحنن ال نبايل مبن حي, علينا

كما قتلت الكثري من األبرياء يف نفس يوم , اجلديد بارتكاب جمرزة جديدة يف مناطق القبائل وقتلت األبرياء أثناء عرسهم
إىل التدخل يف مسألة إستهداف املدنيني العزل من  وكان رد فعل كرزاي عميل واشنطن أن دعا أوباما, إعالن فوز رئيسهم

وهو , وهذا أمر مضحك للغاية فالذي أتى بتلك القوات ونظم وشرع بقاءها يف بالد املسلمني هو كرزاي نفسه, قبل قواته
الصهيونية يف قتل ومل تسلم غزة بعد فوز أوباما فقد شرعت اآللة امرة احلربية . األبرياء يف تلك البالد الطاهرةيتحمل دماء 

وكأن الرسالة واضحة ألوباما لن يكون هناك أي تغيري ملواقفنا العدوانيا اجتاه , األبرياء بغزة عندما أمطرم الصورايخ
أما املشككني من بعض طالب العلم والذين رضوا بالقعود وقالوا بأن جهادنا عبارة عن لعب بالنار أو أننا ال نفهم   .املسلمني

وقد ذكرت التقارير السرية اليت  ه قد شهد أنه حياربنا حربا عامليةنقول هلؤالء بأن العدو نفس, ارعني وجهالأو أننا متس
حصلت عليها جملة النييورك تاميز بأن إدارة بوش قد أعطت أوامر سرية لوزارة الدفاع باهلجوم على ااهدين من أنصار 

إن , )دأوكم أول مرةوهم ب(وقد صدق اهللا حني قال , لك الدول ذلكالقاعدة وغريهم يف كل مكان من العامل وإن رفضت ت
أما اآلن األمر واضح فالقتال مث القتال مث القتال حىت حيكم اهللا بيننا وبني اإلدارة , اهللا سيحكم بيننا وبني من يتهمنا يف جهادنا

كان الرئيس بوش متكرب جدا وواثقا أنه ميلك أكرب  فقد, فهذا نصر من اهللا لنا, األمريكية املتغطرسة وإن تغريت اإلدارة السابقة
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بل هللا (, فليس املال وال القوة يعمالن كل شيء, جيش وإقتصاد يف العامل وظن مبلكه وقد أراه اهللا سبحانه وتعاىل ما يكره
  .ال نشك أننا يف الطريق الصحيح واحلمدهللا مذل الظاملني, )األمر مجيعا
  

  شهداء اهللا يف اندونوسيا
  

فقد استشهد , م كان هذا يوم الشهداء يف إندونوسيا2008- 11-8 املوافق, هـ1429ذي القعدة  11تاريخ يف 
وفقد قتلوا , م بعد أن قتلوا من قبل اآللة العسكرية العلمانية الظاملة2002-10-9منفذي عملية بايل الىت وقعت يف تاريخ 
هداء بالشهادة قبل موم كما أن عائالم رضوا م ألن اهللا وقد رحب هؤالء الش, مسلمني بكفار من أجل إرضاء أستراليا

لن دء احلرب ما دامت هناك قوات أمريكية وبرامج إستخباراتية الستئصال , م راض إن شاء اهللا وال نزكي على اهللا أحدا
وات اإلسرائيلية تسوم يف ويف نفس هذه األيام كانت الق. وبالعكس فقد تنامى قوام واحلمدهللا رب العاملني, ااهدين

وقد , كما أن القوات الكينية كانت تقتل يف املسلمني يف مناطق مانديرا, املسلمني يف غزة سوء العذاب دون أن يتحدث أحد
تغل بعض الشباب القبائل الكينية الصومالية هذه الفرصة وعندما هربوا لداخل الصومال أخربوا الشباب أن القوات الكينية اس

تقدموا للقوات الكينية وحصلت معركة وقد هربت تلك القوات إىل مدينة عيل واك الكينية وجتهز اإلخوة و, احلدودقد عربت 
وقد , وبعد أن أكملوا مهمتهم وجدوا سياراتني فاغتنموها وتبني فيما بعد أن فيها نصرانيتني, واتبعهم الشباب إىل هناك

د هددت السلطات الكينية الكافرة واحملاربة لنا بأا ستدخل يف العمق وق, أخذومها معهم للداخل عفويا دون ختطيط لذلك
فهم يعرفون جيدا أن هناك طيارين وفرنسيتان وبلغاري , الصومايل حملاربة الشباب ولكن هيهات للجبناء أن يتحركوا

رسلوا مجيعا إىل مقديشو معقل الشباب سابقا واليت تقع يف وسط الصومال وقد أ" دومسريب"وبلجيكي قد اختطفوا يف مدينة 
إننا ننتظر لنرى , وهؤالء كلهم حماربني يدخلون الصومال دون إذن أحدا وال حيترمون مشاعر املسلمني أبدا, انتظارا للفدية

  . اية بوش مع إغالق معتقل غوانتناموا العالمة الرئيسية للسياسيات الغربية احلاقدة
  

  السيطرة الكاملة من جديد
  

م نصر اهللا الشباب من جديد عندما استولوا على مدينة ماركا اإلستراتيجية دون 2008- 11-11ويف تاريخ 
, ويزحفون بعون اهللا إىل الوسط والشمال دوء تام, وهكذا يكون الشباب قد سيطروا متاما على اجلنوب, إطالق أي نار

كما تتقدم , كيلومترا من العاصمة 30ي اليت تبعد آفغو"فقد وصلتنا األخبار أم يف مدينة , كما يتقدمون يوميا إىل العاصمة
وهذا يعين أن العدو قد يأس من , كيلومترا عن مقديشو 18قوات احملاكم إىل العاصمة عرب الشريط الساحلي وتبعد قواا 

  .رته قريب إن شاء اهللاناصرته لقوات عبداهللا يوسف وأن آخم
فهو مل يقدر على شيخنا كما وعد كما مل يقدر على , سلطةوجاء وعد اهللا احلق بأن يذل بوش قبل رحيله من ال

أنه سيغلق السجن اجلهنمي  م2008-11-17فقد قرر الرئيس اجلديد أوباما ويف تاريخ , إطفاء نور اجلهاد يف سبيل اهللا
فاألزمة , وإدارتهلقد انقلبت األوضاع على بوش , وهذا فرج اهللا إلخواننا الذين ال يزالون يعذبون يف ذلك السجن, غوانتنامو

الربوية اليت ضربت العامل أوضحت للجميع أن أمريكا ليست بأمان وألول مرة تعطى دول ثانوية ومن الدرجة الثالثة األمهية يف 
إنقاذ اإلقتصاد الربوي العاملي فقد رأينا جنوب أفريقيا والسعودية والربازيل وهي جتلس جنبا على جنب مع اليبان وأمريكا 
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فاذنوا حبرب من اهللا (هذه التطورات إنذار برحيل الظلم العاملي وقد نفذ اهللا عقابه ملن اختذ الربا سبيل للكسب  وكل, وفرنسا
  . واحلرب ما زالت مستمرة مع اهللا سبحانه وتعاىل وسوف نرى كيف ستتهوى كل هذه الدول عما قريب, )ورسوله

كرزاي الذي كان يف يوم من األيام تابعا لإلمارة أما يف أفغانستان فقد تغريت لغة اخلطاب احلماسي من قبل 
وبدال أن يعلن أنه , وهو اليوم يتحدث عن السالم مع شعبه بعد أن فتح البالد للغزات لكي يبيدوا شعبا مسلما, اإلسالمية

من كابل أنه يعلن , مهزوم ويطلب من القوات احملتلة الرحيل وينادي من جديد باإلمارة اإلسالمية بقيادة املال حممد عمر
وهذا كالم جاهل ألوضاع , مستعد للحوار مع املال حممد عمر وسيعطيه األمان لكي حيضر أي مؤمتر سالم وقت ما شاء

أما , ماليني دوالرا لرأسه 10فاملال حممد عمر هو أمري املؤمنني الشرعي ألفغانستان رغم أنف أمريكا اليت وضعت , رعيته
إن الطالبان قد , و يريد أن يفتح قنوات لكي يضمن سالمته وأمنه يف املسققبل القريبكرزاي فقد عرف أن رحيله قريب وه

أما كرازاي فال جمال للحديث معه , أعلنتها صراحة أا مستعدة للتفاوض مع األمريكان وقبل ذلك جيب اإلعالن عن رحيلهم
سنتني تقريبا كانت قوات الواليات املتحدة  وسيتعجب القارئ عندما حندثه ذه األخبار فقبل. ألنه ال ميلك قرار نفسه

وكان , األمريكية تسول وجتول يف الصومال وهي تدعم كالا وحراسها وجنودها من اإلثيوبيني الصليبيني احملتلني لبالدنا
نية مجيع وهذا صحيح فميزانية الدفاع األمريكي أكرب من ميزا, الرئيس بوش يتباهى بأنه ميلك أكرب ميزانية دفاع يف العامل

اهللا مادمنا فلن خيذلنا , ميلك مجيع امليزانيات ومفاتح اخلريات واألمن والربكات فنحن مع اهللا الذي, عين ذلك شيئاالدول وال ي
  .يف سبيله إن شاء اهللا
قد فشلت فاحلكومة اليت أتت بدعم منها ومن اإلثيوبيني قد فشلت " جنداي فريزا"دوا أن سياسة بأما اليوم في

الرحيل بأقرب  هؤالء من مشكلة الصومال ويريدون ومل يعد الرئيس يف حل ثقة لدى اإلثيوبيني فقد تعب, اجلميعبشهادة 
فقد أذل هؤالء الذين ظنوا أن بأمريكا سيقدرون , وقت وهم يف حالة ذل وهوان فسبحان اهللا الذي من أمساءه العلى املذل

مع وزيره األول الذي بقي يف نريويب مع زمزة السلطة فليسوا مرحبني لقد اختلف الرئيس , على إركاعنا وإركاع أسود احلق
حركة الشباب  ومل يعد مقرات هلم فشباب, عب املسلممن جديد يف الصومال بعد أن فعلوا أفعاهلم الشنيعة يف حق الش

يسمايو فمركا فرباوا وحان دور يتقدمون خبطاة ثابتة إىل العاصمة فقد استولوا على معظم املوانئ الرئيسية بدءا من ك ينااهد
-12-31أما املوعد احملدد مع جبهة جيبويت ففي التاريخ , أما القوات اإلثيوبية فهي تريد الرحيل اليوم قبل الغد, مقديشو
ل م فالنتظر لنرى كيف يذل اهللا الظاملني مهما طال الزمن ويعز اهللا املؤمنني مهما لقوا من متاعب فاحلياة مليئة باملشاك2008

, يرينا عزه قبل رحيل بوش األصغر بأيام فسبحان اهللا الذي, قتهم على اهللاوالرجال هم الذين يصربون ويتوكلون ويضعون ث
وآخر , وبشهادة اجلميع فقد تدهورت األوضاع األمنية يف املياه اإلقليمة يف احمليط اهلندي, إنه الفشل اجلديد يف أفريقيا

) هارادير(سعودية بالقرب من احلدود الترتانيا يف جنوب ممباسا واإلحبار ا إىل قرية املعلومات كانت عن إختطاف سفينة 
الصومالية وهذه القرية حتت سيطرة إخواننا ااهدين الذين مدوا يد العون ملالكي السفينة وأبدوا إستعدادهم للهجوم على 

ياه الصومال لدليل واضح أن أمريكا مل جيلب منذ إن األمن مع اإلسالم وليس مع اإلحتالل وما جيري يف م, قطاع الطرق
  .ني إال الدمار للقارة اإلفريقيةسنت

فقد , كما أذل كل الذين أتوا باحملتل اإلثيويب إىل البالد, م أظهر اهللا لنا حقيقة النصر2008-12- 14يف تاريخ 
ها التعامل مع شيخ يف عدة مسائل منقرر عبداهللا يوسف بعد يأس من طرد حكومة رئيس وزراءه نور حسن الذي اختلف معه 

كما هددت كينيا مبنع الرئيس من ايئ إىل , وبقي نور على احلكم, برملان سلطة عبد اهللا يوسف ذلك وقد رفض, شريف
الفات بني القيادة العلمانية الصومالية فهي تصب يف صاحل اإلخوة إن العامل كله يعلم أن أي خ, شكلةحيل هذه اململ كينيا إذا 

كما أن قيادة احملاكم سواء فرع جيبويت أو إرترييا هي لوحدها فقد انتقلت , ون فعال على األرضرااهدين الذين يسيط
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ونرجوا من هؤالء أن يعيدوا النظر يف مسألة مهادنة سلطة عبداهللا يوسف , قواعدها والشباب إىل إخواننا من حركة الشباب
بالعدل وبشريعة الرمحن ويوفرون هلم األمن يف اجلنوب والوسط وتقام هناك احلدود أما الشباب فهم حيكمون الناس , اهلاوية

, ومسألة هدم القبور واألصنام اليت تعبد من دون اهللا أمر عادي فقد فعلها الرسول عند فتح مكة, اإلالهية املختارة واحلمدهللا
متنوا الشرك عندما رأو بعض الناس لى عهد بالشرك وإال أن الكثري من جيش اجلديد كانوا عورغم أن احلرب مل تضع أوزارها 

إننا , للذين يقولون بأن من واجب اإلخوة عدم االنتباه للمنكرات الداخلية بسبب أن البلد يف حرب وهذا رد, يفعلون ذلك
 تكن فجائز فهذه الكنائس مل, الكنائس املهدومة أما خبصوص, شعب الصومايل أحب ذلكوال, على األرض ونعلم ما نصنع
ويبدوا أن اإلثيوبني قد , وعندئذ ال توجد شرعية هلا يف الصومال أبدا, بل جلبه احملتل اإليطايل بالقوة, يف الصومال قبل اإلسالم

يف مقابلة  صرح وهذا بعد أن, فقد قرروا يف آخر جلسة ملنظمة اإليغاد فرض عقوبة سفر عليه, تعبوا من عبداهللا يوسف أيضا
وحنن نتعجب كيف خيوف الناس , ح بابا لإلخوة لإلستيالء على مجيع الصومالتالقوات اإلثيوبية للبالد ستفاجلزيرة أن ترك  مع

ونسأل اهللا أن يفشله ومن معه ومن , وهو من ذبح وفعل يف الناس األفاعيل منذ وصوله بالقوات اإلثوبية إىل أرض الصومال
  .ع هؤالء فيما بينهم واحلمد اهللا أوال وأخريايح بالنا بتناز سبحانه وتعاىل يرإنه الذل واهللا. سار على جه آمني

  

  حذاء الشرف يف بالد الرافدين
  

ته وقد أراد اهللا من جديد أن يرينا حكم, هو زيارة الرئيس ارم احلريب بوش للعراق, أما املوضوع الرئيسي هلذا الشهر العظيم
اإلهانة اليت مل  اإ, عدسات وكمريات العامل مأن يذل هذا ارم أما بأم أعيننا أنه قادر علىيف إطالة مدة احلرب لكي نرى 

م وأثناء زيارته األخرية للعراق لتثبيت اإلحتالل 2008-12- 15ففي تاريخ , يتعرض هلا أي رئيس يدعي حترير البالد
ئ برجل شريف من أهل فوج, كيمع عمليه العراقي املال كلمتهفوجئ أثناء , والتوقيع على اإلتفاقيات املذلة للشعب العراقي

وبأم من أراداوا رمي احلصوات على احلجاج كما أم من , جيهل التعامل معهمفهذا الرئيس , العراق يهينه اإلهانة الالزمة
ألقوا األحذية على وجه صنم صدام حسني حان اليوم بأن فكما أم , وأم من ال يثبون يف حال, رضي اهللا عنهقتلوا احلسني 

فقد رمى الصحفي , لقد أحس بذلك, مرحب يف العراق ى تلك األحذية وبطريقة ذليلة على وجه بوش لكي يشعر أنه غريترم
قليال ليتحاشى تلك األحذية اليت رميت مبرارة مثان سنوات من لى وجهه ومل تصبه فقد ابتعد واحنرف العراقي بكلتا حذائيه ع

اليات كما صرفت الو, قتل أكثر من مليون عراقي منذ إحتالل قوات بوش للعراق لقد, الذل واهلوان واألكاذيب اليت ال تنتهي
وهكذا أدخلت العامل يف متاهات , احلرب الفاشلةيف $ تليليون  3لعامل أكثر من زعم إقتصاد ااملتحدة األمريكية اليت تت

إن مل  ذل هؤالء يف الدنيا ويف اآلخرة عذاب أليمفقد أ, "املذل"واحلمدهللا الذي من أمساءه , إقتصادية ال يعلم بنهايتها إال اهللا
وهذا أقل ما يستحق هذا ارم " يا كلب"سبه مبنادته بل , ي الصحفي الزيدي احلذاء فقطمل يرم, يسلموا له سبحانه وتعاىل

كيف يعقل , ئيسمن أجل الر ود وهي متوتوما أعجب املراقبون هي تلك احلراسات اليت نراها دائما يف أفالم اهلوليو, احلريب
إنه قدرة اهللا على ترعيب , ؟حذائيه إجتاه أكرب رئيس دولة يف العامل دون أن تتحرك احلرس الرئاسي اخلاصرجال أن يرمي 
ومن العجيب أنه أخذ , كيف لو كان الرجل قد أطلق رصاصات فال شك أا أسرع من احلذاء, وليسألوا أنفسهم, الكافرين

واهللا مل جتلب إىل األمة , ر ما جرى أنه من حرية اتمعات احلرة وبأنه من أسس تلك احلرية هلماملوضوع مبزاح وأراد أن يفس
وهذا الصحفي أصبح بطل العامل يف ليلة وضحاها فقد انتشر صوره يف كل مكان وارتفعت أسعار , اإلسالمية إال الدمار

أما الصحفي فقد , رحيات احلادثة لكي يكسبوا األموالواسغل رجال اإلعالم واملس, تلك احلادثةلاألحذية كما عملت ألعاب 
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يف الشريط كيف أن املالكي حاول  ألنه عمالء أمريكا وقد شهدنا, اعتقل من قبل رجال املالكي الذين عذبوه وكسروا يده
 أن يعز من أذل إنه الذل يف الدنيا ويف آخر أيام فترة حكمه ونسأل اهللا, منع وصول احلذاء الثاين لبوش بيده ومل يستطع ذلك

  .الكافرين آمني
  

  غزة اإلبادة والدمار يف
  

, هـ1430حمرم  1إننا يف أول يوم سنة إسالمية جديدة فقد كان التاريخ هو , صربا أهل غزة فإن موعدكم اجلنة إن شاء اهللا
زرة اليت ال توصف ديد وايخ وقعت اهلولوكوست اجلويف هذا التار, وقد ثبت عندنا أن العدو هو ال حيترم ال حمرم وال غريها
أما , وعندما نفرض حنن الواقع نالم من قبل من جيهل خطط العدو, وباسم حماربة اإلرهاب وحماولة فرض واقع جديد يف غزة

ونسأل اهللا أن يثبت املسلمون يف غزة ويعذب أبناء القردة , هو فهو حر يف فرض أي واقع حبجة أمن جنوب األراض احملتلة
م عندما 2008-12-27كنا يف تاريخ , ذين يقتلون أطفالنا ونساءنا علنية دون خوف من اتمع الدويل اخلاسرواخلنازير ال

قامت دولة صهيون مبجزرة أخرى وعلى مرآى ومسمع مجيع العامل فقد قتلت أناس أبرياء من االفلسطينني وقصفت مجيع 
القائد العسكري لكتائب عز الدين القسام قتل وقد , دين وغريهممصاحل الدولة يف غزة وقتلت الرجال والنساء والشيوخ واه
أن تدافع عن " إسرائيل"ولكن ما مسعناه من أمريكا أنه من حق , األخ أبو زكريا مجال نسأل اهللا أن يتقبله من الشهداء آمني

إا دولة متتلك كل األسلحة  ,ية الصنعلون ببعض الكالشنات والصواريخ احملوهكذا أرادوا أن يقيسوا قوة دولة صهي, نفسها
, ال يتعاطف الناس معهاأل, ك تقاس مبجموعات جماهدة صغريةالنووية وما إىل ذلوالترسانات املتطورة والطائرات والصواريخ 

لعن الذين كفورا من بين إسرائيل على لسان (, امللعونني على يدي داود عليه السالم مع اهللا وهو يرى مبا يفعله هؤالءولكننا 
ارمني مل يتجرأو على أهلنا يف غزة إال بعد أن سكتت األنظمة الظاملة املاكرة هؤالء الكفرة و, )داود وعيسى ابن مرمي

فنحن قد , اخلائنة بدءا بآل سعود وانتهاءا مبصر العربية اليت حتاصر غزة وتقفل احلدود على أهلها وقد شاركت يف العدوان
العدوان كما أن وزيرة اخلارجية العدو كانت يف مصر قبل العدوان بساعات معدودة  رأينا أن عباس كان مع بوش قبل بدأ

ومل تستطع سلطة آل سعود , كما أن الضوء األخضر متفق عليها مسبقا ونسأل اهللا أن ينتقم ممن لعب دور يف ارزة اجلديدة
ه السلطة أثناء جلسات اجلامعة العربية املهزومة أن وقد ذكرت هذ, من تقبل الوضع فهي دائما مع آراء اإلدارة الكفرية العاملية

فقد تواجدت إدارة , إا األكاذيب من جديد, ولوال ذلك ملا هامجت إسرائيل, سبب احلرب هو عدم توحد الفلسطينني
ون دنائب فلسطيين  400واعتقل أكثر من , هلا وقتلت أكثر عددا من الناس" إسرائيل"موحدة بعد إنتخاب محاس ومل ترضى 
فالشباب ااهدين أحرجوهم عندما قرروا , فهي عاجزة ولكنها ال تدري ماذا تصنع؟, أن حترك مملكة آل سعود أي ساكن

إن املوت ألهل غزة أهون من فتنة الذل وإهانة الكرامة , املوت يف السجن الكبري يف غزة وعدم قبول الذل واإلغالق املستمر
. د وعدم إعطاء بين صهيون أي مربرلقد وقعت اازر وكان عليهم التندي, ااهدين أبدافال تتزايد آل سعود على , اإلنسانية

, العدوان أيامأما الرئيس األمريكي اجلديد فقد أوضح للعامل اإلسالمي أنه مع الصهاينة عندما خرس ومل يتلفظ بكلمة خالل 
فالسيساسات اإلستراجتية , فلسطني قد أخطأوا فكل الذين فكروا أن يده ستمتد ألهل, "والساكت على الظلم كفاعله"

, م1967إا أقوى جمزرة حتصل يف غزة منذ , زا عن فعل أي شيء وتوالت اازروقف العامل عاج, األمريكية ال تتغري كثريا
 400وقد بلغ عدد القتلى , إا مأساة شعب, وقد ألقى عباس اللوم على محاس بدال أن يكون مع شبعه يف هذه احملمنة

يا هلا من عار آلل سعود واهلامشيني ومبارك وأسد واملالكي ومجيع , يف أول يوم, 2000فلسطيين بريئ واجلرحى أكثر من 
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ننا هي اليت تغذينا يف عملنا وتقوينا يف حتركاتنا فكلما دفع إخواالزكية وهذه الدماء , هؤالء الذين باعوا دماء أبناءهم للكفار
أما جلرحى فحدث وال حرج فقد بلغوا األلف دون , صلة العمل وينبغي أن نرد باملثل إن شاء اهللاوادماءهم كلما تشجعنا يف م

قد أعطت الضوء األخصر لبين  كما أن بريطانيا, دانة بشكل دينءواكتفوا باإل, أن حيرك اتمع الدويل النفاقي أي حركة
, ريهاوال تنفع اإلتصاالت وال غ, مني هذه املسائلواحلمدهللا الذي أوضح للمسل, جوم كما فعلت أمريكا ذلكهصهيون لل

  .ا يا رب العاملنيمجيعاللهم وفقنا لعملية ترد اإلعتبار ألطفال ونساء وشيوخ غزة , جيب أن نرد النار بالنار
فقد فرح اجلميع , م لقد أذل اهللا عبداهللا يوسف عندما قدم إستقالته لسلطته املهزومة دون أن يرده أحد29-12-2008
وإمنا النصر صرب , فقد وقع األمر قبل رحيل القوات اإلثيوبية من البالد وهي خاسرة إن شاء اهللا, حيله ويا هلا من هزمية نكراءبر

ويف نفس األيام أثناء , ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه, لقد صرب الشباب يف التيه وهاهم اليوم ينصرهم اهللا من جديد, ساعة
فهؤالء مل , قرر بعض املتصوفة من أهل البدع والضالل معارضة الشباب, رحيله إىل بوساسوجمازر غزة واستقالة يوسف و

أما اليوم فيظهرون بالسالح وباسم مجاعة أهل السنة واجلماعة , نراهم عندما كان العلمانيون حيمكون البالد باألحكام الكفرية
ا لذا سنقاتلهم حىت يتراجعوا عن محل السالح وتركنا يف فهم الفئة الباغية فالغلبة لن, وسوف يندمون جدا, لقتال الشباب

  .مشروع هدم القبور اليت تعبد من دون اهللا
  

  املسك اخلتام
 

كل من يرى ما جيري يف غزة وهو غري جمرب للحرب واجلهاد يف , أو كما عليه الصالة والسالم, "إمنا األعمال خبواتيمها"
أن ما حيصل ويعلم أما من يثق باهللا , سريى فقط دماء وأشالء أطفال ونساء, بادهسبيل اهللا وال يعرف حكمة اهللا يف إمتحان ع

وعسى أن (سيؤمن بقضاء اهللا وقدره وسيعلم أن ما خيبأه اهللا لعباده بعد العسر أمر مبشر , هناك أمر مقدر ومكتوب عند اهللا
ن حاصر مدينة غزة ملدة سنوات بعد فوز فلسنا م, وكلنا نكره احلرب ولكنها فرضت علينا, )تكرهوا شيئا وهو خري لكم
فكما قلت نعيش أعزاء أو منوت , ولسنا ممن يتاجر بالبشر ومينعهم من املاء والطعام والدواء, محاس وعدم قبول تلك النتائج

مع العسر إن (, ما العيش يف الذل واهلوان؟فل, إن احلصار اجلائر هو أفظع من الشهادة يف سبيل اهللا, شهداء دون أن يذلنا أحد
وهم يلجأون إىل اهللا ليل ار لكي ينقذهم من شر , ال نشك أن اهللا ينظر إىل أهل غزة ويرى صربهم واحتسام, )يسرا

, ويعلمون أن العامل بأمجع قد وقف مع العدو ضدهم ولكن من كان مع اهللا ال يضره شيء أبدا, الصهاينة القتلة وارمني
م يف يوم اخلميس الرابع من حمرم 2009-1-1دخلنا يف سنة ميالدية جديدة , سك اخلتاموسيفشل هؤالء عما قريب ويكن امل

واستمرت مأساة أهل غزة وظهر الوجه اجلديد للعدو فقد قرر أن يستهدف بيوت اآلمنني من قادة محاس , هـ1430سنة 
اء اهللا سنغري اإلستراتيجية التعامل مع وحنن إن ش, لديهم أقروا أن ذلك جائزفقد , رغم معرفته أن فيها أوالد ونساءوغريهم 

ريان أحد قادة محاس السياسني املرتبطني باإلخوة يف كتائب عز الدين  نزارفقد قتلوا القائد الشيخ , أوالدهم حىت يكفوا عنا
صدق , )يتهموالذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذر(, والعشرات من عائلتهالقسام ومعه أطفاله الثالث وزوجته 

لقد حصلت ازرة , إنه حي يرزق عند اهللا هو وعائلته وقد فاز الفوز املبني دون شك وال نزكي على اهللا أحدا, اهللا العظيم
وقد فتح العدو باب نار جهنم على كل أطفاله ونساءه فنحن ال ننسى , املتطاولون علينا خبصوص املدنينيدون أن يتحدث 

نعلم س, سنة 100ناة ولو كان ذلك بعد ب اجلقن شاء اهللا جمزرة غزة لن متر سدى دون أن نعادماءنا مهما طال الزمن وإ
كل أجل لف, والنصر صرب ساعة وليس بعدد املوتى, وقتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار, أوالدنا ما حصل يف جمرزة أهل غزة
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ونقول للذين , ساندون العدو الصهيوين يف جمزرتهنسأل اهللا أن يتقبل كل شهداء غزة وخيزي األمريكان الذين يو, كتاب
نقول هلم أن , نا يف غزةوالطائرات وال يقدرون على فعل شيء من أجل إنقاذ إخوان وشتلبسوا بلباس الكعبة وهم ميلكون اجلي

غزة  املسلمني يف والوقوف معوسوف خيزي اهللا كل من ملك القوة ومل يتشجع لردع العدوان , نقمة عليكم شوهذه اجلي
إن هذه , م حدود وحمارم اهللاتررم حدود الغرب وال حيتفمن العيب أن حي, بل العدو الغريبمن ق ةحبجة اإلميان باحلدود املستطنع

إا النهاية السوداء , )يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا(, احلكومات كلها ستسقط عما قريب بسبب فضيحة غزة
ولكن , مها ألا مل متتثل ألوامر اهللا ومل تقدر على نصرة املسلمني يف غزة وقبلها يف الصومالهلذه السلطات مجيعا عرا وعج

واهللا إننا نعلم أن كل ما يصيبنا هو إمتحان واهللا حيبنا وسوف ينجي أهل غزة كما جنى , )وختامه مسك(كما قال اهللا تعاىل 
  .الصومال يف هذا التاريخ العظيم اهللا أهل

وال نقول إال ما يرضي ربنا إنا هللا وإنا , ود غزة أصابتنا املصيبة يف نفس التاريخ من السنة اجلديدةوكما استشهد أس
فقد انضما للعمل , ومها من خري شبابنا, إليه راجعون فقد عرفنا تفاصيل مقتل األخني فهد مسلم والشيخ سويدان رمحهما اهللا

مث , اركا إخوام الصوماليني يف جهادهم سواء يف لوق أو كيامبوينمث ش, وتدربا يف أفغانستان, اجلهادي منذ التسعينات
وكانا من خلية التجهيز وممن نقال املواد املتفجرة من ترتانيا , يف شرق أفريقيا 1998شاركا يف العمليات ضد السي آية سنة 

سويدان إىل مكتب الداخلية وختصص وقد انضم شيخ , وبعد ذلك سافرا إىل أفغانستان يف فترة طالبان, إىل كينيا حبذر وبدقة
وكان ممن , أما فهد فقد اشتهر يف جمال التموين, م2003وقد تواصل معي بعد إعتقال األخ خالد شيخ حممد سنة , يف الوثائق

م حتدتث معه مباشرة من 2006ويف سنة , مث تزوج بوزيرية, وقتلت زوجته اليمنية, صمد يف حرب رمضان يف قندهار
وقد عرفت أن األخ فهد قد توىل , ل بإرسال زوجيت وأوالدي إىل الصومال قبل خلع احملاكم اإلسالمية بأياممقديشو وقد تكف

مسؤولية العمليات اخلارجية جلبهة أفغانستان وكان نشطا يف وزيرستان والباكستان وكل العمليات اليت استهدفت اجلواسيس 
وكان ينتقل من إيران للباكستان وأفغانستان دون خوف من , نفسهواملخابرات ورجال اجليش والسياسني مؤخرا قد قادها ب

نسأل اهللا أن , ومها من خري شباب األمة اإلسالمية وخري ما أجنبت كينيا ومها من حي ماجينغو مبمباسا ومن عرا, أحد
وكان عدد من شارك يف , نيونسأله أن يصرب عائالما آم, يتقبلهما من الشهداء فقد فاز بإذن اهللا وال نزكي على اهللا أحدا

  -:إخوة كاآليت 12العمليات مباشرة 
 .أمري اخللية وقائد العمليات يف شرق أفريقيا وهو حي وحر واحلمداهللا, الشيخ حممد املصري -1

 .واحلمدهللا فأنا حر وأشكره أنه مكنين من كتابة هذه الصفحات التارخيية, العبد الفقري -2

 .م وهو مهندس العمليات2004صري وقد قتل يف وزيرستان سنة الشيخ الشهيد عبدالرمحن املهاجر امل -3

أبو أنس وقد قتل يف واستشهد يف مدينة غرديز , املصري) أبو جهاد النويب(الشيخ الشهيد مصطفى فاضل  -4

 .بأفغانستان يف معركة رمضان املبارك

 .ولالشهيد عزام املكي وقد قتل يف عملية مكة املكرمة يف نريويب وهو اإلستشهادي األ -5

, وقد أسر بعد عملية مكة املكرمة يف نريويب وهو االستشهادي الثاين ومل يقتل) البلوشي(األخ حممد العوهلي املكي  -6

 .ونسأل اهللا أن يفك أسره آمني, وقد حكم عليه يف أمريكا باملؤبد

 دي األولوقد قتل يف عملية أرض الكنانة يف دار السالم وهو اإلستشها) املصري(الشهيد أمحد األملاين  -7
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اثناء القصف اجلوي الربيب , م2008وقد قتل يف وزيرستان سنة , جتهيزي, الشهيد فهد حممد مسلم اليمين الكيين -8

 .األمريكي هلا

 ).أسامة الكني(وقد قتل يف وزيرستان مع األخ فهد , جتهيزي, الشهيد شيخ علي سويدان احلضرمي الكيين -9

وقد أسر , ساعد املالزم لألخ أمحد األملاين يف درا السالماألخ خلفان حممد الترتاين وهو جتهيزي وامل -10

 .وحوكم عليه باملؤبد يف أمريكا

بعد عملية خيانة من قبل يف جنوب أفريقيا م 1999األخ خلفان حممد الترتاين وهو جتهيزي وقد أسر سنة  -11

 .بعض اجلواسيس األرترييني الذين اخترقوا بعض صفوف العرب هناك

يف ركة ضارية جرح من خالهلا يف يده بعد مع, قد أسر يف مدينة الهور الباكستانيةاألخ خلفان جيالين و -12

د الفقري إىل والعب, حفظه اهللا  وهكذا بقي من اإلثنا عشرة شخصان ومها الشيخ أبو حممد املصري, م2004سنة 

كما اختذ فهد وسويدان  بل يتخذنا شهداء, ونسأل اهللا أن ال ميكن األعداء منا, البقية إما شهيد أو أسريو, اهللا

 ).كتب عليكم القتال وهو كره لكم(فهذا هو السبيل , واحلمدهللا أوال وأخريامؤخرا 

, م وقد فتح اهللا علينا من جديد فكما قلنا من قبل أن النصر صرب ساعة2009- 1-2املوافق , هـ1430حمرم  05إننا يف 
, دون محايةهربت , بعد سنتني كاملتني من اإلحتاللارج مقديشو فقد رأينا كيف هزمت القوات اإلثيوبية وهي جتر عرباا خ
وقد نصرنا , وهذا جزاء املتغطرسني, وفجروا عرباا وقتلوا اجلنود, فقد أرادت أن خترج بسالم ولكن أسود اهللا قد كمنوا هلا

, اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب, ملكي نرى مثل هذا اليوم العظي صرب الشباب أكثر من سنتني كاملتني فقد, اهللا مبعىن الكلمة
ويصرب , ونسأل اهللا أن يلطف بأهل غزة, زةوهكذا نقول لبين صهيون أن أبواب جهنم ستفتح جلنودكم رد وصولكم لغ

وأن يشجع علماءنا على قول احلقيقة وعدم اخلوف من السالطني , ال يسلط علينا بذنوبنا من ال خيافه فينا وال يرمحناأهلنا و
فهذا دليل , ونرى النصر املبني اليوم يف الصومال, ونقول هلم لقد أخزى اهللا العدو يف أفغانستان وكذلك العراق, بطحنياملن

واضح أن اهللا مع عباده وجيب عليهم أن يتحدوا حتت كلمة ال إله إال اهللا وليس حتت األمم امللحدة العاجزة عن فعل أي شيء 
  .العلي العظيم وال حول وال قوة إال باهللا, ألمتنا

  
ببعض التعليقات  زءوسأختم هذا اجل, من العمر عندما أكملت اجلزء الثاين من الكتاب 36 الـأنبه أنين كنت يف

وال أجرب أحد أن يتبع آراءي ولكن كل ما أريده أن ال نكفر بعضنا بعضا بسبب , السياسية ووجهة نظري حول بعض املسائل
وأنا بعيد عن سنتني وهكذا مضت , الذين خيالفوننا يف ما نطرح فالدين واسع واحلمدهللا جيب أن نقبل بآراء, اختالف اآلراء
  .من هذا الكتاب إن شاء اهللا يبا ألمتكن من اعداد اجلزء الثالثوأسأل اهللا أن جيمعين م قر, زوجيت وأوالدي
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  )عشر ثامنالفصل ال(
  

  أفكاري يف سؤال وجواب
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وإظهار احلقائق  صت هذه الفقرة وهي األخرية ألبني للقارئ افكاري وتوجهايت وقد عمدت إىل التبسيطقد خص
وال أجرب أحد على موافقيت الرأي ولكن ما أريده أن حنترم بعضنا بعضا مهما , أمثل وجهة نظري لألموريف كل سؤال و

ميكن ألي عامل أن حيقق هذا الكتاب ويصحح و, وميكن أن نعمل مع بعض رغم وجود االختالفات, كثرت االختالفات
غيري أي شيء من وخيرج أحاديثه ويصحح من األخطاء الشرعية بالتعليق ووضع اهلوامش حتته دون ت, األخطاء اللغوية والنحوية

  .وأسأل اهللا أن يعجبكم طريقة العرض إن شاء اهللا, سأقبل بأخطاءي وأتراجع عنها إن وجدتو, أصل الكتاب
  

  عدة وما هدفها؟ماهي القا
  
إننا ال , إن القاعدة ليست حزبا منفرد كما يظنه الناس, مجاعة اسالمية ترفع لواء اجلهاد لنصرة احلق أينما وجد

وهذا احلزب يتجسد يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وحنن ضد مفهوم احلزبية , نؤمن إال حبزب واحد وهو حزب اهللا الغالب
وهناك كثري من , فلو خالفتها فسوف تعترب خارج عن احلق, الناس على التقيد ذه املفاهيم اليت تضع برامج خمصصة وجترب

وأن { } من قبلهو مساكم املسلمني{وهذا عكس مبدأ , احلركات االسالمية اليت بنيت على شكل أحزاب سياسية صرف
ية فكل من خيدم دين اهللا حىت لو اختلفنا حنن مسلمون ومجاعة من أمة االسالم ال تدع إىل احلزب, }هذه أمتكم أمة واحدة

فال ينبغي ألحد أن , معهم يف الرأي هم إخواننا وسوف نفرح لفرحتهم وحنزن حلزم ومل ينتمي املسلمون من قبل إىل أحزاب
دولة الفإذا جنح اإلخوان املسلمون يف مشروعهم فسوف جييدوننا أول اجلنود الذين سيحمون , يفهم أننا ضد أي تيار اسالمي

بشرط أن تكون مبنهج اإلسالم وبإشراك أهل احلل , االنتخابات يف الدول االسالمية أبداأصل عارض وال ن, اليت أقاموها
ودب ذا اخلصوص وهو رجل موثوق يف دينه , والعقد وليس كل من هب وللشيخ يوسف القرضاوي حفظه اهللا كالم كثري

أما االنتخابات حد ذاا فهي , أو عن بالطريقة الغربية االستبداد واالحتالل ولكننا خنتلف مع من يرى ذلك يف ظل, وجمتهد
, وقد انتخب اإلمام عثمان رضي اهللا عنه },وال تكتموا الشهادة} {وأقيموا الشهادة هللا{من باب الشهادة واهللا يقول 

شكلة يف إذًا ما امل, ال تصلح ألمة حممد واالنتخابات شهادة هللا بأن احلكومة تصلح أو, وانتخب خالدا رضي اهللا عنه يف مؤتة
شهادام ليبينوا للمسلمني أم غري راضني ذه احلكومات وجيب أن يترك أهل احلل والعقد من صلحاء الناس بإدالء , ذلك؟
وجاج وخليفة رسول اهللا أبو بكر رضي اهللا عنه طلب من الناس أن يعينوه فيما ويلّ وأن يقاوم إن كان هناك إع, املفربكة

أقصد أن السلطة يف االسالم ليست مكرسة جلهة ما أبدا وهو قد نبه أنه ويلّ أمر املسلمني وليس خبيارهم وهذا تواضع منه 
جيب فتح اال لكل شرائح اتمع ونقصد الصاحلني منهم بشىت  وإعالمنا حنن بأن حتكري السلطة ال جيوز يف االسالم

وما نراه , وحنن مع مبدأ أهل احلل والعقد, للمناطق والواليات إلدارة شؤون الناس وعمل جمالس شورى, ختصصام العلمية
, أما الذين يقولون بأن الدخول يف االنتخابات حرام, اليوم من ملكية ورئاسة استبدادية كل هذا ليس من دين اهللا يف شيئ

هذا , وال نقول حرام أو أنه ال جيوز يف الشرع, تبدةإننا ال نرى دخول االنتخابات يف ظل هذه األنظمة املس, فليأتوا بدالئلهم
إلجبار محاس على عدم , )امللك فإذا ال يأتون الناس نقرياأم هلم نصيب من : (والذين استدلوا بقوله تعاىل, أمر آخر وخطري

وهذه ليست حقيقة , وجيب أن حنسن الظن بكل مسلم, دخول الربملان نقول هلم أوال وأخريا ال ترتلوا املسلمني منازل الكفار
ومل , متاما كما نزل بعضهم طالبان منازل املنافقني عندما طلبوا األمم املتحدة التدخل يف الصلح وأدخلوا اهلابل يف النابل

هنا أيضا قد أخطأوا فحماس ال تطلب امللك من الكفار وحنن حنسن , يفهموا أن املصاحلة شيئ واحلكم مبا أنزل اهللا شيئ آخر
واملسلم ميكنه أن يتواجد , لمني بل ستدخل جملس الشورى من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني املسلمنيالظن باملس
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والذي يراجع تفسري هذه اآلية سيجد بأن اهللا خياطب , يف أي جملس من أجل النصيحة وال أحد يستطيع أن يقفل هذا الباب
مث وصفهم بالبخل أي لو كان هلم , كفار نصيب من امللك ليعطوه للناسأي أنه ليس هلؤالء ال, الكفار بإشارة االستفهام

, وحممد أوال وأخريا هو رسول ونيب للعاملني وليس مبلك, ألم خبالء, نصيب منها ملا أعطوا شيئا للرسول صلى اهللا عليه وسلم
ر ويف جمالسهم الكفرية ودعاهم إىل والرسول عاش مع الكفا, وامللك أيضا ليس ملكا للفكار بل هو ملك هللا يعطيه من يشاء

, والصحابة جالسوا أقوامهم املرتدين ودعوهم, ومؤمن آل فرعون فعله, ويوسف عليه الصالة والسالم عمل ذلك قبله, الدين
ال أرى رأي من يكفّر املسلمني رد وجودهم يف هذه ف, حلقيقةفمابلك مبجالسة إخواننا املسلمني من أجل احلق وتبيني ا

ج محاس وغريها يف ظل االستبداد, السا ألننا نعلم مسبقا بأن هذه احلكومات ليست لديها مصداقية , رغم أننا ال ننهج
وأا مستعمرة من قبل الصهاينة ولكن من دخل منا يف تلك االس هو مسلم بال شك وال ينبغي أن نكفر الناس رد 

لكفار الغرب أم مل يقدروا رغم أمواهلم وقوام من شراء كرامة الفلسطينيني واحلقيقة أن هذه اآلية توجه , اختالف اآلراء
فقد أنقفت األموال من أجل أن تفوز فتح ولكن اهللا أراد غري ذلك وهللا احلمد واملن واملنتصر هو الدين واإلسالم والشعب 

  .الفلسطيين
حنن ال نعارضهم يف جهم , م إن شاء اهللاوإذا جنح حزب التحرير يف مشروعهم فسوف جييدوننا أول من يقف معه

بل الدعوة والرجوع إىل دولة حممد عن طريق الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وسيلة من الوسائل املمتازة يف الدول 
حزاب قد أما إن كانت هذه األ, إمنا حنن جنود يف األرض ننصر احلق أينما وجد, االسالمية فنخن ال نريد فتح النار فيها

فيجب أن تكون احلركات االسالمية هي , وضعت قوانيني ختصها وال حيق ألحد أن يعارضها فهذه الديكتاتورية من جديد
لقد , أما جعل مثل األمور الصغرية هي حمور التناحر والتنافر والتفرقة فنحن ضد هذا, املثل األعلى فيما خيص األمور اخلالفية

ولقد نصرنا البوسنيني , وكنا يدا واحدا ومل ننظر إىل اخلالفات املذهبية, نتمون إىل املذهب احلنبلينصرنا األفغان رغم أم ال ي
ونصرنا إخواننا يف , ولقد نصرنا الصوماليني يف األوجادين ويف الصومال رغم أم شوافع, رغم بعدهم عن فهم الدين

ولقد رأينا بعض احلركات االسالمية اليت , الفات املذهبيةالشيشان هم من الشافعية وننصر إخواننا يف كل مكان رغم االخت
فعندما , والسبب أن هذه احلركات هلا مبادئ حزبية وشروط, رفضت أن تدعم طالبان وهي تدعي أا تريد اخلري لالمة

على  هذه احلركات ليست لديها صرب, ابتعدت هذه احلركات ومل تستطع الصرب على اإلخوان, رفضت طالبان تلك الشروط
أما الصرب على الطالبان , فهي لديها املكاتب والربامج يف أوروبا وتصرب على ذلك, إخوام بل هي تصرب على عكس ذلك

ىت بل سنظل متخلفني لعدة قرون ح, فمثل هذه املفاهيم لن تقيم لألمة االسالمية أي قائمة, كان صعبا بسبب خالفات فرعية
وال تنازعوا فتفشلوا {ونسمع إىل اآلية الكرمية , فيه خري والتنازع فيه شري اإلجيايب تتآلف القلوب ونفهم أن اخلالف الشرع

وهناك مشكلة كبرية يف بعض احلركات االسالمية وهي التكرب وتفهيم اآلخر أا لوحدها هي اليت على , }وتذهب رحيكم
ومن قال " هلك الناس"صحنا أن ال نقول فالرسول قد ن, احلق أما املليار مسلم كلهم على ضاللة وهذا الطرح غري صحيح

لقد ترىب , وكأن املذهب السين احلنبلي املوجود فقط يف اخلليج هو احلق ودونه من املذاهب باطل, هلك الناس فهو أهلكهم
والذي , واملسبل لسرواله كذلك, فالسلفيون هم حيسبون كل من حلق حليته هو ضال وال ينفع األمة, أجيال على هذا الفهم

إن , خاطئة, حيمل السواك أثناء الصالة فهو ال يفهم السنة واملرأة اليت مل تتحجب ال تنفع لألمة وهناك مفاهيم كثرية ال
وقد منع من أن يستغفر هلم وهم يقيمون معه ويلبسون , الرسول صلى اهللا عليه وسلم عاش مع املنافقني وهم كانوا بلحاهم

والرسول كان حليما مع الفاسقني يف اتمع حيث كان ينصح , ل شيء هو اللباسإذً يا أخي يف اهللا ليس ك, مثل ما يلبس
لقد رأينا الشيخ سيد قطب كم قدم لدين اهللا وكان يلبس اللباس العادي ولكن قلبه كان أقوى من أي رجل يف , ويبين هلم
هم لدين اهللا وحملاولتهم تفهيم الناس معىن وقد تركوا آثار للناس حلب, وقبله كان اإلمام الشهيد حسن البنا رمحه اهللا, عصره
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فنحن حنب أن نلبس مثل الرسول ونسري مثل الرسول ولكن ال ينبغي أن نكفر ونفسق كل , هناك أفضليات, االنتماء للدين
م فمن شهد أن ال إله إال اهللا وأقام الصالة وصا, ألن هذه األمور كلها كمليات االميان, من حيلق حليته أو يسبل سرواله

الذين أمنوا وعملوا {: وهم املوصوفون عند اهللا, رمضان وأدى زكاة ماله وحج إن استطاع فهو املسلم املبشر باجلنة
وكلنا نعرف أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يكن ينفر من , والصاحلات هي األركان اخلمسة بال شك, }الصاحلات

هذه هي أخالق الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم عدم التشدد يف مواضع  ,أصحابه الذين مل يستطيعوا التقيد احلريف بأفعاله
كل ما أريد قوله هو أننا جيب أن حنترم بعضنا بعضا وعدم التهجم والتفسيق , الترخي وعدم الترخي يف مواضع التشدد

ه يف أهله وخططوا للتخلص منه والتضليل لبعضنا بعضا رد أمور هي أقل من النفاق ألن الرسول عاش مع املنافقني الذين آذو
استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم {ورغم أن اهللا قال فيهم , وامتنعوا من مناصرته

إم كفروا وفسقوا ولكن الرسول بقي معهم وملا مات , }ذلك بأهنم كفروا باهللا ورسوله واهللا ال يهدي القوم الفاسقني
ولكن احلكمة هنا أن املنافقني الذين يبطنون الكفر ويظهرون , حزن حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه مات على النفاقرأسهم 

أو من الذين حيلقون حلاهم أو من الذين ال يلبسون مثل , أو املبتدعة, االسالم هم أشد من الذين حيتفلون باملوالد النبوية
فلماذا نريد أن نفهم الناس أن السلفية الفالنية هي , سلمني ولكن ال يعادومالرسول أو من الذين ال يهتمون بشؤون امل

لقد رأيت من قبل من كفّر الشعب األفغاين وكفر حكمتيار والشيخ , الطائفة املنصورة فقط واملليار مسلم كلهم قد أشركوا
ولقد مسعنا من أكد وال يزال يؤكد للناس , ؟ما هذا الدين الذي ننتمي إليه, سياف وغريهم الختالفهم مع الشيخ مجيل الرمحن

إذا كان العدو نفسه يشهد أن , وهؤالء مل يعيشوا يف أفغانستان ومل يعرفوا حقيقة طالبان, أن طالبان مل تكن سلطة اسالمية
ن واهللا ال حن, ويأيت من ينتمي لالسالم ويقول يل بأن طالبان حكومة علمانية, مشكلة طالبان هي الشريعة ومحاية ااهدين
عندما نرى العراة من , إذًا جيب أن نرجع إىل دين حممد صلى اهللا عليه وسلم, نعرف أين نتجه ولكننا يف متاهات واسعة

املسلمني ندعوهم وحناول أن جنمع هلم املال ليلبسوا وعندما نرى الذين حيتفلون مبيالد النيب ندعوهم إىل أن يلتزموا باحلدود 
, أما املدح والقصائد فلم حيرمه أحدا مادام خالية من الشرك, على الرسول وال على األولياء الصاحلني الشرعية حيث ال يتوسل

إن { فاملقاطعة هي اليت جعلتنا أحزابا وفرقا والرسول يتربأ متاما ممن يدعو إىل التحزب والتنافر قال هللا تعاىل, وال نقاطع أحد
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم {وقال تعاىل  }شيء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف

حنن اليوم نرد نصوصا شرعيا واضحا متاما  }فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم{ },فرحون
نه الوحيد الذي على فكل واحد منا يظن أ, فقد أمرنا بأن نعتصم حببل اهللا مجيعا وال نتفرق ولكن ما نراه اليوم عكس ذلك

هكذا , فلو تركنا الذين يف األسفل ليخرقوها غرقنا كلنا, كلنا يف سيفينة واحدة, احلق ونسي أنه آمث لترك اآلخرين للغرق
  .وصف لنا الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم املشاور بكل بساطة

مية هدفها الرئيسي يف هذه املرحلة على مة االسالبل مجاعة من األ, يست حزبا منفرداأريد أن أقول بأن القاعدة ل
أما أهدافه املرجوة إن شاء اهللا فهو إعادة , نصرة كل مسلم مظلوم يف العامل دون النظر إىل مذهبه أو عرقه أو صورته, األقل

العامل يؤمن ونفتخر أن كل مسلم يف , الدولة االسالمية باجلهاد يف سبيل اهللا وحتكيم شرع الرمحن يف بقاع األرض إن شاء اهللا
, هو حيمل نفس فكر القاعدة ولو مل جيالس الشيخ أسامة أو قيادات القاعدة, بوحدة االسالم وجهاد الكافرين احملتلني لبالدنا

جيب عليهم النهوض ومطالبة بالدولة االسالمية بشىت , لقد أوصلنا الفكر للناس, فاملسئلة إذًا هي مسئلة فكر واحلمد اهللا
فنحن ننصرهم , فنحن ال نكفر عامة املسلمني أبدا, ولسنا حزبا تكفرييا, لشرع الرمحن احلنيف ال غريالوسائل والتحكيم 

لقد نصرام يف السودان , فيكف نكفرهم؟ وال نكفر أهل القبلة ومن شهد بأن ال إله إال اهللا إال حبق وإمجاع من كل املسلمني
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من يتكلم بأن القاعدة هي منظمة تكفريية فسوف يقابل اهللا إن شاء اهللا يف جمال التنمية والنهوض يف اال االقتصادية وكل 
إذًا من , ال أنفي ذلك ولكنه ينهج جه وليس ج القاعدةقاعدة لديهم الفكر التكفريي وهناك أفراد يف ال, ويوضح برهانه

فاملسلم ممكن أن , وبني أن نكفرهموهناك فرق بني أن نقتل الناس , }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني{يتهمنا نقول له 
وميكن أيضا , يقتل يف بعض احلاالت مثل الزاين احملصن واملرتد واجلاسوس احملارب املظهر للعداوة واللوطي والقاتل بغري حق

ع فلم يقاط, وحنن نتربأ إىل من يقتل املسلمني دون عذر شرعي ولكن ال نقاطع من يفعل ذلك, التترس باملسلمني أثناء احلرب
ومل يقاطع الرسول أسامة وقد قتل الرجل حني تلفظ بكلمة ال إله إال , الرسول صلى اهللا عليه وسلم خالدا وقد قتل األسرى

إذًا ال نكفر الناس ولكن ممكن أن نقتل من يقف بيننا وبني احلق , اهللا بل أعطى أسامة الراية يف آخر أيامه صلى اهللا عليه وسلم
لقد , ضحت هذا األمر يف قصة اإلمام الشهيد احلسني رضي اهللا عنه وأرضاه وكرم وجه أباهوهذا أمر واضح جدا وقد أو

إننا نرى , وال أظن أن أي دولة من الدول االسالمية اآلن تعادل دولة يزيد, خرج غرية لدين اهللا وقاتل جنود يزيد طلبا للحق
وبعضها يف العقائد مبساندم يف تجارية ومتكنهم من خرياتنا اليوم دوال توايل الكفار الوالء العمياء بعضها يف املعامالت ال

  .وظهرت املودة العلنية والسرية, وتعادي املسلمني باسم حماربة االرهاب, م ضدنارح
فأنا ممن يرى التغيري يف الدول االسالمية بالطرق السلمية , وأما رأيي, هذا هو مبدأ القاعدة التغيري دون تكفري الناس

ف بعض قادة القاعدة ولكن ال أخالف الشيخ أسامة فهو مل يدع يف أي يوم من األيام على محل السالح يف الدول رمبا أخال
ميكن للعلماء واملصلحني أن يواصلوا النضال يف , بل يدعو ملطاردة الكفار احملتلني يف كل بقاع الدول االسالمية, االسالمية

, ال خيفى على أحد أن بقاء هؤالء هي الكارثة حد ذاا, ءها على السطلةتفهيم األمة حقيقية هذه األنظمة وخطورة بقا
كل ما خنافه أن ينجح حزب من االحزاب يف مشاريعه مث يقوم بقتال بقايا األحزاب , فبوجود هؤالء ال ميكن لنا التقدم

يف أفغانستان ونصرنا الدولة الوليدة رغم  انظر إلينا يا أخي لقد قبلنا باملذهب احلنفي, االسالمية بسبب أا ال حتمل نفس املبدأ
ال حتقد على املسلمني بل حاول أن تصلح , لقد نصرنا السودانيني كذلك يف فترة من الفترات, أننا شوافع وحنابلة ومالكية

ء ونتبع نتبع ج الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كل شي }قل هذه سبيلى أدعوا إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين{, بينهم
وال نعارض من خالفنا يف هذا النهج فكلنا يف ثغرة من , ج من اتبعه من اخللفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان إىل يوم الدين

ولكن هناك من يتساءل أو يعارضنا يف جنا اجلهادي حنن نرد عليه ونقول بأن الفاصل بيننا وبينكم هو , ثغور املسلمني
سلط اهللا عليكم ذال لن يرتعه , إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع"عليه وسلم حديث رسول اهللا صلى اهللا 

وكل ما وصفه الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد حصل يف زمننا فالناس يعبدون الدينار " عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم
وال يعين ترك الدين هنا بأن  ,وتركوا دينهم ,لتتطور اإلجيايبوالزرع واملواشي والتجارة وتركوا التقدم والتصنيع وا, والدرهم

ولكن تركوا اجلهاد يف سبيل , فاألمة خبري إن شاء اهللا, ال أبدا, كما يفهم بعض من ال يفهم مقاصد الشريعة املسلمني ارتدوا
وحنن بال شك تركنا , مم الكافرةوباجلهاد نصبح أحرار لنستطيع بعد ذلك أن نكون يف املقدمة بدال أن نكون تابعني لأل, اهللا

فسلّط اهللا علينا الذل واهلوان لتركنا القتال يف سبيل اهللا نصرة , ديننا أي اجلهاد يف وقته أقصد وقت اإلحتالل واالستعمار
رها واخلالص من هذا التيه واهلوان والذل هو أن نرجع إىل الدين واملقصود كما فس, للمسلمني ورد الظاملني ونشر دين اهللا
ولكن كوننا , ألن كل املسلمني يقولون بال إله إال اهللا ويصلون ويصومون وما إىل ذلك, مجيع الشراح أنه اجلهاد يف سبيل اهللا

ما نقوله أننا نريد إعادة دولة االسالم اليت , أمة الغثائية وال نعرف األولويات كما جيب فقد سلط علينا الذل لتركنا لدين اهللا
د صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة وسلمها للخالفاء الراشدين واسقطت بالقوة كما تقدمت يف املقدمة وكل بناها الرسول حمم

نريد إعادة تلك الدولة وليس إقامتها من جديد فقد أسسها الرسول وأقامها ودامت لعدة قرون , ما ذهب بالقوة يرجع بالقوة
مث جاء االستعمار فمن واجبنا أن نرجع تلك الدولة ونقيمها على , باعاداتارة تفتر وتارة تستقيم وتارة جتزأ فيقوم املسلمون 
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الذين إن مكنهم يف األرض أقاموا {, الرسول والصحابة أساس منهاج النبوة أي بعد إعادا نطبق شرع الرمحن كما طبقه
   .}الصالة وءاتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهللا عابقة األمور

  

اهدون؟هل هزم ا  
  

والدليل على ذلك ,  لقد تنامت أفكارهم وتكاثرت يف كل مكان يف العامل, ال يهزم احلق أبدا, اجلواب ال طبعا
وااهدون يف , وقيادة ااهدين خبري بفضل اهللا, سنوات 8العراق وأفغانستان بعد الصومال و ارتفاع معدل العمليات يف

وهو ينوي اهلرب من املأزق العراقي وسيهرب من أفغانستان , واحلمدهللا أن عدونا ينتحر يوميا, فلسطني خبري ويف الشيشان خبري
ليعطي  2004سنة  4مث يف شهر , م مع الشيخ أمين الظواهري2002 وقد ظهر الشيخ أسامة للمأل منذ, هللاقريبا إن شاء ا

, أمواهلم مث سيهزمون بإذن اهللا الواحد األحد وسوف ينفق الكفار, اهلدنة لألوروبني ولكن رفضوها وهم اخلاسرون طبعا
, فاجأهم الشيخ باخلروج علنا يف قناة السحاب التابعة للقاعدة, وعندما بدأ اإلعالم النفاقي بالتساءل ملاذا اختفى بن الدن؟

الشريط قبل  وكان هذا, وهو يف الرسالة املوجهة إىل الشعب األمريكي األسباب اليت جعلته يفكر يف عمليات احلادية عشر
وال نبال ببوش أو , وأن العمل سيتواصل إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها, موعد االنتخابات األمريكية ليثبت للعامل أننا خبري

مث ظهر الشيخ بعد العمليات اليت كانت ضد , حنن سنقاوم اإلجرام األمريكي والصهيوين بشىت الوسائل املتاحة لنا, غري بوش
وكان كالمه واضحا وأريد أن أفهم إخواين أن الشيخ ال يقصد قتل أبرياء أو فتح جبهات , إي يف جدةمراكز السي أي 

وضرب املصاحل اليت دفعتهم , داخلية ليتأذي أهالينا يف بالد احلرمني بل يقصد أن تستهدفوا األمريكان والناتو ومن ساندهم
وأقصد هنا , فلنمنعهم من ذلك, فيد منها أكثر من املسلمنيفمادام األمريكان من يست, للمجيء إىل أراضينا وهي النفط

وهذا معىن كالمه يف , وحنن يف حرب طبعا, املصاحل الصهيونية اليت تستخدم لتقوية ما يسمى بإسرائيل وتقوي أمريكا علينا
يأكد هلم بأنه خيري وهذا ل فاجأهم من جديد يف رسالته اجلديدة, ومبا أن اإلعالم النفاقي بدأ يتسأل إن كان قد قتل, رسالته

وقد كان واضحا جدا يف تلك الرسالة الصوتية حيث أكد , م2005املوافق ديسمرب , هـ1426كان يف أواخر ذي احلجة 
وأن القاعدة تتحرك برؤية سياسية واضحة تتمثل يف عز املسلمني والدفاع عنهم وعلى األخرين , من جديد أن لدينا مبدأ
م وبين للجميع حجم هذا الصراع 2007—9-7يف تاريخ , مث ظهر للمالء من جديد , الم احلقيقياحترامنا إذا أرادوا الس

وعندما غزت القوات , إذًا القاعدة خبري واملسلمون يف كل مكان يف العامل يعرفون اآلن احلقيقة بني االرهايب وااهد, العقدي
وشاء اهللا أن يسوقهم بقدرته , اهدين قد اختفوا ولن يظهروا أبداأعلنت الواليات األمريكية للعامل بأن ا, الكفر أفغانستان

وشهد , واهللا هو خري من خيطط وخري املاكرين, فهم قد خططوا ومكروا, الواحد األحد إىل أرض الرافدين ليذيقهم األمرين
من  ينفتحرك الشباب ااهد, اتهالعامل بأمجعها كيف أن هؤالء الغزات الكفرة الصهاينة يعذبون ويدمرون العراق وينهبون خري

وكما أخرجناهم من الصومال بفضل اهللا سوف , وبدأوا اجلهاد بسرعة ضد القوات احملتلة, أفغانستان للعراق بفضل اهللا
ه كل عراقي يقتل خبطأ فل, واهللا موالنا وال موىل هلم, واهللا واهللا قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار, خيرجون ويذلون يف العراق

واجلهاد يف العراق أمر شرعي , وحنن املهاجرين نساعدهم يف حمنتهم, فهم يدافعون عن أراضيهم وعرضهم, اجلنة إن شاء اهللا
وإن , وفرض عني على العراقني وفرض كفاية على من سواهم وفرض عني على أمة االسالم إن عجز شباب العراق عن ذلك

  .لقد انتهى فترة اجلهاد السياسي, أفغانستان شاء اهللا لن تلعب بنا األنظمة كما أرادت يف
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ونادى , فقد رفض الطلب الرمسي من قبل كرزاي واألمريكان للتفواض وإلقاء السالححفظه اهللا أما املال حممد عمر 
العالمة  وكما أكد ذلك العامل, مبواصلة اجلهاد يف سبيل اهللا ضد احملتل ومن سانده ونبه لإلخوة بأن ال يستهدفوا املدنيني أبدا

ورأينا أن العالمة الشيخ , من أكرب علماء أفغانستانوكان من أهل احلل والعقد و, رمحه اللقبل موته الشيخ يونس خالص 
فال ميكن للبعض , اما كما فعل بالسوفيتجالل الدين حقاين واصل اجلهاد يف منطقة خوست ضد القوات األمريكية احملتلة مت

إن , صفهم باإلرهابيني عندما حياربون األمريكان احملتلنيمث ينقلب وي, ين عندما حاربوا الروساهدصف هؤالء باأن ينافق بو
فهو خبري , ومن استراتيجية الشيخ أسامة التأخر يف خماطبة العامل ألسباب أمنية, إذاً اجلهاد متواصل والقادة خبري, العدوان واحد

فتونس مث , ات ضد الصهاينة املغتصبني ارتفعت بعد خلع أمري املؤمننيورأينا أن معدل العملي, ووقت احلاجة سيخاطب الناس
, إن وجود دولة لألمة خري ألن بإمكاا أن حتدد العمليات, لقد فتحت أمريكا باب جهنم على وجهها, ممباسا مث طابا املصرية

والكفار كلما أوقفوا أحدا , ارناأما عدم وجودها فاألرض كلها واسعة وكلها ساحة لقتال الذين قاتلونا وأخرجونا من دي
وال حيملون , وهذا كالم فارغ ليس لدينا إال قادة ميدانيني منتشرين يف العامل, قالوا بأنه املسؤول الثاين أو الثالث للمجاهدين

فقد مسك الشيخ خالد حممد وتواصل العمل مث مسك األخ أبو , رتب عسكرية فهم كلهم جنراالت احلرب العاملية الثالثة
ياسر اجلزائري وتواصل العمل مث مسك أمحد خلفان جيالين وتواصل العمل مث مسك األخ القائد أبو الفرج اللييب وقد تواصل 

فقتل أبا الشيخ الزرقاوي مث أبا الليث اللييب , العمل وقد قتل املال نيك يف وزير استان وقتل املال تور رمحه اهللا وتواصل العمل
وال مبوت أحد , إذًا العمل ال يتوقف بقتل القادة ,وتواصل العمل بعدهم, فآدم عريو, ة السودايناألخ مقرن فالعويف مث طلح

وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم ان {, كلما قتل سيد جاء سيد آخر, واحلمد اهللا رب العاملني, وال بأسر أحد
  }فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون} {افقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف{ }استطاعوا

  

  من هو ااهد؟
  

ؤمن ون, معىن للجهاد 13اك أكثر من فهن, أما مفهوم اجلهاد العام فهو أوسع من القتال, املقاتل, أقصد بااهد هنا
, عا عن دينه وعرضه وأرضه يف سبيل اهللاأما املقاتل يف سبيل اهللا هو من يقتل الكفرة دفا, بأن كل مسلم هو جماهد يف جماله

بإذن من اإلمام أو أمري  وهو من يقاتل إلعالء كلمة ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا وال يرجو ثواب الناس بل يرجو ثواب اهللا
ناس وال خياف وال يطلب رضى ال, وال يتعدى حدود اهللا يف اجلهاد, وال يهمه من خالفه وال يهتم مبا يقوله الناس عنه, الدولة

ألن هناك كثري من الناس الذين يؤيدون , ومن يعاون على قتله, ومن يتجسس عليه, يف اهللا لومة الئم فهو يقتل من قاتله
 يف عهد رسول اهللا قد قطعتافهموا يا إخواننا أن الرؤوس , املقاومة ولكن عندهم شكوك ويقولون حنن ضد قطع الرؤوس

, وعبد اهللا بن مسعود قطع رأس أبو جهل, بل سيوف فقط, فلم تكن هناك رشاشات وغريها ,صلى اهللا عليه وسلم وبأمر منه
ولكن ما أقوله , فقطع الرؤوس يوفر للمجاهدين الرصاص وأرعب للكافرين املعتدين, وأحضره عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

والرسول , س البشرية سواسية عند املوتفالنف, هنا أن عرض قتل اإلنسان يف الشاشات أمر غري مرغوب يف شرع الرمحن
وال , فقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك, فأنصح إخواين من عدم متثيل باجلثث" وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"يقول 

هللا جهادهم كما أن العصاة من أمة حممد يقبل ا, ينبغىي أن نتبع الكفار يف تصرفام بل نتبع حممد األمني صلى اهللا عليه وسلم
انتدب اهللا ملن خرج يف سبيله ال خيرجه إال : "عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال, متاما كغريهم من الصاحلني

ولو ال أن أشق على أمىت ما قعدت خلف سرية , إميانا يب وتصديق برسلى أن أرجعه مبا نال من أجر أو غنيمة أو أدخله اجلنة
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شيء أراده رسول اهللا صلى اهللا عليه , هذا هو الشرف احلقيقي". بيل اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتلولوددت أن أقتل يف س
فااهدون هم يف مراتب عاليا مع النبيني , وسلم أراد أن يهب وقته ونفسه هللا ليقتل يف سبيل اهللا فهذا األمر ليس ني طبعا

ومن قاتل لتكون كلمة , فنحن خبري ويف سبيل اهللا واحلمد اهللا على ذلك, رفيقاوالصدقني والصاحلني والشهداء وحسن أولئك 
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون {, اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا

فهؤالء فقد ثبت أم يف منازل عليا , لكامل بال شركوتتجسد يف اإلميان اوالتجارة الراحبة تكون مع رب العاملني  }ويقتلون
 بيع النفس رخيصة هللا, مث بعد اإلميان باهللا, وقد وصفهم اهللا يف احلديث, وحيسدون من قبل األنبياء والصاحلني والشهداء

وجتاهدون يف تؤمنون باهللا ورسوله , يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم{سبحانه وتعاىل 
قل إن كان {على كل شيء من أمور الدنيا مادام فرض عني ) القتال(وحنن نقدم اجلهاد , }سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم

أباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب 
يا رب ال جتعلنا من  }ربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقنيإليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فت

  . هؤالء بأي حال من األحوال وصدق اهللا العظيم
وال ينبغي أن يقتل , نريد من ااهدين االجتهاد يف اختيار األهداف وبعيدا عن عوام الناس مسلمون ومسيحون

والروسية واهلندوسية من أعلى الدبابات األمريكية أما الذين جاءوا , ساعدو الناساع لياملعاهدين الذين دخلوا مناطق الرت
ألم الدعم احلقيقي , فهم معاونون لالحتالل والشرع جييز قتلهم دمون مع االحتالل يف إيذاء الشعوب املسلمةوخي, واإلثيوبية
ألمر نفسه يتوافق مع عمالء األمريكان يف العراق وكما وافق العلماء على قتل عمالء إسرائيل من الفلسطنيني فا, للكفار

والذين يستهدفون املسلمني ويقتلوم قصدا سواء بتفجري أو بالسالح أو بالتعذيب يف سجون , والصومال وأفغانستان
ملا اختلفنا ونسأل اهللا أن يبصرنا بديننا ويهدينا , اجلهاد ال يستهدف املسلمني أبدا, احلكومات فأفعاهلم ذلك ليس جبهاد أبدا

  . فيه
  

  ما رأيك يف الدول ااورة للعراق؟
  

بل , فقد سكتت كلها عندما مت غزو بلد مسلم حماصر منذ سنوات, إن موقف كل تلك الدول مل تكن مشجعا
كيف , مث يتجرأ بعض الناس ليقولوا بأن الشعب العراقي لوحده هو من يستطيع مقاومة العدو, فتحت أراضيها للمحتل الغازي

إذا مل يستطيعوا الدفاع عن أراض , تم ذلك هل نريد تكريس املصيبة اليت حصلت علينا عندما ُجزأت العامل االسالميي
فقد , هل رأيتم كيف تصرفت إيران يف احلرب؟, املسلمني فليسكتوا وليتركوا الشباب ااهد ليدافع عن أرضهم ومقدسام

مث مكنتهم , وكانت هي الدولة األوىل اليت فتحت سفارة يف كابل, بذلك مكنت أمريكا من الدخول يف أفغانستان واعترفت
كيف مبن ميكِّن قوات االحتالل من قتل شعب , فقد أعد اهللا له عذابا أليما, ومن أعان على قتل مؤمن, من الدخول العراق

قطر ويف تركيا ويف كل املنطقة هناك عشرات املعسكرات للقوات الكافرة يف بالد احلرمني واألردن والكويت ويف , بأكمله؟
وال نسمع , إذاً كل هذه الدول قد تعاونت مع الكفار يف سفك دماء الشعب العراقي, االسالمية وهدفها حماربة بلد إسالمي
من أجل ذلك كتبنا على بين اسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض {أحدا من العلماء يوجه اآلية الكرمية 

أما إيران فلتعلم أن , لقد فتحت هذه احلكومات قواعدها لتضرب أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم }قتل الناس مجيعا فكأمنا
ال ينبغي لدولة مثل إيران أن تسكت ملا حيصل ولكن اهللا سوف جيزي , "كما تدين تدان"الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 
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واهللا , أخافه أن تلجأ إيران إىل الغدر بقيادات ااهدين الذين جلأوا إليها وكل ما, كل من يتآمر على االسالم باسم االسالم
, فهناك كثري من العمالء اإليرانيني الذين يرحبون بدخول أمريكا إليها, إن الشعب العراقي البطل أصمد من الشعب اإليراين

ال والسودان ولكن إذا سكتت هذه الدول وحنن ال نريد ألي دولة إسالمية أخرى أن تقع يف املكروه مثل إيران والصوم
  .ااورة للعراق عما حيصل من جمازر يف العراق فسوف تندم كثريا يف املستقبل

وانظر إىل دولة آل سعودا اليت ختاف من نقل العنف , وانظر إىل تركيا اليت ترتعب من إقامة دولة كردية يف العراق
وليس , ذه الدول مد يد العون للشعب العراقي ومساندة املقاومة وااهدينإذًا جيب هل, العراقي إىل أراضيها كما يزعمون

فإن اهللا قد حكم بني , وحنن ال خناف من االستراتيجيات, الذهاب إىل شرم الشيخ وتكريس االحتالل واالعتراف باحملتل
ك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم وتل{, كل شيء مرسوم من قبل رب العاملني وحنن نعيش الواقع وليس الوهم والذل, العباد

حنن ال نعيش يف األحالم بل نعرف أن األيام دول يوم لك ويوم عليك وسوف نفوز , }اهللا الذين ءامنوا ويتخذ منكم شهداء
د للدفاع وال نبايل إن قُتلنا فسوف يواصل أوالدنا وأوالد أوالدنا اجلها, إن شاء اهللا إما النصر وإما الشهادة فنحن ال خنسر شيئا

  .وكل شرب من أراض املسلمني, عن األراضي املقدسة
  

  هل الشيشان مثال للعراق؟
  

إن جتربة الشيشان مثل عظيم لكل جماهد ومقاوم ألي قوة عظمى وقد أثبت ااهدون بأن القوة وحدها ال حتل 
فانظر إىل ترسنة , يشتري ضمري الشعوب املؤكد أن كل حمتل ال يستطيع أن, وال أدري هل أمريكا تتعظ مبن قبلها أم ال, شيئا

لقد ثبت ذلك الشعب وإىل يومنا هذا ضد , وحجم دولة الشيشان اليت تساوي والية واحدة يف العراق, روسيا العظمى
وااهدون ما زالوا , املقاومة, واستخدم الروس كل ما أعطوا من أسلحة وتقنيات حمذورة ولكن أين النتيجة؟, االحتالل
فليست القوة احلل , لقتال رغم أن الشيخ واألخ القائد البطل ابن خطاب قد مسم وقتل رمحه اهللا إال أن اجلهاد ماضيواصلون ا

وكذلك , سنة والشعب الفلسطيين يرفض االحتالل 60فأكثر من , الوحيد للمشاكل كما يظنه االسرائيليني واألمريكان
ا لن تستطيع االنتصار على ااهدين وال على الشعب العراقي بإذن وجيب على أمريكا أن تعي الدرس وتعلم أ, الكشمرييني

سوف ُيسترتف األمريكان يف العراق وأفغانستان حىت يأيت اليوم الذي سيشهد العامل سقوط الطاغية إن شاء , اهللا الواحد األحد
وإن منكم ملن ليبطئن فإن أصابتكم { ليقولوا أمل نكن معكم؟ هناك من يتربص بااهدين, اهللا وعندئذ سيتسارع املنافقون

ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن كأن مل تكن بينكم وبينه مودة يا , مصيبة قالو قد أنعم اهللا علي إذ مل أكن معهم شهيدا
هناك من ينتظر استئصال األبطال وهم وامهون يف ذلك فهذا احلق سوف يستمر إىل  }ليتيين كنت معهم فأفوز فوزا عظيما

وعندما ستستيقظ فعندئذ ستتحقق , وأريد أن أبشر كل مسلم جماهد بأن األمة بدأت تعود إىل صواا, ام الساعة إن شاء اهللاقي
وليست منحة أمريكية للدول أا عزيزة أم غري ذلك ومن طلب العزة لغري اهللا , إن العزة لن تأيت إال باللجوء إىل اهللا, النصر

  .خرةأذله اهللا يف الدنيا قبل اآل
, قصة عبداهللا ابن خذافة رضي اهللا عنه عندما أسر من قبل جنود قيصر, وهناك قصة ظريفة ومفيدة للمجاهدين

ولكن فداءا إلخوانه املسلمني قبل أن يقبل رأس الكافر , رفض أن يرتد وقد متىن أن يكون له أنفس كثريا لتزهق يف سبيل اهللا
فلم يرتد ويف نفس الوقت قبل بأمر دنوي ال معىن له يف , د فهم متاما معىن العزةوهذا الصحايب اجلليل ق, مقابل فك األسرى

وقد أعزه اهللا عندما رجع إىل املدينة وقد قبل أمري املؤمنني عمر رضي اهللا , سبيل فك أسرى املسلمني وهذا هو توحيد العزة
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أما الذين , "فإا جتري مبقادير, طلبوها بعزة األنفسإذا طلبت األمور فا: "وصدق من قال, عنه رأسه احتراما لفهمه لدين اهللا
الذين يتخدون {فهؤالء ال يفلحون أبدا  , تركوا الدين وقبلّو رؤوس الكافرين واجتهدوا يف حماربة املسلمني طلبا لعز الكافرين

   }الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة فإن العزة هللا مجيعا
  

  امج النووي االسالمي؟ما جدية الربن
  

الذرية قريبا إن ااهدين والشباب املسلم الغيور سيتمكنون إن شاء اهللا على التيكنولوجية املؤدية إىل صنع القنبلة 
وقد قطع شوطا ال بأس , قد قلت أن الشهيد الشيخ أبو حفص رمحه اهللا كان املسؤول األول عن تلك الدراساتو, بإذن اهللا

لنثبت , ولكن إن شاء اهللا ستتواصل اجلهود, لعت اإلمارة االسالمية يف أفغانستان تراجع املشروع قليالولكن عندما خ, به
أن شبابا من أمة حممد , وأن العزة بيد األمريكان, وتظن أن األرزاق بيد األمريكان, للدول االسالمية اليت ختشى األمريكان

إن أمريكا خائفة جدا من امتالك احلركة االسالمية , ستردع األمريكانوبدون أن ميتلكوا دولة قد عثروا على السالح اليت 
ومنلك أمة هي خري , وحنن يكفينا أننا منلك إميانا أقوى من األسلحة النووية. ولكن من اجتهد وجد إن شاء اهللا, للقنبلة الذرية

يعملون ليل ار من أجل األمة , الدن والشيخ أسامة بن حممد بن, ومنلك زعماء أمثال املال حممد عمر, أمة أخرجت للناس
والربنامج النووي االسالمي ال خياف من أمريكا وال من اامات جملس األمن املنافق وال من الصهاينة , وليس من أجل أنفسهم

تم من وأعدوا هلم ما استطع{ وال من منظمة حممد الربادعي فهي تعتمد على عقول اسالمية خالصة تؤمن مببدأ اآلية الكرمية 
إذا حنن مطالبون بأن نطور أنفسنا دون , والقوة كما فسرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هي يف الدرجة األوىل الرمي }قوة

وال أحد , والعجيب أن تتجرأ الصهاينة املغتصبني لفلسطني من معارضة الربنامج النووي اإليراين, إذن من أمريكا وال الصهاينة
  .عار هلذه األنظمة أن تبقى يف السلطة أكثر من الزمواهللا مث واهللا إنه , ا اخلبيثةضدها وضد برناجمه يتجرأ أن يتفوه بكلمة

وال يعين أننا لو , فنحن لسنا ممن يبيد الشعوب أبدا, ال يعين أن امتالك القوة أننا سنعتدي على األخرين ال وألف ال
أقصد , ولكن ما الشك منه أننا سوف نردع أمريكا ا أوال, امتلكنا القوة أننا سنستخدمها ضد الناس بدون أي عدوان

, إن أمريكا حتتاج إيل من يهزها بقوة لتعرف حجمها وحتترم حق الشعوب يف االعتقاد والوجود, خنوفها ونرهبها كما أمرنا
, رأت لفعل ذلكوليست هناك أي دولة أخرى جت, وهذا السؤال يوجه إىل أمريكا فإا قد استخدمت هذا السالح ضد البشر

وإيران إذا امتلكت القنبلة النووية فلن تستخدمها ضد , فإىل يومنا هذا مل تستخدم القنبلة االسالمية الباكستانية ضد أي دولة
وكل ما أريد أن أؤكده هو أنه من السهل الوصول إىل اليورانيوم , بل ستردع إسرائيل لتعرف حجمها, جرياا كما يزعمون

الراديو "على معلومات أكيدة بأن هناك منظمات أملانية جاهزة ألن تبيع جهاز وقد حصلنا , الستخداماهز لاملخصب اجل
فهي تساوي , كم على األقل 10وهو جهاز قابل لتغريه إىل قنبلة نووية استراتيجية صغرية ممكن أن تصل مفعوهلا إىل " أكتيف

النووي وبدونه إن شاء اهللا فقد نصر الصحابة رغم قلة عددهم  إذًا الفكرة واردة وسوف ينصرنا اهللا بالسالح, فقط$ 3000
  .}إن ينصركم اهللا فال غالب لكم{وعتادهم 

والشيخ أسامة قد أكد للعامل أننا منتلكها وقصده يف ذلك أن القنبلة الباكستانية هي ملك ألمة حممد صلى اهللا عليه 
ظام صدام يف حماولة لتدريب ااهدين على أسلحة كيمائية؟ والسؤال املطروح هو هل صحيح بأن القاعدة اتصلت بن, وسلم

هناك , أقول وباهللا التوفيق إننا مل نتعاون مع أي نظام عريب بعد أن طردنا من السودان, واجلواب الشايف من أمني سر القاعدة
حاكم عن ااهدين فقد أما صدام فهو أبعد , بعض األنظمة اخلليجية اليت غضت الطرف عنا بسبب بعض املواقف السياسية
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واألخ العراقي الذي شارك أخونا يوسف رمزي يف عملية , وحنن من أشد الناس عداءا لفكر احلزبية, غدر م يف سوريا
ليس للقاعدة أي صلة ال من قريب وال من , م كان عراقيا وقد اختفى يف عهد صدام حسني1993تفجريات نيويورك سنة 

بعد اسقاط النظام فقد تبادل شباب الزرقاوي املعلومات واخلربات مع ضباط سابقني يقاومون  أما, بعيد مع نظام صدام حسني
وألنين } وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان{, االحتالل األمريكي وهذا أمر شرعي ال لبس فيه

سالمية يف أفغانستان مل تكن تعلم أي شيء عن هذه فأقول بأن اإلمارة اال, كنت مقربا من الربنامج الكيميائي للقاعدة
وما يقال بأن األخ ابن الشيخ اللييب قد ضلل األمريكان خبصوص عالقتنا بصدام أو بالسالح الكيميائي يبقىي , النشاطات

عذيب فما بالك كالما فارغا ألننا نعلم أنه مقعد اآلن وال يستطيع احلركة من شدة التعذيب واملسلم ميكنه أن يكفر أثناء الت
واألمر الثاين األهم أن ابن الشيخ مل يكن يف يوم من األيام عضوا , بقول الزور من أجل ترعيب العدو والنجاة من العذاب

وهناك كثري من احملللني الذين ال يفهمون حقيقة القاعدة ويضعون كل من كان يف أفغانستان يف الئحة , رمسيا يف القاعدة
كان األخ ابن الشيخ فك اهللا أسره رجل يهتم بتدريب شباب مشال أفريقيا , وقعوا يف الفخ األمريكيوهم قد , القاعدة األم

متاما كاألخ أبو خباب الذي امتلك , وكان لديه معسكره اخلاص يف صدا, واجلزيرة ويرسلهم إىل الشيشان والفليبني وغريها
وأعجب ما مسعته من أحد احملللني الذي وضع نفسه , انداخل أفغانست 2001وابن الشيخ اعتقل يف , معسكره يف دورونتا

وهذه القناة قد أسست , وهو قد أصبح مستشارا الحدى القنوات العربية اليت ميتلكها رجل أعمال سعودي, خبريا للقاعدة
أوهم املشاهد خالط اهلابل بالنابل عندما , فقد خالط هذا اخلبري املزعوم وهو رجل خمابرايت مصري, لتحاول منافسة اجلزيرة

وهذا يوحي لنا أن هذا اخلبري ليس لديه أدىن فكرة عن ااهدين بل يبىن تصوراته على , بأن أبو زبيدة هو نفسه ابن الشيخ
إن ابن الشيخ اللييب هو شخص وأخونا أبو زبيدة زين العابدين شخص آخر اعتقل , التحقيقات املخابرتية اليت تسلم إليه فقط

وهناك املتعاونون وهناك األفغان , هناك القاعدة األم, بأن لغز كلمة القاعدة ال يفقهها كثري من الناسوأقول , م3/2002يف 
متاما كما صنفوا مجاعة اجلهاد املصرية بقيادة , العرب الذين شاركوا يف اجلهاد األفغاين وكلهم يصنفون اليوم بأم من القاعدة

وليس لدنا رجال أولني  وصنفوه أنه الرجل الثاين يف التنظيم, لوحدة واإلندماجوهذا قبل اأمين الظواهري بأا من القاعدة 
وأقول بأنين مل آخذ أمرا يف يوم من األيام من قبل الشيخ أمين الظواهري وال , وثانويني يف اإلسالم فاألتقى هو األكرم عند اهللا

والرجل الثاين يف سلم , اإلداري لتنظيم القاعدة األماألسلوب نفس أتبع و, رغم معرفيت بأنه نائب الشيخ بعد الوحدة, غريه
ال نأخذ أوامر إال من قيادتنا و, التنظيم للقاعدة األم هو األخ سيف العدل بعد مقتل الشيخ أبو حفص الكوماندان رمحه اهللا

  .التارخيية

  هل للمجاهدين برنامج سياسي؟
  

وهل إرضاء , ال ندري ما املقصود من الربامج السياسيةو, قد كثر الغوغاء والكالم الكثري حول الربامج السياسية
ولألسف الشديد هناك دعاة إىل اهللا يقولون بأنه ليس , السي أي إيه واألمريكان هو الربنامج السياسي الذي يتكلم عنه الناس؟

وعدم , األخرينولكن فلينظروا إىل الربنامج السياسي األمريكي حيث التخريب واحتالل , للمجاهدين أي برنامج سياسي
هل الربنامج السياسي هو قتل وتعذيب النساء واألطفال وحترمي األخرين من حقوقهم؟ أين , قبول اختيارات الشعوب احلرة

لنعرف أن املشاريع الصهيونية الصليبية هي ال تنفع األمة , وملاذا ال ننظر إىل األمور حبكمة وحنكة, عقولنا يا شباب؟
حزاب األفغانية سنوات وسنوات وأين كانت أمريكا؟ وملاذا مل تأت وتقول لألحزاب كفى؟ أو تقول أمل تتقاتل األ, االسالمية

ولكن عندما وصلت حركة طالبان للحكم وقام حبفظ األمن وتوفري الكهرباء واملياه , هلا بأا ال حتمل أي برنامج سياسي
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وعندما قررت محاس أن تشارك يف , ست لديها برنامج سياسيبدأ األغبياء من الناس بالقول أا لي, للشعب وإقامت شرع اهللا
وعندما متكنت احملاكم يف الصومال , السياسة الفلسطينية اعتربتها أمريكا واسرائيل بأا ستشكل خطرا على الفلسطينيني

وماهي الربنامج , ةبل أن نكون تبعا لسياسام الفاجرة والظامل, يا أخي إم ال يريدون أي أحد أن يستقل يف فكره, حوربت
كل هذه الدول االسالمية الىت تظلم , هل ممكن ألحدكم أي يرد على سؤايل وهو مقتنع بضمريه؟, السياسي يا فضيلتكم؟

 ملاذا ال يوجه , حتمل برناجما سياسيا؟ أليست كلها عميلة لسي أي إيه؟ هل, ار وتسجن وتقتل من يعارضهاالشعوب ليل
وكأن الربنامج السياسي أن تتحول , !ية أقاويلهم هلذه األنظمة وتقول هلا بأا ال متلك برنامج سياسياملنتسبني للدعوة االسالم

أهكذا فهمتم , أفغانستان إىل مدينة ديب أو هونغ كونغ حيث الرفاهية وكثرة االستهالك والدعارة والديون الربوية الكثرية
, ىل دولة متتلك القنوات الفاسدة اليت تنشر الزىن والربا والفجور ليل ارأو أن تتغري أفغانستان إ, الربنامج السياسي الناجح؟

والربنامج السياسي الناجح يكون وفقا لسنة رسول اهللا واحلكم , هل هذا هو الربنامج السياسي؟ واهللا إنكم تعيشون يف وهم
ولآلخرة خري {ن دائما يوصيهم باآلخرة والرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يرغّب أصحابه يف الدنيا بل كا, بكتاب اهللا

فسوف يعطيك احلكمة يعطيك اإلميان يعطيك التقوى ومل يقل له أنه سيعطيه  }لك من األوىل ولسوف يعطيك ربك فترضى
صلى اهللا عليه , ومات وهو مديون, بل أتت إليه وهي راغمة وكان من أغىن الناس ألنه قائد وإمام الدولة ومل يطلبها الدنيا
إذا كان الربنامج السياسي املطلوب هو االبتعاد عن شرع حممد صلى اهللا عينه وسلم وترك , وهو األمني املصطفى وسلم

فال أحد يتفوه بكالم هو أصال ال , أما األرزاق فهي تلقائيا من عند رب العاملني, القدس للمحتل فإىل مليون ستني داهية
ولو تفضل هؤالء احلكام يف الدول االسالمية وتنحوا عن , األمريكانحنن نفهم السياسة أكثر من األوروبني و, يفهمه

لعلموا كيف يسيس العلماء والصاحلون الشعوب وكيف تعيش الشعوب بعزة وكرامة وكيف ستتمكن من نصرة , الكراسي
وبسبب جناحها , اإن جتربة طالبان كانت ناجحة متام, وإن كانوا حمقني فليتركوا محاس وشأا, إخوام يف فلسطني وغريها

وكل األنظمة اهلشة اليت حتكمنا هي كلها , أسرع فرعون األمة ومن معها من القوات الغربية الكافرة يف خلع ذلك النظام
 واجلدير, }ولن ترضى عنك اليهود وال النصرى حىت تتبع ملتهم{ فاشلة يف السياسة والدليل أن الكفار راضني بآداءها

لذا جند من على الدين اإلسالمي وهو يتبع ملة اليهود متاما , سيط أن امللة أمشل وأوسع من الدينوحسب علمنا الببالذكر هنا 
فال ننتظر رؤية رؤساء , "لتتبعن سنن من كان قبلكم"وقد فسر ذلك النيب باحلديث املشهور , ويتشابه م رغم كونه مسلما

فقد اتبعوهم ولو كانوا , ر علنا لكي يكونوا متبعني مللة هؤالءوحكام العرب واملسلمني ليخلعوا عمائمهم وينطقوا بكلمة الكف
والدليل على ما نقول رضى اليهود والنصرى عنهم وهذا ما قرره اهللا أم لن , ينطقون شهادة ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

فلسطني  تفقد احتل, امتلكتها متلك اجليوش منذ سنوات وال ندري ملاذا إن هذه الدول, يرضوا عن أي مسلم حىت يتبع ملتهم
أراضي كثرية من أراض  تواحتل, واحتلت الصومالكشمري  تالشيشان واحتل تأفغانستان واحتل تالعراق واحتل تواحتل

أومل {, ال حول وال قوة إال باهللا, والزال الناس يتساءلون أين برنامج السياسي للمجاهدين واحلركة االسالمية؟, املسلمني
وخنرب خمططات , أال يكفي أننا ندافع عن احلرمات واملقدسات, ونعم باهللا }لنا عليك الكتاب يتلى عليهميكفهم أنا أنز
إذًا حنن , إن الغرب خياف منا وال خياف منكم, وليس أنتم أيها الزعماء, حنن من بسببه تعقد املؤمترات الدولية, العدو اللعني؟

السياسي الغريب الفاشل املتمثل يف احلرية األمريكية اليت تعطيك قطعة خبز  املشروع السياسي الصحيح وأنتم تابعني للمشروع
واهللا ال يغرنكم  }ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد{. باليد اليمىن واألمر بسيط 52باليد اليسرى وتقصفك بقنابل اليب 

  م؟ قوة أمريكا فهي ليست أقوى من عاد ومثود وفرعون وهامان وقارون أين هم اليو
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  ما موقفك من التكفري العيين؟
  

   )من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون(
  )وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(
  )هوالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن(

 دائما هم األكثرية يف ويبقى أن الذين ال يؤمنون باهللا, لقد خلق اهللا اخللق ليعيشوا مع بعض سويا كافرهم ومسلمهم
فاآليات الكرميات واضحة , ليست مشكلتنا تكفري الكفار الذين ثبت هلم أم ال يريدون دين اهللا وال شريعة اهللا, هذا الكون
تكفري املسلمني دون النظر إىل ا يف مشكلتن, مشكلتنا اسقاط حكم الردة على املسلمني وعدم االنضباط يف ذلك, يف ذلك

مشكلتنا يف تكفري بعضنا بعد خالفنا يف أحكام بعض من اختلف فيهم العلماء إن راتدوا , واجلهل, وف واإلكراهالتأويل واخل
من مل يكفر الكافر فهو "كمن يقول , وكلها كلمات حق أريد ا باطل, بدالئل وقواعد صحيحة وغري منضبطة, أم مل يرتدوا

وهو يعلم أن هناك الكثري من العلماء مل يكفروهم , يكفروا حكام بالدناويسقط هذه القاعدة على املسلمني الذين مل , "كافر
وأبني مذهيب خبصوصها , وكلها ختص املسلمني وخنتلف خبصوصها بني عدة مذاهبالنقاط هذه مشكلتنا تتخلص يف , أصال
  :كالتايل

  هل من جالس مرتد يكفر؟ 1 -
  يكفر؟) الربملان(هل من دخل جمالس الشورى  2 -
  كفر العلماء ألم مل يعارضوا احلكام؟هل ُي 3 -
  ؟هل تكفري املسلمن سنة أم واجب 4 -

  :أستعني باهللا وأقول ما أعلمه والعلم عند اهللا
 .هل من جالس مرتد يكفر؟ -1

لقد جالسهم , وراجع ان شئت قصة حامت الطائي رضي اهللا عنه مع قبيلته, من جالس مرتد ليس مبرتد وليس بكافر: اجلواب
ممكن جمالسة املرتدين يف جمالسهم وعدم , ودعاهم للحق وبفضل اهللا مث بصربه وعدم تشدده رجعوا إىل احلق, ينهوهو على د

اخلليفة الراشدة أبو بكر رضي اهللا عنه وأنصح بقراءة كتب السري وبالذات مرحلة , هم يف باطلهم بل دعوم إىل احلقطاعت
  .ليعلم أسرار مسئلة الردة بأكملها

  الس الشورى يكفر؟هل من دخل جم -2

رمبا خنتلف معهم يف , ال أكفر من تواجد فيها مبجرد التواجدف, ا برملنات البالد االسالميةأقصد مبجلس الشورى هن: اجلواب
ألننا ال نعرف سبب , رد التواجد ولكنين ال أجترأ على تكفري من تواجد فيها, فيه خريالشرعي عدم اإلشتراك واخلالف 

وأوال وأخريا هو مسلم ويتواجد مع , أو التأول ألنه يف دولة اسالمية بفتوى من عامل, صالح والدعوة إىل احلقتواجده رمبا لال
وللشيخ ابن تيمية كالم واضح يف حق الدعاة الذين تواجدوا أثناء الدولة , أناس يشهدون أن ال إله إال اهللا حممدا رسول اهللا
, وال يسعنا أن نكفر علماء بالد احلرمني, أقصد املاغول, عية البشريةاليت خلطت ببعض أحكام االسالم بأحكام الوض

وليس نسيئ , جيب أن حنسن الظن باملسلمني, أفغانستان وعلماء اليمن ألم ممثلني يف تلك الربملنات, الكويت, الباكستان
ألن هناك أمور كثرية يدخل فيه , وليس لنا احلق وليس من واجبنا أن نكفر بالعيان كل من وجد يف ذلك الس, الظن م
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املسلم ميكنه أن يتلفظ بالكفر أمام الكافرين األصليني واملرتدين , يا أخي يف اهللا, وهنا يأيت التكفري العيين, اإلكراه واخلوف
فكثري من العلماء ال يرضون مبا يفعل احلكام , وهو مطمئن باالميان فيكف لو تستر وخاف على نفسه من هؤالء الظاملني

, ومل يكفرهم اإلمام أمحد, متاما كأولئك الذين قبلوا خبلق القرآن, ولكنهم مكرهني ملاذا ال نعذرهم؟ إم ضعفاء يف الدين
هل يسعين أن ال أحسن الظن باملسلمني؟ , وشيء آخر مهم هو أن وجود هؤالء املسلمني يف ذلك الس لالصالح وللنصيحة

ألم أعضاء يف جملس األمة الكويتية ,  الطيبني املقيمني للصالة واملناصرين ألمة حممدأتريدونين أن أكفر كل الشباب السلفيني
والباكستاين؟ أو أكفر شباب محاس , السوداين, رد أم أعضاء؟ أو تكفري كل العلماء والعوام يف جملس الشورى السعودي

وغلق لباب النصيحة اليت هي هللا , يف مفاهيم الدينوخلل كبري , ألم سيتواجدون يف الس الفلسطيين هذا واهللا حرام
ل وجدوها جاهزة فاملستعمر هو من ب, هؤالء مل يأسسوا األحكام اليت تعارض شرع اهللا, ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

, يب أردوغانوط, وتريدين أن أكفر أربيكان وعبداهللا غول, ومن واجبهم أن حياولوا تغيريها بكل والوسائل املتاحة, سسهاأ
ال ينبغي أن يكون خالفنا معهم , وهم جاءوا ووجدوا نظام أتاتورك جاهز ودخلوا يف املؤسسة للتغيري والرجاع الناس للحق

فهذه الدول أصلها اسالمية والذين يف داخل هذه االس يصلون ويصومون ولكنهم , يف معاجلة األمور سببا يف تكفريهم
وجيب أن يواجهوا وينصحون بأن الطريقة اليت , وهي الشريعة وجلأوا إىل غري شرع الرمحنتركوا واجب من واجبات الدين 

وقد قدموا لتركيا الكثري من , وهو غري راض مبا ذهب إليه أتاتورك, ونعلم كلنا أن أربيكان هو يريد شرع اهللا, اتبعوها خطأ
هل جمرد أنه أصبح رئيسا لتركيا ويريد , بأيديهم ألن املؤسسة العسكرية ليست, وهم مستضعفون يف نفس الوقت, أجل اهللا

هل يكفر بذلك؟ والرسول عندما رفض امللك والرئاسة من عند قريش إم , أن يفهم األمة التركية بأن يرجعوا إىل دينهم
فهو نيب مرسل  لقداسة الرسالة, وألال خيتلط اهلابل بالنابل رفض ذلك, كانوا كفارا مشركني ال يؤمنون أصال بال إله إال اهللا

ولكنهم , والشباب يف الربملنات الدول االسالمية يتواصلون مع أناس يقولون بال إله إال اهللا, للعاملني وليس ملك من امللوك
والعجيب بأن يقال بأن أربيكان كان , وجيب مواجهتهم بكل الطرق املتاحة, يريدون أن يفصلو تلك الكلمة عن السياسة

واآلن مادام قد تقاعد , !يا سالم على الكالم الفارغ, ولكن مادام أصبح رئيسا للبلد فهو كافر, امسلما قبل أن يكون رئيس
هل إخواننا من حركة طالبان الذين دخلوا اليوم يف الربملان , هل أصبح مسلما من جديد؟ أين التفقه يف الدين يا شباب؟

يا أخي دعوة الناس إىل احلق وحماولة األمر باملعروف والنهي , يعةواهللا إنه خللل كبري يف فهم مقاصد الشر, األفغاين قد كفروا؟
يا أخي , والنصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم, تدخل يف كل املؤسسات لتغري ذلك, عن املنكر ليس له حدود
االس؟ هل جمرد وجود  وأين جند حكام الناس؟ أليس يف تلك, إننا نعلم كيف جند عوام الناس, األمور ال تؤخذ باحلماسة

  .حزب أربيكان مع هؤالء يكفرهمأعضاء 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه , يف الصحيحني ورياض الصاحلني, راجع حديث عتبان بن مالك رضي اهللا عنه

واهللا ال نرى وده وال أما حنن ف. اهللا أعلم: فقال" أال تراه قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا تعاىل؟! ال تقل ذلك: "وسلم
فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! حديثه إال إىل املنافقني

فال حتكم على الناس جبهل وأنت ال تعرف حقيقة , يا أخي ما تراه شيئ وما يف قلب العبد شيئ آخر. متفق عليه" اهللا
رغم أن الصحايب كان جيلس , لقد منعنا الرسول من ذلك, أو املستضعفني من املسلمني, يف جمالس املنافقني والكفار تواجدهم

, ولكن ال حيكم على الناس مبجرد اجللوس والكالم, ويطلب مودة الكافرين ويتبادل معهم الكالم حسب فهم الصحايب اآلخر
فهم مل يؤسسوها بل أسست من قبل االستعمار , اك بنود كفرية يف الدساتريوال ينبغي أن يكفر النواب بالعيان بسبب أن هن

أظن أن مسئلة تكفري الناس مبجرد أم تواجدوا يف , واستعمار من الكافر الغريب واألمة يف حالة استضعاف, وأجرب الناس عليها
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وأخريا هذا رأيي فإن أصبت فمن اهللا وإن , فيه ونسأل اهللا أن يبصرنا بديننا ويهدنا ملا اختلفنا, الربملنات أكرب مما نتصوره
  .أخطأت فمىن والشيطان

  هل يكفر العلماء ألم مل يعارضوا احلكام؟ -3

ورمبا تقرأ نص شرعي , ما أريد قوله أن ال نكفر بعضنا بعضا بسبب اختالفنا, احلقال يكفر العلماء بعدم قوهلم : اجلواب
فكل عامل , وأقول إلخواين بأن النصوص معصومة ولكن تفسريها غري معصوم ,وأنت ال تفهم مقاصد تلك اآلية, وتستدل به

هل حنن , فال ُيتهم مجهور علماءنا بأم خونة أو كفرة أو أم ال يفهمون يف الدين, قد فسر نص حسب علمه واجتهاده
ابن , وابن باز, والشعراوي, لبوطيا, الذين ال نعرف فقه غسل امليت من وصل إىل االجتهاد بتكفري أمثال ناصر الدين األلباين

, وهؤالء العلماء املذكورون دون الشيخ أسامة طبعا, والشيخ أسامة, وحقاين, القاضي أمحد, ويوسف القرضاوي, العثيمني
انظر يا أخي , املسألة بسيطة, وأمة حممد ال جتتمع على ضاللة, هم بشهادة أمة حممد جمتهدون و ميثلون مجهور علماء االسالم

لقد تبنت الدولة كلها أقصد املؤسسة مبدأ خمالف لشرع اهللا أال وهو خلق , نكة وحكمة إىل قضية اإلمام أمحد ابن حنبلحب
وماذا فعل اإلمام أمحد ابن حنبل؟ هل كفر , إا طامة وفتنة كبرية شبهت بفتنة الردة يف عهد أبو بكر رضي اهللا عنه, القرآن

كلها مصطلحات تعود إىل , مسيه ما شئت رجال السلطان, الربملان, جملس األمة, رىاملؤسسة االسالمية؟ أقصد جملس الشو
مل يفعل اإلمام أمحد ذلك بل اتبع دعوته وركز على , هل كفر العلماء الذين رضوا وأكّدوا أن القرآن خملوق؟ ال, نفس القضية

ليس جمرد سكوت العامل , وسكتوا عن قول احلقولكن مل يكفر العلماء الذين خافوا , وسجن رمحه اهللا من أجل احلق, مراده
ولندرس التاريخ آداب تعامل العلماء سابقا لنعلم أن سكوت بعضهم بعدم الرد على بعض , يعة لتكفريه أبدا ولنراجع أنفسناذر

شبهات اجلهال واملعاندين أفضل من الرد.  
أعرف ما أقوله فبعض الشباب , ذا األمر أبداإذًا يا أخي ال جترب الشاب أن يكفر فالن أو عالن فلن تستفيد من ه

, بعد ما يكفر احلاكم فسيكفر كل من يعمل لدى هذا احلاكم وهذا ليس صحيح وقد قلت لكم ما فعله اإلمام أمحد رمحه اهللا
فعندما مل , واختالف العلماء يف هذه املسائل رمحة لنا مجيعا, ألن يقرر أن فالن مسلم واآلخر كافر, إن االسالم ليس دين أحد

مل يتجرأ اإلمام أمحد إىل مقاطعة اإلمام , وقد خالفهم يف ذلك اإلمام أمحد, دون جحد يكفر بعض اجلمهور تارك الصالة
الشافعي أو سبه أو عدم احترام لرأيه الذي يقول بأن تارك الصالة دون جحد هو ليس خملد يف النار وإن شاء اهللا غفر له وإن 

ومل نسمع أن االمام أمحد قال , اليت هي احلدود بيننا وبني اخلروج على احلكام, ن الصالة؟هل هناك أكرب م, شاء عذبه
  . فأنت كافر) أي تارك الصالة(للشافعي إذا أنت مل تكفر الكافر

  هل تكفري املسلمني سنة أم واجب؟ -4

أخي حنن لسنا , نكفر بالعيان أبداحنن أهل السنة واجلماعة ال و, فالرسول منعنا من تكفريهم, تكفري املسلمني حرام: اجلواب
ملاذا , متفق عليه" وإال رجعت عليه, فإن كان كما قال, من قال ألخيه يا كافر فقد باء ا أحدمها", لمنيسمطالبني بتكفري امل

, الشبابإذاً املسئلة خطرية جدا جدا ليس كما يظنه بعض , يضع املسلم نفسه بني االسالم والكفر بعد أن أكرمه اهللا باالسالم
ألن هذه املشاكل مل تكن , وثقافة التكفري وتروجيها والقول بأن فالن كفر وفالن مل يكفر ليس من ج السلف الصاحل

إن القاعدة ليست منظمة , مشكلتنا هي تكفري الشعوب وتكفري العيان, موجودة يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم
, ى أا هي وحدها اليت على احلق وغريها من املذاهب أو احلركات ضالة وكافرةتكفر األمة االسالمية كلها أو تر, تكفريية

ال يكفر املسلم إال حبق وأن يتوفر الشروط واملوانع , وحنن ننهج منهج حممد صلى اهللا عليه وسلم, ألن هذا يكون من الغرور
ظام ولكن أقول ما فهمته من دين اهللا ألن مسئلة ال أدافع عن أي نو, أول أو تابع لفتوى من عاملونتأكد أنه ليس جباهل وال مت
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ولو {يا أخي يف اهللا قدوتنا يف الدين هو حممد صلى اهللا عليه وسلم , التكفري هي الطامة الكربى اليت عزلتنا عن عامة املسلمني
قرأ ال خيفى على من } لست عليهم مبصيطر{ }فاعف عنهم واستغفر هلم, كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك

سرية النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يف احدى غزواته وبعد تقسيم الغنائم للمسلمني جاء رجل وقال له باحلرف الواحد 
إنه املعلم جلميع من يتصور أن الدين فيه , وماذا كان رد الرسول بأيب هو وأمي" أعدل يا حممد فإنك مل تعدل"ودون تردد 

ومل يقل له قد , مل يقتله ومل يسبه ومل يشتمه ومل يقل له أنه مرتد, وبني من يعارض مفاهيمنالقد علمنا العالقات بيننا , شدة
خرجت من امللة وكفرت باهللا وما إىل ذلك من الكالم الذي نسمعه اليوم من كثري من احلركات االسالمية يف تكفري وتفسيق 

إا حكمة الرسول يف التعامل , ن من صلبه سيخرج اخلوارجلقد تركه الرسول مث بين للصحابة فيما بعد أ, من يعارض أراءهم
وقد حصل للخليفة عمر رضي اهللا عنه مثل هذا املوقف ومل يكفر من , مع املعارضة الداخلية ممن آمن به من املنافقني وغريهم

ويف احلديث , ذلك وقد منعنا من, إن مسئلة اطالق كلمة فالن كافر خطري جدا, جترأ عليه وقال له بأنك ال حتكم باحلق
واستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال, حديث عتبان بن مالك رضي اهللا عنه وهو بدري, الطويل الذي رواه الشيخان

فقام , فأشرت له إىل املكان الذي أحب أن يصلّي فيه" أين حتب أن أصلّي من بيتك؟: "فلم جيلس حىت قال, فأذنت له, وسلم
, فحبسته على خزيرة تصنع له, وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلّى ركعتني مث سلّم وسلّمنا حني سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما فعل : فقال رجل, فسمع أهل الدار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فثاب رجال منهم حىت كثر الرجال يف البيت
أال تراه قال ! ال تقل ذلك: "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفق, ذلك منافق ال حيب اهللا ورسوله: مالك ال أراه؟ فقال رجل

وقد أكملت هذا احلديث عندما تكلمت خبصوص وجود . اهللا ورسوله أعلم: ال إله إالّ اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا تعاىل؟ فقال
مة التكفري والنفاق يف الناس دون الشاهد يف احلديث أن الرسول منع الصحابة من القاء , املسلم يف جمالس الكفار واملنافقني

وهذه واهللا ليست , إن بعض الشباب يتعجلون يف تكفري اتمع بسبب الظلم واالضطهاد والفساد املنتشر يف كل مكان, التبين
فلو , ولكنهم قد وقعوا يف فخ اخلوارج الذين يكفرون املسلمني باملعاصي ولعياذ باهللا, وفيما أم يدعون السلفية, حجة قوية

ولو أقمت , تفاوضت مع األعداء فأنت تكفر يف حسابات أولئك الشباب وكأن اخلالفاء الراشدين مل يتفاوضوا أبدا يف حيام
جيب على املسلم , عالقات جتارية مع أعداء االسالم تكفر بنظرهم وكأن اخلالفاء الراشدين مل يتاجروا مع غري املسلمني

, "أول ما حياسب العبد أمام اهللا يوم القيامة الصالة", تكفري ألنه ليس مطالبا أمام اهللالسوي أن يتريث قبل اطالق كلمة ال
وال وأخريا ال يكفرون سوف تسأل ملاذا أخرجت فالنا من امللة وأهل السنة أ, وليس هل كفرت فالن؟ وملاذا مل تكفر فالنا؟

  .أهل القبلة إال بشروط معينة
تقتل النفس , م قتاهلم ألن قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق هو من الكبائرفلنحرص على عدم تكفري املسلمني وعد

وإذا زىن وهو حمصن يقتل وإذا كان باغيا يف , إذا ارتد وأعلن احلرب أو دعا إىل املفسدة يقتل, أي إذا قَتل فهو يقُتل, باحلق
واهللا , والدين واسع واحلمد هللا, دفاعا عن نفسك ومن هامجك لقتلك تقتله, وإذا تترس به الكفار يقتل, صف املعارضني يقتل

أقول هذا الكالم وأعرف أن أول أعدائي هم حكام الدول االسالمية ألم قد أعلنوا احلرب ضدنا بوحي من أمريكا فهم ال 
ضربتم يف سبيل  يا أيها الذين آمنوا إذا{. وتكفري املسلمني حرام حرام حرام, ألننا لسنا علماءعينا يعرفون أننا ال نكفرهم 

 }اهللا فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا
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  ماهي شبهة التكفري والقتال؟
  

إن مسئلة التكفري قد شغلت ااهدين عن مرادهم وعن جهادهم للمحتل واختلف بعضهم على بعض بسبب ظلم 
وفهم بعض , اجلائرين واخلروج عليهم, ظاملني الفاسقنيوقتال ال, واختلط مفهوم قتال الكفار األصليني املعتدين, احلكام

وإال لقتل النيب , ليس كل كافر يقتل, وهذا خلل فكري, الشباب بأن بعد اصدار احلكم على فالن بأنه كافر فيجب قتاله
هاد الطلب أو ويكون يف ج وبإذن من اإلمام أو األمري ومهمة القتال تكون باالستطاعة, صلى اهللا عليه وسلم خادمه اليهودي

فال , فلو مل يستطع الشاب تغيري النظام الذي يراه مرتدا أو كافرا كما زعم, الدفاع عن النفس بدون إذن أحد هو جهاد الدفع
يا أخي اقرأ إن شئت فتوى , دون وجه حق وال ينبغي أن يقتل كل من عارضه,  نفسا إال وسعهابأس بذلك فال يكلف اهللا
وتكلم العلماء على أن من عطل الشريعة , مام حممد ابن العثيمني فقد تكلم بكالم طيب يف هذا األمراموع الثمني للشيخ اإل

هناك من أمراء املسلمني يف القرون املفضلة من مل حيكم ببعض االحكام , وهو يؤمن بأنه مذنب فهذا األمر بينه وبني اهللا
يف اهللا ال خيفى على أحد أن اخلمور كانت تشرب يف قصور أخي , فهو يبقى مسلما واهللا حسيبه, الشرعية خبصوص اخلمور

ولكن مل نرى أي عامل , وكلنا نعلم أن اخلمر حرام بامجاع األمة ويف القرآن والسنة, امللوك جهارا ظهارا ويف القرون املفضلة
, شربه منهم حبكم اهللارغم أم مل حيكموا على من , ألم مل حيلوه, كفر أولئك بسبب أم يشربون اخلمر والسبب بسيط

وأن ترفض حكم , وصحيح أم يشربونه ولكن ال حيلونه أبدا أبدا وهنا الفرق بني أن حتل ما حرم اهللا وأن ترتكب ما حرم اهللا
وهو يقر بتلك , وقال العلماء أما لو لعب ببعض أحكامه كأن حيكم ببعض القوانيني االسالمية ويترك البعض اآلخر, اهللا

فكونه يظلم الناس ألنه ال حيكم , يضا كاحلاكم الذي يظلم ويفجر وقد أمرنا اهللا أن يطاعوا ما أقاموا الصالةاألحكام فهو أ
". ما أقاموا الصالة"والرسول يقول يف حق أمراءنا , مل خيرجه هذا الفعل من االسالم, بالعدل فيما بينهم بل حيكم مبا يراه هو
أوفوا ببيعة األول : "قالوا يا رسول اهللا فما تأمرنا؟ قال" كون بعدي خلفاء فيكثرونوسي: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وحقهم أن نعاشرهم بالسمع . متفق عليه" واسألوا اهللا الذي لكم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم, مث أعطوهم حقهم, فاألول
ل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهللا صلى اهللا عليه سأ"وعن أيب هنيدة وائل بن حجر رضي اهللا عنه قال , والطاعة يف املعروف

يا نيب اهللا أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ومينعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه مث سأله فقال رسول : وسلم فقال
ترى يف األحاديث فإن  وكما, رواه مسلم" امسعوا وأطيعوا فإمنا عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

م اكوحنن اليوم ننكر طبعا عدم وحدة املسلمني وعدم التح, وأخربنا أننا سنرى أمورا ننكرها, اخللفاء سيكونون كثر جدا
ولكن مل جييز الرسول القتال الداخلي ومسها فتنة يف أحاديث أخرى , وهذه من املنكرات, الكامل لكتاب اهللا وسنة رسوله

  . ألمراء الفجرة؟ بال شك موجودونمن هم هؤالء ا, ا بأن نقاتل خلف كل بر وفاجروهناك فتاوى تأمرن
كالزىن والربا واللواط ورفضت , يف املقابل تكلم العلماء بأن كل دولة شرعت وأحلّت يف دساتريها ما حرم اهللا

فهي ذه , لسارق ورجم احملصنةكقطع يد ا, شرع اهللا باجلملة وحرمت ما أحل اهللا وقالت بأن الشريعة هي رجعية أو خطأ
فأي دولة ترفض فرض , وإن مل حتكم ولكنها تقر بأا من أحكام اهللا فهذا أمر آخر, احلالة ليست شرعية جبحودها أحكام اهللا

أما عدم اخراج الزكاة مع القبول ا فهذه من الكبائر وحنن ال , من فروض االسالم فهي تكون مبثابة دولة مسيلمة الكذاب
وأرسل إىل أيب عبيدة أن اسأهلم أحالل , وقد شرب بعض الصحابة اخلمر يف الشام يف عهد عمر رضي اهللا عنه, ر بالكبائرنكف

فاقطع رؤوساهم فإم قد أحلوا ما حرم اهللا وإن مل يكن كذلك فأقم عليهم احلد فقد ارتكبو , هو أم حرام؟ فإن قالوا حالال
مشكلة تكفري احلكام مل , }الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذبوال تقولوا ملا تصف ألسنتكم {, كبرية
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وعلماء , فمشايخ بالد احلرمني قد كفروا القذايف يف يوم من األيام مث تراجعوا مث كفروا صدام, يبدأ اليوم فلسنا من كفر هؤالء
والعامل , وهلم جر, وعلماء السنة يكفرون عالن, اموعلماء الشيعة يكفرون صد, اليمن كفروا احلكومة اجلنوبية لتربير احلرب

أقصد أن هذه املشكلة خطرية وهناك خالفات كثرية , العالمة الشيخ عبد احلميد كشك رمحه اهللا قد كفر بعض زعماء العرب
مرنا اهللا بأن وفيهم الفجار والظلمة والفساق وقد أ, واحلكام فيهم من كفر باهللا بشهادة العلماء, بني العلماء بعضهم بعضا
, ألنه يبقى ظاملا وفاسقا وال ينبغي محل السالح على املسلمني بسبب ردة أو فسق أو ظلم احلاكم, يطاعوا ما أقاموا الصالة

هذا , فال ينبغي ربط القتال مع الكفر أبدا, وال ينبغي ملن خالف العلماء الذين مل يكفروا هؤالء احلكام أن يكربوا املسئلة
وطبعا بعد التأكد من عدم , ا قررنا أننا نستطيع القتال واخراجهم من السطلة بسبب فسقهم وجورهمإذ, مفهوم خاطئ

, وبعد صدور الفتاوى من علماءنا, ويبدأ القتال فيما بينهم وبأن املفسدة أقل من املصلحة ,إدخال املسلمني يف حرب طائفية
ابن علي رضى اهللا وهو املبشر باجلنة اإلمام احلسني , عليه وسلم فهذا أمر ال بأس به فقد فعل ذلك حفيد رسول اهللا صلى اهللا

إذًا ممكن أن نقاتلهم حىت لو مل يكفروا ألم إعاقة بيننا , نظام يزيد بسبب اجلور والفسق والظلمعنه عندما حاول إسقاط 
جيب أن , طالبون بذلك يف كل املذاهبوحنن م, وبني إقامة الدولة االسالمية اليت جتمع كل املسلمني حتت راية ال إله إال اهللا

, ولكن كما قلت بعد دراسة املفسدة واملصلحة, فمن يقف يف وجه هذا املشروع سوف يواجه القتال, يكون لنا إماما واحدا
فهذا األمر خيص أمة حممد , وقرار القتال يف بالد املسلمني يستحسن أن يتخذ من قبل العلماء والدعاة حسب مصاحل املسلمني

فالعلماء هم الذين يقدرون هل فتح جبهات قتالية يف بالد , يست مجاعة فالنية تعارض النظام الفالين وتسعى للثأر منهاول
وتغيري هؤالء احلكام , املسلمني خيدم الدين أم ال خيدمه؟ كلنا نتفق أن خلع هؤالء احلكام الذين حيكموننا يف زمننا واجب

, املظاهرات ,وبعدة وسائل, أمر مرغوب فيه, كافرينجائرين أم , فاسقني, نوا ظاملنين كاواخراجهم من السلطة بغض النظر إ
ولكن هل جنحت جتربة , فأفغانستان أخرج جنيب اهللا بالقتال, وبالدعوة والنصيحة والقتال إن كان ذلك من املصلحة

ة طرق وتغيري الوسائل خبصوص مواجهة احلكام إذًا من الضروري اتباع عد, إنه الدمار وقتل األبرياء, أفغانستان يف اجلزائر؟ ال
والذي يتأثر ويتأذى يف , ألن احلكام ال يترددون لقتل كل من يقف أمامهم, ليست بالقوة يف كل مرة, يف بالد املسلمني

للمسلمني ومنعنا من توجيه أسلحتنا , إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصانا بعدم إيذاء املسلمني, النهاية هم عوام املسلمني
فعندما تفتح هذه اجلبهات يتضرر كثري من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم قبل تضرر , ومنعنا من ختريب مساجد املسلمني

وجيب أن حنترم رأي علماءنا الذين مل يكفروا , والتغيري بالقوة جتعل األمة االسالمية تعيش يف حالة رعب وبدون أمن, احلكام
ويف نفس الوقت نقول للعلماء األفاضل بأن ال يصنفوا كل من , فنحن أيضا ال نكفر أهل القبلة ,احلكام وال نعيبهم يف ذلك

فقد خرج اإلمام الزبري على السلطان وهو من الصحابة الذين حيملون , خرج ومحل السالح على حاكم بأنه ضال أو خارجي
خراج هؤالء يف مواجهة الشباب الذين يريدون إ تساندوا احلكوماال ينبغي للعلماء أن ي, مدما حممد صلى اهللا عليه وسل

متاما كما فعل اإلمام علي , بل جيب حماورم والنظر يف الشبهات اليت لديهم لتصحيح املفاهيم, احلكام بالطرق السلمية
ه وأباه وتفهيم من كفّر احلكام  مث محل السالح ضد املسلمني بأنه قرر أن يكفر عمه وخال, رغم الفرق الشاسع, باخلوارج

م مسلمون ولكن , م جنود فرعون كما يظنوأقاربه الذين يصلون ويصومون ولكن ذنبهم الوحيد بالنسبة للشباب أأقول بأ
  .ومكرهون وال نكفر بالعيان

أقول هلم بأن قتل النفس بالشبهة أمر خطري عند رب , وألال يصبح قتل املسلم سنة عند بعض ااهدين املتشددين
وال ينبغي أن نقول لكل من خالفنا أنه غري , عظم الشباب يعرفون حديث أسامة بن زيد عندما قتل الرجل بالشبهةالعاملني وم

يا سالم عليك يا أخي يعين أنت الذي أوتيت مفاتيح العلم لتوزعه للناس دون , عاقل وجاهل وأنه ال يفهم يف دين اهللا شيئ
ألننا , لمي هو السبيل األمثل يف عدة دول اسالمية حفاظا على دماء املسلمنيغريك وتقوم بقتل املسلم بالشبهة؟ فالتغيري الس
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نقاتل هؤالء الكفار الظاهرين , ما نريده التركيز على األفعى الكبرية الصهاينة واألمريكان املعتدين, رأينا اجلزائر ومصر وغريها
ن استطاع أن يعمل خطة سريعة لتغيري النظام يف البالد وم, أما الذين اختلف فيهم األمة فال نضيع وقتنا معهم, المجاع األمة

ية يف تلك البالد فهذا أمر جيد أما اجلبهات املطولة وتكفري الشعب ألنه ساند احلكومة االسالمية دون اللجوء إىل حرب طائف
ار املسلمني وقد ويف بالدنا املساجد ودي, ذا ستؤذي حتما املسلمني دون شك وحنن قاعدتنا هي الشعوب وليست احلكام

يا , انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن يسلط املسلمون اسلحتهم يف مساجد املسلمني وأسواقهم ألال يتأذى عامتهم
والشباب الذين يقولون بأن مرجعهم يف كل ما ذهبوا مها , إخواين إن اجلهاد والقتال شيئ واحلكم بغري ما أنزل اهللا شيئ آخر

وانظر كيف تدخل أبو , هم قد أخطأوا فلم يفهموا جيدا أفكارمها, ملقدسي والشيخ أبو قتادة حفظهما اهللالشيخ أبو حممد ا
وأقول هلم بأما خملصني ولكنهما , قتادة يف مناشدة اإلخوة يف اطالق سراح رهائن ال ناقة هلم وال مجل فيما جيري يف العراق

ال يساويان علماءنا أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمني ويوسف  ولكنهما حسب علمي, ال يصيبان يف كل حني وخيطئان
ويف النهاية جيب قبول أي , أفكارمهابعض القرضاوي ألن هؤالء جمتهدون طبعا وهناك آالف العلماء املخلصني الذين عارضوا 

ما , "تدبر عواقبهإذا عزمت على فعل أمر ف"وهناك مصاحل جيب أن يظهر يف كل عمل جهادي وغريه , خالف بني العلماء
ما الفائدة من ذلك يف , السودان, اجلزائر, مصر, الفائدة من فتح جبهات قتالية داخلية يف الدول االسالمية؟ يف بالد احلرمني

أجب على هذا السؤال يا أخي ااهد الذي ترى أن زوال امللك فالن أو رئيس الفالين هو إقامة اخلالفة , هذه املرحلة؟
فالشباب الذين اتبعوا آراء أبو حممد املقدسي مل , لقد قتل رؤساء ومل تقام الدولة, ينبغي أن نعيش يف الوهمال , االسالمية

وهم مل يفهموا مراد األخ أبو حممد , فهم مل يفرقوا بني قتال الكفار األصليني وبني الدفاع عن النفس, يفهموا هذا الرجل
 مكامعمأالسالح يف وجه  ونحتمل مواعلموا يا شباب أنك, ملسلمنيومل يفىت املقدسي حبمل السالح على ا, املقدسي

فال , وليسوا من كفار قريس وال من املشركني أصال, املقيمني للصالة واملؤتون للزكاة موأقاربك مكاءوأب مبكم ونسائالكوخأو
الرسول يقول ما أقامو الصالة وال فال حتل دماءهم بسبب أم جنود يف نظام من األنظمة و, يبتلس عليكم آيات الوالء والرباء

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وقد , إال من باب الدفاع عن النفس إلعالة عائالم اءهم ألم يعملون يف تلك الدولةحتل دم
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا وستلقون ربكم : "وسلم

وقد , متفق عليه". أال ليبلغ الشاهد الغائب, فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض, عن أعمالكمفيسألكم 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة ", حذرنا اهللا من التشدد يف الدين
, ا شباب كلنا جماهدون وحنب الدين وحنب االسالم وحنب الصحابةي, "يسروا وال تعسروا", "والروحة وشيء من الدجلة

أو كما , ومن هدم الكعبة" إن دم املسلم أعظم عند اهللا من زوال الدنيا"واهللا , ولكن ليس معىن ذلك أن حتل دماء املسلمني
ممكن أن يكون املسلم جماهدا  هل }ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها{واهللا يقول , قال عليه الصالة والسالم
لقد نال هذا الشيخ وأتباعه شر , وإىل منهج الشيخ أسامة, نعم طبعا انطروا إىل شباب القاعدة األم, ومعتدال وال يكفر العوام؟

  .ألنه مل يكفر النظام السوداين, التكفرييني ومسومهم
فقد قتل ومثل بعبد اهللا , دليل على تكفري اتمعليس تعذيبكم , يا أيها الشباب املعذب يف السجون الدول االسالمية

حسب علمنا  ونظامه لك بن مروانأنه كفر عبد امل عنه ومل نسمع بأحد من علماء السلف املعتربون بن الزبري رضي اهللا
م يزيد ولقد قتل ومثل بأحب الناس إىل رسول اهللا وخري سيد شباب اجلنة ومل نسمع بأن علماء االسالم كفروا نظا, البسيط

يذهب عنكم الرجس أهل البيت إمنا يريد اهللا ل{, كل ما نقوله أن هؤالء ارتكبوا أعظم جرمية يف التاريخ, بن معاوية
إذًا جيب أن نفرق بني التعذيب والتكفري , حنن حنب أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمر منه }ويطهركم تطهريا

  .ومحل السالح ضد املسلمني
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  !كم مبا أنزل اهللاومن مل حي
  

لكي نفرق بني , هناك شبهات كثرية لدى بعض شبابنا سأوضحها هلم إن شاء اهللا, ما قولك خبصوص هذه اآلية؟
, فكفر الشخص الفالين حكم, ريد أن تكون األحكام متداخلة يف بعضهافال ن, السالح على الناسوبني محل , تكفري الناس

  .وقتاله ومن معه حكم آخر
أمجعت األمة وقد , بل عن آراء علماء زمننا, ىيلن أتكلم عن رأ, والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعداحلمد هللا 

, وهذا يرجع إىل فهمهم للنص, لقد انقسم املسلمون يف زمننا إىل عدة مذاهب خبصوص احلاكمية, أم ميثلون مجهور املسلمني
ومنهم من , ام الذين فضلوا حكم البشر على حكم اهللا وهم حمقون ذلكفمنهم من يكفرون احلك, أما اآلية فهي واضحة متاما

يكفروم مث يتبعون على ذلك اجلنود والشرطة والقضاة والدكاترة وكل من يعمل يف تلك احلكومات وهكذا يكفر كل 
معون فتاوى من وهؤالء ليس لديهم أي عامل يف زمننا لريجعوا إليه بل جي, الشعب حبجة أنه ساكت وال يتحرك ضد احلاكم

فقالوا من مل , وهؤالء أمسيهم تكفرييني, وكفروا علماء الدين يف زمننا واليعاذ باهللا, فيكفرون األمة وليعاذ باهللا, هنا وهناك
وقالوا بأن النظام كافر إذًا اجلنود كافرين والدكاترة , فأولوها يف املسلمني الذين مل يكفروا احلكام, يكفر الكافر فهو كافر

ومل يفهموا معىن الكفر ومعىن الردة ومعىن التعامل , رين ورجال الشركات كافرين ومادام املسلم يعمل معهم فهو كافركاف
وقد كفروا الشيخ أسامة , وال حول وال قوة إال باهللا, وأصبح جمرد اجللوس والتعامل مع الكافرين كفر, املشروع مع البشر

وكفروا كل مولود يولد من قبل املسلمني العوام الذين , وكل من عارض فكرهم ,والقادة األفغان, والشيخ عبد اهللا عزام
بطوا وخت, م اجليوش يف بالد املسلمنيبأ, مث أولوا آية قتال الكفار الذين يشاركون حدود مع بالد املسلمني, عارضوهم

اسة كتاب اهللا وتدبره والغوص يف معانيه وهؤالء أعتربهم ضعفاء جدا يف التعمق يف دين اهللا ودر, وأدخلوا اهلابل يف النابل
. حقوأسأل اهللا أن يهديهم لل, وال يهمهم إال مصلحتهم والبحث بكل فتوى مشبوهة ختدمهم, ومقاصده الشرعية, الشمولية

  .ألننا قد ينا من اتباع املتشاات دون علم اليقني, وحنن ال نتفق معهم أبدا أبدا
يسمى بالربملان بغض النظر عن هدف ام وكل من هو يف جملس الشورى أو ما النظ الطائفة الثانية بعضهم تكفر

أقصد أم يكفرون الس واحلاكم بالعيان وال يكفرون , ويقاتلون جيوش النظام دون تكفريهم بالعيان, وحيلون دمه, هؤالء
املصرية وبعض اجلماعات األردينة  مثل بعض أتباع اجلماعات اجلهادية, وأمثاهلم كثريون, الشرطة وعمال املؤسسة بالعيان

السيد إمام دكتور وكذلك , ومراجعهم احلديثة واجلديدة بعض طلبة العلم يف السجون واملنفى, والدعوة والقتال, والشامية
ب أولئك الطلبة العلم وحن, ن كتبهم عرب األنترنتدون أن جيلسوا معهم ملعرفة حقيقة أفكارهم فهم يأخذون م, فضل

كام ومن لذا احل, وقال بعضهم بأن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني, ينهم رغم إختالفنا يف بضع األمورالخالصهم لد
وفرعون كافر أصلي أما هؤالء قد ولدوا مسلمني مث , خبصوص التكفري العيين طبعا وحنن خنتلف معهم, تبعهم من اخلاطئني

, من العلماء يروم ملوك جائرين متاما كملوك الطوائف يف األندلسإذا صنفوهم فراعنة فكثري , ظهرت هذه الشبهات والفنت
وقد بينت خبصوص , إذًا هناك اشكالية يف املسئلة, النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بعد اخلالفة ستكون ملكا عضوداقال وقد 

ومل ينجح ودائما التغيري املسلح يف أما قتال الشرطة واجليش من باب تغيري النظام فقد فعل اإلمام احلسني ذلك , تكفري العوام
ال أتفق مع مذهب و, ام عبداهللا ابن الزبري ذلكأما قتاهلم من باب الدفاع عن النفس فقد فعل اإلم, بقاع االسالمية ضرره أكثر

  . خبصوص التكفري طبعا ألن يف األمر شبهاتالشباب هؤالء 
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وال يتبعون , يكتفون بتكفري الرأس فقط, ملانات بالعيانالنظام ولكن ال يكفرون أعضاء الرب الطائفة الثالثة تكفر
مثل , ويكون القتال إما للتغيري وإما للدفاع عن النفس, ويف نفس الوقت يقاتلوم ألم حيمون النظام, الشرطة واجليش

رض حلسين مبارك وقد رأينا ذلك عندما خطط خالد اسالمبويل لقتل السادات فهو مل يتع, اجلماعة االسالمية يف مصر سابقا
, ألنه يتلبس على املسلمني, ضد طرح تكفري العيينوحنن , ل النظام الكبار يف املنصةومل يتعرض لرجا, رغم أنه كان يف مرماه

هل نسيا أن يوسف عليه السالم شارك يف حكم مصر قتل املسلمني بسبب أن حاكمهم كافر؟ وما ذنبهم يف ذلك؟ كيف ي
ال يقتل املسلم بأخطاء أو بكفر , من ساللة الفراعنة باتفاق الروايات ومل يكن مسلما وكان حاكم مصر حينها, كوزير

أقصد لو اجتمعت الكلمة مع علماءنا أن قتل الزعيم , مع التغيري بأي وسيلةإننا . رؤساءه بل يقتل لذنب معني يوجب القتل
ولكن بشرط أن جيتمع كلمة العلماء مع , كل زمانهذا أمر وارد يف , سيغري إىل األحسن وحنكم كتاب اهللا كما أراده اهللا

وقد تراجع كثري من قادة هذه , الشباب ألال حتصل فتنة داخلية أو حرب دموية بني املسلمني كاجلزائر يف التسعينات وغريها
ك الطرح رغم أن اجلماعة يف املنفى أقصد يف أفغانستان وغريها عارضوا ذل, التنظيمات عن هذه األفكار أمثال كرم زهدي

أخي يف اهللا ضع شيئ , ولكن يبدوا يل بأن اجلماعة االسالمية هي أفهم بكثري من غريها يف أمور احلاكمية وليست متعصبة
واملسئلة معقدة فعال فال يترتب يف تكفريهم , فلدى غريك هو مسلم, واحد يف احلسبان إذا كان احلاكم كافر بالنسبة لك

  .مادامت املسئلة فيها خالف ,تفجريات ودماء ألبرياء املسلمني
ال بعيان وال غريه , وال يكفر الرئيس أو رجال الربملان, وال حيرض على موضوعه, وبعضهم من ال يتكلم يف التكفري

إال بعد ثبوت األدلة التامة الخراجه من امللة حلساسية املوضوع وحيرض لقتال الكفار األصليني الذين يعادوننا أينما وجودوا 
علماءنا ألن هؤالء الكفار حيتلوننا ويطاردوننا ويقاتلوننا وال يسعنا أن نسكت ونتفرج عليهم ويف نفس الوقت ال  بفتاوي من

والدفاع عن , ومن سانده من قوات النظام دون التكفري العيين, ويرون مقاومة كل حمتل أجنيب, يريدون قتال احلكام والشعوب
ومل يدع الشيخ أسامة الشباب يف , بداهللا عزام والشيخ أسامة بن حممد ابن الدنوهذا مذهب اإلمام الشيخ ع, النفس بالقتال

وما تكرر من القيادي كرم زهدي , عما أقول حسب علمي البسيط وسأسأليوم من األيام حلمل السالح يف بالد املسلمني 
يف فترة أفغانستان مل يلتقي بالشيخ أسامة فهذا اام باطل ألن كرم زهدي أوال وأخريا , بأن القاعدة واجلهاد أفكارها تكفريية

وال جيوز له أن يقيس أعمال مجاعة اجلهاد بالقاعدة رد , ألنه دخل السجن من الثمانينات, وال يعرف عنه شيئا, وبعدها
والشيخ أسامة أوال وأخريا نشأته إخوانية من مجاعة اإلخوان املسلمني وهم معروفون , روايات يسمعها من هنا وهناك

إن القاعدة مل , إن القاعدة مل تقدم على قتل أي شخصية اسالمية مهما اختلفنا معه يف الرأي, باعتداهلم يف املسائل اخلالفية
إذًا ليكن هذا الكتاب شاهد على ما أقول بأننا , وإىل يومنا هذا تلجأ إىل تفجري سفارات الدول االسالمية اليت ختتلف معها

, واحلمداهللا أن أيدينا ليست ملطخة بدم حرام, لتكفريي واهللا سبحانه وتعاىل من يعرف بالنوايابعيدين كل البعد عن الفكر ا
إن الشيخ أسامة قد أرسل رسائل النصائح مرارا وتكرارا للحكام ولكننا نعلم أن احلكومات ال تقبل حىت برأي اآلخرين وال 

فهذا أمر خيصه وجائز فقد حصل ذلك يف القرون املفضلة , علماءولو قرر أن يغير نظام ما بعد املشورة مع ال, حبرية التعبري
وقد يسألين سائل أن , أما ظروف االحتالل فله أحكام أخرى, عندما قام حفيد الرسول حملاولة تغيري النظام الذي رآه غري كفأ

عية وكلها نصائح لعلماء أقول بأنه صحيح وحنن كنا نكتب تلك املقاالت من اللجنة الشر, الشيخ له كالم يف حق آل سعود
ومواجهة احلكام باملوعظة , وحيرض العلماء على اخلروج على احلكام بالطرق السلمية, بالد احلرمني يبين فيه قضايا الفساد

, وكان يغضب جدا عندما يكفر بعض الشباب زعماء احلرب األفغانية, الشيخ أسامة ال يتلفظ كلمة فالن كافر أبدا, احلسنة
, وصحيح أم يعارضوننا اآلن ولكنهم مسلمون, جمالسه ويفهمهم أن هؤالء رفعوا رؤوس األمة يف اجلهاد األولوخيرجهم من 

لست ف, وأذهب ذلك املذهب, ب أن نكفر الناس دون وجه حقالعي, وهذا ليس عيبا, وهو ال حيب اخلوض يف التكفري
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لقد } لست عليهم مبصيطر{ },ب عليهم فإهنم ظاملونليس لك من األمر شيئ أن يعذم أو يتو{, مطالبا بتكفري الناس
, أخي جيب أن نفهم ديننا جيدا, على القبيلة اليت قتلت احلفاظ من صحابته ادععندما , أخرب اهللا نبيه أن األمر كله له سبحانه

ويف نفس , ليه وسلمليس من ج حممد صلى اهللا ع, هذا منافق وهذا مرتد وهذا كافر وهذا كذا وذاك كذا, أما توزيع التهم
وأدافع عن نفسى حني يهامجين جنود الدول الذين يعاونون الكافرين , الوقت أقاتل أعداء اهللا من الذين احتلونا يف كل مكان

ال تكفري وال هجرة وال كالم فارغ مما نسمعه من بعض العلماء الذين يتهموننا دون وجه , إذًا املسألة بسيطة جدا جدا, علينا
فمنهم من هو ضال جدا جدا دون شك ومنهم ,  صوص مذاهب املسلمني فيما خيص احلاكمية واحلكام والعوامهذا خب, حق

  .املتشدد ومنهم من على احلق ويسري يف الطريق الصحيح ونرجوا أن نكون منهم إن شاء اهللا
فأولئك هم ) (ونالظاملفأولئك هم (, ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون{أما اآلية الكرمية 

هي مربط الفرس واملدخل احلقيقي للتكفري وقتال املسلمني دون وجه حق وقد فهمها بعض الناس فهما خطأ  ,})الفاسقون
وعدم قبول اخلالف وأكرر بأن ااهدين ينقصهم فقه , ولعدم إعطاء أي اعتبار آلراء العلماء اآلخرين, لقصر النظر يف عمقها

ومل يتعصبوا ومل , وقد اختلف العلماء قدميا وحديثا, بأراء األخرين وهذا من أكرب األخطاء يف زمننافهم ال يقبلون , اخلالف
وهي من آيات األحكام اليت ختص , لحكامصة لصنا اآلية كما نريد وجعلناها آية خمفسرمن حنن , يكفروا بعضهم بعضا

والزكاة والغسل والزواج والربا واحلج والعمرة وما مثل اآليات يف الصالة , القصاص وليست خمصص لتكفري فالن أو عالن
املقصود يف اآلية أن يرفض اليهودي والنصراين واملسلم حكم , وهي آية عامة مشولية للحاكم واحملكوم ولعدة مقاصد, إىل ذلك

من أهل الكتاب , يننزلت على الكافرقد والذي يقرأ سبب الرتول سيفهم أن هذه اآليات الثالثة , وليس تنفيذ حكم اهللا, اهللا
وهم قد كفروا حىت لو حتاكموا إىل رسول اهللا يف شؤوم الدنيوية فهم كفار لعدم شهادم بشهادة احلق والقبول بأن حممد 

  .رسول اهللا ولكنها تشمل أفعال املسلمني
  :قال أخي يف اهللا سأنقل بعض ما جاء يف كتب التفسري خصوصا تفسري ابن كثري رضي اهللا عنه ورمحه اهللا

هذه اآليات الكرميات نزلت يف املسارعني يف الكفر اخلارجني عن طاعة اهللا ورسوله املقدمني آراءهم وأهواءهم على 
, شرائع اهللا عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوم أي أظهروا اإلميان بألسنتهم وقلوم خراب خاوية منه

وقد ضعف بعض , اخل.....أعداء اإلسالم وأهله وهؤالء كلهم مساعون للكذب) اليهود(وا هؤالء هم املنافقون من الذين هاد
, وميكن لألخ أن يراجع كتاب التفسري البن كثري وقد تكلم بكالم جيد يف هذه املسئلة, علماءنا هذا القول وأنكروه متاما

ورجم هؤالء احلجة عليهم  وقد أقام رسول اهللا ق الزاينحكم اهللا املرتل يف التوراة يف ح هم شيئ أن اليهود أرادوا بأن إخفاءوأ
وال يعين أن هؤالء اليهود قد أسلموا بعد إقامة احلد عليهم بل ماتوا , وأن سبب نزول هذه اآليات هي القصاص, الكفار
  .واهللا أعلم, كفارا

لقوانني املخالفة لشرع اهللا فمن يضع ا, ولست هنا ألناقش احلكم بغري ما أنزل اهللا ألن هذه املسالة واضحة لدينا
ال شك أن هؤالء يكفرون وال ننتظر منهم أن خيربونا أم , وضعيةوبدل الكتاب والسنة بوانينه , ليهاوحيكم ا وجيرب الناس ع
فمن أنكر الزكاة وزعم أن بعد , فهؤالء كفار مرتدون بإمجاع أئمة السلف, ألن ذلك لعب بالدين, جحدوا أو استحلوا ذلك

  . والقرآنية بعده فكلهم سواء عند أهل العلم صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي أن يزكي كمن زعم أن ال للشريعة اإلسالميةحممد 
, إنين أحتدث عن عسكرة هذه اآليات الكرميات واختاذها دليال يف نشر التفجريات واإلقتتال بني املسلمني يف بالدنا

ترك ألال ي, بالدنا قبل مشاورة األمة فال جيب عليه أن يرفع السالح يف, رأيهفمن توصل إىل أن حاكما فالنيا قد كفر حسب 
فكل من ترك شيئا من الفرائض اليت فرضها (وقد قال اإلمام ابن بطة رمحه اهللا . قرار سفك الدماء يف بالدنا آلحادي من الناس

اجلحود هلا والتكذيب ا فهو كافر بين الكفر ال اهللا عزوجل يف كتابه وأكدها رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف سنته على سبيل 
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أما من أقر بذلك وقاله بلسانه مث تركه اونا وجمونا ومعتقدا لرأي املرجئة ومتبعا . يشك يف ذلك عاقل مؤمن باهللا واليوم اآلخر
, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملذهبهم فهو تارك اإلميان ليس يف قلبه منه قليل وال كثري وهو يف مجلة املنافقني الذين نافقوا

. انتهى كالمه) نستجري باهللا من مذهب املرجئة الضالة, وأم يف الدرك األسفل من النار, فرتل القرآن بوصفهم وما أعد هلم
نا ملن أنه مل يكفر عي, وأقول بأن الشاهد يف كالم هذا العامل وما ذهبت إليه من عدم رفع السالح يف بالدنا حبجة آية احلاكمية

وهؤالء جيري فيهم أحكام اإلسالم يف الدنيا وقد عاشوا مع النيب حممد , بل أنزهلم منازل املنافقني, مل جيحد احلكم مبا أنزل اهللا
مامل , وحنن نؤمن بأن من فعل أو قال ما هو كفر بواح وصريح يكفر بذلك, أما يف اآلخرة فعذاب أليم, صلى اهللا عليه وسلم
اجلاحدين  مذهب املرجئة اجلدد الذين برأوا كل احلكام بولسنا نذه. اإلكراه أو التأويل أو اخلطأو واجلهلمينع من ذلك مانع 

مث نرى من هؤالء املرجئة جرأة يف تكفري ااهدين أمثال الشيخ , يف بعضهم والتاركني حلكم اهللا رغم وضوح الكفر والنفاق
  .فأين اإلنصاف يف األمرين؟, ني بدينهم دون ترددكما يكفرون عوام الصوفية اجلاهل, أسامة وأتباعه

سأحتدث قليال عن معىن الكفر وأن هذه الكلمة ال تعين , ومعىن من مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون
دي قال الرباء ابن عازب وحذيفة ابن اليمان وابن عباس وأبو جملز وأبو رجاء العطار, اخلروج من امللة كلما وجدتإطالقها 

نزلت يف أهل الكتاب زاد احلسن البصري وهي علينا واجبة وقال , وعكرمة وعبيد اهللا بن عبداهللا واحلسن البصري وغريهم
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه اآليات يف بين اسرائيل ورضي اهللا هلذه األمة ا رواه 

اس يف قوله ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي عن طاوس عن ابن عب. اخل...ابن جرير
. يذهبون إليه وقال الثوري عن ابن جريح عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جرير

, ن كفر الواقع ألفهم ملاذا كفر دووبعد أن بينت كالم الصحابة واملفسرين لكتاب اهللا حان وقيت أن أنزل هذه اآلية يف
  .وسأتكلم كما فهمت من كالمهم

  أوال أريد أن نفهم ما معىن من مل حيكم؟
إنين قد اجتهدت كثريا يف هذا املوضوع ألنه كما قلت مربط الفرس واملدخل احلقيقي للتكفري املسلمني مجلة وليس 

وذه اآلية كفرت شرائح كبرية , ثا وذه اآلية بررت قتل األبرياءوذه اآلية سفكت دماء املسلمني قدميا وحدي, احلكام فقط
أرجو أن يتقبل فالكالم يف هذه اآلية حساس و ,من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى رأسهم اإلمام علي كرم اهللا وجهه
كثريا قبل كتابة هذه الكلمات  واستخرت اهللا, كل من يقرأ هذا الكتاب نظرييت هلذه اآلية وإن اختلف معي فاخلالف فيه خري

ألنين قد تواصلت إىل بعض االستنتاجات اليت أسأل اهللا أن جيعلها يف ميزان حسناتنا وتفيد كل قارئ خبصوص هذه املسئلة 
  .احلساسة

وفعل حيكم مأخوذ من حكم حيكم حكما واحلُكم هو أن يقضى أحدنا بشيئ أنه كذا أو غري كذا سواء ألزمت 
وهناك حكم خاص هللا وهناك احلكم الذي أويت به النبيون وهناك احلكمة اليت ال يؤتيها اهللا إال من , تلزمه بذلك غريك أو مل

ويوم القيامة , وبال شك أن حكم اهللا يف عباده حق وليس باطل وال جمال للخطأ يف ذلك, أحب من نيب وغريه من الصاحلني
وهناك  ,)امللك يومئذ هللا حيكم بينهم(بدا فهذا هو احلكم املطلق اهللا وحده سيتكفل باحلكم على اجلميع دون تدخل أحد أ

ألنه أمر مباشر للنيب أن , وأيضا هذا احلكم ال جمال للخطأ فيه, احلكم الذي يطلعه على البشر من األنبياء ليحكموا بني الناس
ال لالنسان أن جيتهد فيه ويستنري وهناك احلكم البشري الذي يترك ا, يفعل كذا يف مسئلة كذا ويترك كذا يف مسئلة كذا

وقد قال معاذ لنيب أنه إذا مل جيد فقهه يف الكتاب ففي السنة وإال فسيحكم , وهذا هو مفهوم السياسة يف الدين, بكتاب اهللا
والدولة االسالمية هي دولة مدنية دوستورية شرعية يشترك فيها كل الناس لإلصالح والتعاون فيما بينهم بشؤون , برأيه
فالشرعي يوضع يف القضاء واحلركي يوضع يف اال العسكري واالقتصادي , وكل متخصص يقدم يف جماله, نياهم ودينهمد
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واحلكم البشري , وهذا معىن وأمرهم شورى بينهم, ديننا واسع وهو دين وسياسة يف نفس الوقت, يوضع يف التجارة وهكذا
حسب فهمه للنص فإذا أصاب بعد اجتهاد فهو قد حكم حبكم , صيبليس بكامل ميكن ألحدنا أن خيطأ يف احلكم أو أن ي

ومثاال لذلك قصة سعد عندما حكم على بين قريظة حبكم , وال ذنب له يف ذلك أبدا, وإن مل يصب فقد حكم بعقله, اهللا
هللا عليه وسلم من والرسول صلى ا, وقد وفقت القبيلة اليهودية أن ترتل على حكم رسول اهللا, رسول اهللا يف غزوة بين قريظة

فأرسل , أال ترضون أن حيكم فيهم رجل منكم؟ انظر أن حكم رسول اهللا سينتقل إىل رجل عادي من صحابته: جانبه قال هلم
وحكمي نافذ عليهم؟ : قال. يا سعد إن هؤالء القوم قد نزلوا على حكمك, وامسع ما قاله الرسول لسعد, إىل سعد بن معاذ

قال فإين أحكم فيهم . قال نعم وعلي -يقصد الرسول -قال وعلى من ها هنا؟ : سلمني؟ قالوا نعموعلى امل: قال. قالوا نعم
لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق : "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, وتقسم األموال, وتسىب الذرية, أن يقتل الرجال
ولكن , ولكن حكمه كان صائبا فوافقه اهللا يف ذلك, عاذوالشاهد يف هذه القصة أن الذي حكم هو سعد بن م, "سبع مساوات

بل كان يف األمر , وال يعين أنه هؤالء الصحابة مل يريدوا حكم اهللا, هناك من الصحابة من أراد غري ذلك حيث يعفوا عنهم
ت العاملية ولو تكرر هذا األمر يف زمننا هل سيقف أحدنا أمام الكامريا, وهذا شأن القضاة, اجتهاد بشري فأصاب سعد

ويصف الناس وحيفر حفر ويبدأ بقتل كل من بلغ من الرجال ويرميهم يف اخلنادق واإلعالم األعمى يصور؟ هل هذا األمر 
بال شك ليس عادي وقد رأينا كيف أن العلماء واحلكماء قد خطأوا اجلماعات املسلحة , عادي يف زمننا أقصد الفعل نفسه؟
وبال شك أن , ففعل تصوير اآلدمي وهو يذبح كالنعج ال جيوز طبعا, ناس كأم حيواناتيف العراق اليت تعرض صور ذبح ال

والشافعي , حيث يرتل احلكم على الواقع, الزمن قد تغري ويتغري الفتوى حسب الزمان واملكان وأقول الفتوى وال أقول احلكم
ولو ذهب أحدنا يف زمننا خبالف سعد رضي اهللا عنه ال , قد غير مذهبه كله عندما انتقل إىل مصر ألن الزمان واملكان قد تغري

وقد رأينا كيف صور اإلعالم جمازر اليهود يف أملانيا وكربوا املوضوع بسبب وجود اإلعالم , يعين أنه مل حيكم مبا أنزل اهللا
ذلك ألن أوروبا احلديثة قد املرأي وسوقوا تلك اازر إىل يومنا هذا وسنوا القوانني اليت متنع من االقتراب أو التشكيك يف 

وقد رأينا السوفيت كيف فعلوا بالشيشان مث البلجيك يف الكونغو مث اإلجنليز يف اهلنود احلمر واإلستعمار , قامت على اإلبادات
تلك  الفرنسي يف أفريقيا واجلزائر وما إىل ذلك إن القيم األوروبية احلديثة قامت على اازر وهم اليوم يربأون أنفسهم من كل

ال جيب حنن كمسلمني أن نربأ األوروبني من اهلولوكست فهم ارمون الذين قتلوا املاليني من اليهود مث مل , احلقبة السوداء
ا جيري يف املنطقة من جيدوا شيئا لتربير فضائحهم إال ليهجروهم لفلسطني لتبدأ اازر األخرى فاألوروبيون مسؤولون مب

ثية األوروبية واملسيحية األوروبية فليس للدين أي صلة مبا جيري يف أوروبا وحىت الذين سبوا أفرق هنا بني احلدو, حروب
الرسول وصوره هم أناس ليس هلم دين ويعبدون أهواءهم وشهوام وجيب على املسلمني فهم هذا األمر أن هناك أوروبا 

تسيس من قبل الصهيونية العاملية وحنن ضد هذا ولسنا ضد الدينية وهي ليست قوية أما أوروبا العلمانية الالدينية هي القوية و
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا أناء اهللا {املسيحية اليت عاشت معنا لقرون دون مشاكل واهللا يقول 

نفرق عندما نواجه وهذه اآلية نزلت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وباقية إىل قيام الساعة فيجب أن  }وهم يسجدون
وبسبب اإلعالم املنحازمل يلتف , إننا نعلم أن اهلولوكست واقع ولكن نرفض تسويقها والزام الناس على آراء الصهاينة, الغرب

وكان ذلك , ولكن ظروف املدينة يف ذلك الزمن غري ظروفنا يف زمننا, أحد إىل حجج هتلر أن هؤالء خانوا وأم كذا وكذا
لة األنفع لكل من خان وطنه واألمن القومي ولكن ال يلزم املسلم أن حيكم حبكم سعد وال أقول حبكم اهللا احلكم بتلك الوسي

فلو قضى قاض مسلم يف نفس قضية , ال يلزمنا تكراره بنفس الوسيلة مراعاة لعرف زمننا, بل كان حكم سعد وقد وفقه اهللا
أقصد أنه مل يعدمهم مجلة بل , مات وحيرمون من بعض اخلدماتسعد بأن هؤالء يف زمننا يسجنون أو ينفون أو يدفعون غرا



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
514  

 

 War against Islam                                    514الحرب على اإلسالم                                                    
 

كل ذلك سيدخل يف حكم اهللا ألن هذا القاضي حكم حسب ظروف زمننا وال أحد سيقول له مل , على إنفراد أو سجنهم
  .حتكم مبا أنزل اهللا ألنك خالفت حكم سعد عندما فعل كذا يف زمن كذا ويف ظروف كذا

ولكن ميكن , تل من قَتل هو بذلك قد حكم حبكم اهللا باتباع أمره أنه من قَتل قُتلأقصد أن القاضي لو أمر بق
وال يعين أن القاضي , للقاضي أن يظلم يف حكمه فيصدر قرارا بقتل شخص بريئ بسبب أن األدلة غري واضحة أو لسبب آخر

نه قاتل وحبسب الشريعة جيب قتله ولكن فقد أحضر اجلاين إىل احملكمة وبني له أ, بلى إنه فعل ذلك, مل حيكم بكتاب اهللا
أقصد أن اإلنسان ميكنه أن حيكم برأيه يف عدة مسائل وال , القاضي بشر فيمكنه أن ُيخدع أو خيطأ فيصدر حكما على بريئ

غنم وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيهم {: لقد قال اهللا يف حق أنبياءه, يعين ذلك أنه مل حيكم مبا أنزل اهللا
اهللا شاهد على ذلك ولكن أحدهم أصاب واآلخر أخطأ وكلهم من األنبياء وال يعين أن الذي  }القوم وكنا حلكمهم شاهدين

وكلنا نعلم قصة نيب اهللا داود مع , هناك تفاوت يف فهم حكم اهللا وإنزاله على الواقع, أخطأ يف احلكم أنه مل حيكم مبا أنزل اهللا
واهللا قد , لقد فعل ذلك, وال يعين أنه مل حيكم مبا أنزل اهللا, وقد حكم برأيه يف تلك املسئلة, اخلصمني إذ تسوروا احملراب

والنيب حممد , والقاضي رمبا يصيب احلق ورمبا خيطأه, }يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس باحلق{: أمره
وهذا أيضا , اهللا وهو الوحي أو بعلمه وحكمته الذي علمه اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أفضل من حكم بني اثنني سواء حبكم

أنه من البشر , وهو يقول يف غري حديث واحد, }وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم{من الوحي 
يف كل , اهللاإذًا قضية حكم اهللا كبري ومتشعب طبعا وكلنا ملزمني بأن حنكم حبكم , ورمبا يعطي مسئلة أحد ألحد آخر

وال يعين أننا مل حنكم حبكم اهللا إن أخطأنا أو إن مل ننفذ , أما الصواب واخلطأ فيها فهو أمر وارد ألننا من البشر, القضايا
  .حكما معينا علينا

فحكم اهللا هي , إذًا حكم اهللا هو أوامره ونواهيه, أما حكم اهللا فكلمة شاملة وعامة تشمل كل أوامر اهللا لعباده
وكل املعاصي , وكل الطاعات اليت أمرنا ا فهي حكم اهللا, الصدقة, الرب, احلج, اجلهاد, اإلحسان, العدل, الصوم, ةالصال

شرب , قتل النفس الربيئة, املنكر, الفحشاء, الظلم, أكل أموال الييتم, الربا, مثل ترك زىن, اليت ينا عنها فهي حكم اهللا
إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء {, ا كثريةوغريه, عقوق الوالدين, السحر, اخلمر

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا {, كل هذه األوامر هو حكم اهللا علينا, }واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
لن يقصر يف طاعة أو يعصي اهللا يف أمر  وال يعين أن املسلم, ال حنل وال حنرم, }حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب

عن أيب ثعلبة اخلشين جرثوم بن , واملهم هنا أن تعلم يا أخي الفاضل أن احلكم املقصود يف اآلية هي هذه األوامر والنواهي, ما
ودا فال وحد حد, إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها: "ناشر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الشاهد يف , رواه الدارقطين" وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها, وحرم أشياء فال تنتهكوها, تعتدوها
ال ينبغي أن نغفل عن ذلك ولكن من مل يستطع أن يلتزم , احلديث أن العلماء فسروا احلدود بأنه أحكام اهللا وأوامره ونواهيه

فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيكم اهللا يل وهو خري {: يقول اهللا تعاىل, كرب أبدابذلك ال يكفر الكفر األ
يقصد بأن , أخ يوسف يهوذا قرر أمرين بعد أن ُحجز أخوهم الصغري إما أن يأذن له أبيه بالرجوع أو حيكم اهللا له}, احلاكمني

أومل يرو أنا نأيت األرض ننقصها {ويقول اهللا تعاىل , القضاء والقدريتدخل عناية اهللا بانقاذ أخيه إذًا احلكم هنا هو عناية اهللا و
راجع التفسري فهو أيضا قوة اهللا يف , ما املقصود من احلكم هنا يا أخي الكرمي} من أطرافها واهللا حيكم ال معقب حلكمه

وهذه اآلية تؤكد لنا بأن معىن }, ال يشرك يف حكمه أحدا{واهللا يقول , معاقبة الناس بالنقصان وتغييب علماءها وصلحائها
فله اخللق واألمر وال معقب حلكمه طبعا , فاهللا ال يشرك يف حكمه أحد, احلكم املطلق أوسع مما حنن نظن أو ندندن حوله
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أما حنن عندما حنكم فلدينا وزراء وقضاة ومستشارين وما إىل ذلك فيجب , وليس له وزير وال نصري وال مشري تعاىل وتقدس
وهذا , فاحلكم املقصود هنا هو غري احلكم الذي أمرنا أننا إن مل حنكم به فسوف نكفر, ني حكم اهللا وحكمنا حننأن نفرق ب

وإذا فهمت هذا ستعلم أن آية احلاكمية كما تسمى ليست خمصصة , دليل أن احلكم يف آية احلاكمية يقصد أوامر اهللا ونواهيه
كل واحد منا , فكلنا مقصرين ولكن بال شك لسنا كلنا كافرين, ة للجميعوإذا كانت اآلي, حلاكم أو حمكوم بل هي للجميع

ولكن ال , وإذا عصى اهللا كذلك مل حيكم بأمر اهللا, إذا رفض أمر من أوامر اهللا فهو مل حيكم بأمر اهللا, له ما يقترفه يف حق اهللا
وما كان ملؤمن وال مومنة {, يستسلم ألمر اهللا حنن نتفق أن املسلم جيب عليه أن, يعين ذلك أنه قد كفر باهللا وخرج من امللة

وال يعين أنه إذا مل  }إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالل مبينا
وهكذا , متاما القبول حبكم اهللا شيئ وتنفيذ حكم اهللا شيئ آخر, ينفذ ذلك األمر أنه يكفر وخيرج من امللة مل يقل أحد بذلك

وسبب نزوهلا واضحة أن بعض الصحابة رفضوا أمر رسول اهللا يف حق تزويج أم , ترى أن آخر اآلية ضللت من يفعل ذلك
واملسلم ممكن أن يضل عن الطريق ويدخل النار بسبب ذلك ولكنه يظل , املؤمنني زينب رضي اهللا عنها لزيد رضي اهللا عنه

, يعين مثال بأن يزين املسلم فأوال هو مل ينفذ حكم اهللا يف ترك الزىن, املسلمني يف دار الدنيا مسلما ولن خيلد يف النار وله حكم
أقصد من مل حيكم مبا أنزل اهللا أي من مل ينفذ أوامر , ولكنه مل يكفر لتركه حكم اهللا }وحرم ذلك على املؤمنني{واهللا يقول 

أو يهرب بعد ما , فريفض ويقول ال أرضى بذلك احلكم, اهللا يأمرك أن جتلدوثانيا إذا قيل له بأن , اهللا يف قضية الزنا مل يكفر
وليس , هل يكفر لرفضه للحكم, يطع أمر اهللا برفضه التطبيق أي مل, هنا يكون ذلك املسلم مل حيكم مبا أنزل اهللا, بين له ذلك
وهو مؤول القرآن بشهادة رسول , بون إليهواملقصود من احلكم هنا أمر اهللا؟ يقول ابن عباس ليس الكفر الذي يذه ,جحده له

ألن الكفر املخرج من امللة هو ذلك الذي خيلد صاحبه يف , ولكي أخرج الشك أنه ليس الكفر األكرب املخرج من امللة, اهللا
وهناك , الناروالرسول قد قال لنا بأن من كان يف قلبه مثقال ذرة من اإلميان أقصد شهادة أن ال إله إال اهللا لن خيلد يف , النار

ألنه لو تاب إىل اهللا يف قرار نفسه , وليس الكفر املخرج من امللة, "سباب املسلم فسق وقتاله كفر"أحاديث نبوية كثرية مثل 
وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم , املقصود بأن القتل فعل من أفعال الكفر, لن يدخل النار أبدا

والشراح قالوا كفران حق األب وجحد ما جيب له . متفق عليه" فمن رغب عن أبيه فهو كفر, عن آبائكم ال ترغبوا: "قال
يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أتوا الكتاب يردوكم بعد {واهللا يقول , عليه فيكون غري خمرج عن اإلميان

ثقافة اجلاهلية والقبلية ولكن تدخل رسول اهللا وقال للصحابة كلنا نعلم أن شاس بن قيس أراد أن يشيع  }إميانكم كافرين
وليست معىن إطالق كلمة الكفر , وال تعين هذه اآلية أم خيرجون من امللة بفعلتهم ذلك, أبدعوة اجلاهلية وأنا بني أظهركم
سلم بل لو أقيم عليه احلد انتهى األمر وكلنا نعرف أن املسلم ال خيرج من امللة لقتله أخاه امل, أنه الكفر األكرب املخرج من امللة

, إذًا هو كفر دون الكفر األكرب, ولو عفى عنه أهل القتيل انتهى كذلك وأيضا لو تاب إىل اهللا توبة نصوحا فقد انتهت املسألة
, طبعاهل يقصد أننا سنرتد وخنرج كلنا من امللة؟ ال " ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"والرسول قال لنا 

رغم أن الكفر , فكفر إبليس ليس ككفر فرعون مث هامان مث أيب جهل مث املشركني مث أهل الكتاب, فالكفر درجات عند اهللا
فهناك دركات يف النار , وكذلك أفعال الكفرية من  أهل الكبائر من املسلمني هلا درجات وألن للكفر مراتب, ملة واحدة

, واملسلم سيكون أخف من املشرك يف النار, األسفل وغريه يف األعلى  وأخفففرعون يف الدرك , حسب مرتبة الكفر
مث اخللفاء مث , فأوال الرسل وعلى رأسهم النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم مث أولو العزم مث البقية, وكذلك اإلميان درجات

والسبب هو أن هذه اآلية , مرتبة واحدةالصحابة مث التابعني وكذلك هناك درجات ألهل اإلميان يف اجلنة لن نكون كلنا يف 
  .الكرمية ستكون يف امليزان
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  ثانيا ما معىن ما أنزل اهللا؟ 
واألوامر والنواهي يف أحاديث رسول , ما أنزل اهللا هو هذا الكتاب املبني وكالم اهللا املقدس يف األحاديث القدسية

إذًا بدون شك سيكون هناك تقصري يف حق , ا أنزل اهللا أبداوال يسطيع أحد من البشر أن يلم مب, اهللا ألنه ال ينطق عن اهلوى
وليس كل املسلم يفهم ما أنزل اهللا وبسبب ذلك لن يتمكنوا من تنفيذ , ألننا لسنا ملمني بكل ما أنزل اهللا ألننا بشر, اهللا

وبذلك هم , ري الصالة فقطهناك مسلمون يف أدغال أفريقيا ال يعرفون عن االسالم غ, أحكام اهللا كلها إال بتوفيق من اهللا
الرسول , }وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون{واهللا يقول , مسلمون ويعصم دماءهم وأمواهلم

فهو من يبني لنا , فهو يبني للناس ما أنزل من األحكام والوعد والوعيد, هو املبني ألحكام اهللا الذي قد سبق وتكلمنا عنها
واملسلم لو مل يزكّي وهو ال ينكر , أقصد بأن ما أنزل اهللا هي أمور كثرية, والذكر هو القرآن, صالة والزكاة وغريهاأحكام ال

إنا أنزلنا إليك الكتاب {. ولكنه ال يكفر الكفر األكرب, فال يكفر ويف نفس الوقت هو مل حيكم مبا أنزل اهللا, حق الزكاة
وكما قلت بأن احلكم املطلق هللا ولرسوله فهو مفوض من  },وال تكن للخائنني خصيماباحلق لتحكم بني الناس مبا آراك اهللا 

وقصة هذه اآلية , كم اهللاهللا عليه وسلم يف حياته فهو من حوكل ما فعله صلى , فهو رسول ونيب, قبل اهللا وال خيطأ أبدا
إذًا املقصود , ويبصرهم يف أحكامهم اليوم؟ولكن السؤال هو من يبصر حكامنا , مشهورة حيث حكم رسول اهللا كما آراه اهللا

وإذا , باحلكم هنا هي تلك االستنتاجات الشرعية من العلماء واالستجواب حيث القاضي جيتهد وحيكم حسب األدلة اليت معه
ة لقوم وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمح{: يقول اهللا تعاىل, مل حيكم ال يعين أنه يكفر

فمعىن أنزل اهللا هو ما أنزل على , لتبني هلم يا حممد الذي اختلفوا فيه من الدين واألحكام فتقيم هلم احلجة يف ذلك}, يؤمنون
وهذا القرآن معجزة يف كل , حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو بدوره قد علم الصحابة هذا الترتيل وفهمهم حسب طاقتهم

وجودة يف عهد الصحابة وهي اليوم أمامنا فكيف يستنبط من القرآن األحكام لتالئم هذه وهناك مسائل مل تكن م, العصور
  .األجواء اجلديدة واألزمنة اجلديدة

فكان الوحي يرتل على حممد ليعلم , اهللا سبحانه وتعاىل عندما أنزل القرآن أنزله بعلمه وحسب حاجة الناس
احلمد اهللا {ومل جيعل له عوجا , قرآن كما يريد وأنزله على رسوله وبلسانهواهللا يرتل ال, }واهللا أعلم مبا يرتل{, املسلمني

وال يعين أن املسلم لو مل ينفذ أمرا من أوامر اهللا أنه ال , كلنا نؤمن بذلك, }الذي أنزل على عبد الكتاب ومل جيعل له عوجا
وهم الكفار , باحلكم ورفضه من أصلهيؤمن بكتاب اهللا أو أنه كفر بالقرآن حاش وكال جيب أن نفرق بني من مل يؤمن 

والذين يقضون , وهناك اجتهادات يف املسائل الغري قطعية, األصليني ومن ال ينفذه ألي سبب من األسباب وهم من املسلمني
, ينهافيدجمون الدالئل القطعية اليت ال ختتلف املذاهب فيما ب, أوقام يف هذه املسائل اخلالفية هم ال يرعون أصال فقه اخلالف

وموضوع احلاكمية خمتلف فيها , فيخلطون بني القطعية والظنية اليت فيها اجتهاد واختالف عامل عن عامل يف كثري من املسائل
ولكن بعض إخواننا ال يقبلون بذلك وهذا هو اخللل عندما نقول له بأن كثري من العلماء ال يكفرون احلكام فهو ال يرضى 

والدليل أن املقصدو يف هذه اآلية بالنسبة , فيخلط األصول بالفروع, ه وحي من السماءبذلك اخلالف ويتمسك برأيه كأن
هو أن الرسول كان يوصى الوالة أن يرتلوا الناس بأحكامهم وال يقولوا هلم بأنه حكم , للمسلم ليس الكفر املخرج من امللة

, }وال تتبع أهواءهم, وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا{والرسول من يأمر بذلك , ألن حكم اهللا قطعي وال يقبل فيه اخلطأ, اهللا
وإذا تدبرت القرآن العظيم ومعانيه ستعلم أن هذه اآلية نزلت متأخرة وهناك خيار للرسول الكرمي أن حيكم بينهم أو يتركهم 

م فاحكم بأمر اهللا إذا عزمت يا رسول اهللا أن حتكم بينه, أي وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط, ألن اآليات مرتبطة ببعضها
وهذا يعين أن احلاكم لو مل ينفذ , وميكنك يا رسول اهللا أن تعرض عنهم وال حتكم بينهم ليس هناك مشكلة, ومبا أنزله إليك
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, ولكن إذا حكم فيجب أن يتحرى احلقيقة وحكم اهللا, فال يكفر طبعا, كم يف مجاعة ما أو أناس معينني ألسباب معينةأمر احل
حنن نعلم أن بعض اخللفاء مل حيكموا ببعض األحكام , ن تستتر الصحابية اليت طلبت منه القصاص بعد الزىنلذا كان رأيه أ

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما {, فما أنزله اهللا كثري وكثري وما أوتينا من العلم إال قليل, الواضحة
, واملقصود هنا القرآن العظيم وقد أنزل بلسان حممد صلى اهللا عليه وسلم ,}جاءك من العلم ما لك من اهللا من ويل وال واق
واآليات , وأُمر بأن حيكم ألهل الكتاب مبا جاء يف القرآن وال يقبل منهم, ألن الكتب كانت ترتل بلسان األنبياء ونبينا عريب

  .ا ال ينفذهولكن رمب, ألن املسلم أساسا هو يقبل ويؤمن حبكم اهللا, ال تشري إىل املسلمني
  وهل هو الكفر املخرج من امللة؟, ثالثا ما معىن فأولئك هم الكافرون؟

ومن مل , فمن تصدق به فهو كفارة له" "لكافرونومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ا...نزلنا التوراةإنا أ{
حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم من مل ل االجنيل مبا أنزل اهللا فيه ووليحكم أه"الظاملون حيكم مبا أنز الهللا فأولئك هم 

هذه اآليات الثالثة تتابعت يف سورة املائدة وهي ختص أوال وأخريا أهل الكتاب وتذكري للنيب حممد صلى اهللا عليه  }الفاسقون
ولكن إذا أنعمت النظر جيدا وتدبرت القرآن ستعلم أن اآلية األوىل خصص للرسل والرسل أبدا ال ميكنهم أن ال , وسلم

أي إم ينفذون أوامر اهللا دائما وأما الذين ال ينفذون أوامر اهللا بالكامل أمثالنا فهم يكفرون الكفر , حيكموا مبا أنزل اهللا
, وإذا نظرت لآلية اليت تليها ستجد أن اهللا قد حدد العقوبات ألهل الكتاب بأن تكون باملثل, األصغر الغري خمرج من امللة
ن ألحدنا أن يؤذي أخاه مث يستغفر اهللا ويتوب إليه فهو لن يكون من الظاملني املؤبدون يف النار ولكننا نعلم جيدا أنه ميك

أما اآلية , فتنتهي املسألة, أو يعفو املظلوم عمن ظلمه كما أمر اهللا بأن يتصدق بعوفه ملن آذاه, بسبب تركه حلكم اهللا بظلمهم
وطبعا هو نيب وال ميكنه أن ال حيكم مبا أنزل اهللا ولكن من , فضل الصالةالثالثة تكلمت عن نيب اهللا عيسى عليه وعلى نبينا أ

مثل سباب املسلم فسق وقتاله كفر أو كما , وهو الفسق األصغر الغري خمرج من امللة, يقصر من أمثالنا فأولئك من الفاسقني
ال شك أننا إن كنا قد فهمنا , وانب؟هل حنن قد حكمنا بكل ما أنزل اهللا أم قصرنا يف بعض اجل, قال عليه الصالة والسالم

والكفر والظلم والفسق يف اآليات مل تقصد الكفر األكرب املخرج من , معىن احلكم مبا أنزل اهللا أننا قد قصرنا يف جوانب كثرية
سارقة فاقطعوا والسارق وال{: يقول اهللا سبحانه وتعاىل, أخي املسلم, امللة يف حق من يشهد أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

وهذا يدل على أن عدم تنفيذ األمر , ولكن نرى يف التاريخ أن أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه قد علق هذا األمر }أيدمها
احلكم مبا أنزل اهللا أكرب من أن يكون هو جمرد تنفيذ حد من احلدود بل كما , لسبب من األسباب ال يعين أن املسلم يكفر

بل كل ذلك يف األمور االجتهادية اليت سكت اهللا , وال يعين ذلك أن الصحابة تركوا حكم اهللا, ر اهللاقلت احلكم هو كل أوام
وكلنا نعلم أن الفاروق عمر رضي اهللا , عنها وتركها لالجتهاد وهي كثرية جدا يف ديننا ألن الرسول بعث ميسرا وليس معسرا

وليعاذ باهللا فهو خليفة , ض حكم اهللا أو أنه ال يريد أن حيكم بهوال يعين أنه رف, عنه ألغى حد السرقة يف عهد من الزمن
ليكون ذلك , وما حصل أنه استعمل عقله يف األمور االجتهادية, وهو من خيلفه يف سياسة الدولة وإقامة الدين, رسول اهللا

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث : "لعن عمرو بن العاص رضي اهللا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو, رمحة لنا فيما بعد
بال شك أن احلاكم ميكنه أن ال يصيب حكم اهللا وال يعين , متفق عليه" وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر, أصاب فله أجران
فهو ليس , مث ستر نفسه ومل يتقدم للحاكم, ولنقل أنه زين ويعرف حد اهللا يف الزىن, ال يفهم األمر ذه النظرية, ذلك أنه كفر

حنن اليوم نرد , يعين كفر دون كفر" ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن"مثل حديث , ألن املسلم ال يكفر باملعصية, كافرا
وهكذا يكون , نصوصا شرعيا واضحا متاما فقد أمرنا بأن نعتصم حببل اهللا مجيعا وال نتفرق ولكن ما نراه اليوم عكس ذلك

وهناك األوامر } واعتصموا حببل اهللا مجيعا{ }وال تنازعوا فتفشلوا{ا بأمر وحنن رفضناها كلنا مل حنكم مبا أنزل اهللا فقد أمرن
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من يطع الرسول فقد {قد أمرنا بطاعة اهللا والرسول , الكثرية وأحكام اهللا الذي أنزله علينا وحنن ألقينا ا يف عرض احلائط
وقد قال رسول , }رسول فإن تولو فإن اهللا ال حيب الكافرينقل أطيعو اهللا وال{ }وأطيعوا اهللا وأطيعو الرسول} {أطاع اهللا

ولكن , هناك آيات واضحات يف القرآن تأمر املسلمني بأعمال معينة, اهللا من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا
ناتك ونساء املؤمنني يدنني يا أيها النيب قل ألزواجك وب{شرحية كبرية من املسلمني ال يلتزمون بذلك وانظر مثال إىل اآلية 

السؤال الكبري كم من نساء املسلمات الاليت ال يلبسن احلجاب ويعصني اهللا يف ذلك؟ بال شك , }عليهن من جالبيبهن
هل يكون كافرا بذلك؟ هل خيرج من امللة؟ بال شك الذي يفهم دين اهللا يعلم أن , وكم منا من يعصي رسول اهللا؟, كثريات

واهللا , وإال لكفرنا كلنا فإننا قد عصينا رسول اهللا يف كثري من األمور, األصغر الذي ال خيرج من امللة الكفر هنا هو الكفر
واهللا يعلم ظروف أمة حممد  },وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها{واجلواب الصحيح أننا مسلمون ومل نكفر أبدا , أعلم

  .ويعذرها
ف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا إنه ال ييئس من روح اهللا إال يابين اذهبوا فتحسسوا من يوس{: يقول اهللا تعاىل

هل كل من ييأس من روح اهللا يكفر بذلك؟ وما املقصود من الكفر هنا؟ أخي يف اهللا املقصود ليس الكفر , }القوم الكافرون
حىت إذا { مرحلة من الدعوة والدليل أن اآليات اليت تليها تؤكد أن بعض الرسل قد يئسوا يف, املخرج من امللة يف حق املسلم

أخي يف اهللا إن إطالق كلمة الكفر يف عدة مواضع من الكتاب  }استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا جاءهم نصر اهللا
قال فعلتها إذا وأنا , وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافرين{: يقول اهللا تعاىل, والسنة ال تعين إخراج املسلم من امللة

إن موسى عليه السالم نيب , يا سبحان اهللا فيمن يتدبر القرآن ويفهم أن إطالق الكلمات ال يعين تكفري املسلم, }من الضالني
األمر بسيط , وكيف جاءت كلمة كافرين يف حق نيب, واألنبياء يولدون على اإلسالم ال شك يف ذلك, منذ كان يف بطن أمه

واستغفر ربه لذلك , قر أنه كان يف غفلة عندما نفذ أمر القتل وقتل القبطيوموسى أ, املقصود فعل القتل هو من أفعال الكفر
أقصد فعل القتل وليس نصر املظلوم ألن موسى بعد , وأكد أن ذلك من أفعال الشيطان وعمل ارمني, الفعل وقد غفر له

فرين هنا تشبه كلمة كافرين يف املقصود أن كلمة كا, ذلك هم بقتل قبطي آخر عندما استنصره نفس الرجل اليهودي السابق
أي أم يفعلون أفعال الكفر بسبب عدم رغبتهم يف التحاكم إىل حكم , آية ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

فلو قبلوا باحلكم , أما إن كانوا من أهل الكتاب, دون جحدها إن كانوا مسلمني, وقضية ما, اهللا وشريعة اهللا يف مسئلة ما
  .ظلون كافرينفسي

إذًا سننتقل إىل الشق الثاين أن اهللا ال يكلف نفسا إال , إذا فهمت قصدي ووافقتين أن احلكم هو أوامر اهللا لنا
, إذًا ليس عندي شك بأن احلكم املقصود يف هذه اآلية هي درجات عند اهللا, والرسول قد أخربنا أن نطيع ما استطعنا, وسعها

ومنها احلكم الذي ال خيرج ,  أن تشرك باهللا وتسجد للصنم وتؤمن بأن هناك إالها غري اهللامثال, فمنها ما خيرج من امللة
وقد أمجع املسلمون أن احلكم الذي خيرج من امللة هي ترك أركان االسالم , صاحبه من امللة ولكن يدخله النار لفترة ما

وهذا الكفر املخرج " نهم الصالة ومن تركها فقد كفرالفرق بيننا وبي: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, اخلمسة جحدا
من امللة يف حق من جحد الصالة وقال بأنه غري مشروع أما من يشهد بأن الإله إالاهللا حممد رسول اهللا وهو يقصر يف الصالة 

اك خالف بينهم وال يقيمها كما ينبغي فال يكفر الكفر األكرب املخرج من امللة على مذهب اإلمام الشافعي واجلمهور وهن
ولكن أريد أن أوصل إليك الصورة كاملة لتعلم أن ترك حد من حدود اهللا أهون من ترك الصالة طبعا وقد , وبني اإلمام أمحد

اختلف العلماء يف تارك الصالة فكيف حباكم قد ترك حد من حدود اهللا أو مل ينفذ أمرا من أوامره؟ أخي يف اهللا لقد شرحت 
  .حيكم لك احلكم ومعىن من مل
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  هل هناك مجع بني احلكم والعبادات؟: رابعا
, فمن املسلمني من ينفذ ومن ال ينفذ, بال شك فإن اآلية كما قلت هي لألحكام والعبادات حيث األوامر والنواهي

الشباب  وهذه اآلية يف سورة يوسف أيضا قد أشكلت كثري من }إن احلكم إال هللا أمر أن ال تعبدوا إال إياه{: يقول اهللا تعاىل
قد شرحت أن احلكم يف القرآن يقصد كل أوامر اهللا وليس املقصود و, كم املقصود هو تنفيذ احلدودحيث يترمجوا بأن احل

أن حاكما نفذ أمر اهللا أم مل ينفذ وهذه اآلية مل حتدد حاكما أو حمكوما فاحلكم كله هللا أي كل أوامر احلالل واحلرام من اهللا 
وقد فهم اخلوارج هذه اآلية فهما خاطئا عندما استدلوا لتكفري اإلمام علي , عبادة هللا سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل وتنيفذه

كرم اهللا وجهه بسبب عدم فهمهم ملقاصد اآليات والشريعة وكذلك يف زمننا يستدل بعض الشباب ذه اآليات لتكفري جمالس 
وهذه اآلية يف سورة يوسف , ية كل املسلمني وليس أناس معيننياآل وهم مل يفهموا أن املقصود يف الشورى يف بالد االسالمية

فقد حددت أن احلكم هنا توحيد اهللا سبحانه وتعاىل وشهادة أن ال إله , بدأت بالعبادة هللا ونبذ الشرك األكرب وعبادة األصنام
ين نيب اهللا يوسف عليه السالم بأنه يتبع ية بباهللا سبحانه وتعاىل وقبل هذه اآلإال اهللا وعدم القبول بغري ذلك أي عدم الشرك 

كلنا , ولكي تعلم أن األمر ليس كما يتصوره بعض اإلخوة, ملة أباءه من األنبياء السابقني ويرفض عبادة األصنام مهما كان
ىل وقد تو, أقصد حكومة فرعون, أصبح وزيرا لدى احلكومة الكافرة, نعلم أن النيب يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصالة

طبعا , هل منا من يستطيع أن يقول بأن حكومة فرعون مصر يف زمن يوسف كانت اسالمية؟, مسؤولية االقتصاد وامليزانية
ولكن هل قال أحد من العلماء بأن يوسف مل حيكم مبا أنزل اهللا؟ بل قصد باحلكم , كانت كفرية فهو فرعون ومل يؤمن باهللا

وليس املعىن ملن تواجد , ية احلاكمية الكفر الكبري بل الكفر دون الكفر الذي نعلمه حننإذًا ليس معىن آ, هنا العقيدة يف الدين
فكيف لنا أن نفهم غري , ألن الذي قال هذه الكلمات من األنبياء وهو النيب يوسف وقد تواجد يف برملان فرعون, يف الربملان

وقد , ه هلداية الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النوروهو الذي أرسل, وحاش هللا أن يرضى نبيا بالكفر, فهمه عليه السالم
فال أدري كيف مجع الشباب هذه , بين هلم أنه ال يرضى بعبادة األصنام وقال هلم إن احلكم إال هللا أمر أن ال تعبدوا إال إياه

من مل ية احلاكمية اليت تتكلم عا إن آوأيض, األية بقضية تنفيذ املسلم ألمر من أوامر اهللا واآلية واضحة تتكلم عن الشرك باهللا
, أي أنكر احلكم أصال, حيكم مبا أنزل اهللا مل تكفر من  جيحد احلكم ذاته أي من يرفض أن اهللا أمر الزاىن احملصن أن يرجم

ه أقول ما أؤمن به وما توصل إليوليس أنه مل ينفذه و, كم اهللاوأن الصوم ح, وأنكر أن الصالة حكم اهللا وأن الزكاة حكم اهللا
وليس املقصودون هم املسلمون بل , فعندما قالوا هم الكافرون ألم جحدوا حكم اهللا قصدا منهم وعنادا وعمداً, علماءنا

والذي ينعم النظر يف تفسري هذه اآلية واليت قبلها جيد أا نزلت يف بعض املنافقني الذين مل يرضوا أن يتحاكموا , أهل الكتاب
فذهب بعض العلماء أم املنافقون الذين هادوا أي , قي مسلما منافقا ألنه أمن بفمه وكفر بقلبهوبعضهم ب, إىل شريعة الرمحن

كل علماء الصحابة واملفسرين قالوا بالكفر دون الكفر األكرب املخرج من امللة فيما خيص , من اليهود أعداء االسالم وأهله
فهناك , واملسألة ليست بسيطة ألخوض فيها, ال يكفر بالكبريةألن املسلم , والفسق دون الفسق والظلم دون الظلم, املسلم

ويف العموم أنا آخذ حكمي من علماء أكثر جرأة وأقوى علما كأمثال , دماء للمسلمني تسيل اليوم بسبب هذه اآلية الكرمية
والعامل العالمة ناصر , والشيخ ابن باز والشيخ عبد اهللا عزام, والشيخ الشعروي, والشيخ يوسف القرضاوي, الشيخ بن تيمة
  .والذي ال يقبل اخلالف فذاك وشأنه, وكلهم بامجاع األمة جمتهدون, رغم اختالفنا معهم يف بضع املسائل, الدين األلباين

وهذا , خذ لك مثال يف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم كلنا نعلم أن الرسول قد صلّى على امللك العادل النجاشي
ومات مسلما , ألنه أخفى إسالمه عن شعبه, تاب اهللا بالكامل وليس جزء منه وترك جزء آخرالرجل كان حيكم بغري ك
إذًا يا أخي يف اهللا ليس املقصود يف اآلية الكفر املخرج من امللة وال ميكننا أن نكفر الناس بالعيان هكذا , بشهادة الرسول الكرمي

, ئلة ما ال يعين أم كفروا أو جيوز لنا أن حنل دماءهم من أجل ذلكإذا مل حيكموا يف مس, دون أي بينة يف املسائل املعقدة
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أو نقاتلهم هذا األمر , ولكن هل نكفرهم بعد ذلك, والسلطان ممكن أن ال ينفذ أوامر اهللا عندئذ يكونوا قد ارتكبو كبرية
هم مل يقرأو بالكامل دساتري , دودوكثري من الشباب الذين يتكلمون عن احلاكمية بوجهة نظر أا تنفيذ احل, حيتاج إىل تريث

ومادام ال تنفذ فال ينبغي تكفريهم والرسول صلى اهللا , الدول االسالمية لريوا أن كثري من القوانني هي إسالمية ولكن ال تنفذ
ماء وحنتاج إىل بيان من العل, عليه وسلم يقول ما أقاموا الصالة فقد حصنهم اهللا بالصالة وليست بتنفيذ احلدود وغريها

  . قبل تكفريهم, املخلصني
أضرب لك مثاال بسيطا إن الربا وبنوك الربا منتشرة يف بالد احلرمني ولكن ال أحد يستطيع أن جيزم بأن جملس 
الشورى يف تلك الدولة أحلت الربا إىل يومنا هذا ألننا كلنا نعلم بأن دوستورها والذي أقره الشيخ حممد ابن عبد الوهاب هو 

ال أجامل هنا أحدا ال جماهدين وال سلفيني وال و, يس لديهم دوستور غري القرآنل, ن والسنة واملذهب احلنبليمن بنود القرآ
, الكل يعلم أن نظام آل سعود هي تعادينا وتعادي شيخنا دون وجه حق, ال أدافع عن نظامأقول احلق الذي أعرفه و, حكام

ورغم أن , فنحن نعلم ذلك جيدا, دون شك دوستورهم القرآن, اولكن جيب أن نقول احلق فيما يرضينا وفيما ال يرضين
, ألن حتليل الربا كفر, ال أحد جيزم أن الشيخ ابن باز من أحل للناس بأن يتعاملوا بالربا, البنوك الربوية منتشرة يف كل البالد

نعلم أن آل سعود أعلنوا , احلرام وهنا فرق أن تتعاطى احلرام وأن حتل, أما أن الشعب يتعامل مع الربا هذا صحيح وأمر آخر
ألن دوستورهم , ولكن هل أحلته؟ بالطبع ال }فاذنوا حبرب من اهللا ورسوله{, حربا ضد اهللا بسبب قبول البنوك الربوية

فالذين كفّروا علماء , كما أنه ال أحد من املسلمني أحل الزىن والزىن منتشر يف بالد املسلمني, القرآن وحيرم التعامل بالربا
هناك سلطة تنفيذية قامت , الشورى يف بالد احلرمني بسبب الربا قد أخطأوا ألن هؤالء مل حيلوه ومل يشجعوا على ذلك

وهذا متاما كاخلمر عندما انتشر يف قصور بعض األمراء , وبينوا وأعلنوا أن الربا حمرم بإمجاع األمة, والعلماء قد نصحوا, بذلك
وأن يقول الربا حالل , إذًا أن يتعاطى املسلم بالربا شيئ, والعلماء نصحوا فقط, وغريهميف بين أمية ومن بعدهم من امللوك 

اهللا سبحانه , وإذا أنعمت النظر وتدبرت وقرأت آية الربا فسوف جتد أا بدأت بيا أيها الذين أمنوا, على املسلمني شيئ آخر
, الس حلل الشيئ وبني أن الشيئ موجود دون حتليله فيجب أن نفرق بني أن, وتعاىل مل يكفر هؤالء مساهم الذين أمنوا

ردا على اخلوارج الذين يكفرون باملعاصي من الزنا ) ال نكفر أحدا بذنب ما مل يستحله(وهذا مذهب أهل السنة عندما قالوا 
يثبت عنه  وهذا عكس املرجئة الذين مينعون من التكفري بالعمل مطلقا مامل, والسرقة والكذب وشرب اخلمر وحنو ذلك

, وهذا خالف أهل السنة فقد اتفق أهل العلم أن من سب اهللا روسوله يكفر دون شرط اإلستحالل, اجلحود أو اإلستحالل
وقد يناقش أحدا من الناس فيقول خبصوص ما ذهبت إليه من عدم تكفري األحادي من الناس بسبب وجوده يف جملس ما 

ما نقوله أن املسلم ميكن أن يتواجد يف تلك , وهذا من وساوس الشيطان ,"إذًا أسجد للصنم ولكن ال أحل ذلك"فيقول 
بل من سجد للصنم أو اعتقد غري عقيدة , ولسنا من املرجئة الذين يشترطون االستحالل واجلجود, االس بشىت األعذار

ه دخل بذلك التشريع ال من ولكن هل الفرد الذي يشارك يف الس وليس ل, املسلمني وحلل ما حرم اهللا فهو يكفر دون شك
, وقطع اليد, جيب أن يفهم الشباب أن هناك فرق بني الزىن واخلمر والربا, هذا هو سؤايل, هل يكفر, قريب وال من بعيد

ولكن مسى من زىن باملؤمن مع , )إن اهللا ال يغفر أن يشرك به(واهللا قال , وبني أن تصلي لغري اهللا دون إكراه, ورجم احملصن
فال يقارن مسألة , من لعب القمار باملؤمن ومن تعاطى بالربا باملؤمن, ومسى من شرب اخلمر باملؤمن, لزىن عليهمأنه حرم ا

كل علماء التفاسري عندما تكلموا عن احلاكمية خبصوص املسلمني قالوا كفر , السجود للصنم دون إكراه بالكبائر الغري مكفرة
فيكفر بامجع األمة طبعا بعد النظر , دون شبهة وال تأويل وبدون جهل أما من حيل ما حرم اهللا وثبت ذلك, دون كفر

والعلماء أمثال ابن عثيمني قد , اآلية الكرمية مل ترتل على حاكم فقط وعلى احملكومني, حاكما أو حمكوما, للشروط واملوانع
  .وأعظم البالء أن تكفر بالعيان أو بالشبهة, أقاموا احلجة فيمن يكفر اتمع



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
521  

 

 War against Islam                                    521الحرب على اإلسالم                                                    
 

قابل نقول بأننا نتربأ من كل مرجئة ال يريد أن يكفر الذين يستهزأون بآيات اهللا ويقولون بأن القرآن ال تصلح يف امل
ومن {املسلم يرتد طبعا , إننا نقول بال خوف أن أمثال هؤالء يرتدون دون شك, لزمننا بل ويرفضون بعض اآليات القرآنية
واحلق يقال بأن هناك أنظمة تدعي  }الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يا أيها{  }يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

والدولة , وهناك أخرى واضحة أا ال تريد االسالم ال من قريب وال من بعيد, أا تطبق الشريعة ولو بظلم أو بترضية الغرب
كة آل سعود ولكن بوجود ضغوطات وممل, اليت حكمت الشريعة يف زمننا بدون تدخل أحد هي اإلمارة اإلسالمية يف نظرنا

وهناك دول جتتهد يف ذلك مثل الباكستان وقد تراجع األمر , من القوى الكفرية يف بعض املسائل ويعذرون يف ذلك لضعفهم
ونعذر الدول اليت ال تسطيع أن حتكم بشرع اهللا ألن الغرب الكافر قد , وهناك أيضا السودان وغريها, منذ قدوم برواز مشرف

وكل يوم , علميا وتقنيا لقد أعطونا األرض والعلم واألناشيد ولكن ليس لدينا أي خيارات يف هذه العوملة اجلديدة احتلونا
وألن تكون , نرى الضغوطات على السعودية وغريها لتغيري املناهج والثقافة فهناك زحف وقصف يومي فكري على أمتنا

رمني وغريهم من بالد االسالم فهم قد أفتوا وقالوا بأن سلطات الرسالة واضحة كما جيب وألن ال نظلم علماء بالد احل
وهم , مملكتهم ودوهلم تطبق الشريعة بالكامل ملاذا نفتح معارك كالمية مع العلماء؟ أخي هناك آخرة وسوف حيكم اهللا بيننا

وإن جادلوك فقل {, لعاملسوف حياسبون أمام اهللا بكالمهم ولسنا مطالبني بأن نفتح جبهات ضد علماءنا يف كل مكان من ا
, ال أرى أي سبب للتطاول فيما بيننا وبني علماءنا }اهللا حيكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون, اهللا أعلم مبا تعملون

ومن اتقى الشبهات فقد "والرسول يقول , إذاً املسألة فيها اختالف وشبهة كبرية, قالوا حيكمون وبعضكم يقول ال حيمكون
ولكن , جيب أن نتقي اهللا يف دماء املسلمني, ملاذا التطاول يف مسائل خمتلف فيها" ودع ما يريبك إىل ما ال يريبك" "أ لدينهاسترب

  .وال ندري أي إسالم يريد هؤالء الشباب؟, ترضية الناس أمر صعب فهناك بعض الشباب الذين كفروا نظام اإلمارة االسالمية
  

  ما رأيك يف الشيعة؟
  

وكأن الشيعة هم أساس , ه جدا ومهم ألن هناك أناس ختصصو فقط لقتل املسلمني من الطائفة الشيعيةسؤال وجي
فهم إخواننا يف , وإمجاع إحتاد علماء املسلمني يف زمننا فال نكفر أهل القبلة, ورأينا رأي أهل السنة واجلماعة, مشكلة أمتنا

وحنن , د العمرية ورغم قوته مل يقتل مؤسسهم ومل يدعو إىل قتلهموالشيعة ليست وليدة اليوم فقد تواجدو من العه, الدين
الرافضة من فهم ال يكفرون الشيعة مجلة بل ينظرون إىل , لسنا منفصلني عن األمة وعن علماء األمة االسالمية قدميا وحديثا

وأن أمنا عائشة , ة دون جهلمن يؤكد أن جربيل خان الرسالة أو وضع احلسني ابن علي يف موضع القدسية واألولوهيو, منهم
وبعد أن يفهموا يف ذلك ويقال هلم بأن , رضي اهللا عنها الىت برئت من فوق سبعة مسوات قد عملت اإلفك وبعد أن برأها اهللا

 يعظكم اهللا{, وهي أم املؤمنني أوال وأخريا, وأا من أهل البيت الذين ذهب اهللا عنهم الرجس, اهللا برأها وأمرنا ال نعود لذلك
أقصد بتكفري عمر واجلزم أما من أهل النار فهذا كفر بال , وأن عمر وأبو بكر مها صنمني لقريش }أن تعودوا ملثله أبدا

فهذا كله , ومن يقول بأن هناك قرآن فاطمي غري هذا القرآن, }إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا{, شك
فمن اعتقد من أئمة الشيعة ودرس , هذا دون جهل وتأويل يكفر ولو مل يكن شيعيا فأي مسلم يقول, كفر بواح بدون شك

وهل بعد تكفريه يقتل؟ هذا أمر آخر , طلبته األمور اليت ذكرا يكفر وهذا أيضا يف املذهب الشيعي الزيدي واجلعفري وغريها
وأريد أن أقول احلقيقة , خنلق لقتل الناسأخي حنن مل , وهناك جهل كبري لدى الشباب أن كل من خالف مذهبا فيجب قتله

وما يقال يف املواقع االليكترونية بأن القاعدة قررت من قبل , إن الشباب الذين يف العراق ليس لديهم مرجعا دينيا موثقا للفتوى
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ية للقاعدة الشرعهذا أمر ال أفهمه أبدا ألن اللجنة , جلنتها الشرعية قتل فالن وعالن وبأن السفري الفالين ارتد وغري ذلك
وهؤالء الشباب الذين يفتون بقتل املسلمني عشوائيا هم , أبو حفص املوريتاين هي ال تتواجد يف العراقبرئاسة الشيخ الوسطي 

وحجتهم يف ذلك بأن الرسول يقول , ميلكون كتبا وليسوا متخصصني يف الفتوى والشريعة وسوف يواجهون اهللا مبا يفعلون
يا أخي هناك شيء امسه ختصص وأهم شيئ ينبغي أن يتخصص فيه املسلم , و أننا رجال والعلماء رجالأ, بلغوا عين ولو آية

يا , هم رجال وحنن رجال يف العموميات وليست يف دماء الناس وحتليل حرام وحترمي حالل, هي الفتوى ألال يقع يف احملذور
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل { },إن كنتم ال تعلمون فسألوا أهل الذكر} {فسأل به خبريا{أخي يف اهللا إن اهللا يقول 

أم أنك قرأت فتوى يف كتاب ال تعرف , هل أنت من أهل الذكر؟ من العلماء }األمر منهم لعلمه الذين يستنبطوهنم منهم
ركم بشروط أذكو, مة حممد صلى اهللا عليه وسلماتقوا اهللا يا شباب يف دماء أ, وقت صدورها وزمنها وأوقعتها يف واقعك

  الفتوى 
, ومعرفة خالف الفقهاء جيمعا يف تلك املسئلة, العلم اجلامع بالنصوص ومقاصدها وعلم االستدالل واالستنباط -

  والتيسري قدر اإلمكان, وينبغي إن وجد فقيها خيالفك الرأي أن تتريث يف إصدار فتواك
  معرفة فقه الواقع -
  مقارنة الواقع بالواجب أو احلادث -

د ذلك جيب على املفيت أن يكون تقيا ورعا وفيه صفة االعتدال وليس التشدد ويكون جمتهدا يف املسائل مث بع
واهللا إنين أعلم كل الشباب الذين يف العراق , وال يكون خصما فينطلق من منطلق احلقد والثأر, ويتصف بصفات االجتهاد

إن اللجنة الشرعية للقاعدة األم هي يف , أعي ما أقولا مفتيني وا مؤهلني ألن يكونووالذين انضموا للقاعدة مؤخرا كلهم ليسو
وكما قلت أستغرب من هذه العشوائية يف إطالق األحكام على الناس وتكفريهم مث قتلهم فورا , الباكستان وإيران وأفغانستان

  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون
ذاهب اليت نعرفها اليوم وبعضها قريبا من مذهب من قرون إىل أن وصلنا امل احلقيقة فإن املذهب الشيعي تطور يف

أهل السنة مثل الزيدية واجلعفرية وبعضها أبعد من مذاهبنا مثل االثىن عشرية والعلوية واالمساعلية والبهراوية والباطنية وغريها 
, عنه وأئمة أهل البيتفبداية األمر كانوا من أهل السنة واجلماعة ومن أتباع اإلمام علي رضي اهللا , من املذاهب الشعية

إذًا مسئلة سب الصحابة , بعض التابعني هلم سبوا من خالفهم أمثال معاوية وغريهو, ومعظمهم من الصحابة ومسوا بشيعة علي
مث بعد مقتل اإلمام , واالستهزاء م, ولكن مل يكفر أحد ألنه سب هؤالء الصحابة, مل تبدأ من اليوم وهو خطأ فادح طبعا

بدأ بعض هؤالء مبخالفة اإلمام احلسن وتبنوا ج آخر ومحلوا على , م وحماولتهم قتل اإلمام احلسن وجناتهعلي بني أظهره
اإلمام احلسن رضي اهللا عنه وكانوا يسبونه علنا يف املدينة ومييلون إىل احلسني بن علي ألنه كان شديدا ومتحمسا للخروج 

فاإلمام احلسن معجزة من معجزات , معاوية وقد أخطاءوا يف ذلكوهم قد قاطعوا احلسن بسبب أنه صاحل , على احلاكم
والرسول كان يقصد هنا , "إن ابين هذا سيد وسوف يصلح اهللا به طائفتني من أمىت"فقد قال , رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ائف باملناجاة بأمساء فبدأت هذه الطو, من كلمة أمىت أمة اإلسالم واالستجابة فقط وليست األمة كلها مسلمها وكافرها
وقد وعدوا احلسني ابن علي رضي اهللا عنه وتعاهدوا على نصرته ولكن عندما وصل إىل الكوفة غدروا به , وبأهل رسول اهللا

وقد حذره أخوه احلسن رضي اهللا عنه من غدرهم وهذا , وتركوه بأيب وأمي ليقتل بأفظع الطرق مع عائلته الطاهرة يف كربالء
فهذا ابن , واملسلمون أمجعوا أن مقتل اإلمام احلسني رضي اهللا عنه كان من أفضع اجلرائم يف التاريخ,  عنهقبل موته رضي اهللا

هذا اإلمام الذي مرض ذات مرة فبدأ رسول اهللا يقول واه حسيناه واه , رسول اهللا وحبيبه ومهما فعل فهو أفضل من قاتله
 فقط فاحلسن أيضا به وجع فقال عليه الصالة والسالم إن جربيل يقول من حسينا فقالت له بنته الزهراء يا أبتاه ومل احلسني
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فال يضرهم ما فعلوا وال مقتلهم فهم من نسل أفضل األنبياء , إما سيدا شباب اجلنة, فوق سبع مسوات واه حسنا واه حسنا
 بدأت هذه الطوائف باملناجاة بدم احلسني مث, ونسأل اهللا أن يربأ ألسنتنا من اخلوض يف فتنتهم كما برأ جوارحنا إنه مسيع قريب

والذي يريد , بعدما غدروا به طلبا للمغفرة وقد أخطأوا الطريق فاحلسني مل يدعو الناس إىل ضرب أجسامهم وجتريح أنفسهم
وعندما , همث استنجدوا باالمام زين العابدين رضي اهللا عن, فلسنا نصارى اإلستغفار فينبغي أن يتوجه إىل اهللا وحده لطلب ذلك

سألوه عن رأيه خبلفاء رسول اهللا أبو بكر الصديق وعمر رضي اهللا , سألوه أسئلة عجيبة جدا, حانت ساعة الصفر للمواجهة
فقال هلم أما من , وقال هلم وهو من ولد رسول اهللا ومن صلبه ويفهم دين اهللا أكثر منهم وأجداده احلسن واحلسني, عنهما

, فتركوه ألم كانوا قد جوا ج سب أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما دون أي سبب, فضلهمأئمة املسلمني وأعالمهم وأ
وقد تزوج اخلليفة , أما اإلمام علي واحلسن واحلسني فهم قد أحبوا اخلالفاء الراشدين, لقد حقدوا على اخلليفتني زعما وتانا

ويزعمون أن كل أفعال , رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر رضي اهللا عنه أم كلثوم بنت علي كرم اهللا وجهه وهي حفيدة
ذ باهللا أن يتعامل إمام املسلمني وأمري عياإمنا هي من التقية ولرضي اهللا عنهما علي كرم اهللا وجهه اخلريية اجتاه أبو بكر وعمر 

, رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري السلف بعدإن أبوبكر وعمر رضياهللا عنهما , مهماملؤمنني بالتقية بني املسلمني وهو إما
واإلمام جعفر الطيار هو إمامنا وكذلك اإلمام علي اهلادي وغريهم إم أحفاد الرسول , وأئمة أهل البيت هم أئمتنا دون شك

من  إذًا جيب على اجلميع أن يفهم أنه ال جدوى, الكرمي وقد ولدوا كلهم يف املدينة املنورة وليسوا من بالد فارس وال العراق
وحنن ال نقدس إال اهللا  فهو , التنافر بسبب حمبتنا هلؤالء أو أن ننصب العداوة لبعضنا ألم سيتربأون من أفعالنا يوم القيامة

القدوس واملعصومون هم األنبياء والرسل فقط هذا هو ديننا وهذا ما تعلمناه من أئمة أهل السنة واجلماعة مبن فيهم أئمة أهل 
وبدأت بعض الطوائف الشيعية بسب , سوهم ووضعوهم يف مراتب العصمة فسيتحملون وزرهم يوم القيامةالبيت أما الذين قد

وعائشة بشهادة القرآن هي من أهل البيت فكيف ذه اإلزدواجية؟ , عائشة علنا بسبب أا قادت احلرب يف معركة اجلمل
رم اهللا وجهه هو قدوتنا يف أفعالنا وقد أكرم أمنا عائشة واإلمام علي ك, وهذا أيضا من أخطاء إخواننا يف املذاهب الشيعية
هكذا علمنا إمامنا وأمرينا , وحنن املسلمون ال ينبغي أن حنقد لبعضنا أبدا, رضي اهللا عنها ألا أمه أيضا بشهادة اهللا يف القرآن

طالب كرم اهللا  علي ابن أيب كذلك كان رد فعل سب بعض أنصار بين أميةو, اخلليفة الرابعة اإلمام علي كرم اهللا وجهه
 مث ظهرت البدع يف هؤالء, وحنن ال نقبل بأن يسب خليفة من خلفاء املسلمني وال أحد من الصحابة أي كان, وجهه

صالة النيب وال صالة اإلمام علي وأذان آخر وشعارات دينية ليست هي من فأسست بعض طوائف الشيعة صالة ليست ك
كما ابتعد الكثري من أهل السنة عن , من جهلهم عن ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ابتعد عوامهم, منبع الوحي

 يف زمنهوقد قام اإلمام علي حبرق زعماءهم , ذلك وأدخلوا التقديس والتأليه يف حق البشر ونعوذ باهللا من, ذلك النهج أيضا
وال يترك األمر , يف قتل الشيعة ومن يقتل ومن ال يقتل وترك اجلهال منهم من األتباع وهذا دليل واضح أن اإلمام هو من يقرر

ووقعوا , م وزعموا أن اإلاله وحده من يعذب بالنارد حرق زعماءهم ظهر الشيطان يف عقوهلوبع, آلحاد الناس يف فعل ذلك
ألم يشهدون أن ال إله , من املسلمنيهم مذاهب االسالم وعوام الشيعة ويف مجيع , إال أن يتوبوا إىل اهللا, يف املكروه إىل األبد

فماذا تريد أن نسميهم؟ , ويقيمون الصالة وحيجون إىل الكعبة الشريفة ويصومون رمضان, إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
إم قد ابتدعوا بعض الشعائر الدينية وتغيري البعض اآلخر كل هذه يدخل يف البدع والضالالت , ومنهم الزيدية يف اليمن

وذبح الذبائح , مثل الطواف حول قبور املسلمني, ك طوائف سنية تعمل خمالفات أكثر من الطوائف الشيعيةوهنا, والنفاق
بل ينظر إىل الشبهات  ,وهم كثر يف األمة, عوام هؤالء مجلةوطلب الرزق من الصاحلني ومل نسمع أحدا أن كفّر , عندها
أما قتلهم فال جيوز قتل املسلم الذي يشهد , فر الشيعة مجلة أبداإذًا حنن ال نك, وأفعاهلم كفر دون شك ,قبل تكفريهم واجلهل

وانظر إىل املنافقني الذين , مل يقتله عندما بدأ بفتنته, انظر إىل حكمة عمر مع عبداهللا بن سبأ, بأن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
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وليس , رغم أن هذا جرم أكرب, هللا عليه وسلممل يقتلهم الرسول صلى ا} ليخرجن األعز منها األذل{سبوا الرسول أنه ذليل 
وحنن حنزن ملا حيصل يف , جيب علينا أن نبتعد من ثقافة قتل بعضنا بعضا, سب أبو بكر كسب الرسول الكرمي عليه السالم

وجعله يفكر فقط يف , ألن من ذلك تضعيف قدرات الشباب املسلم, دولة الباكستان من سفك للدماء بني السنة والشيعة
ية مواجهة خصومه احمللي بدال أن توجه تلك السيارات إىل الصهاينة واألمريكان والصليبيني اجلدد ومن يعاون يف قتال كيف

بل نسمع أن سيارة انفجرت يف مسجد سين , مل نسمع يوما من األيام يف األخبار أن سيارة انفجرت يف معبد شيعي,املسلمني
إمامنا  وقد تعجبت ممن فجروا قرب, نةبيوت اهللا وليست بيوت للشيعة أم للس هذه, وملاذا تفجر املساجد؟, أو مسجد شيعي

من أهل البيت ومرقده يف مدينة السمراء السنية وسندة ذلك املرقد من أهل السنة ووسيدنا اإلمام علي اهلادي وهو من الشرفاء 
اب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حبجة ة؟ حىت لو انطلق بعضهم من بمن يستفيد من هذه التفجريات العشوائي, واجلماعة

انظر ماذا , أن هناك بعض الشركيات يف هذه املزارات نقول هلم إذا أردت أن تنكر منكرا فال يتسبب لفعلك منكرا أعظم
وقتل العشرات من , مسجدا130خربت أكثر من ساجد السنية يف بغداد مث أحرقت وحدث بعد التفجريات؟ فقد فجرت امل

ولكن , جد بغداد من يستفيد من ذلك؟ أيظن من فعل تلك األفعال أن اهللا راض عنهم؟ واهللا إن اهللا غاضب عليهمأئمة مسا
والذين تضرروا من التفجريات هم , هناك أناس ال يفهمون أن قرب اإلمام علي اهلادي يف السمراء هو إلمام سين من أهل البيت

وقوات , إال اإلحتالل والطائفيني العملية العشوائية يف اهللا ال نلوم يف هذه أخي, أهل السنة قبل غريهم من املسلمني الشيعة
والدليل على ذلك أن هؤالء السياسني الذين أسرعوا اليوم إىل , الداخلية العراقية اليت تتحرك بصفة طائفية ملكاسب سياسية

للوم على احلركة اإلسالمية العاملية على كل يعلمون أن سياسة الصهيونية اجلديدة هي إلقاء ا, إام القاعدة دون وجه حق
وهناك بعض األصوات العاملية الشيعية اليت ال حتبنا أبدا , خطأ يف العامل باسم القاعدة اليت تقاوم الصهيونية واألمربيالية اجلديدة

إن , أجندا ومصاحلها اخلاصةألننا أثبتنا جدارتنا على مواجهة مجيع الصهاينة دون أن يوجهنا جهات عربية وإقليمية هلا , أبدا
هؤالء الزعماء الشيعة السياسني يف العراق كانوا شركاء يف اجلرمية الكربى اليت استهدفت مسجد وقرب إمامنا وسيدنا وأمرينا 
وخليفتنا اإلمام علي ابن أيب طالب كرم اهللا وجهه يف النجف عندما هوجم وقصف من قبل قوات التتار األمريكية الصهيونية 

رافقة من هؤالء الزعماء الشيعة الذين يدعون الكذبة أن إمامهم هو علي رضي اهللا عنه ولكننا نعلم أن إمامهم مصاحلهم فقط مب
ألم , ؟وملاذا ال يقولون نفس القول يف مرقد اإلمام اهلادي, وقالوا حينها بأن القرب جمرد حجر وسوف يصلحون ذلك, ال غري

سنة ومل يفتوا ومل  1000فهمنا الدين أكثر من األئمة الذين عاشوا يف مسراء قبل أكثر من  هل حنن, من يستفيد من األوضاع
واهللا إن مزار شريف يف أفغانستان قائم رغم أن , يقولوا دمه؟ إن أبناء السنة يف العراق برءاء من الذين فعلوا تلك األفعال

نذ قرون إىل عهد طالبان وقد فهموا الناس أن ال يسجدوا وال األفغان يتومهون أنه قرب اإلمام علي رضي اهللا عنه وواقف م
يقدموا القرابني للقبور ولكن مل يتجرأ أحد على تدنيسه أو تفجريه ومل نسمع من أحد أن خطط لنسفه أو غري ذلك وبقي 

 ,؟ا مل تفجر مزار شريفلقد كانت للقاعدة اليد الطويلة يف أفغانستان يف عهد اإلمارة اإلسالمية ملاذ, كذلك حىت بعد طالبان
, فكفى حتريضا علينا يا إخواننا واتقوا اهللا وال تستخدموا مطلحات الصهيونية والكاذبة من أجل مكاسبكم السياسية الواضحة

عندما طلب اللبنانيون , كلما أراد املسلمون اإلصالح يتجرأون عليهم باسم أن املصلحني هم خونة أو معاونون للصهيونية
وأي كلمة ال تعجهم يربطوا , سد من بالدهم قامت تلك اجلهات باام الشعب اللبناين بأم مع الصهاينةخروج قوات األ

والشيخ أسامة هو تاج كل مسلم يف العامل وسيبقى كذلك إن , إننا نؤمن باهللا وهو حسيبنا فاتقوا اهللا يف أمة حممد, بالصهيونية
وليس احلل يف هذا , اء التهم الطائفية اليت ال ختدم إال احملتل ومن ينتفع باحملتلما نريد أن ال يتسارع البعض إللق, شاء اهللا

هل املسجد , الزمان بقتال بعضنا بعضا بل بقتال الصهاينة املتغطرسني املتمثلني يف الصليبية اجلديدة اليت تأتينا من واشطن
له إال اهللا حممد رسول اهللا يوم القيامة؟ واهللا أي اقتتال الشيعي حالل تفجريه والسىن حرام؟ كيف هذا ياقوم؟ ماذا سنقول بال إ
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املهم الشيعة ميوتون من أجل , ويف العصور االسالمية كانت هناك شيعة, داخلي من شأنه أن يضعف موقف األمة االسالمية
ك اإلمام علي وأهل السنة هم يناصرون أبو بكر وعمر وبقية الصحابة وكذل, ماذا؟ من أجل علي وآل البيت كما يزعمون

والرافضة ليست مشكلتنا الشيعة بل الصهاينة , ال أحد, بدأ هذه الصراعات؟ومن الذي ربح احلرب منذ , لبيتوأهل ا
والنتائج يف االقتتال بني شباب الشيعة والسنة يف , واهللا هو من حياسب الناس يف اآلخرة وليس حنن, واألمربايالية املتغطرسة

  .وليس بفعل الكفار, ي يتامى وأرامل وثكاىل بفعل أيديناالباكستان ولبنان سابقا ه
لنجمع , هل ممكن أن ننسى اخلالفات ولو بلحظة واحدة, رد كوم شيعة, حنن ال نشجع قتل الشيعة يف العراق

نب ضد لقد قاتل الشيعة معنا جنبا على ج}, وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون{. قوتنا ضد العدو املتربص بنا
ولشيعة أفغانستان حقوق أكثر من أهل , والشيعة شرحية كبرية يف أفغانستان وكانوا يعاملون متاما كأهل السنة, السوفيت

النه  حسن نصر اهللا يف اهللاوال أخجل من قويل بأنين أحب الشيخ , وقد رفعوا رؤسنا يف جنوب لبنان, السنة يف بالد شيعية
ألسباب كرهنا وإذا , مسلم حمب هللا ورسولهوما يظره لنا أنه , م أطلب من شق قلوب الناسمسلم وهذا ما يظهر لنا وخيفى فل

أما حنن فال حنقد على مسلم فحزب اهللا اللبناين من , وأمرهم إىل اهللاحقيقتنا فهذا شأنه وبقية شعيته طائفية أو عدم معرفة 
ال ينبغي أن نريب أوالدنا على حقد مذاهب , احلقالشيعة وقد رفعوا رؤس املسلمني يف جنوب لبنان جبهادهم وهذا هو 

ألننا , نشجع أوالدنا على حقدهم وقتاهلم ممكن أن نبين هلم أن الطائفة الفالنية ابتدعت ال بأس بذلك ولكن ال, املسلمني أبدا
, ؤالء بتقاتلنا ولعياذ باهللاوسيفرح ه, فسنغلق باب القتال ضد احملتلني من الصهاينة, إذا فتحتا باب التقاتل بني طوائف املسلمني

  . واهللا أعلم
  ما معىن الفتنة؟

  
هناك كالم كثري عن موضوع الفتنة واجتهد كثري من بعض طالب العلم على تصوير الفتنة أا التغيري واإلصالح 

شجيع الناس على فنسمع الفتاوى الكثرية اليت تتحدث عن زرع الفنتة وت, باملستطاع وحماولة إزالة هؤالء احلكام عن مناصبهم
والرضى مبواثيق , الفتنة ولكن احلقيقة املخفية أن الفتنة هي االبتعاد عن الدين والرضى بالشرك وعدم التحكيم إىل شرع اهللا

وقبول مواثيق األمم اليت , األمم املتحدة اليت تعارض شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم وجعلها هي أساس التشريع يف العامل
فإذا كان احلق لصلييب الصهيوين جيش العامل لنجدته وإذا كان احلق ملسلم أو مسيحي , زدوجة وموجهة ضد أمتناتدار مبعاير م

وانظر كيف يتدخلون يف مصر بقضية , وانظروا إىل تيمور الشرقية وقارا بالبوسنة وكوسوفو, عادي أسقط ذلك احلق
هذه التصرفات الغبية هي من الفتنة وال ينبغي لنا بأي حال من كل , األقباط وانظر كيف أسقطوا حزب الرفاة ألم مسلمون

وقد أشار , فقد جلأ الناس إىل تأليه اإلنسان بدال من تعظيم اهللا وشريعته, األحوال أن نتفق مع الغرب فيما ال يرضى ربنا أبدا
لطمته لطمة كلما قيل أزيل متادى  ستكون فتنة الدمهاء ال تدع أحد من هذه األمة إىل"يف حديثه املشهور , الرسول إىل ذلك

حنن واهللا , يف حديث طويل ويف اآلخر قال فإذا حصل ذلك فانتظروا الدجال وقيام الساعة" يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافر
مل تدع حاكما أو حمكوما وقد أحلت دماء املسلمني بشكل عجيب , حيث الفنتة دخلت علينا من كل جهة, يف ذلك الزمان
ومسعنا من ذبح الصحايب مبجرد أن قال هلم احلق يف , ن أبناءهم فكن مقتوال وال تكون قاتال يف مثل هذه الفتنةمن عدوهم وم

إنه اجلهل املركب عندما , وبعد قتلها قرأوا وعجلت إليك ريب لترضى, حديث الرسول خبصوص الفنت مث بقروا بطن زوجته
ألننا نرى من يتساهل يف دماء املسلمني , وارج ونسأل اهللا العافيةوهؤالء كانوا من اخل, تتقرب إىل اهللا بقتل املسلمني

وألن نكون من الفرقة الناجية جيب أن ال حنقد أحدا يقول بال إله إال اهللا حممد , وال حسودا, واملسلم ليس حقودا, ويكرههم
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ل يف بالدنا جيب أن يكون سلمي وهذا وجيب أن نقبل بفتوى احتاد علماءنا عندما أقروا بأن احل, رسول اهللا مهما اختلفنا معه
أما أن يصنف الناس إىل عناوين ما أنزل " وحسام على اهللا"ونترك أخطاء احلكام إىل اهللا كما أمرنا الرسول , هو رأيي طبعا

ذا مذهيب هذا سلفي وهذا سلفي جهادي وهذا سلفي اصالحي وهذا سين وهذا شيعي وهذا تقليدي وه, اهللا ا من سلطان
وجيب أن نبتعد من هذه املفاهيم وكن مسلما كما مساك اهللا وال متت إال , هذا من أالعيب الكفار, دييا جعفري وهذا زوهذ

أما القتال الداخلي فهذا أمر حيصل بني املسلمني وهي جزء بسيط من الفتنة الكبرية اليت , هذه هي الفنت الكربى, وأنت مسلما
وعندما تنعم النظر وتتدبر القرآن ستجد أن الفنتة دائما تأيت , ري اهللا سبحانه وتعايلهي املهكلة وهو الشرك واالستعانة بغ

لتعريف األمة أن مسئلة الشرك أعظم من القتل وجيب مقاتلة من يريد ارجاع الناس إىل عبودية غري رب , مقارنة بالقتال
وقاتلوهم حىت ال تكون { }د من القتلواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أش{, العاملني

ويف بعض احلاالت يبني لنا القرآن بأن الكفار واملنافقني دائما يشككون يف  }ويكون الدين كله هللا} {فتنة ويكون الدين هللا
م زيغ فأما الذين يف قلو{القرآن وحياولون ابعاد الناس وارجاعهم إىل الشرك وهي الفتنة مبحاولة التالعب بالدين وبالقرآن 

فالكفار يف زمننا تدخلوا يف ديننا وعطلوا حقوقنا يف , الفتنة أعم من أن يكون قتاال فقط }فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
حرية اختيار الشريعة ويف حق لبس نساءنا ويف حق التحاكم إىل كتاب اهللا ومكنوا حكومات استبدادية تعارض حقوق ماليني 

مث يتجرأ الغرب الكافر بأن يقولوا للناس بأن ليس هناك حقوق يف , ن يريدون االسالم ال غري ذلكمن املسلمني فاملسلمو
ولو , السؤال من السبب يف ذلك؟ أنتم يا كفار الغرب, االسالم وال حقوق املرأة وال حقوق التعبري وال حقوق احليوان
استقام من كان قبلنا من السلف الصاحل ألم اقاموا كيف , تركتمونا وشأننا لرأيتم كيف أن يف االسالم كل شيئ دون شك

ستجدون أخرين يريدون أن يأمنوكم {وهذه التصرفات والتدخل يف دين اهللا أعظم من القتال , الدين دون تدخل من أحد
ن القتل وبسبب ذلك أمرنا ملقاتلتهم يف آخر اآلية ألن الفتنة أشد م }ويأمنوا قومهم كلما ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها

وتشكيك الناس يف دينهم أشد من القتل وتشجيع الزىن أشد من القتل وحتليل الربا أشد من القتل وعدم حتكيم شرع اهللا أشد 
نعم مفهوم الفتنة أعم وأكرب مما يتصوره بعض , وخذل املسلمني وعدم سترهم وحماولة الغدر م أشد من القتل, من القتل

ألن احملرمات اليت تقع يف , حنن ضد محل السالح طبعا ولكنها ليست الفتنة املهلكة, النظام طالب العلم أنه محل السالح ضد
إال نفعل ماذا؟ إن مل ننصر  }إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري{الدول اليوم أشد من القتل ألا الفتنة حد ذاا 
إن مل نزوج أبناءنا باحلالل , ا رخيصا هللا لُنقتل يف سبيل اهللاونبيع أنفسن, املسلمني واجر يف سبيل اهللا والبحث عن احلق

وعندما نبتعد عن تعاليم الرسول حممد , إن الفتنة أشد من القتل, إن مل نتربأ من املشركني والكفار ستكون الفتنة, وبالرخص
واعلموا أمنا أموالكم {ث قال هللا ووصلت الفتنة إىل البيوت حي, صلى اهللا عليه وسلم كما أمرنا عندئذ تكون الفتنة الكبرية

فتنة ألا تقعدنا من أن نقاتل يف سبيل اهللا وتلهنا عن اجلهاد يف سبيل اهللا والدفاع عن مقدساتنا وعن ذكر  }وأوالدكم فتنة
اهللا عز  فإذا الفتنة أشد من القتل وكل أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم اخلاصة بالفنت تتكلم عن االبتعاد عن دين, اآلخرة
ليبني للناس أن , وأخريا امسع ما قاله املنافقون للرسول عندما أرادوا أن يقعدوا ورفضوا اخلروج للجهاد يف سبيل اهللا, وجل

ومنهم من يقول ائذن يل {مسئلة القعود وعدم االستجابة ألوامر رب العاملني والرضى بالدنيا أشد وأعظم عند اهللا من القتل 
أما الذين ال يريدون سنة رسول اهللا ويتفوهون بالكلمات اليت , }فتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرينوال تفتين أال يف ال

نقول هلم بأن اهللا حيذركم من , وال تتماشى مع احلداثة واخلرابة العصرية, توحي بأن السنة من الرجعية والقرون الوسطى
, وهناك قضية مهمة أريد أن أثريها هنا}, ة أو يصيبهم عذاب أليمفليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتن{اهلالك 

وحب اجلهاد وكأن اجلهاد , والعودة إىل اخلالفة الراشدة, هو أن احلكام استخدموا اإلعالم الفاشل يف ضرب دعوة اجلهاد
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ا كالتفجريات يف البالد ببعض العمليات اليت حنن ندينه, أخي يف اهللا إن كان هناك من يسيئ للجهاد أقصد القتال, جرمية
فيلجأون إىل تلفيق األكاذيب وحماربتنا حبجج واهية , االسالمية فال يعين أن يصور للعامل أن اجلهاد هو اإلرهاب اإلجرامي

ويقولون بأننا ال حنب أوطاننا وعندما يصور اإلعالم حقيقة األوضاع يسرعون إىل إلغاء كل ما هو حقيقة وأكرب دليل على 
منع " الطريق إىل كابل"فمسلسل , مسلسل الشامي الذي أنتج لطمس حقائق اجلهاد ولكن انقلب على الساحر ذلك هو منع

من البث بسبب أنه يقرب ولو قليال بعض احلقائق إىل عوام املسلمني ويتعرف على أسباب ثورة ااهدين ومحل السالح ضد 
نو صهيون وحماربة كل من يسعى إلقامة اخلالفة الراشدة كل هذه فاالستبداد والتعذيب وتشويه االسالم ومناصرة ب, األنظمة

احلور "وملا رأى احلكام ذلك أنتجوا املسلسل الثاين , هي من األسباب الرئيسية اليت جعلت الشباب يثورون لنجدة االسالم
والذي يتابع أحداث , مناليلقوا اللوم الكامل على الشباب ااهد املضطهد يف كل مكان وتربأة اجلزارين من حكا" العني

ونسوا أن السبب الرئيسي هو , وكأا السبب يف ما وصل إليه األمة, املسلسل يرى أن الكالم يدور حول املشاكل اإلجتماعية
فقد عملت يف , فهو أبعد من احلقيقة, أما مسلسل الطريق الوعر, احلكام الظاملني واالحتالل اجلائر والظامل والكافر على دولنا

ا وحنن كلنا مسلمون ومسيحون نعلم جيدا ماذا يعمل النظام البعثي للشعب السوري وهناك السجون واحلمالت سوري
ومل نرى أي مسلسل يتناول بواقعية موضوع االحتالل وقضية املسلمني وهي إعادة دولة حممد , العشوائية على فكر اإلنسان

أو خالل مسلسل درامي كاذب يفتقد إىل , حنيازية ستعاجل اجلرح؟هل تظن بأن مثل هذه املسلسالت اال, صلى اهللا عليه وسلم
أما رجال األمن الذين يفعلون اللواط يف , أدىن املصداقية ومعمولة إلرضاء العائالت املالكة ويصور الشباب وكأم مهجيني

الديين ناتج عن ردة فعل مبا  إن مشكلة التطرف والتعصب والتشدد, !الشباب ويعذبوم أشد العذاب يصور بأم شرفاء القوم
وكل احملطات التجارية اليت تتستر بلباس االسالم , يفعله احلكام الظاملني للشعوب وغياب دولة احلق ودولة الشرعية االسالمية

ورة فمعظم براجمها حىت الدينية تدعو إىل الذل وعدم محل السالح يف وجه الكافر احملتل وتشويه ص, هي يف احلقيقة ختدم العدو
ما , واإلدعاء أنه دميوقراطي وما إىل ذلك من األفكار اليت ختدم الغرب أوال قبل أن ختدمنا, النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
فإذًا كان ينبغي , الواقع يقول غري ذلك, القنوات تنشر بأن زمننا زمن اهلدنة واحملبة والسالم, أريد قوله هو بأن لكل مقام مقال

وكلنا وقعنا يف اخلطأ ألننا رسخنا , موا لنا صورة املسلم القوي الذي ال يقبل أن يهان أو أن يؤخذ أرضهمن الدعاة أن يقد
وقدمنها على حساب إزالة , واملواطنة ال تقدم على الدين, مفهوم املواطنة وتركنا مفهوم الوحدة ومناصرة املسلم أينما كان

إننا نظلم من كل األطراف حىت اإلعالم , دة دولة حممد صلى اهللا عليه وسلمكل هذه الدول املفربكة اليت حتول بيننا وبني إعا
وتشخيص املرض أوال مث بعد , فال نتصرف برد فعل قبل دراسة األوضاع, ولكن ال بأس بذلك مادام اهللا معنا, احناز حلكامنا

  .ذلك جند الدواء واحلل

  ما هي مشكلة املسلمني؟
  

احيتني األوىل من طرفنا فقد قعدنا عن االصالح وقدسنا الزعماء والرجل إنين هنا سأتكلم عن مشكلتنا من ن
, ونشرنا القنوات الفضائحية تقدس هؤالء وال تتكلم عن أخطاءهم, واتبعنا ثقافة التشدد الديين واملذهيب التقليدي, األوحد

إىل األباء يف البيوت إىل املدرسني يف وعندنا عيوبا يف ذاتنا بدًء من احلكام إىل مشايخ القبائل إىل بعض علماء االسالم 
وأعجب من ذلك اإلسراع , وكلنا مشكلة كبرية وعويصة, كلنا نكرس مفهوم االستبداد وعدم قبول رأي اآلخر, اجلامعات

كيف نلجأ إىل الغرب وبيتنا مفكك , واهللا إا ملهزلة يف فهم السياسات, إىل طلب احلوار مع اآلخر وحنن يف الداخل نتخاصم
وبدأنا نروي قصص األجماد ونعيش يف األحالم عن الفتوحات واألندلس ونسينا واقعنا املرير مث بدأنا نسرد قصص , داخله؟ من
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واحلقيقة أننا تركنا ديننا وفرقنا صفوفنا فأذلنا اهللا بعد أن كنا أعزاء واستعلى علينا الكفار بعد أن , املؤامرات اخلارجية فقط
أوملا {, هناك مؤامرة ولكن مسنودة من قبل أفعالنا حنن املسلمون, مببدأ املؤامرة اخلارجية املطلقة ال أؤمنو, ابتعدنا عن احلق

جيب أن نقبل أن سقوط اخلالفة كانت بسببنا } قل هو من عند أنفسكم, أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا
أما حنن فلجأنا إىل جتزأة ازأ , إم يوحدون صفوفهم يوميا ,كما قلت مسبقا مث بعد ذلك تداعى علينا األمم الكفرية مجعاء

قل إن كان ءاباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم {: يقول اهللا سبحانه وتعاىل, حىت العراق اليوم خيطط لتقسيمه
 سبيله وعشريتكم وأموالٌ اْقترفتها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف

, يا أمة حممد هذه اآلية تكفينا إنه وعيد من اهللا لنا حنن املسلمون إن أحببنا الثمانية املباحات قبل الثالثة املفضالت }فتربصوا
على حب اهللا ورسوله وحب اجلهاد , سنة ألمة حممد واهللا إمنا بسبب أم قدموا الثمانية على الثالثة 200وكل ما نراه منذ 
جيب أن جنتمع مجيعا حكاما وحمكومني سياسني , ني وإعمار األرض والتعلم يف سبيل اهللا ومن أجل دين اهللاونصرة املظلوم

وهي عبادة رب العاملني وننبذ أسباب التفرق وهي , مثقفني علماء جتار نساء ورجاال لنقرر الغاية من وجودنا يف هذه الدنيا
وأصبح التعصب هو األصل والصحابة قد اختلفوا , تقبل ثقافة اخلالف كثرية وأوهلا التعصب الديين املذهيب العمياء وعدم

وأن هذا سبيلي فاتبعوه وال {ثانيا اتباع سنن وسبل غري سبيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , ولكنهم مل يتعصبوا آلراءهم
وكل اجلماعات االسالمية , لثالثةوأخريا جعل املصلحة الشخصية فوق املصلحة العامة وينال حكامنا من هذه ا} تتبعوا السبل

وال , فهناك ديكتاتورية يف تلك اجلماعات كلها, اليت تعمل لدين اهللا هي أيضا عندما ستصل للحكم فلن تغري الواقع املرير
الذي قبل من آذاه ومن تكلم على عرضه ومل حياكمه أو يفتح , وهذا ليس ج الرسول صلى اهللا عليه وسلم, تقبل برأي أحد

حبجة أن ال يتكلم الناس بأن حممدا يقتل , بل رفض طلب عمر رضي اهللا عنه عندما أراد قتل ذلك الرجل, حماكم عسكريةهلم 
ا عن مفهوم الشورى إذًا فينا املشكلة ألننا ابتعدن, إننا نعيش يف عهد سلطوية واسعة وال حول وال قوة إال باهللا, أصحابه

وحنن , أما من الطرف الثاين فهناك املشكلة الكربى, رأي األخر ولو كان فاسدا اعواشتراك أهل احلل والعقد يف السلطة ومس
بل أؤمن بالواقع وسنن اهللا تعاىل يف اخللق ال تتغري حىت لو كنا مسلمني , نتكلم عن الواقع وال أؤمن بفقه املؤمرات املطلقة

وقد شخص , إذًا هي سنة اهللا على اجلميع }جيزى به ليس بأمانيكم وال أماينّ أهل الكتاب من يعمل سوًء{: يقول اهللا تعاىل
اهللا ورسوله املشكلة لألمة قبل أربعة عشر قرنا وهي التفرقة والتنازع فيما بينهم واتباع سنن من كان قبلنا والثقة بالكفار 

اليوم  }وا خاسرينيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلب{والرضى بالذل وترك القرآن 
فلن تقوم , حنن اخلاسرون يف كل شيء والسبب بسيط هو بعدنا عن ديننا وتفرقنا بعد أن أمرنا بنص صريح بأن ال نفعل ذلك

لقد منعنا من تصديق املسلم , لنا قائمة حىت نتفق ونوحد أنفسنا وأصبحنا نصدق كل ما هو آت من الغرب الكافر من سيئات
وقد تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك عندما وصف , أمورنا كلها موكلة للغرب الكافرالفاسق فكيف بأن جنعل 

وهم اليهود والنصارى " حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوة الكدة بالكدة", حالنا
والبغضاء هي احلالقة وال أقول ....مم من قبلكمدب عليكم داء األ: وقال الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, املعتدين طبعا

بل يكون هناك , وحنن عندما نغضب هللا ولرسوله ال ينبغي أن يكون من باب الغضب املتعصب, "حالقة الشعر بل حالقة الدين
ديننا وحنن ضد واحلمدهللا أننا ال نكره وال حنقد على املسحيني واليهود ألم من بين البشر وهلم دينهم ولنا , حدود لكل شيئ

وأما إخواننا املسحني واليهود املواطنون يف أوطاننا وغريهم إم إخوة لنا يف , الصهيونية الصليبية اليت جاءتنا من الغرب
فيجب أن , )وإىل عاد أخاهم هودا(وقد وصف اهللا األنبياء بأم إخوان أقوامهم رغم كفرهم , االنسانية وال أحد ينكر ذلك

أما الصهاينة املعتدين من كفار الغرب فهم , أبدا, الكتاب أننا ال حنقد وال حنسد وال نكره هؤالء للعصرية يفهم من يقرأ هذا
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وفسرنا القرآن كما يريده , فبدال أن ندافع عن أنفسنا أصبحنا خنلق األعذار للكفار ونرجوا منهم احللول يف كل شيئ, أعداءنا
وبدأنا نصرخ بأن االسالم دين السالم ودين , ي كلها وضعناها يف زمن االحتاللالغرب فأيات احملبة والسالم والتعايش السلم

يف الوقت الذي حيتل بالدنا ويسفك دماء أبناءنا وإخواتنا يف فلسطني والعراق وأفغانستان وسائر بقاع األراضي , كذا وكذا
جلدتنا فهم خيلقون األعذار يوميا يف الوقت الذي أما املنافقون من بين , وتدنس مقدساتنا ويسب نبينا جهارا ظهارا, االسالمية

نريد محلة عاملية ضد هؤالء بدال ان ختصص املاليني من قبل , ينبغي أن تستخدم لغة القوة والشدة لرد الظاملني املغتصبني
, اخلوارج الضالنياحلكومات ومدراء الفضائيات وقنوات الدول االسالمية إىل تشويه مسعة ااهدين وتسميتهم باالرهابني أو ب

ستتدعى عليكم "وصدق رسول اهللا عندما شخص املشكلة وقال , وهذا كله الرضاء سيد الغرب, وهم أبعد ما يكون لذلك
األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول اهللا؟ قال بلى بل إنكم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء 

قالو وما الوهن يا رسول اهللا؟ فأراد أن يفسر هلم معىن , لوب أعدائكم الرعب ويلقي يف قلوبكم الوهنيرتع اهللا من ق, السيل
مة اإلسالمية هي وحيدة وُتكلم من كل جانب حىت زمن العجائب فاأل, ن الذل واهلوانالوهن يف زمننا طبعا زمن الغثائية زم

نعم لقد اسرعنا إىل منازعة الكفار يف الدنيا , "يا وكراهية املوتالوهن هو حب الدن", فقال هلم رسول اهللا هلم, من داخلها
, وتنافسنا معهم فأصبحنا مثلهم وهم أهال للدنيا فنجحوا أما حنن اصبحنا نركض وراءهم فأصبح كل شيء لدينا هي للدنيا

إىل األطراف بسبب أا  وفينا جرح عميق ولألسف الشديد ال ترسل الدماغ إشارات األمل, وال نريد أن نسمع باملوت أبدا
مثل املسلمون يف ترامحهم وتوادهم كمثل ", مد صلى اهللا عليه وسلمبعدنا عن دين اهللا ونصائح حموهذا بسبب , بترت مجيعا

لقد وقعنا , فإذا اشتكى عضو ال تقدر األعضاء األخرى مشاركته يف الشكوى بسبب عدم ترابطها وترامحها, "اجلسم الواحد
يبيع , جدا يف زمن الفنت تكون خطرية ومهلكة وكقطع الليل املظلم حيث يصبح املؤمن كافر وميسى مؤمنايف مشكلة عصيبة 

فكل طوائف االسالم ترتكب منكرات بسبب رد بعض اآليات , حنن يف مشكلة عظيمة, دينه لغرض من الدنيا وليعاذ باهللا
يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصالة من يوم {القائل فهناك طوائف ال تصلي اجلمعة وقد ردوا النص , القرآنية الواضحة

يعظكم {وهناك طوائف اموا عرض رسول اهللا وخاضوا فيها بعد أن وا عن ذلك  }اجلمعة فسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع
الدين وصوروا بأن  وهناك طوائف غالوا يف تقديس الرسول والصاحلني وغالوا يف }اهللا أن تعودوا ملثله أبدا إن كنتم مؤمنني

وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل {كل من يقدس ويؤله الرسول هو من على احلق واهللا يقول 
وهناك من وضع نفسه مرجعا  }ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني{ }انقلبتم على أعقابكم

وضللوا وفسقوا كل من عارضهم يف , ين وغالوا يف الدين وتشددوا يف غري مواضع التشددللمسلمني وال يقبل من األخر
والسبب أم يقرأون القرآن ال تتجاوز حناجرهم ورموا األمة بالشرك والكفر وأجربوا , وفسروا الدين كما أرادوا, االعتقاد

يا أيها الذين {ى اهللا عليه وسلم يقول اهللا تعاىل الناس على اتبعاهم واستسخروا مبن خالفهم ومل يكن ذلك منهج الرسول صل
لقد وقعت األمة يف مشاكل كثرية وأمهها عدم معرفة حق املؤمن  }آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم

اش الرسول مع ال واهللا لقد ع, وهناك من يظن أن الكفار رمبا مل يعيشوا يف زمن الرسول, على املؤمن وحق املؤمن على الكافر
حنن قد تربينا فقط على عقلية قتال الكافرين فقط أما , الكفار يف مكة ويف املدينة وكان لديه عامل يهودي يعينه يف خدمته

ألن السرية النبوية قد صورت , دعوة الكافرين والتعامل مع الكافرين مل يتسىن لنا أن نعرف هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ويف احلقيقة أن السرية النبوية هي منبع النور يف كل التعامالت السياسية والعسكرية واالقتصادية , فقط لنا وكأا مغازي

ونصحنا بأن نتمسك مبنهج اخلالفاء , لقد أخربنا الرسول بأننا سوف نرى اختالفا كثريا يف آخر زمان, وغريها مع الكافرين
  . رجعنا إىل الصواب آمنيالراشدين املهديني ونسأل اهللا أن يبصرنا بديننا وي
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  ما معىن الدميوقراطية؟
  

وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم ءايات اهللا يكفر ا { }وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار{
يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على } {ويستهزأ ا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غريه

  }عقابكم فتنقلبوا خاسرينأ
أقصد أن املوضة يف القرن الرابع عشر , ألننا كنا نعيش يف قرن الدميوقراطية, لقد سألتين سؤاال مهما يا أخي القارئ

فما معىن هذه الكلمة؟ إا تعين بكل بساطة حكم , والكل كان يسعى لركوب قطار الدميوقراطية, اهلجري كانت الدميوقراطية
مثل البريوقراطية اليت تتركز على طائفة من الناس النبالء أو االسطوقراطية , حكم األغلبية ولو كانت فاسدة, الشعب لنفسه

إن الدميوقراطية القدمية األصيلة كانت لدى اليونانيني القدماء وقبل , وما إىل ذلك من املصطلحات الغربية القدمية واحلديثة
, قرن أقصد قبل رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم 25د يف العهد القدمي من أقصد بأن هذا املصطلح وج, الرسالة اخلالدة

ولكن عندما جاء االسالم مل نسمع أن أحدا تلفظ ا ال الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم وال اخللفاء الراشدين رغم أا 
مفهوم الدميوقراطية ليعلم األخ املسلم  وجيب أن أوضح, وكانت االمرباطورية الرومانية قائمة يف زمن الرسول الكرمي, قدمية

الدميوقراطية ليست احلرية وال العدالة فهذه ! أبدا, ال, بأن هناك مفاهيم خاطئة لدي بعض املسلمني الذين يظنون أا احلرية
ها بنفسها أما معىن الدميوقراطية باحلرف الواحد هي أن تقرر مجاعة ما أن حتكم نفس, أمور ثانوية وجزءا من الدميوقراطية

فلو اجتمعت اجلماعة على أن الزىن أو الربا , واستبعاد كل قانون يأيت من غريها, وتضع لنفسها القوانيني اليت تراها مناسبا هلا
أو اخلمور وزواج املثلي رجاال كانوا أو نساءا أو سب األديان وشتم الرسل واالستهزاء باألخرين من احلرية الشخصية فسوف 

هذا هو معىن , ألن الشعب قد قرر, ني بغض النظر لكوا ضد الفطرة االنسانية أو التشريع اإلالهيتطبق تلك القوان
أعين أن اإلسالم , وهذا أمر يتناقض مع اإلسالم متاما, فالكلمة األوىل واألخرية للشعب وليس ألحد غري الشعب, الدميوقراطية

هذا معناه لغة أما اصطالحا فالدميوقراطية هي ,  احلقيقية للدميوقراطيةملن فهم املعىن, والدميوقراطية كما بني املشرق واملغرب
فكل الدول الكافرة يف الغرب تتبع منهجا واضحا تسمى , املنهج التشريعي لدى الدول الكافرة يف الغرب وغريها

يف احلكم واحلرية شيء ومنهج إذًا العدل واملساوة واملشاركة , فال أدري ماذا نريد من تلك املنهج التشريعي, بالدميوقراطية
ألن يف االسالم عدالة , والذين فهموا بأن معىن الدميوقراطية هي العدالة واحلرية وما إىل ذلك قد أخطأوا, التشريعي شيء آخر

وملاذا ال يقبل الغرب , وحرية وتسوية يف حقوق البشرية وهناك مبدأ الشورى واملشاركة يف احلكم أكثر مما لدى الغرب
ألن االسالم يتناىف مع عقلية الكفار من الزىن والربا , متاما كما رفض قريش ذلك, م؟ ألن االسالم منهاج وتشريع أيضاباالسال

ألن بالدميوقراطية ممكن أن تشرع كل تلك املنكرات إذا وافقت , واخلالعة والزواج املثلي وشتم الرسل واألنبياء وما إىل ذلك
بل إنه , ال فهناك حدود لكل شيئ كالطري عندما يطري يف اهلواء الطلق فال نظن أنه حر مطلقاأما االسالم فال وألف , األغلبية

إال رب , ليس هناك أحد ميتلك احلرية املطلقة يف هذا العامل, يسري يف جمرات ومنحنيات هوائية مرسومة له من رب العاملني
لكل جعلنا منكم {هاج الدميوقراطية ومنهاج االسالم واهللا يقول إذًا ليس هناك اتفاق بني من, العامل ورب احلرية ورب العباد

أي أن للمسلمني منهجهم الرباين وشريعتهم احلنيف وال ينبغي أن نتحاكم إال إىل ذلك املنهاج الرباين وال  }شرعة ومنهاجا
ال نتبع الغرب يف  }احلق وان احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم عما جاءك من{نتبع اهلوى يف وضع القوانني 
واتباع املنهج القرآين , وال نتبع الشعوب فيما يريدون بل نتبع ما يريده اهللا سبحانه وتعاىل, منهاجهم اليت ختالف القرآن
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احملمدي ليس اختياري يف االسالم يعين ال ينبغي أن نصوت ونسأل الشعب إن كانو يريدون الشريعة احملمدية أم ال؟  فهذا أمر 
وذا السبب ستجد أن الدول اإلسالمية قد لعبت بعقول الناس عندما تكتب يف دساتريها بأن اإلسالم هو , شرعي واجب

ولكننا نعلم جيدا أن املكتوب يف الدستور شيئ واملطبق شيء آخر واهللا , مصدر التشريع ألال يطالبوا من قبل العلماء بذلك
مث { }ة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهموما كان ملؤمن وال مؤمن{,سوف حياسبهم على ذلك

وما نراه اليوم من فرض قوانني يف , هذه هي احلقيقة }جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون
وتثبيت , ضة على كل بلد يف العاملجملس الشيوخ الكفار يف أمريكا واألمم املتحدة وحماولة تسنينها جلعل الدميوقراطية مفرو

حق احملتل وتربأته وجترمي الشعوب الضعيفة احملتلة لدليل واضح أن هذا املنهاج يراد به ضرب القرآن بعرض احلائط واللجوء إىل 
ن ومن عجائب زمننا أ, فكلنا نعلم أن بوش ال يسعى لتقوية إسالم حممد صلى اهللا عليه وسلم, ضعيفةالبشرية القوانينهم 

انظر , ولو فعل ااهدون ذلك يتهمون أم يريدون فرض االسالم بالقوة, للفكار حق استخدام القوة من أجل فرض مبادئهم
قد أحلوا " جيب أن نستخدم القوة لنشر الدميوقراطية"إىل ما قالته وزيرة اخلارجية األمريكية يف احدى مؤمتراا قالت رايس 

قل ريب أعلم من جآء , إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك إىل معاد{: يقول اهللا تعاىل, القوة هلم وحرموها على اآلخرين
, وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إال رمحة من ربك فال تكونن ظهريا للكافرين, باهلدى ومن هو يف ضالل مبني

آيات بينات من الذكر احلكيم  }شركنيوال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلت إليك وادع إىل ربك وال تكونن من امل
, فهو حبل اهللا املتني وفيه نبأ من كان قبلنا وخرب من بعدنا, تبني لنا مدى ارتباط املسلمني بالقرآن ومنهاج النبوة والنور املبني

  .ومن تركه من جبار قصمه اهللا, وفيه حكم ما بيننا
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا {نه وتعاىل إذًا ماذا يريد الكفار بنا؟ األمر بسيط يقول اهللا سبحا

وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القرآن وال { }ولنحمل خطاياكم وما هم حباملني من خطاياهم من شيء إهنم لكاذبون
لون بكل جهد إن الغرب اليوم يعم }وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون{ }بالذي بني يديه

, إم يريدون أن نتبع مناهجهم وقوانينهم وسبيلهم يف العيش ليضلونا عن السبيل, البعاد املسلمني عن قرآم ومنهاجهم املبني
ولألسف الشديد نرى , فال ينبغي ألحد أن يتغافل مع هذا األمر, وحياولون يف حتريف القرآن وتشويه معانيه ليبعيدونا عنه

وحنن ال نكفرهم عندما يدخلون يف , االسالمية وبعض من العلماء من يروج للدميوقراطية وكأا اخلالص كثريا من احلركات
فسوف , ألم لن يصلوا إىل شيء, بل ال نوافقهم فيما ذهبوا, لعبة الدميوقراطية والربملانات اليت حتتلها األحزاب العلمانية

لشعب أما التحاكم الكامل إىل شريعة الرمحن فلألحزاب العلمانية احلق يف يندجمون مع العلمانيني ويبدأون مبطالبة باخلبز ل
يا أخي يف اهللا اخلالص يف القرآن , ونسأل اهللا أن يصربهم يف تلك االس ويلهمهم رشدهم يف تبيني احلق, رفض ذلك طبعا

ا الدعاة اجلدد الذين يريدون أسلمت كل ما أم, الكرمي ويف الشريعة احملمدية اليت مل تطبق حق التطبيق يف كل الدول االسالمية
وهذا الكالم حبد ذاته ازامية , يأتينا من الغرب فقد بدأوا بسرد اخلزعبالت والكالم الفارغ بأن االسالم هو الدين الدميوقراطية

ماذا , ع بالدميوقراطيةقرنا مل نسم 13من , يا أخي حنن لدينا أحسن من الدميوقراطية منهاج النبوة والنور املبني, يف التفكري
يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا بطانة من {أحل بأمتنا اليوم؟ ملاذا دائما نقدس كل ما يأتينا من الغرب ولدينا أفضل مما لديهم؟ 

لقد فرض علينا املنهاج  }وما ختفي صدورهم أكرب, ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء يف أفوامهم, دونكم ال يألونكم خباال
عي الغريب بالقوة وقام بعض املنتسبني للدعوة حملاولة أسلمت ذلك األمر لترضية الغرب الكافر وهو لن يرضى لنا حىت التشري

وتسمع من بعض الدعاة يقولون بأن عمر , لقد وقعنا يف فخ ما يسمى بالدميوقراطية, ونترك ملة إبراهيم حنيفا, نتبع ملته متاما
, وقد قال عمر مقالته الشهرية, هد بتلك الواقعة بني املرأة وسيدنا عمر رضي اهللا عنهويستش, هو أول من أسس الدميوقراطية
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ملاذا نريد , يا أخي يف اهللا عمر رضي اهللا عنه كان يتعامل مع الشريعة وليست الدميوقراطية, "لقد أصابت املرأة وأخطأ عمر"
أال نستطيع أن نقول للغرب أن لدينا شيء يسمى , زامية؟أن نفسر أن الشريعة االسالمية هي من الدميوقراطية ملاذا هذه اال

وكأن , منهاج النبوة والشريعة ولديكم الدميوقراطية؟ كل حماسن االسالم اآلن تترجم من قبل بعض الدعاة أا من الدميوقراطية
إن , ات كلينتون وحزبهنعوذ باهللا من أن نصف هؤالء بصف, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم كانوا دميوقراطني
ونكرر ونقول بأننا ال نقبل بأن تسمى , يتبعون منهاج النبوة, الصحابة اتبعوا الشريعة االسالمية وكانوا خالفاء راشدين

هو , وبعضهم تسمعه يقول إن اإلمام علي كرم اهللا وجهه, الشريعة االسالمية دميوقراطية ألن اهللا مساها الشريعة ومنهاج النبوة
وحنن نسمي ذلك تسامح الشريعة , أسس الدميوقراطية ألنه قبل باخلوارج بشرط أن ال حيملوا السالح ضد املسملنيأول من 

ألن هناك مشروع أسلمت كل شيء حىت الدميوقراطية الغربية جيب أن , االسالمية وملاذا ال نريد أن نسمي األمور مبسمياا
وطبعا كنا يف القرن الواحد والعشرين ميالديا يف , لى مصطلحاتنا االسالميةوسبحان اهللا لقد هزمنا حىت يف احلفاظ ع, تؤسلم

أزمة مصطلحات ومل نكن نسمع إال كلمة دميوقراطية يف كل شيئ حىت الذي يقتل زورا وتانا يقول بأنه دميوقراطي ومن 
والذين قبلوا , تان كانوا دميوقراطينييعذب املسلمني يف السجون غوانتنامو وأبو غريب ومصر واملغرب واألردن وبغرام بافغانس

, والذين أبادوا الشعب اجلزائري كانوا دميوقراطيني, بأسلو وتنازلوا عن حق الفلسطينيني وحق العودة كانوا دميوقراطيني
لبيئة والذين مسمو العامل ورفضوا معاهدات عدم تلوث ا, والذين رموا القنبلة النووية على الشعب اليباين كانوا دميوقراطيني

والذين ارتكبوا اازر يف حق الشعب الفلسطيين خلمسني سنة كانوا أكثر الدميوقراطيني , واحلفاظ على البيئة كانوا دميوقرطيني
والذين احتلوا , والذين يبيدون الشعب الكشمريي من عدة عقود هم أيضا من أكرب الدول الدميوقراطية, يف الشرق األوسط

, والذين سلبوا حق املسلمات يف لبس حجان هم أكثر الناس دميوقراطيا, مايوت هم دميوقراطيني املسلمني يف الشيشان وجزر
والذين أخرجوا شعب ديغو غرسيا من جزرهم وتسفريهم بالقوة وحرمام من وطنهم وهجرهم وسلب حقوقهم االنسانية 

رمسو أشكاال ومهية يب الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم ووالذين سبوا الن, هم األمريكان والربيطانيني ومها زعماء الدميوقراطية
إذًا ال يشغلونا بالكالم الفارغ , بأبشع الصور هم من الدول االسكندنافية الدميوقراطيةزعما منهم أنه النيب الكرمي و

فلو رفضت , اهللا وحدث وال حرج يا أخي لقد وقعنا يف فتنة الشرك الدميوقراطية وعبدت من دون, وبالدميوقراطية الكاذبة
ولتوضيح ثقافتك التعليمية لدى اآلخرين جيب عليك أن تتلفظ بكلمة دميوقراطية , الدميوقراطية فأنت أغىب الناس وأجهل الناس

وأسرعت األمم يف } يا حسراتى على العباد ما يأتيهم من رسو ل إال كانوا به يستهزءون{, يف كل مجلتني أو ثالث مجل
أفحكم {, والتحاكم إىل مبادئ الدميوقراطية الكافرة ورميت بشريعة حممد يف املراحيض والعياذ باهللاكل العامل إىل احلكم 

الذي حفظ حق الكافر قبل , هل هناك أحسن من شريعة حممد؟, }ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون, اجلاهلية يبغون
, مد الذي حفظ حق البيئة وحق املرأة يف كل شيءوهل هناك أحسن من شريعة حم, حق املسلم يف التعايش بسالم وبآمان
لقد كنا يف زمن يقدس فيه مواثيق األمم املتحدة , ألنه رسول اهللا إىل الناس كافة, وحق الطفل وحق الرجل وحق األسري

ثيق ومعاهدات جنيف وما إىل ذلك وال نسمع بأحد يتكلم عن مواثيق الشريعة احملمدية اليت هي أقوى وأفضل من تلك املوا
  .إال علينا, املوضوعية اليت ال تطبق أصال

فاملرأة يف أمريكا الكافرة ال تستطيع أن ترشح , إن الذين ءامنوا مببادئ الدميوقراطية هم مل يطبقوها على أنفسهم أوال
جتربة وآخرها , أما االزدواجية يف التعامل مع دميوقراطيتهم فحدث وال حرج فهناك قصص ألف ليل وليل, نفسها للرئاسة

ولقد , فأي دولة تطيع أمريكا ولو كانت ديكتاتورية فهي تصنف بأا دميوقراطية, إخواننا يف مصر وكذلك محاس يف فلسطني
أما , ورأينا منوذج تركمانباشي, رأينا منوذج القذايف عندما استسلم لألمريكان وكذلك رأينا منوذج الباكستان وغريها كثرية

واليوم حياولون منع محاس من , دئ الدميوقراطية يف فيرتويال فقد صنف هذا الرئيس أنه ديكتاتوريالرؤساء الذين انتخبوا مببا
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, بشرط أن ال يفوزوا بأغلبية املقاعد, الدخول يف االنتخابات باسم الدميوقراطية وباألمس شجعوا اإلخوان يف مصر لدخوهلا
  .اليت يتحدثون عنها؟أين الدميوقراطية , وال نعرف ماذا تريد الدميوقراطية منا

فديننا يأمرنا أن نسمع من , أقول لك ليس األمر كذلك؟ ورمبا تتساءل أيها القارئ بأننا ال نقبل بأي مبدأ من الغرب
نهج التشريعي الغريب فصحيح أن يف الدميوقراطية الغربية وامل }الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه{اآلخر ونتبع أحسنه 

والرسول , تتفق متاما مع الشريعة احملمدية وحنن حنترم ذلك ونطبقه ألن ديننا أوال وأخريا يأمرنا بذلكأقول مبادئ مبادئ و
وكلنا نعرف , حممد صلى اهللا عليه وسلم عرض على قريش أرضية مشتركة جيتمع فيه املسلمون والكافرون يف مصلحة اجلميع

لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب ", قبل بذلكأنه قال للكفار لو دعوه للمصاحلة واحللف لنصر املظلوم ل
فهناك نقاط مشتركة بيننا وبني الكفار يف هذه احلياة ألننا كلنا بشر , "ولو أدعي به يف االسالم ألجبت, أن يل به محر النعم

عاقل وصاحل لكل مواطن  مثال بسيط لذلك هو حق التصويت, ومن بين آدم وآدم من تراب ودون التنازل يف حقنا اإلالهي
لقد , هذا احلق املشروع من أربعة عشرة قرنا مل تصل إليه املبدأ الغريب إال قبل مخسني سنة فقط, يف الدولة االسالميةيف دينه 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد مدح الروم ألم عدول يف , صوتت النساء يف انتخاب عثمان وعلي رضي اهللا عنهما
وهذه الصفات اليت وصفها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسس ديننا فقد قال يف احلديث , ملوكهم قضاءهم وحتكيم

أقول له بأا شريعة و, البعض هذه هي الدميوقراطيةطبعا سيقول يل , "يدها لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطعت: "املشهور
فهم تدخلوا حىت يف قرآننا , اهية كما يفعل أعداءنا ذلكواحلمد هللا حنن لسنا حنمل مبدأ الكر, حممد صلى اهللا عليه وسلم

, حنن حنترم كل من حيترمنا حىت لو كان كافرا وهذا حق مشروع, ويريدون تزيف التاريخ لصاحلهم ولكن اهللا هلم باملرصاد
يفعلون ذلك من باب فهناك حمامون كثريون يدافعون عن إخواننا يف غوانتنامو ويف احملافل الدولية وحنن حنترم هؤالء ألم 

ومعظمهم من اليهود الذين يرفضون مبدأ االحتالل وبعضهم نصارى ونسأل اهللا , االنسانية وحنن ال ننسى اجلميل ألحد أبدا
  .أن يهديهم للحق آمني

 إذًا العدل واحلرية هي أسس ديننا وإذا وجدا يف الدميوقراطية فال بأس بذلك ولكن حنن لدينا أسسنا ومنهجنا لكننا ال
كل تلك املبادئ احلسنة , نفهم شريعتنا وأيضا ال ينبغي أن ننظر أن كل مبادئ الدميوقراطية عكس الشريعة هذا ليس صحيحا

واستشارا يف األمور العظيمة هي سنة ربانية فقد , واملرأة هي مسوؤلة عن راعيتها ومنطقتها متاما كالرجل, موجودة يف ديننا
وما نسمي ذلك دميوقراطية بل نسميه شريعة حممد صلى اهللا , ويقبل برأيهن, ألمور العظيمةكان الرسول يستشري نساءه يف ا

وظهرت املرأة املسلمة كرمز يف حماولة , والنساء كن يفتني يف املسائل العظيمة يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم, عليه وسلم
  .رغم خطورة املوضوع, حقن دماء املسلمني وتوحيد صفوفهم

رغم , وغاء والكالم الكثري يف حق املرأة املسلمة؟ وملاذا ال ينظرون أوال إال نسائهم واعطائهن حقوقهن أوالملاذا الغ
إال أننا نرى أن املرأة , مثل اإلمامة العظمى والتفرد بالسلطة, أن اإلمجاع االسالمي ال جتيز تويل املرأة الشؤون العامة للمسلمني

فهي تابعة لس الوزراء وما إىل , الرئاسة ولكن طبعا ليست السطلة الكاملة لديهايف عدة دول اسالمية قد تولت عروش 
ومع ذلك نرها تتوىل السلطة من بنغالديش إىل , ألن الرسول منع ذلك, وحنن ال نرى جواز التفرد املرأة بالسلطة, ذلك

يد الغرب من املرأة املسلمة؟ هناك خفايا إذًا ماذا ير, الباكستان إىل اندونوسيا وهي من أكرب جتمعات األمة االسالمية
  . الدميوقراطية وسوف تتكشف قريبا

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يعمل املسلمون الذين يعيشون يف الغرب وحتت قوانني املناهج الكفرية؟ هل يدخلون 
كما عمل مسلمي قريش يف مكة كفر؟ اجلواب بسيط فليعملوا , الربالمانات؟ هل ينتخبون؟ هل جمرد وجود مسلم يف برملنام
وليعملوا كما عمل جعفر رضي اهللا عنه عندما كان ضيفا لدى , حيث املواطنة الكاملة واالندماج يف احلياة االنسانية العادية
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ولس علماء أوروبا فتاوى ومشاريع كثرية ختص هؤالء ويترأس هذا الس الدكتور يوسف القرضاوي وهو عامل , النجاشي
  . نزكي على اهللا أحدجمتهد وال

بل لتفقد احلقوق املدنية لآلخرين وبيان , املسلم املتواجد يف داخل الربملنات الكفار األصليني وهو ال يشرع للباطل
فمن جالس الكفار يف جمالسهم وبرملانام التشريعية وهو , بأن بعض التشريعات يف تلك الربملانات هي ضد االنسانية فال يكفر

ألن املسلم , فلم نسمع أحدا من العلماء بأن كفرهم, وهو أيضا يف حالة ضعف وإكراه ألنه يف بالد الكفار ينوي االصالح
والرسول , أما األكل معهم واستضافتهم هذا ثابت من عهد حممد صلى اهللا عليه وسلم, جيالس الكافر ليؤثر عليه ليس ليتأثر به

فبنو هاشم مسلمهم , وكلنا نعرف قصة ِشعب أيب طالب, االسكان يستضيف عظماء الكفار يف بيته وجيلسهم أحسن 
والرسول صلى اهللا عليه وسلم عزم قريش ألكل وليمته عندما تزوج مبيمونة يف , وكافرهم كانوا يعيشون مع بعضهم يوميا

, ر من حممد األمني؟أهناك من يفهم الدين أكث, صلح احلديبية رغم أم مشركون وحياربونه وجاءوا ملنعه من الدخول للمسجد
فكيف , وهذا الدين والنيب أرسل رمحة للعاملني, بالكراهية؟فكيف نبلغ الدين , وال إىل إكراه الناسإىل الكراهية  إننا ال ندعو

فديننا سهل ملن سهله اهللا له واحلمد هللا أن جعل لنا يف سرية حممد صلى اهللا عليه وسلم فرجا , جيتمع الرمحة مع الكراهية؟
وهؤالء } إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار{أخي يف اهللا لقد قلت لك بأن اهللا يقول , ا من كل ضيق ومسئلةوخمرج

ولكن مل خيلتف الصحابة فيما بينهم , وهم كفار طبعا ألم يبطنون الكفر, عاشوا وصلوا مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .خبصوص هؤالء

ا أستطيع قوله هنا مع قلة علمي الشرعي هو أن هذا األمر متشابك يف عدة خبصوص إخواننا يف الدول الغرب م
زواية فهم مستضعفون أوال وال يستطيعون التأثري يف القوانني ولو انضموا الس التشريعي كأعضاء وهذا أمر خطري جدا يف 

الس نفسه واالستماع إىل خطط الكفار العقيدة حيث املسلم ال يعني على حتكيم غري شريعة رب العاملني أما التواجد يف ا
وتشريعام وحماولة توصيل احلق هلم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتصويت ضد كل املبادئ اليت تعارض االنسانية 
وشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم هذا أمر عادي جدا ومن باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهذا أمر غري منهي يف 

وهناك قصص كثرية للملك فيصل رمحه اهللا عندما رفض بعض البنود الدولية اليت تعادي بكل صراحة مبادئ الدين , ين اهللاد
وأيضا إيران هي عضو يف األمم املتحدة ولكنها ترفض كثري من البنود اليت ال تتماشى مع , االسالمي ورفض االلتزام ا

لقد قلت لك يا أخي بأن الرسول تواجد وبكثرة يف , القرارات كفر حبد ذاا؟هل التواجد مع الكفار يف جمالس , اإلسالم
يا ابن أم إن القوم {وراجع كالم اهللا سبحانه وتعاىل على لسان النيب هارون عليه السالم , جمالس قريش لدعوم إىل دين اهللا

كان من حكمة هارون أن يعيش مع , }ملنياستضعفوين وكادوا يقتلونين فال تشمت يب األعداء وال جتعلين مع القوم الظا
ال أتكلم عن أداء القسم بل أعظم من , هؤالء الكفار الذين فرضوا سلطتهم عليه وقوانينهم عليه وعبدوا العجل من دون اهللا

ن ولكن املؤكد أ, اكتفى بعبادة ربه ودعوم إىل الرجوع إىل احلق, ولكن بسبب الضعف وقلة احليلة, السجود للبقرة, ذلك
وكان خائفا أن يفرقهم ألنه يريد هلم اخلري وليس كل من جالس , هارون كان جيالس هؤالء وعاش معهم يف مكان واحد

وكل األنبياء جالسوا شرفاء أقوامهم , وقد رفع عن أمة حممد اخلطأ والنسيان وما استكرهوا فيه, الكفار هو معهم يف معتقدام
وإذا رأيت الذين خيضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا {, يس للتنازل عن الدينول, يف جمالسهم ليدعوهم إىل دين اهللا

والرسول  }يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين{ }يف حديث غريه
كان الوزير االقتصادي مبفهوم , فرةكان وزيرا لدى دولة كا, ويوسف عليه السالم} لكم دينكم ويل دين{حممد قال هلم 

وعاش بدينه ودعا فرعون مصر وقومه للحق , أقصد عضوا يف جملس احلكم أو الربملان مسيه يا ما شئت بلغة عصرنا, عصرنا
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وارجع إىل القرآن وانظر فيه , ولكن الشاهد أنه كان يف جمالسهم السلطوية وزيرا, فمن آمن كان خريا ومن كفر فعليه كفره
, ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني{واقرأ تفسري هذه اآلية اليت ختص من يعيش بني ظهاراين الكفار  وتدبر

إن اهللا , وليس التعامل اإلنساين, الوالء هنا طبعا والء العقيدة }ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة
ولو خاف املسلم على , والتقية معروفة لدى اجلميع, ن يعيشون مع الكفار بأن يتعاملوا بالتقيةقد أعطى اال للمسلمني الذي

, وحنن نعلم أن الدول الغربية ال متنع أحد من إقامة األركان اخلمسة, دينه فله أن جيامل الكفار دون التنازل عن أركان االسالم
رغم ذلك عاش املسلمون يف مكة ومل يهاجروا إىل الرسول ألم و, ليس كقريش الذين قتلوا وعذبوا مبجرد كلمة الشهادة

والدين واحلمد اهللا يسر ولكن مشاركتهم يف الربملانات لوضع  }إال من أكره وقلبه مطمئن باالميان{كانوا مكرهني يف ذلك 
حابة صحيفة من والرسول قد غضب جدا عندما أحضر له أحد الص, فهذا أمر غري شرعي, القوانني اليت هي ضد الشريعة

فما بالك بقوانني وتشريعات توضع من , وهذا يف حق التوراة املرتل على موسى, فأخربه بأن اهللا قد أبدله خريا منها, التوراة
ألن هناك أمور متشاات وقد فصلت , هذا أهم شيئ عدم تكفريهم رد الوجود, وال نكفر من تواجد فيما بينهم, البشر

ن هناك ممثل للمسلمني بأن يكون هو من يوصل شكاويهم للدولة الكافرة اليت يعيشون فيها فال مانع يف أما لو كا, ذلك سابقا
ويف نفس الوقت يكون الوالء للمسلمني ولدولتهم وباب , فهو فقط جمرد رسول من طائفة املسلمني لتقدمي مطالبهم, ذلك

عم النظر يف السرية سيعلم أن العباس رضي اهللا عنه كان مؤمنا باهللا من ين, اهلجرة مقدم هلؤالء والفرار من الفتنة مقدم هلم أيضا
لقد شاركهم ويف , ورسوله ولكنه أسر ذلك خوفا من دينه وجامل قريش وجلس جمالسهم ومسع منهم ووضع اخلطط معهم

 الرسول الصحابة وقد أخرب, نفس الوقت كان مؤمنا باهللا والعجيب أنه شاركهم يف احلرب ضد الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ألن مسألة الوالء , وليس كل من تواجد يف جيوش الكفار هو حيبهم أو يواليهم الوالء العقائدي, بأن ال يقتلوه ألنه مكره

وهم حياكمون يف أمريكا , ثاروا وقاتلوا زمالءهم بسبب استهزاءهم لالسالم, ولقد رأينا أبطاال من اجليش األمريكي, أعظم
وبنات الرسول صلى اهللا عليه وسلم عشن يف مكة وبعد أن أقام الدولة يف , أسرهم ويصرب أهلهم آمني ونسأل اهللا أن يفك

, هذه هي احلقيقة ملن يريد أن يعلم أن املؤمن ميكنه أن يتواجد يف جمالس الكافرين ويسر دينه أو يظهره حسب املخاطر, املدينة
ال ينبغي ألحد أن يكفرهم رد وجودهم يف جمالس الكافرين ألنه ال وهناك فقه واضح للمسلمني الذين يعيشون يف الغرب و

والرسول صلى اهللا عليه وسلم كما قلت سابقا كان جيلس يف , يعرف هل هو مكره أو تقية أو من باب الدعوة وإظهار احلق
وقال رجل مؤمن من {: اىليقول اهللا تع, ليس لدينا شبهة يف هذا األمر, جمالس قريش وزعماءهم من باب ايصال الدعوة هلم

رجل من حاشية فرعون من برملان فرعون ومن أقرب الناس إىل فرعون ولكنه استخدم التقية وعندما , }آل فرعن يكتم إميانه
ليس لنا احلق يف ذلك , ال نسرع على تكفري الناس رد أم تواجدوا يف جمالس وبرملانات أوروبا, وجد الفرصة نصح لقومه

قال رسول , رمبا يكتمون إميام وما أدراك؟ هل شققت عن قلوم؟ وال فائدة لنا يف تكفري الناس, لقرآن والسنةبالدليل من ا
قال الرسول , اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الطويل الذي حتدث به البدري عتبان ابن مالك ورواه البخاري ومسلم

فقام رسول اهللا صلى اهللا , فأشرُت له إىل املكان الذي أحب أن يصلى فيه أين حتب أن أصلّي من بيتك؟: صلى اهللا عليه وسلم
فسمع أهل الدار أن , فحبسُته على خزيرة تصنع له, عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلّى ركعتني مث سلّم وسلمنا حني سلم

ما فعل مالك ال أراه؟ فقال : فقال رجل ,رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فثاب رجال منهم حىت كثُر الرجال يف البيت
أال تراه قال ال إله إال اهللا يبتغي ! ال تقل ذلك: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, ذلك منافق ال حيب اهللا ورسوله: رجل

فقال رسول اهللا صلى ! أما حنن فواهللا ال نرى وده وال حديثه إال إىل املناقفني. اهللا ورسوله أعلم: فقال" بذلك وجه اهللا تعاىل؟
لقد ردع رسول اهللا هؤالء الرجال , "فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا: "اهللا عليه وسلم
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الذين أسرعوا يف اطالق صفة النفاق وهو معروف بالكفر الباطين على رجل من املسلمني رد أنه حيب جمالسة املنافقني يف 
يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا {متاما كما يفهم بعضنا اآلية , وفهموا حسب عقوهلم أنه منافق, لسهم ويتبادل معهم الودجما

وهو كذلك يف العقائد وليس يف معاملة الكفار , وفسرناها أا آية الوالء والرباء }عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة
ذه الصورة إىل النهاية سيجد أن إبراهيم عليه السالم تربأ من عقيدة والده ولكن مل يتربأ من وجمالستهم ونصحهم والذي يقرأ ه

وكذلك ستجد أن اهللا أخربنا بأنه سبحانه وتعاىل قادر أن جيعل بيننا وبني , إنسانيته وتعامله معه ألنه والده وإن كان مشركا
عسى اهللا أن {قال اهللا تعاىل , شكلية وال يوجد أي تناقض يف اآليات إذًا املودة هنا ليست عقائدية بل تعاملية, أعدءنا مودة

فاهللا تعايل يؤكد للرسول أن اإلميان يف القلوب وال نسرع على تفسيق املؤمنني  }جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة
مكة وأسلم مث سأل الرسول صلى اهللا  عندما أتى النيب يف, وراجع حديث أيب جنيح عمرو بن عبسة, رد أم جالسوا الكفار

إين : ومعه يومئذ أبو بكر وبالل رضي اهللا عنهما ممن آمن به فقلت: قال" حر وعبد: "فمن معك على هذا؟ قال, عليه وسلم
فإذا مسعت يب قد , أال ترى حايل وحال الناس؟ ولكن ارجع إىل أهلك, إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا: "قال, متبعك

الشاهد بأن الرسول الكرمي أخربه بأن يرجع ويعيش بني الكفار من قومه ألن , يف حديث طويل رواه مسلم" ظهرت فأتين
معظم , وجيب أن نعذر إخواننا الذين يعيشون يف الغرب وجيالسون الكفار ألم يف حالة ضعف, املسلمني يف حالة ضعف

انات أنه كافر وهذه واهللا كارثة يف حق دين رسول اهللا صلى اهللا الشباب اليوم ينظرون إىل كل من يتواجد يف برملان من الربمل
أخي يف اهللا هؤالء يعيشون مع الكفار وخيافون على دينهم وجيوز هلم التقية وال تستطيع أن جتزم أم ال حيبون اهللا , عليه وسلم

الرسول وارتدوا عن دينهم خوفا على  وهناك قصص كثرية يف السرية للمؤمنني الذين سبوا, ورسوله ألنك مل تشقق عن قلوم
أنكفرهم رد تواجدهم مع الكفار؟ , فما بالك بالذين مل يسبوا الرسول ومل يرتدوا عن دينهم, أنفسهم وهذا جيوز يف الدين

بل , وحيج, ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويصوم, ال متنع املسلم أن يظهر دينه, واحلق يقال بأن كل جمالس الكفار يف الغرب
والقضاء الغريب فيه عدل بشهادة الرسول صلى اهللا عليه , هناك حرية دينية يف دول الغرب أكثر من بعض الدول االسالمية

  .وسلم بأم عدول يف ملوكهم
فقد هاجر املسلمون إىل ملك نصراين , جيب على من يقرأ هذه الصفحات أن يفهم مرادنا أننا مع احلق أينما وجد

ومل نسمع أن أحدا من املسلمني يف الغرب الكافر هو من قام بتأسيس , حممد صلى اهللا عليه وسلم ليعدل فيهم بشهادة
أقول لك بأنه ممكن أن يكفر , هو يقسم بأن حيمي الدوستور ال تقل يل, دساتريهم فقد أسست قبلهم مبائات من السنوات

قل يا أهل {, د اهللا وحده وال يشرك به شيئا فهو قد جنىومادام هذا املسلم يعب, ألنه خائف على نفسه, متاما من باب التقية
الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا 

تولو فقولوا اشهدوا بأنا  ال ختجل أخي املسلم يف أوروبا قل احلق أينما وجدت فإن }فإن تولو فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
وال يوجد دستور أكفر من دستور , وال تتجنبهم بل اعبد ربك واذهب إىل عملك واصنع كما يصنع املرأ يف دولته, مسلمون

وقد عاش مؤمن , وقَتلُ النيب أكرب من القسم, والرجل املؤمن كان عضوا يف جملس فرعون, فرعون الذي قال أنا ربكم األعلى
ونصيحيت للمسلمني الذين يعيشون يف ديار الكفر وحتت قوانينهم , هم وهم خيططون لقتل موسى عليه السالمآل فرعون بين

أما , وبذلك سوف حيترمهم الكفار, حيث يترأسهم أحدهم ويفرضون قوانينهم, أي جتمع مؤثر, بأن يشكلوا ما يسمى باللويب
ومن يقول بأنه مهاجر واآلخر جماهد , وذاك يريد ذلك, د كذاما نراه من املسلمني يف الغرب من كثرة املذاهب وهذا يري

وأخرين للمعيشة وأخرين للجنسية كل هذه التصرفات جتعلهم فريسة سهلة يف احلرب املسمى باحلرب على االرهاب ويف 



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
537  

 

 War against Islam                                    537الحرب على اإلسالم                                                    
 

, ليات عسكريةوالذين دخلوا هذه البالد بعهد ومواثيق فال جيوز هلم أن يغدروا ويعملوا عم, احلقيقة هي حرب على االسالم
  .ألن الرسول مل جيز ملسلمي مكة بأن يفعلوا ذلك ألال يتضرر من هناك

وإما ختافن {, أقصد من وضح هلم أنه على حرب معهم وليس بينه وبني الكفار عهد, أما من أعلن احلرب عليهم
علنا حربا واضحا ضد الغرب أقصد مثلنا حنن شباب القاعدة وااهدون فقد أ },من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء

وليست هناك دولة واحدة للمسلمني لتجمعنا على أمر واحد وليس لدينا , فبيننا وبينهم حروب والكل يعرف ذلك, الكافر
وساحات , وحنن ليس بيننا وبينهم مواثيق على ذلك, فنحن نقاتل دفاعا عن أعراضنا وديارنا وأنفسنا, إمام واحد جنتمع عنده

فال جيوز أن أدافع عن بيت املقدس يف القدس مث عندما أجد هذا العدو يف شوارع تل أبيب أو , وبينهم مفتوحةالقتال بيننا 
والذين يريدوننا أن يعيدونا إىل , ال جيوز للعدو أن حيدد لنا مواقع القتال, نيويورك أو مكان آخر أتركه كيف هذا يا قوم؟
اليوم املعارك تدار بأزرار فيمكن ألمريكا أن , يوف فهم ال يفهمون الواقعالقرون املفضلة حيث القتال كانت بالصفوف والس

فكيف يطالبنا بعض الناس أن نفهم بأن آيات القتال , تقصف السودان من جزيرة العرب كما فعلت ومبجرد الضغط على الزر
وفسرها بأن املقصود  }رقابفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ال{مث يسردون الدليل بأن اهللا يقول , هي خمصص للمواجهة

يا أخي إننا نؤمن بأن القرآن معجزة لكل زمان ومكان وقد تغري الزمان وحنن يف زمن التفجريات , املواجهة املباشرة
واهللا , والتكنولوجية فال يطالبنا بعضهم حبمل السيف وركوب اخليل ملواجهة الدبابات األمريكية وطائراا هذا عدم فهم للواقع

عندما يصنفين اإلدارة الصهيونية األمريكية بأنين عدو وجيب قتلي يف , تعاىل مل حيدد كيفية املواجهة بل تركها للواقعسبحانه و
  .أليس يل احلق أن أهاجم هذه اإلدارة يف أي موقع من العامل؟ أليس ذلك تعامل باملثل؟ أجيبوين أيها الناس, أي موقع من العامل

أما الذين يعيشون معهم على املواثيق فال جيوز هلم أن يهامجوا أن يفجروا أو , همإننا قد أعلنا حربا واضحا علي
يعملوا أي عمليات ضدهم وما نسمعه من بعض طالب العلم الذين دخلوا بالد الكفار مبواثيق وعهود من حتريض ضد تلك 

خلطب الرنانة ودعوة أهل تلك الديار من فهؤالء بعد التعهد واملواثيق يقومون بالقاء ا, ناىف مع مبادئ اإلسالميت, البالد
وافتاء الناس أن سرقة املتاجر من الغنائم والغدر باجلريان من , املسلمني املستضعفني للجهاد وإسقاط امللكة وإقامة خالفة هناك

من , متاماأرى ذلك جهال للواقع , عندما كان ضيفا لدى النجاشيكل هذا ليس بعدل ومل يفعله جعفر ابن أيب طالب , اجلهاد
وقد ثبت أن النيب زوي له األرض من مشرقها ومغرا , يريد إقامة اخلالفة فليتواجد مابني الشام وبالد احلرمني وبالد اإلسالم

السواد األعظم يف هذه املنطقة من املسلمني وكلنا نعرف وكذلك , سادت فيهاألن مؤشرات اخلالفة و, وليس جنوا ومشاهلا
وليس من أوروبا يا أخي يف اهللا كن واقعيا أنت مستضعف ووجدت , أرض حممد صلى اهللا عليه وسلمأن املهدي سيخرج من 
أما حنن , ملاذا جتهل كل ذلك؟ املسلم ال يغدر أبدا, وبامكانك أن تعبد ربك دون أن يذلك أحد, مأوى لك وألهلك

ونسأل , ألنه ليس بيننا وبينهم ميثاق, لفعل ذلك ااهدون الذين أعلنا احلرب ضد من حاربنا سوف نتبع كل الوسائل املتاحة
  .اهللا أن جيعلنا ممن يتربأ مبنهاج الكفار بكل مسمياا الشيطانية آمني يا رب العاملني
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  من معىن الوسطية؟
  

مدار الوسطية على قاعدتني النص الشرعي والسنة النبوية والتقومي النفسي حيث يلتقط النصوص لتوضع يف املكان 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم, أقصد انزال احلكم يف الواقع, ناسب من أجل احلقامل

لقد قلت سابقا بأننا كنا , متفق عليه" أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة
ملعرف منكرا حيث أصبحت الشريعة هي رجعية وعدم االنفتاح للدميوقراطية وأصبح نعيش يف زمن أصبح املنكر معروفا وا

والتعري ونشر الرذيلة , والربا فائدة وحنكة يف االقتصاد, اجلهاد عنفا وختريب والزنا حبا وترفيه واخلمر جعة ومشروب روحي
ومن ال حياور فهو , سبيل اهللا مسيت حبوار الثقافاتوالدعوة يف , واخلالعة كلها من املوضة واحلدثية والتقدم والتطور للمستقبل

} إن هي إال أمساء مسيتوها أنتم وأباءكم, {وسب الدين من احلرية الشخصية, واللوطي من الصحة اجلنسية, ليس حبضاري
ينشر الفساد  فقد مسي من, فقد مسي كل ما هو حرام بأمساء مجيلة لتضليل الناس, وال ندري ما هي احلضارة اليت يدعوننا إليها

  .وال حول وال قوة إال باهللا, ويدعو إىل الرذيلة بأم جنوم األمة
الذين كانوا يف  ينرجع الشباب ااهد, يف هذه األجواء العجيبة من الفنت وانتشار القنوات املناصرة للباطل

فبدأنا نسمع , أننا نعارض ذلك الطريقرغم , إىل بالدهم ورفعوا السالح ضد األنظمة لتغيريها, أفغانستان والبوسنة والشيشان
أما عندما اختلفنا معهم يف السياسة حيث معارضة , وهؤالء كانوا يناصروننا سابقا, بالذين يسمون أنفسهم الوسطيون

وهذا االختالف سياسي طبعا وليس ديين فبادروا إىل اام خمالفيهم بالتضليل ونصبوا أنفسهم وسطيون على األمة , احلكومات
وكل مسلم يف العامل هو وسطي ألم  }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{غريهم وهذا كالم حق ألننا كلنا أمة وسطا دون 

إذًا كل مسلم هو وسطي حىت العاصي ومرتكب , شهداء اهللا يف األرض وهم من آمن برسالة حممد دون غريهم من األمم
فقالوا بأم وحدهم هم , فسهم مقياسا للوسطية واالسالمولكن ماذا يقصد الذين وضعوا أن, الكبائر فهو وسطي ذا النص

أو يكفروم وإذا , والسلف الصاحل مل يتعاملوا مع اخلوارج بأم ليسوا أمة الوسط, الوسطيون واآلخرون متطرفون ومتعصبون
هو أيضا متطرف  كان هؤالء املشايخ هم وسطيون فيجب أن يفهموا أن من الوسطية عدم تكفري املسلم لكبرية وإال سيصبح

وينظر هل تعامل املسلم فيها باليسر , والنظر يف املسألة اليت طرحت, وتكفرييا وغري وسطي وهذه العبارة حتتاج إىل تفسري
وعدم الشد مث بالتسديد أي التزام النص الشرعي والسنة النبوية وهي الوسطية احلقيقية أي عدم التشدد يف موضع الترخي 

وجيب أن نقارب لنعرف الصواب ألننا مقصرين وناقصني ولسنا كاملني فيجب أن نقارب , التشدد وعدم الترخي يف موضع
وكان قصده أن حنسن التعامل يف وقت اخلالف مع اآلخر , لنحصل على الوسطية لنتجاوز اخلالف وهكذا بشرنا الرسول

, أمل يكن الرسول هو الوسطي, ني الناس مجيعاوهذه الكلمة تشهد جدال واختالفا يف الفهم ب, وعدم التنطع والتقليد األعمى
أمل يكن , وهل قبل مبجيء قوات قيصر إىل ديار املسلمني؟ بالعكس لقد أخرج اجليوش ملالقام يف عقر ديارهم يف تبوك

ا أريد م, وهل ى الزىن والربا أم ال؟ لقد فعل ذلك وأمر الناس أن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر, الرسول هو الوسطي
أن , وجعل املسلمني كالدواجن اليت تبيض فقط, قوله أن موضوع الوسطية كرست لضرب ااهدين حبسن نية واهللا أعلم

أمل نؤمر بقتال الكافرين كافة , وهل جهاد الكافرين احملتلني هو تشدد وعدم الوسطية, يكون ديننا مثل البوذية روحانيات فقط
اللحي وتقصري الثوب من التشدد وعدم الوسطية؟ أمل يكن ذلك هو هدي حممد صلى اهللا  كما يقاتلوننا كافة؟ وهل اطالق

عليه وسلم؟ وهل الوقوف أمام احلكام الظاملني ومواجتهم بالكلمة من التشدد؟ أمل يقل الرسول صلى اهللا عليه وسلم سيد 
م من املتشددين واالرهابني وغريهم من الشهداء من قال كلمة حق أمام سلطان جائر؟ لقد مسي أتباع الرسل الغرباء بأ
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وحنن مل نزد على شيء فنحن نقاتل من قاتلنا , ويف احلقيقة املتشدد هو من يزيد على احلد, الوسطني وال حول وال قوة إال باهللا
اليت , "ويبستر"سمى لقد وصل األمر يف زمننا أن تنفرد أكرب املعجمات اللغوية الغربية امل, وحنمي ديننا ومعتقداتنا من االحنراف

الغيب وما إىل ذلك من االلفاظ اخلطرية اليت استهدف أوال , الفوضوي, املتشرد, فسرت معىن الرجل العريب بأنه هو املتسكع
مثل مسلم معتدل ووسطي ومتشدد ورديكايل وسلفي , هناك حرب يف األلفاظ لتنفري الناس من احلق, وأخريا الدين االسالمي
ونسي هؤالء أن , وترمجت املعجمة معىن االسالم بأنه معاداة السامية, ومقلد وما إىل ذلك من املعاين وسلفي جهادي وصويف

بل نعاد من عادانا من الصهاينة , معظم العرب املسلمني هم أيضا من السامني كيف نعادي السامية؟ إننا ال نعاد أي من البشر
فهم يصدرونا لنا , ويه كل احلقيقة وحنن املسلمون الذين شجعناهم لذلكولكن ظهر احلقد يف تش, املتكربين احملتلني لبالدنا
وهو سب الدين والرسول وتغيري املناهج وإقرار أن األئمة األربعة كانوا خمطئني يف فقههم واإلقرار بأن , الدميوقراطية اجلديدة

وكذلك شجعناهم يف سب , الكفار املعتدينابن تيمية كان ارهابيا بسبب أن فتاواه هي املتبعة لدي الشباب عندما يواجهون 
  .اللسان العريب املبني

, واإلخالص, الكرم, واجلهاد, اخلالصة يا أخي يف اهللا هو أن الوسطي هو من يتبع سنة النيب يف كل شيئ يف احلياة
  .التجارة وكل شيء, التعامل, والعبادة, واحلب

  
  ماذا تقول عن الشبهات حول القتال؟

  
صة من جديد لكي أحتدث مبا أؤمن به من مبادئ إسالمية تتعلق باملواجهات واملعارك والقتال ضد سأستغل هذه الفر

أعداءنا وألبني للناس احلقائق اهولة لديهم حول عملياتنا النظيفة يف كل أحناء العامل وتلك اليت تنسب لنا وحبسن نية ولكنها 
وأثناء متابعيت ألخبار  ,م يف اجلزائر2007الشهر الرابع من سنة  وأتذكر ما جرى يف, كل البعد عن جنا اجلهاديبعيدة 

فقد جتددت االشتباكات بني الشباب والسلطة احلاكمة , املسلمني وااهدين كانت املعلومات الواردة من اجلزائر تقلقنا كثريا
وحنن مع التريث خبصوص , املعاركوأظن أنه ينبغي أن نبني موقفنا حول تلك , وتوسع االنفجارات يف تلك املدن اإلسالمية

لقد جربت اجلماعات اإلسالمية , أي إقتتال يف  الدول االسالمية وال معىن الستمرار القتال يف أي دولة من الدول اإلسالمية
ن إننا ال نقول بأ, ولألسف الشديد يبدو أن الشباب يف اجلزائر مل يستفيدوا من جتربة املصريني, املصرية هذا املسار وفشلت

بل نقول بأن تكفريهم بالعيان وتكفري اجليش والشرطة ومن تعامل مع , نظمة يف املنطقة اإلسالمية حمرمة باجلملةقتال بعض األ
ألن ذلك خيرج أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم كلها , السطلة دون الرجوع إىل العلماء لالستفتاء يف ذلك أمر ال جيوز شرعا

ومن مل حيكم (هو أن مسألة تكفري احلكام فيه اختالف كما ذكرت عندما حتدثت عن آيات  وما نقوله, من الدين اإلسالمي
وقد ذهبت مذهب بعض الصحابة أنه الكفر األصغر وهو الكفر دون الكفر ملن مل حيكم بالكتاب ولكنه ليس , )مبا أنزل اهللا
كما أنه ال جيب , لصيام وما إىل ذلككمن جحد الصالة والزكاة وا, أما من جحد فحكمه الكفر بال شك, جاحدا بذلك

فتستباح دماء الناس مبربرات شرعية , ربط كفر هؤالء إذا تبني كفرهم لدى الشباب بقتال شعب مسلم حبجة أن احلاكم كافر
, كان على أمراء اجلماعة اجلزائرية أن يستفيدوا من مراجعات مجاعة اجلهاد يف مصر وكذلك اجلماعة اإلسالمية, غري واضحة

ن مفيت اجلماعات اجلهادية وهو األخ السيد إمام املعروف بالشيخ دكتور فضل وهو أول أمري جلماعة اجلهاد قبل أمين فإ
الظواهري قد كتب الكثري عن هذه املواضيع وشرح بالتفصيل حول احلكام والتكفري وأوضح أن الكثري من ااهدين الذين 

وهو من عارض أمين الظواهري يف التسعينات يف بيشاور حول , هموا مرادهيستدلون بكتبه يف تكفري الناس وقتاهلم مل يف
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إنه نفس الشخص الذي حرض , التفجريات يف البالد اإلسالمية وأدى ذلك إىل تركه للجماعة والنفراد بالتأليف والطب
فالشباب يقرأون كتبه , باخلطأالشباب على محل السالح وهو اليوم يقول بأنه مل يقصد ما يفعله الشباب وقد فهم الناس مراده 

مث تكون الكارثة فيسارعون إىل تطبيق , مثل العمدة واجلامع الشريف مث يتخيلون أن الرجل تكلم عن فالن وعالن من احلكام
جيب على اإلخوة يف اجلزائر ومجيع الشباب , العلوم النظرية على الواقع فتهراق دماء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بسهولة

ن يرفعون السالح يف الدول اإلسالمية إىل مراجعة أنفسهم والتريث حىت تتهيأ نفوس الشعوب اإلسالمية جيدا للخروج الذي
واألمر الثاين , على احلكام الظلمة بكل قوة ودون اإلضرار ملصاحل األمة باشعال حرب طويلة املدى ال يعرف رأسها من عقبها

سلمني يف زمننا إن الشيخ يوسف القرضاوي وهو أحد أئمة امل, احد فالدين واسععدم أخذ الدين من جانب واحد وبالرأي الو
وال جيوز إذا دعانا اهللا ألمر أن يكون , ن للشباب عدم جدوى رفع السالح على وجوه املسلمنيقد بيو, رغم كل من يعارضه

إن من , !يف األسواق واملدارس واجلامعاتأين هؤالء الطواغيت؟ هل هم , لنا اخلرية بسبب عزة اإلمث وحبجة مقاتلة الطواغيت
فكل واحد , )وكلهم ءاتيه يوما القيادمة فردا(, يقتل هم من عوام املسلمني وسوف يسأل كل واحد عما يفعل فردا فردا

والشجاع هو من يتراجع عن أخطاءه , سيحاسب بأفعاله وليس مبا فهمه من شيخه أو مبا فهمه عندما قرأ الكتاب الفالين
وحىت أمري مجاعة الدعوة والقتال األخ حطاب رغم اختالفنا معه , نفسه وليس بيينا رسول وال معصوم وال مالئكة وحياسب

وحنن معه يف , يف مسألة سفك دماء املسلمني يف التسعينات وبداية األلفية إال أنه تراجع عن ذلك وسلم نفسه للسلطات
يف مسألة تسليم نفسه للمجرمني والظاملني فهم األسباب الرئيسية اليت  التراجع عن رفع السالح ضد املسلمني ولكننا نعارضه
بل يلجأ إىل اهللا بالتوبة وحياسب نفسه وليعلم أنه من اجتهد فأخطأ فله , أدت إىل رفع السالح فال ينبغي أن يسلم نفسه هلم

صحيح , يسلم نفسه هلؤالء احلكامفال ينبغي ألي أخ أن , ومل يكن القتال أمر شخصي بل كان من منطلق ديين عقدي, أجر
أننا ال نكفر أحدا منهم عيانا إال بالرباهني املبينة إال أننا نعارضهم وال جنيز ما يفعلونه وال نريد هلم البقاء يف السطلة وحنن 

لتخديرية متأكدون أم يلعبون بدين اهللا وال يريدون لألمة اإلسالمية أي خري فهم أذناب الكفار وأتباعهم يف خمططام ا
ولكن إذا كان اهللا أمر نبيه أن يتحاور مع املشركني وجيلس معهم ملناقشة أوضاع السلم إن أرادوا ذلك فيكف حبكام , لألمة

مادام األمر فيه خالف شرعي جيب أن ال يسفك الدماء بل , أو مرتدين أوغري ذلك, خنتلف يف كوم شرعيني أو غري ذلك
يا أيها الذين (واهللا يقول يف كتابه ,  للناس أخطاء هؤالء احلكام وجنيش العلماء ضدهمالتحاور ومواجهتهم بالفكر ويبني

ما الغرض , والسؤال املطروح لإلخوة, )آمنوا إذا ضربتم يف األرض فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا
ب أنه من أجل الدين فال ينبغي أن يقتل املسلمون بسبب فإذا كان اجلوا, من القتال يف بالد اإلسالمية؟ أليس من أجل الدين؟

مادام حكام اجلزائر قد نادوا باملصاحلة واجللوس والتفاهم بعيدا عن التفجريات , الشبهات ألن ذلك يعارض الدين اإلسالمي
رف سيعترف وما دام كل ط, العشوائية واالعتقاالت والتعذيب يف السجون اليت تطول مسلمني قبل الكفار يف اجلزائر

إن اجلهاد فريضة , لذا جيب على الشباب أن يلبوا النداء واجللوس والتفاهم وال يكتفون بالتهم جزافة وسوء النية, بأخطاءه
فباملال والسالح والتأييد من قبل املسلمني تبدأ مسرية , شرعية ولكنها مربوطة بفقه االستطاعة الذي جيهله الكثري من الناس

ويكون يف سبيل اهللا ويف قتال من عاد املسلمني وأراد , جود أي شبهة شرعية فيمن ستوجه السالح حنوهكذلك عدم و, اجلهاد
أما ما حيصل يف بالد املسلمني فال مربر ال من قبل احلكام بالتصعيد ضد الشباب وال من قبل الشباب بوصف كل , استئصاهلم

راجعت أشد اجلماعات يف مصر عن هذا املسار فهل يسمع إخواننا لقد ت, اجليش أم كفار ووثنيون من أجل تربير التفجريات
وإن جنحوا للسلم (, !أال ترون أنه مل يرفع السالح يف وجه أحد, ضعوا أيديكم مع الشيخ بلحاج, يف اجلزائر هذا النداء؟

تكفره وغريك ال يكفره  هذه اآليات نزلت يف كفار أصليني فيكف إذا ناداك أخاك املسلم الذين, )فجنح هلا وتوكل على اهللا



                                                                                             War Against Islamالحرب على اإلسالم
541  

 

 War against Islam                                    541الحرب على اإلسالم                                                    
 

فهو أجدر أن جتلس معه تلبية للنداء املصاحلة من أجل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وإيقاف مسلسل الدماء يف بالدنا 
كنت من األوائل الذين عارضوا رفع ااهدين يف بالد احلرمني السالح ضد السلطة وكانت تلك العمليات السبب , اإلسالمية

ومل يكن الشيخ أسامة حفظه اهللا حسب معرفيت مبنهجه , فلم يكن هناك داع لذلك, ء بكتابة هذه املذكراتالرئيسي يف البد
فرمبا إنكاره , فمن يريد أن ينكر منكرا جيب أوال أن يعرف عواقبه, وانتهى األمور إىل أسوء مما كنا نتوقعه, هو من أمر بذلك

بسبب استغالهلم ما يسمى احلرب على اإلرهاب وشوهوا مجيع الناس يف لقد تنامى صوت العلمانيني , يؤدي  إىل منكر أكرب
, "من رأى منكم منكرا فليغريه بيده"أما الذين يتحركون من منطلق احلديث الشريف , بالد احلرمني جماهدين وغري جماهدين
, "من رأى منكم منكرا فليقتل فاعله"فلم يقل , فراجعوا الدين وافهموا مراد اهللا ورسوله, أقول هلؤالء أن معىن بيده ليس بقتله
ولو شاء لذهب بكل عاص من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم بلمح البصر ولكن , استيقظوا واعلموا أن اهللا أغري منكم

أين القاعدة ونشاطها العسكري اليوم يف بالد , وليسأل الشباب أنفسهم هذا السؤال, )وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصربون(
وكان ينبغي هلا عدم رفع السالح , لقد انتهت كل النشاطات بسبب إجهاض الدولة هلا قبل مرحلة املواجهات, ؟احلرمني

  .بسبب عدم اجلاهزية للمرحلة كما جيب
إن أول إشكالية يف بعض اجلماعات اجلهادية هي مسألة إشتباه الوالء والرباء يف اإلسالم وعـدم معرفـة مقاصـد    

من هو العدو؟ ومن نقاتل؟ هل نقاتل كفار أصـليني دون  , همهم هلذه القضية عدة أسئلة منهاالشريعة منها وينبع من سوء ف
هناك مسائل متشابكة , مربر؟ هل نقاتلهم رد القتال؟ هل نقاتل من واالهم من حكامنا دون النظر إىل األسباب؟ وهلم جر

أما أصحاب الفتنـة والـذين يف   , صات علماءنا األعالمومتشاة فال ينبغي يف األحكام أن نتبع املتشاات ألن ذلك من ختص
سأحاول يف هذه الصفحات التحدث عن قناعيت مبسألة الوالء والـرباء  , قلوم مرض هم من يتفنون يف التعامل مع املشتبهات

  .يف ديين حسب فهمي لكتاب اهللا وحكمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
  

  ما هو مستقبل املنطقة؟
  

ال خيفى على أحد أن أمريكا قد رمست مستقبال للمنطقة } يف السموات واألرض الغيب إال اهللاقل ال يعلم من {
وكلها من خمططات الصهيونية ومدروسة دراسات مستقبلية واسعة وقد جلأوا , وهناك مشروع يسمى بالشرق االوسط الكبري

سيح عليه السالم وهناك حلف صهيوين عسكري بني إىل النبؤات اليت يف كتبنا حيث ظهور اإلمام األعظم املهدي املنتظر وامل
جتار النفط وجتار السالح وبني الصليبيني اجلدد يف أمريكا املعروفون باسم الصهاينة املسحيني وهم يؤمنون بأن عليهم جري 

الذي سيوحد  ويف هذا قد ساعدونا فنحن ننتظر بشوق ظهور اإلمام املهدي, اليهود إىل فلسطني من أجل متهيد نزول املسيح
املسلمني شيعة وسنة ضد هؤالء احملافظني اجلدد واليهود املغتصبني ألراضينا واهللا قد بشرنا بأن بعد جتميعهم يف فلسطني سريدنا 

فليخططوا كما شاءوا فاهللا يرى مكرهم وهم عاجزون إن شاء , إليها ردا مجيال إذا فهم ينفقون أمواهلم من أجلنا إن شاء اهللا
ويكون , }وميكرون وميكر اهللا واهللا خري املاكرين{, ملؤشرات املستقبلية تقول بأن اإلسالم هو القادم إن شاء اهللاكل ا, اهللا

وأما , وقد بدأنا نسمع أم يريدون الفرار من املستنقع العراقي, وسوف تزداد قوة املقاومة, للمجاهدين يدا طويال يف تفشيلها
وعندما , وهذا استرتاف حقيقي واحلمدهللا, مليار دوالر شهريا لتمويل احلرب 6نفق اخلسائر فحدث وال حرج إن أمريكا ت

سيخرج هؤالء الكفار من ديارنا فلينصفنا كتاب التاريخ وليقولوا احلقيقة بأننا أخرجناهم من أفغانستان والصومال والعراق 
تعامل مع الشباب بالسلبيات مثل دول اخلليج اليت  وأن ال ت, ونصيحيت للدول اليت تأوي األمريكان أن تفكر للمستقبل, وغريها
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وتدرب جيوشها ملواجهة ااهدين , تتقرب للعدو الصهيوين يوميا وتسكت وال حترك ساكنا خبصوص احتالل القدس الشريف
قبل فعندما يهاجم الشباب من , وما نراه من مطارادات يف تلك الدول أمر غري مرغوب فيه, بدال أن يواجهوا بين صهيون

فليحذر هذه , خصوصا أن القوات األجنبية يف اجلزيرة العربية أهداف مشروعا لنا, األمن فسوف يثورون وتبدأ معارك حقيقية
فاألفضل هلم أن يتركوهم وشأم وحياورهم , األنظمة من استفزار الشباب الذين حيملون الفكر اجلهادي ومل يؤذوا أحدا

ااهدون يف أفغانستان من تنظيم أنفسهم ومواصلة القتال املطول املسترتف للكفار  جنح لقد, أمره واهللا غالب على, باحلسىن
والشيخ أسامة خبري ويواصل اجلهاد يف أفغانستان وحنن , ويف العراق تتواصل املعارك وااهدون يبلون بالء حسنا, االمريكان

والكفار يظنون أم ميتكلون مستبقل الشعوب , م بدينهمونسأل اهللا أن ينصرهم ويصربه, يف الصومال خبري ننتظر خري اهللا
وقد خططت أمريكا الكافرة بشأن , ولكن حنن نعلم أن اهللا وحده هو الذي يعلم ما سيحدث يف املستبقل القريب والبعيد

ة وقد وخططت أا ستدخل أفغانستان وتبيد الناس وتقضى على أمراء اإلمارة االسالمية والشيخ أسام, الصومال وفشلت
واليوم خططوا لدخول العراق وخلع صدام حسني وجتري األمور بكل بساطة وظنوا أم , فشلت واحلمدهللا على ذلك

فخلعوا صدام مث , ولكن قد قد فشلوا فنحن ال يهمنا وجود هؤالء احلكام يف السلطة ألم من صناعتهم, سيستقبلون بالزهور
وااهد الواحد يقتل بسيارته مثاين إىل عشرة يف , خخة اليت حتصدهم شر حصدفشلوا بعد ذلك فقد استقبلوا بالسيارة املف

إننا يف اختبار , وسيصمد أسود غزة األبطال ويكونوا ملهم باملرصاد إن شاء اهللا, مث دخلوا غزة وأفسدوا فيها, العملية الواحدة
, فالصرب الصرب يا شباب إمنا النصر صرب ساعة }ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين{, حقيقي من رب العاملني

وندين يف نفس الوقت كل من , إننا قادمون إن شاء اهللا, إما النصر وإما الشهادة, أما حنن فمستقبلنا مرسوم لدى رب العاملني
  . إننا نتربأ من تلك األفعال, مسلمني كانوا أو نصارى يف العراق وغريها باسم اجلهاد, يقتل املدنيني
  

  وحجة ذلك للقتال؟, ذا تفهم عن الوالء والرباءما
  

إن مسألة الوالء والرباء استخدمت كسالح من قبل السلفية اجلديدة أو ما يسمى باملرجئة اجلدد لكي يكفروا عموم 
وقد ذهب هؤالء عكس مذهب اإلمام أمحد فلم يكفر أعوام النـاس مـن   , الناس وعوام املسلمني الذين جيهلون مبادئ دينهم

وال خيفى على أن من بلغه أن السجود أو الطواف على القبور , بل كفر أعماهلم بسبب جهلهم, حاب القبور عينا جلهلهمأص
أما مـن يـدعي   , ألن ذلك إستهزاءا لدين اهللا, مث استمر يف عمله أنه يكفر دون عذر, حمرم وكفر وأعطي له األدلة الكاملة

السلفية اجلهادية وكفـروا  فهؤالء املرجئة قد كفروا وضللوا , يعم التكفري العاملاإلسالم وحده والتوحيد وحده فهو اليوم يتز
كما أن هذه املسألة واآليات اليت , فمن يبقى يف هذا الدين غريهم؟, عوام الناس من الصوفية وهم سواد املسلمني دون منازع

ملسلمني حبجة والء اهللا ورسوله وحكمه والرباءة من تتعلق ا هي ذخرة بعض إخواننا ااهدين الذين رفعوا السالح يف بالد ا
, واملسألة األوىل اليت سأطرحها هي حول حدود موالة الكفار األصـليني , احلكام والطواغيت ومن كان معهم من الشعوب

ـ , والسؤال املطروح هو, وسأركز على مسألة عدم ربط الوالء والرباء بالقتال يف بالدنا أو قتال الصوفية وغريها ل ملـواالة  ه
ال يشك واحد من املسلمني أن مـن عادنـا   , الكفار وعدمها هلا عالقة بقتال الكفار؟ وهل جيوز قتال الكفار مجلة وتفصيال؟

فمن عادنا بالفكر نعاديه باملثل , )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ماعتدى علكيم(, نعاديه وهذا واضح يف كتاب اهللا
جيب أن نواجهه باملثل وهو , ومن عادنا بيده فقاتلنا, مذكراته جيب أن نؤلف مذكرات يف معادته ومن عادنا يف, وهو بالفكر

فال نتجاوز احلدود مبحاولة وضع الكفار كلهم يف سـلة  , لذا جيب أن يفهم الشباب أن اهللا وضع لنا معاير أثناء قتالنا, القتال
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, فال يقتل الكافر رد كونه كـافرا , سب درجة العدواة والصداقةونتعامل معهم ح, إم من ملة واحدة يف اإلعتقاد, واحدة
ولو ال ذلك ملـا  , فلم تكن العقيدة الكفرية اليت يؤمنون ا سبب لقتاهلم يف يوم من األيام, بل ألفعاهلم احلربية املعادية لإلسالم

أو منعونا بالقوة من نشر دين , جونا من ديارنافقتاهلم يكون بسبب أم قاتلونا وعادونا وأخر, )ال إكراه يف الدين(نزلت آية 
فقد ينا مـن مـواالة هـؤالء يف    , )إمنا ينهاكم اهللا عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم(اهللا على األرض 

أن ايـة  لذا نـرى  , العقيدة وموالتهم تكون بنصرم والوقوف إىل جانبهم عند احلاجة فال ينبغي ذلك ألم أعداء حقيقيون
جيوز للكافر يف شـرع اهللا ولكـن    برهم الحظ يا أخي القارئ كيف أن, )ومن يتوهلم فأولئك هم الظاملون(اآلية ذكرت 

ولذا نرى أن اآليات اليت قبلها حتدثت عن , بشرط أن يكون ذلك الكافر ال يعادينا يف ديينا وال خيرجنا من ديارنا باحلرب طبعا
ومل خيرجوكم من دياركم أن تـربوهم وتقسـطوا   , نهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدينال ي(هذا الرأي الذي ذكرته 

بل اهللا عز وجل الذي هو إالهنا وجيب أن نلتزم بكل أوامره وال ينبغي أن , لست ممن دعا إىل بر الكفار الغري حربيني, )إليهم
معنـاه اإلحسـان   , فقد أمرنا اهللا أن نرب هؤالء الكفـار , لرب؟والسؤال املطروح ما معىن ا, نلعب بالدين كما ميلي لنا نفوسنا

وهـذا  , هذا الكالم يف القرآن وليس من كالمي, والرب قمة املودة, والتواضع والتعامل احلسن مع ذلك الكافر مادام ال يعادينا
, س بالعقيدة فهم ملة واحـدة الكالم اإلالهي ضد من يقول بأن الكفار كلهم يف سلة واحدة عندما يتعلق األمر بالتعامل ولي

فإن أصل وجودنا يف هذا الكون لعبـادة اهللا وحـده وكـذلك    , فهؤالء مل يفهموا مراد اهللا ومقاصد هذه اآليات الكرميات
أي أن نصنع املعـروف  ) وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا(وقد قال اهللا يف سورة احلجرات , للتعارف مع الذين ال يعبدونه

هو أن مواالة الكفار من قبل حكام بالد املسلمني , واجلواب لألسئلة السابقة. وليس فقط التعارف الشخصيببعضنا بالبعض 
بل نفرق بـني مـن   , وال ينبغي أن يوضع الكفار كلهم يف سلة واحدة أثناء إعالن القتال, أو عدمها ليست هلا عالقة بقتاهلم

  .اعتدى ومل يعتدي
هل كل من تعامل مع الكفار أو أبرهم وأظهـر  , خيصنا وخيص كل مسلم وجماهد اآلن يتبني لنا السؤال اآلخر الذي

ولكي أجيب على هذا السؤال جيب أن نتحدث كثريا عن مراد آيـات  , هل هو منهم؟, املودة اإلنسانية هلم من أبناء املسلمني
) يأيها الذين أمنـوا (قد بدأت السورة بآية ف, فمن يتدبر آيات سورة املمتحنة سريى العجائب يف الوالء والرباء, الوالء والرباء

مث ربط اهللا سبحانه وتعاىل الوالء العقدي املخرج من امللة بعـدة  , لكي ال يفهم بعضنا أن كل والء لكفار هو خروج من امللة
قة الثانيـة هـي   واحلقي, حقائق وهي إخفاء املودة هلم سرا أو إظهارها وهذا من النفاق األكرب وقد كفر املنافقون ذه احلقيقة

مشاركة هؤالء يف إيذاء املسلمني بإخراج الرسول من دياره ومعادته فمن شاركهم يف هذا يكون قد وضع نفسه مع هـؤالء  
ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يـوادون  (وقد واالهم عقديا وقد ينا من ذلك بل نقاتلهم حىت لو كانوا من أقربائنا 

يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا أباءكم وإخوانكم أوليـاء  (, )لو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو عشريممن حاد اهللا ورسوله و
وعاد , ال نوايل من أخفى املودة للكفار أو أعلنها, )ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون, إن استحبوا الكفر على اإلميان

أظهر املـودة للفكـار   أما من , ك ضد قانون رب العاملنيفكار ألن ذلاملسلمني صراحة وآذاهم أو شارك يف إيذاءهم نصرة لل
فمثل هؤالء هـم مـن   , وهو مطمئن بدينه وليس نفاقا وإخفاء للمودة العقدية ونصرة هلم ضد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

فس السورة اليت حـذرتنا مـن   املسلمني هلم مجيع حقوق اإلسالم وهذه املودة املعلنة الغري سرية قد ذكرت يف كتاب اهللا يف ن
مىت تكون هذه املودة عندما يكفـون  , )عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم مودة(املودة السرية فقد قال اهللا تعاىل 

وموضوع املودة مقدم على اإلعتداء أو , عن قتالنا وإيذاءنا عندئذ نكون رفقاء يف اإلنسانية وال أحد من العلماء يعارض ذلك
فقد ذكر اهللا لنا بعد أن حذرنا , رغم أننا نتربأ من عقيدم, هلم إذا مل يرفعوا السالح ضدنا أو حماولة إيذاءنا بشىت الوسائلقتا
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وقد بـني  , )ولتجدن أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى(, من موالة اليهود والنصرى مواالة عقديا معىن املودة
نة يف قصة إبراهيم عليه السالم وهي نفس اآليات اليت يستدل ا من يكفر كل مسلم يكن املودة أو الرب اهللا لنا يف سورة املمتح

فيمكن للمسلم أن جيمـع بـني   , وتغافلوا أن نفس اآلية تتحدث عن تلك احلدود, للكفار ولو كان ذلك لإلنسانية والتعامل
م وال يقبل بعبادة غري رب العاملني وبني كـون هـؤالء الكفـار    العدواة يف العقيدة حيث يتربأ من الكفار وعقائدهم وافعاهل

, واألصدقاء من البشر وجيب التعامل معهم وهذا ما بني لنا نيب اهللا إبراهيم وهو أسوة حسنة لكل مسلم حيـب اهللا ورسـوله  
ـ , )إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك(وهذا النيب هو نفسه من دعا إلبيه الكافر  ح أن الـوالء العقـدي   وهذا دليل واض

إن إبـراهيم  (فهو والده وجيب أن يربه يف اإلنسانية ورغم أن اهللا قد قال له , والعدواين ال يتدخل مع املودة اإلنسانية للكافر
وأكد أنه ال جيوز لالستغفار للمشركني بل جيوز الدعاء هلم باهلداية وقد فرق اهللا بني الوالء العقـدي العـدائي   , )ألواه حليم

فلم يؤذن نيب , ي يوجب القتال وبني التعامل اإلنساين الذي يوجب احملبة والتراحم والتعارف والتقارب بني األقارب واألممالذ
مل يؤذن بقتاهلم رد , بسبب عدم قتاهلم له, اهللا أن يقاتل من عادهم يف العقيدة وتربأ من أفعاهلم وأعلن العدواة العقدية ضدهم

يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن ( سبحانه وتعاىل يف آية أخرى عندما قال وقد بني اهللا, أم كفار
فيجب مجع كل هذه اآليات يف مكان واحد حىت نستطيع أن نعلم مراد اهللا من التربأ هل هـو  , )استحبوا الكفر على اإلميان

ملاذا سنقاتل أباءنا وهم مل يقاتلونـا؟ إن األمـر   , ر مث قتاهلم رد التربأتربأ عقدي مث يتبعه معامالت إنسانية أو تربأ مسلم لكاف
إن من حيسن قراءة سرية حممد صلى اهللا عليه وسلم يرى أنه مل يعادي أي كافر , واضح فالوالء والرباء شيئ والقتال شيء آخر

والدليل على ذلك , مع تربأه منه, سلم يف املدينةحمايدا سواء عاش ذلك الكافر يف دولته أو عاش يف دولة النيب صلى هللا عليه و
وقد ثبت يف السرية أن جريانه كانوا من , أن نيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم خري اهلدى كان لديه خادم يهودي غري مسلم
قل إىل درجة العداء وعندما فعلوا ذلك انت, اليهود املعادين له عقديا وليس حربيا فلم يرفعوا السالح ضده صلى هللا عليه وسلم

وثبث يف السرية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يستدين من جريانـه  , فتوقف عن برهم وقد قاتلهم بسبب أفعاهلم, العملي
واعلم أن هناك إشكالية أخرى فهناك من ظهر يف أيامنا واسـتند  . اليهود ويتعامل معهم متاما كما يتعامل املسلم بأخيه املسلم

وزعم أن اآليات األخرى اليت تدعو إىل السلم والتحاور والـدعوة  , يف كآية تدع إىل قتال الكفار مجلة وتفصيالإىل آية الس
فكل آية موجودة يف الكتاب باقية وثابتـة إىل قيـام   , وهذا ال جيوز يف كتاب اهللا, باحلكمة ودفع السيئة باحلسنة أا منسوخة

وكل آية نسـخت يف  , ويستدل ا حسب الظروف, لك أم مل نعلم لقصر علمناوهلا فوائدها سواء علمنا بذ, الساعة حلكمة
فكل آيات املصحف هي ثابتة وليست , )ما ننسخ من أية أو ننسها نأيت خبري منها أو مثلها(عهد النبوة قد استبدلت بأخرى 

قتال كل كافر ولو مل يكن حربيا أو كما يزعم بعضنا من أجل إثبات األراء اليت تدعو إىل مبعىن عدم نفعها يف زمننا منسوخة 
قـاتلوا الـذين ال   (فستجد من يقول لك بأن اهللا قد قال يف كتابه , وكل آية يف القرآن تستخدم يف املكان الالزم, معاديا لنا

جلزية يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من  الذين أتوا الكتاب حىت يعطوا ا
ويستدل هؤالء بأن هذه اآلية جاءت الستحالل قتل أي كافر بدم بارد وبدون أي سبب شـرعي  , )عن يد وهم صاغرون

وأقول هلؤالء الذين يلعبون باآليات وبدماء الناس بأن يفهموا , وظنوا أا قد نسخت كل آيات التعامل مع الكافر وهو حماربتنا
هم هذه اآلية وكذلك أصحابه الكرام الذين نقلوا لنا اإلسالم ومل نسمع من أحد منهم أنـه  القرآن ويتبعوا سنة نيب اهللا الذي ف

جيب معرفة أن كلمة قتال يف القرآن يعيين , وقبل أن أحتدث عن قتاهلم واملراد ذه اآلية, فسر هذه اآلية ذه املعىن اليت أوردا
وليست هذه , ت لصاحل الكفار من أهل الكتاب وبينت لنا درجة برهموأقول بأن اآلية جاء, إلقتاء الصفوف أثناء احملواجهات

, )وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا(فقد أوردها اهللا يف عدة آيات مثل ) قاتلوا(املرة األوىل اليت ذكرت كلمة 
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تخدم عندما يكون هناك مواجهة بـني  تس" قتال"فالذي يفهم القرآن يعلم جيدا أن كلمة , وليس هناك أي تنافض بني مجيعها
ومجيع كلمة السـلم  " ألقوا السالم"أو " صافحوا"أو " صاحلوا"فليس من املعقول أن تستخدم كلمة , فئتني أثناء معركة واقعة

و تصافحوا مع العد"ومل نسمع أي قائد حريب يقول جلنوده , !فهذا من اخليال, أثناء مواجهة أي جهة معادية يف ميادين القتال
بل العسكري احلقيقي يقـول جلنـوده   , هذا أمر جنوين ال يعرفه أي عسكري, "أو اضحكوا معهم أثناء املعركة, أثناء القتال

ولكـي  , ألا الكلمات املستخدمة أثناء املعارك واملواجهات" من يرم بأسهمه ويقاتلهم وأضمن له اجلنة", "قاتلوا واهللا معكم"
فالـدين  , التحليالت أقول له بأن مراد اآلية هي أن نقاتلهم أثناء املعركة وليس عكس ذلك ال أشتت عقل القارئ بالكثري من

  .قد بني لنا كما سبقت عالقتنا بالكفار خارج املعارك وأثناء احلرب
اعلم أخي العزير أن اآليات اليت سبقت آية السيف حتدثت عن , واآلن سأغوص يف الشرح لكي نربئ ذمتنا أمام اهللا

ني وذكرت نصر اهللا لرسوله وصحابته مث بعد ذلك أمرهم سبحانه بأن يطهروا املسجد احلرام من األوثان وعدم ترك معارك حن
واملقصود املسجد احلرام وليست مكة املكرمة كما فهم الكثري مـن  , أي مشرك ليقترب من املسجد بعد أن حررها اهللا منهم

وكان هناك رجال من قـريش مل  , الكافر املشرك ال يدخل مسجد احلرام واآلية بينت أن, املسلمني أن مكة ال يدخلها كافر
فاملراد يف اآلية من باب التـذكري أن ال  , وبعد عدة أشهر أعلنوا إسالمهم, يؤمنوا بعد فتح مكة وعاشوا فيها بآمان رسول اهللا

الم يف مكة فال ينبغي ألحد أن مينعه ولو أراد أي مشرك أن يعلن إسالمه أو يتعرف عن اإلس, يقترب هؤالء من املسجد احلرام
أولئك الذين خيططون لالستيالء عليها , "بإخرج املشركني من جزيرة العرب"من دخول البلد اآلمن ملعرفة حقيقة الدين واملراد 

احلـرام  وقد أمجع العلماء أن الكافر احلريب وغري حريب مينع من دخول  املسـجد  , وقتال أهلها والتمكن من مواردها الطبيعية
أقول بأن اهللا قد علم أن بعد فـتح  , وعودة للحديث عن آية السيف. ولكنهم اختلفوا يف حدود جزيرة العرب هذا واهللا أعلم

لذا بني هلم أن العدو املستقبلي بعد كفار , مكة وتوحيد جزيرة العرب سيتحرك الروم ومن معهم من أجل إستئصال هذا الدين
لذا اآلية تتحدث عن قتال هؤالء يف عقـر دارهـم   , وا يتربصون باملسلمني من بالد الشامقريش هم أهل الكتاب الذين كان

ويف اآلثار أن الروم كانوا جيهزون اجليوش لغزو املسلمني وهذا مـا أدى إىل جتهيـز   , ومواجهتهم لتفشيل خمططام العدواين
فخري وسيلة للدفاع هـو  , ادرة هو من باب الدفاعجيش أسامة قبل موت حممد صلى اهللا عليه وسلم لكي يفهمنا أن زمام املب

أراد الروم ومن معهم من قبائل العرب يف مشال اجلزيرة الغزو فبادرهم املسلمون إىل ديارهم ووضعوا هلم اخليارات إما , اهلجوم
دفـع الضـرائب    أن يسلموا وإما يتخلو عن خمططام لغزو املسلمني ويكون هلم اآلمان كأي مسلم يف الدولة اإلسالمية مع

فنقاتلـهم  , أو يرفضوا األمرين فيلجأ الطرفان إىل القتال وأثناء القتال أمرنا أن نفعل ما ذكرته اآلية, مقابل محايتهم من األعداء
وميكن للبعض أن يقول بأن , فلسنا نقاتلهم دون أي سبب, إىل أن يقبلوا باهلزمية وإعطاء اجلزية وإذا قبلوا ذلك يتوقف القتال

لقتال معهم هو من أجل إدخاهلم يف اإلسالم بالقوة كما فهم بعض الناس من حديث املصطفى صلى اهللا عليه وسـلم  هدف ا
فإن فعلوا ذلك عصموا مىن دمـاءهم  , وأن حممد رسول اهللا, أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا"حيث قال 
يف حملها فاملراد أثناء املعركة واملواجهة جيب أن نقاتل من يقاتلنا بعـد أن  " لقتا"وهؤالء من جديد مل يرتلوا كلمة , "وأمواهلم

ندعوهم إىل شهادة اإلسالم ورفضهم ذلك وإعالم احلرب علينا فيجب مقاتلتهم ولن يعصم أمواهلم ودماءهم أثناء القتـال  
وعدم مقاتلة من يقوهلا وإن قتل زميلك يف املعركة  عندئذ جيب على املسلم الكف" ال إله إال اهللا"واملعركة إال إذا تلفظوا كلمة 

إذن احلديث خمصص للمعركة والقتـال إىل أن يهزمـوا   , أو أوشك على قتلك قبل تلفظها كما ورد يف قصة أسامة بن زيد
فال إكـراه   ,ألن آية اجلزية ختربنا بأن نكف عن القتال إذا رضوا باجلزية, ويقبلوا باإلسالم كحكم هلم وليس كدين إذا أرادوا

والسؤال املطروح هو كيف جنمع بني اآلية اليت تأمرنا بقتال أهل الكتـاب  , وليس هناك تنافض بني الكتاب والسنة, يف الدين
, قاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا؟ أن ُي مرأثناء املعارك حىت يعطوا اجلزية وهم صاغرون وبني حديث رسول الذي أُ
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أوال هناك روايات كثرية حول هذا احلديث وهذا فضل اهللا على عباده ففي صحيح مسلم عـن ابـن   , األمر بسيط جدا جدا
فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا , إنك تأيت قوما من أهل الكتاب"وذكر معاذ أن الرسول قال له , عباس عن معاذ بن جبل

ال الكفار إال بعد تعليمهم الدين حيث التوحيد والصالة والزكـاة  وهذا الشاهد أنه مل يأمره ببدأ املعركة وقت" وأين رسول اهللا
, بعـد إسـالمهم   وهـذا , "فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم"ويف نفس احلديث حذره رسول اهللا من أخذ أمواهلم 

ب لإلسالم قبل القتل واحلديث مشهور والشاهد أن يف كل الرويات حيث النيب صلى اهللا عليه وسلم معاذ إىل دعوة أهل الكتا
وكذلك حديث معاذ يفصالن أن مسألة اختاذ قرار قتال الكفار من أجل إدخـاهلم يف  " أمرت"فحديث , ألن ذلك ليس مراده

كما جيـب  , وهو من يقرر ذلك, بل جيب أن يكون لنا دولة وأمري, الدين وهو جهاد الطلب ليست متروكة آلحاد من الناس
وآيـة  , وليس جمرد رؤية كافر يف الشارع مث قتله دون أي سـبب , قتال كما يينت السنة النبويةأن ندعوهم إىل الدين قبل ال

ب وهذا يعين أن ال جيوز آلحاد من املسلمني تقرير أن الكافر الفالين جي, سيف كما مساها بعض علماءنا أمسيها أيضا آية اجلزية
ومتروكة لإلمـام   ةملسألة مجاعيوهذه ا, ين ذلك وجود إمام أو أمريألن اجلزية خمصصة للدولة ويع, أن يدفع اجلزية وإال سأقتله

, والذي يقرأ السرية سيعلم أن هذا احلدث استخدمه عمر رضي اهللا عنه كدليل ضد أبو بكر رضـي اهللا عنـه  , أو أمري الدولة
أبوبكر رضـي اهللا عنـه أن   وقد فهمه , وكان حجة عمر أن هؤالء يشهدون أن ال إله إال اهللا, الذي عزم على قتل أهل الردة

فقد , وهذا دليل أن قتال الناس أحيانا ال يكون مربوطا ذه الكلمة, املسئلة ليست تلفظها فقط بل اتباع ضوابط هذه الكلمة
ويف حـديث جـابر أن   , قاهلا أهل الردة وقاتلهم خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم مرتدون وليسوا كفارا أصليني

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا فإذا قالوا ال إله إال اهللا عصـموا مـىن   "ى اهللا عليه وسلم قال الرسول صل
وقد مجع النيب بـني احلـديث   , )إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر(دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا مث قرأ 

وبينت أن أباكر رضي اهللا عنه قاتل الناس وهم يشهدون أن ال إلـه إال اهللا  , ختياره دينهواآليات اليت تبني أن اإلنسان حر يف ا
إذن حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين أنه أمر بقتال الناس أثناء املواجهة والقتال املباشـر ولـن   , ومل يكونوا أهل كتاب

وكان النيب ال يغيري على قرى يرفع فيهـا  , ءهم وأمواهلميوقفه عن ذلك إال إذا تشهدوا بكلمة الشهادة لكي تعصم منهم دما
أما آية السيف فقد جاءت لتؤكد لنا عدم التفريط يف دماء الناس وهي ال تعطى احلق يف استباحة . اآلذان إكراما لال إله إال اهللا

ارك وأثناء املواجهات يف امليادين وليس دماءهم إال يف املواجهات احلربية وقد ذكرنا أن اهللا قد انا عن قتاهلم إال يف ساحة املع
مل يأمر اهللا بذلك يف أي آية من القرآن الكرمي والرسول هو الذي فهم هذه اآلية أكثر , قتاهلم أينما وجودوا وهم غري مقاتلني

الرسول صلى اهللا وهذه اآلية توافق حديث , فلماذا مل يقاتلهم رد كوم كفارا؟, منا وقد عاش مع اليهود الكفار يف املدينة
ألن اهللا ذكر أيضا يف موضع , "ليس األمر شخصيا"كما يقال , فاملقصود واملراد يف اآلية ليس األفراد واألشخاص, عليه وسلم

ولو كان مـن  , ال إله إال هو, بل املراد يف احلديث هو إخضاع األرض حلكم اهللا, )ال إكراه يف الدين(آخر من الكتاب أنه 
فنرى , فهي عملية استراتيجية مدروسة, والتأكد أن الكفار لن يتجرأو على غزونا أبدا, دون بكلمة التوحيديعيش فيها ال يشه

أنه إذا أرسل األمراء للحرب أمرهم بأن يـدعو النـاس إىل كلمـة    , يف السنن ومن أفعال الرسول وهو أفهم الناس ذه اآلية
يعين أن األمر خمصص باإلمام وبـويل  " أمرت"فكلمة , "أمرت أن أقاتل" وإذا نظرنا إىل احلديث السابق نرى أنه قال, التوحيد

وأثناء , هلا معاين كثرية ومنها احلرب الشامل وجهاد الطلب" أقاتل"أما كلمة , أمر املسلمني وليس آلحاد الناس أن يقرر ذلك
فكلمة قتال يف احلديث شامل ويعـين   ,وأظن أن األمر واضح, ذلك يطالب العدو بأن يقبل اإلسالم قبل بدأ املعركة والقتال

فاحملبوب لدى اهللا ورسوله هو عـدم التقـاء   , ويف احلرب مراحل عدة قبل إلتقاء السيوف, "أمرت أن أحارب الناس"احلرب 
, السيوف بل قبول العدو باإلسالم أو دفع اجلزية ويعصم منهم الدماء واألموال وخيضع األرض ومن فيها حلكم اهللا دون قتال

قـاتلوا  (رفضوا كال األمرين ورفعوا السالح بدال من احلوار يأيت اخليار الثالث وهو القتاء السيوف وأثناء ذلك منتثل بآية  وإذا
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فلم يفسـر  , )فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب(كما امتثلنا باآلية اليت يف سورة حممد , ...اخل, )الذين ال يؤمنون باهللا
مل يستبح اهللا ورسوله , أن مراد هذه اآلية هو ضرب رقبة أي كافر أينما وجد ويف أي وضعية كانأي عامل من علماء اإلسالم 

, رقام أثناء اللقاء والقتال واملواجهة يف املعارك بوجود إمام أو أمري الدولـة بل أمجعوا أن املراد هو ضرب , دماء الناس سدى
أما من مل يتلفظ به ومل يقتل يف املعركة فسـوف  , يتلفظ ا ألنه موحد وأثناء القتال يترك من, وهذا أمر ال خيتلف فيه اثنان
فبعد قتاهلم خنضع األرض حلكم اهللا سواء تشهدوا بكلمة التوحيد أم مل يتشهدوا ا ويأمرون على , خيضع للخيارات األخرى

, فإما مؤمنون أو كـافرون , بني الناس فيبقى خيار ال إله إال اهللا, دفع اجلزية دون إجبارهم على الدخول يف الدين اإلسالمي
ولو فهم أن مراد اآلية قتل كل كافر لقتلهم وهم يف , ونرى يف السرية أن خالد ابن الوليد قد عفى عن أسرى الفرس وتركهم

لـذا قـد أمـر اهللا رسـوله     , إذن مراد اآلية هو إخضاع األرض حلكم اهللا سواء بقبول كلمة التوحيد أو دفع اجلزية, األسر
من ", وكما يقال, ملؤمنون يف اآلية اليت قبلها بأن ال يتهاونوا مع املشركني وال يتركوا هلم اال للسيطرة على أرض احلرمنيوا

ففيها حكمة عظيمة وهي أن يسيطر املسلمون على األرض و إاء حكم املشـركني يف  , "يسيطر على األرض يفرض قوانينه
وبعد ذلك يتفرغ الدولة اإلسالمية يف نشر اإلسـالم  , )املسجد احلرام بعد عامهم هذاإمنا املشركون جنس فال يقربوا (مكة 

ويكون اجلهاد بأمر من الدولة , للذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر عن طريق السيطرة على األرض وليس على عقيدة الفرد
ليس األمر متروك آلحاد املسلمني بأن يقرر غزو تلـك  و, اإلسالمية فهي اليت ترى املصاحل يف غزو األرض الفالنية أو عدمها

هذا و, )قاتلوا الذين ال يؤمنون(فاهللا قد أمرنا بصيغة اجلمع ويعين الشوكة والدولة حيث قال , األرض أو غريها لنشر اإلسالم
ـ , حيتاج هذا األمر إىل فقه اإلستطاعةو, يف جهاد الطلب ووجود اإلمام دم وجـود الدولـة   أما يف حالة عدم نشر الدين بع

فقاتـل يف سـبيل اهللا ال تكلـف إال    (, اإلسالمية املوحدة وبقي األمر يف الدفاع عن النفس فاملسلم ميكنه أن يقاتل وحده
املراد إذن يف اآلية اليت نشرحها هـو نشـر الـدين    , أو مع أي مجاعة مسلمة تدافع عن أعراض ومصاحل املسلمني, )نفسك

فال , مية بصفة رمسية وهي مل تعد موجودة اليوم بشكلها املوحد ومبؤسساا الشرعية والقانونيةويشترك يف ذلك الدولة اإلسال
, جمال إذن لغزو األراضي حبجة نشر الدين دون إكتمال الشروط املذكورة حىت ال تكون هناك جتاوزات أثناء الغزو الفـردي 

ما حتدث عن املهدي عليه والسالم والتمكني وغـزو رومـا   وهذا ما خيربنا به الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث عند
فالدولة اإلسالمية الشاملة بأمريها , وكل ذلك سيتم يف جو مجاعي ويكون للمسلمني دولة موحدة وأمري واحد, وقتل الدجال

آلية فهو لن يطيـق  وليس للفرد أي دخل ذه ا, الواحد هي اليت متلك الصالحية يف قرار احلرب أو السلم أثناء فترة التمكني
واملـراد يف اآليـة أيضـا    , ولن يعرف مصاحل ومفاسد املسلمني وهو يتحرك مبفرده, غزو الناس وحده من أجل ال إله إال اهللا
إن آيـة  ). وأن األرض هللا يورثها من يشاء(, هللا المية وأمريها على األرض ألن األرضسيطرة جيوش اإلسالم والدولة اإلس

حيث ال جتد , فيها إعجاز عظيم ومعجزة أخرى أن هذا القرآن مل يؤلفه حممد صلى اهللا عليه وسلم) نونقاتلوا الذين ال يؤم(
كتاب مقدس من اهللا سواء كان اإلجنيل أو التوراة أو الزبور إال ويدع املؤمنني إىل توىل أمر األرض وعدم تركهـا للـذين ال   

الدفاع عن النفس ميكن للفرد أو اجلماعة أن تضرب العدو احملارب أينما وال أريد أن خيتلط املفاهيم ففي وضعية , يؤمنون باهللا
وليس من باب نشر اإلسالم بل من باب الدفاع عن النفس ويف األمرين خالف كـبري كمـا   , وجد ويف عقر داره إن أمكن

ء والرباء فقط دون شـروط  فيجب على اجلميع أن ال يربطوا القتال مبفهوم الوال, ومبا أننا نتحدث عن الوالء والرباء, ذكرت
فلقد رأينا فيما مضى أنه من املمكن أن يعيش عقيدتان يف مكـان واحـد دون أي   , او إعالن اإلمام للحرب, اإلعتداء علينا

أو جهاد الطلب من أجل االستيالء علـى األرض  , أما القتال فله أسبابه ومنها الدفاع عن النفس عندما حيتل بالدنا, مشكلة
وأسـأل الـذين   . ويكون ذلك بتحرك مجاعي مدروس وبإمارة خلفية املسلمني وهذا غري متـوفر اآلن , قولوليس على الع
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يتخصصون يف آيات القتال ويتخذون من القتال دينا فقط ويتجاهلون اإلسالم الواسع كالدعوة واحملبة واملوعظة احلسنة والرفق 
ال شـك أن  , )فاصفح عنهم وقل سالم(, اآليات الكرميات أينهم من هذه, والعطف وأخذ بالعرف ودعودة الناس باحلسىن

  .اآليات اليت تدعونا إىل التعامل مع غري املسلمني باحلسىن إن مل يكونوا معتدين علينا هي أكثر يف كتاب اهللا من غريها
يستدل ا  ومبا أننا خنوض يف مسألة الشبهات يف القتال واجلهاد يف سبيل اهللا سأنتقل اآلن للحديث حول آية أخرى

ولست أنفي والء احلكام للكفار أو عدم ذلك فهذا أمر غـييب  , حبجة والءهم للكفار, يف قتال حكام بالد املسلمني وأتباعهم
فال ينبغي أن جيمع األمـرين حبـال مـن    , وإمنا أريد أن أفرق بني والء الكفار وبني قتال من واالهم من حكامنا, يعلمه اهللا

حدة إذا شاركوا الكفار يف احلرب مباشرة عندئذ نواجه هؤالء دفاعا عن أنفسـنا سـواء كفرنـاهم    األحوال إال يف حالة وا
أحتدث عن هذه املسئلة احلساسة ألن هناك من يقاتل يف و, ينبغي أن خنلط بني املسائلفال , بوالءهم أم مل نكفرهم ونترس م

وهناك آخرون يفعلون ذلـك  , اكمية وقد شرحت هذا سابقاويرفع السالح فيها حبجة أم مرتدون بسبب احل, بالد املسلمني
وكال الطرفان يف خطأ ألما ربطا أحكام الكفـر  , وسأشرح هذه القضية حاال, حبجة أن حكامها وجنودهم موالون للكفار

أمر الـوالء ال  وأمر الكفر و, دون النظر يف مصاحل ومفاسد املسلمني الذين يعيشون حتت رمحة هؤالء احلكام, والوالء بالقتال
ينبغي أن يربط باجلهاد والقتال رد أن بعضنا مقتنع أن احلاكم الفالين قد واىل الكفار مواالة عقديا وقد شرحت معىن ذلـك  
بأن ينصر الكافرين يف حرم ضد املسلمني ويقف معهم ويزودهم باملؤن واملعلومات عن ااهدين والوقوف مع الكفار ضـد  

وكمـا  , ينبغي أن نربط ذلك الوالء برفع السالح والقتال يف بالد املسلمني  ألن اجلهاد له شروطه وطرقه فال, املسلمني علنا
شرحت سابقا فإن ذكر الوالء يف مجيع اآليات تدعنا إال التوازن فيجب أن نتربأ من عبادام ومعادات أفعاهلم دون التعـرض  

إذن موضوع القتال لـيس مربوطـا   , مقاتلة من رفع السالح منهم ضدنا مثعلينا التربأ منهم , هلم مادموا قد كفوا أيدهم عنا
 57إىل  51إنين أحتدث عن اآليات العظيمات يف سورة املائدة بـدًء مـن   ,  بالوالء إال إذا اعتدى علينا األعداء مهما كانوا

ء بعضهم أولياء بعض ومن يتـوهلم  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصرى أوليا: (حيث يقول اهللا سبحانه وتعاىل
إن هذه اآلية وما تبعها من آيات كرميات ليست دليل يف أي حـال مـن   , )منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني

إا تتحدث , األحوال لرفع السالح ونشر التفجريات يف بالدنا اإلسالمية اليت مل تقع حتت اإلحتالل الغريب الفكري والسياسي
دون إعطاء املربر ألي طرف لرفع السالح على من واالهم إال بالشروط املـذكورة  , والء املنافقني للكافرين بصفة خاصة عن
وإذا افترضنا أن اآلية ختص مسلمني ألا بدأت بيا آيها الذين آمنوا فيجب أن يصنفوا أم من املنافقني حسـب مـا   , سابقا

مع بقاءهم مسلمني يف الظاهر وكانوا يصلون خلـف  , )فترى الذين يف قلوم مرض(ة صنفهم اهللا عندما قال يف اآلية التالي
ومل يرفع السالح ضد هؤالء الذين والوا الكافر علنا وساندوهم دون املشـاركة يف احلـرب   , النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم

فقدم املصاحل , سلمني وعددهم أكثر من املنافقنيوكل هذا حفاظا على سالمة وأمن املدينة املنورة ألن الغلبة للم, جبنا وخوفا
أما إذا جتاوزت والء املنافقني للكفار إىل مشاركتهم يف احلرب كما فعـل  , الن الفتنة أشد من القتل, الكربى لشعبه يف املدينة

لـوالء وهـذا ال   إا آية ا, بعض اليهود يف غزوة اخلندق عندئذ يقاتلون بسبب مشاركتهم يف احلرب مباشرة ولو بالتخطيط
ولدينا دليل آخر , ينكره أحد ولكنها ليست آية تدل على قتال املنافقني املوالني للكفار أو احلكام وجنودهم يف بالد املسلمني

يا أيها الذين أمنوا ال تتخـذوا الكـافرين   (ففي أوائل سورة آل عمران يقول اهللا تعاىل , يف آية أخرى تبني لنا هذه احلقيقة
فذكرت عدم الوالء هلؤالء مـواالة  , )ون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيئ إال أن تتقوا منهم تقاةأولياء من د

عقديا أنه من يفعل ذلك يكون منافقا ال يساوي شيئا عند اهللا ومل يأمرنا بقتاهلم بعد ذلك والسبب أنه مسألة النفـاق هـي   
الن من املسلمني منافق رد وده للكافر والدليل على ذلك اية اآلية حيث فلن يسطيع أحد أن جيزم أن ف, حساسة ألا سرية
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فيمكن لكل مسلم مستضعف أن يظهر وده للكفار خشية من بطشهم وهو نـادم يف قـرارة   , )إال أن تتقوا منهم تقاة(ذكر 
فال نقدر أن , يف حالة ضعف وكلنا نعلم أن األمة يف زمننا, وهذا رخص من اهللا للمسلمني يف حالة الضعف, نفسه عن ذلك

وأكـد  , !فرمبا أبرهم أو خوفا وتقية كما طلب اهللا ذلك, حنكم على كل من تعامل بالكفار أنه قد واالهم عقديا ألال نظلمه
وهذه إشارة إىل النفاق البـاطين  , )قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا(هذا األمر يف اآلية اليت تليها عندما قال 

رد بعـض  وليس ألحدنا أن يقرر أن فالن منافق أو غري ذلك , واهللا وحده من يعلم بنيات العباد إذا قرروا أن يفعلوا فعال ما
سابقا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد منع بعض الصحابة وقد ذكرت , زمن الضعف واهلوان خاصة يف, الظواهر اليت تظهر له

ألنه يقول ال إله إال اهللا وألال يفتح الباب للتكفري ووضع املـربرات  , كان جيالس املنافقني من إطالق كلمة منافق على صحايب
إننا رغم معارضتنا هلؤالء احلكام الظلمة والطـاغني  . قبل أن تترجم تلك األفكار إىل تفجريات ورفع السالح يف بالد املسلمني

ألن اجلزم , وضعفا كما يعلمه اجلميع واهللا أعلم, كما ظهر لنا, صيةعلينا والذين أبروا الكفار أو والوا بعضهم ملصاحلهم الشخ
ورغم أم يفعلون األفاعيل ضدنا إال أنه جيب أن يقـدم  , يف هذا أمر عظيم ألننا مل نؤمر أن نشق بطون الناس ملعرفة حقائقهم

وأرجو أن ال خيلط القـارئ  , للفكار مصلحة الشعب املسلم على قتال هؤالء احلكام ونشر التفجريات يف بالدنا حبجة موالم
بني الدفاع عن النفس يف عملية أو عمليتني للرد على من ظلمنا والدفاع عن أنفسنا إذا أراد هؤالء اإلمساك بنـا وتسـلمينا   

ويؤدي ذلك إىل عدم االستقرار يف بالدنا ويؤدي ذلك إىل تباطئ , وبني حرب مستمر هدفه تغيري النظام دون جدوى, للفكار
فال جيب أن نربط القتال , دعوة إىل دين اهللا بسبب فقدان األمن ويؤدي ذلك إىل تشتت أهداف املسلمني وإحباط عزائمهمال

جيب أن نعلم أن أواخر هذه اآليات تتحدث عن الـوالء والـرباء   , يف بالدنا بوالء حكام البالد للغرب أبدا كما بينت سابقا
إن , )تخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أتوا الكتاب والكفار أوليـاء يا أيها الذين أمنوا ال ت(بطريقة أخرى 

كل من يستهزأ بديننا جيب عدم مواالته عقديا ويفسر ذلك بابطان له احملبة قدر املستطاع ألم أعداءنا يف العقيدة ولكنـهم  
جه إليه السالح ومن يتربأ منه لكونه يعادي عقيـدتنا  ليسوا كلهم أعداءنا يف احلرب لذا نرجوا من اإلخوة التفرقة بني من يو

أيبتغون عنـدهم  , الذين يتذخون الكافرين أولياء من دون املؤمنني(ويف آية أخرى يف سورة النساء , دون رفع السالح علينا
دائمـا ـذا    يف هذه اآليات ومن يدرس بالغة القرآن سيعلم أن ذكر املنافقني يكون) يتخذ-اختذ(وقد ظهرت لفط , )العزة
ومع ذلك يؤكد اهللا لنا أنه هؤالء ومع اختاذهم ووالءهم للكفـار  , )واختذ اهللا إبراهيم خليال(واالختاذ قمة يف املواالة , الفعل

وهذا األمر , فمثل هؤالء هدفهم التقارب للكفار األصليني وابتغاء العزة منهم, فهم منافقون ظاهرهم اإلسالم وباطنهم الكفر
لذا مل مينعنا الشرع يف اجللوس يف جمالس الكفار والسماع منهم ألن احلوار مفتـوح مـع   , ما ذكرت ألنه باطينيبقى سريا ك

فإن الرسل مل يرسلوا إىل مؤمنني بل أرسلوا إىل كفار مث حاوروهم , األعداء واألصدقاء ومع الكفار واملسلمني مهما كان األمر
والرسل مجيعا عاشروا أقوامهم الكفـار  , واهتدوا بدين احلق, مات إىل النوروجالسوهم وُوفقوا يف عملية إخراجهم من الظل

فال يأيت أحدا اليوم وحيرم اجللوس مع أي كافر يف أي وضع سواء , وجلسوا يف جمالسهم ومسعوا منهم ومساهم اهللا بإخوان هلم
وقـد نـزل   (د من اتباعهم فقد قـال اهللا  الظابط الوحيد للجلوس مع هؤالء يف جمالسهم هو أن نبتع, يف احلرب أو يف السلم

وبني أن من يفعل ذلك هو من املنافقني , )عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يستهزأ ا ويكفر ا فال تقعدوا معهم
, )م مجيعـا إن اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جنه(وليس من الكافرين وجيري عليه أحكام املسلمني يف الدنيا أما يف اآلخرة 

فهؤالء هلم أحكام يف دين اهللا وال يسمون باملرتدين وجهادهم يكون بالـدعوة  , وهو أعلم م ومل يأمرنا برفع السالح عليهم
يا أيها النيب جاهد الكفار (أكثر من القتال وهذا بينته السنة النبوية الشريفة يف عدم قتاهلم هلؤالء وقد فسر مجيع املفسرون آية 

وهنـاك  , بأن للكفار السيف يف حالة احلرب وللمنافقني الدعوة ومل يقتل رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب ابن سلول, )واملنافقني
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يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املـؤمنني أتريـدون أن   (آية أخرى يف سورة النساء يقول اهللا فيها 
ذه اآليات واضحة أا نزلة وخصصت للمنافقني وهم الذين يظهرون اإلسالم صراحة وكل ه, )جتعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا

فاألمر الواضح يف هذه اآليـات أـا   , ويبطنون الكفر وقد عاشوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم رغم نزول كل هذه اآليات
شرع ربنا سبحانه وتعاىل وهذا هو األمـر  نزلت للمنافقني وليست خمصصة للمرتدين فهناك فرق كبري بني املنافق واملرتد يف 

عنـدما يوالـون   , واجلواب واضح, وميكن ألحد أن يسألين مىت جيب رفع السالح يف احلكام الذين والوا الكفار, باالختصار
ضـد  الكفار األصليني ويطلبون منهم النصرة لقتال املسلمني عندئذ نقاتلهم ليس رد والءهم للكفار بل ألم رفعوا السالح 

فأي حاكم يقف مع الكفار األصليني بعدته وسالحه وجيشه ضد أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وليس ضد مجاعة من , األمة
ولنكن واضحني يف هذ هذه املسألة ألـا ليسـت   , أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أو فرد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

ذلك بني احلاكم واألمة بأن يعلن احلرب على األمة تربًء منها ونصرة للكفـر   بل جيب أن يكون, شخصية بني فالن واحلكام
ولن تزل أمر هـذه  "وركزت على األمة ألا اجلماعة الكربى كما قال الرسول , فهذا هو احلاكم الذين جيب أن حناربه باملثل

ة املسلمة وليس ضد فرد من األمة أو مجاعة لذا إن احلاكم الذي يقف مع األعداء ضد األم, "األمة مستقيما حىت تقوم الساعة
من اجلماعات اليت ختتلف مع ذلك احلاكم يستوجب حربه بالسالح والقتال دون تردد ودون إطالق اإلشاعات والكمـات  

كام أما من مل يقاتل األمة من احل, اليت ليست هلا أسسا شرعيا مثل مرتدين ووثنيني وما إىل ذلك ألن املسألة مسألة نفاق باطين
بل واىل الكفار وجلس معهم وكان معهم وأكل معهم وشرب معهم كل هذه األفعال تسمى والء النفاق وهي املـذكورة يف  

ومن أراد أن خيرج على هـؤالء  , )فترى الذين يف قلوم مرض(آية الوالء وجاءت اآلية األخرى لتبني أن فعلهم ذلك نفاقا 
احلاكم رمبا يكون مسلما وأظهر الوالء للكافر من باب التقية ألننا يف حالة ضعف  فليدرس املسألة دراسة واسعة قبل فعله ألن

أو منافقا لوالءه الظاهر ويف كال األمرين فال يسمى مرتدا ويرجع أمره ألهل العلم قبل رفع السالح يف حرب طويلة املـدى  
كفار عمليا وعقديا بإظهار النفاق وإتبابع ذلـك  إن دليلنا على أن احلاكم الذي يوايل ال. لكي ال يرهاق دماء املسلمني سدى

أمل ترى إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم (دليلنا على قتاله وجواز اخلروج عليه باالستطاعة هو قوله تعاىل , حبرب األمة علنا
, )هنم لكاذبونواهللا يشهد إ من أهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم

ولكن ملا مل خيرجوا , وهؤالء لو خرجوا مع كفار أهل الكتاب من أجل مقاتلة املسلمني لقاتلهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم
واهللا قد بني لرسـوله أن شـأن   , معهم فقد تركهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يقالتهم بل جاملهم كما  بينت السرية

لئن أجرجوا ال خيرجون معهم (ولو خرجوا ملا قاتلوا يف صف الكفار فقد قال له سبحانه وتعاىل  فهم, هؤالء وكيدهم ضعيف
هنـاك  , فلم يضيع حممد صلى اهللا عليه وسلم وقته مع هؤالء يف قتال بل ركز على الكفر األصلي, )ولئن قوتلو ال ينصروهنم

إىل عداوة مستمرة لألمة ويقف يف صف الكفار ضد املسلمني  الوالء املخرج من امللة وهو أن يظهر املنافق والءه ويترجم ذلك
لذا حذرنا اهللا , يف كل املناسبات وكثرة هذه األفعال من قبل املنافق يؤدي إىل وقوعه يف الظلم األكرب وهو الردة عن دينه اهللا

وهذا أمر طبيعي ألن النفـاق لـه   , )يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه(يف اآليات اليت تلت آية الوالء بقوله تعاىل 
وليس ألي فرد أو مجاعة فالنية أن تقـرر أن  , فيمكنه أن يوصل اإلنسان إىل الردة ويظهر دور العلماء لتقرير ذلك, درجات

ألن , إن املسألة أعظم من ذلك وليست شخصـية , احلاكم أو السلطة الفالنية مرتدة رد أا هلا خالفات مع تلك السلطات
ولكي ننتهي اجلدل حول هذه اآلية الكرمية , الكثري من دماء األبرياء املسلمني اليت تسفك يف بالدنا دون أي مربر شرعي هناك

إن كان والءهم عقدي , ينبغي أن نرجع إىل العلماء وإعطاءهم كل شكوكنا ودالئلنا حول احلكام ويقوم هم بتصنيف احلكام
أو أن املسألة تقية ألننا , أو والء عقدي نفاقي يترتب عليه أمر النفاق األكرب, الردة عدائي واضح وخمرج من امللة ويترتب عليه
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وال يربط رفع السـالح  , يف حالة ضعف وعلى كل حال بيقى هؤالء مسلمون يف الظاهر كما قرر علماءنا وحسام على اهللا
يوالون الكفار ومع ذلك مل يرفع الرسول صلى اهللا عليه  ألننا قد شهدنا يف القرآن أن املنافقني, يف ديارنا رد مواالت الكفار

أما خبصوص احلكام الظاملني الذين حيمكون بالدنا فيجب أن يدرس األمر قبل رفع السـالح وتتـوفر   , وسلم السالح ضدهم
فترة احلرب وعدم إطالة , الشروط الالزمة لذلك وتتمثل تلك الشروط يف اإلستطاعة وإمجاع علماء اإلسالم على ذلك اخلروج

  .حىت ال تتعطل مصاحل املسلمني يف تلك الديار
وسأحاول اآلن مقارنة بعض أحوال حكامنا مع بعض اآليات القرآنية ودون إطالق أي حكم عليهم بل أترك األمر 

فكل هذه إن الذي يتدبر اآليات اليت وردت يف حق املنافقني يف سورة املائدة يتعجب من أحوال بعض حكامنا , هللا ولعلماءنا
فهناك الوالء العمياء العقدي الذي مبوجبه ينصر بعض أبناء األمة املسلمة , األوصاف تتطابق بأفعاهلم مهما حاولوا إخفاء األمر

ومن يتـوهلم مـنكم فإنـه    (ومن يترجم هذا الوالء إىل أفعال يقع يف احملذور ويف النفاق األكرب فقد قال اهللا تعاىل , الكافرين
تعالت درجة النفاق وظهرت على املأل وتباهى بأفعاله إنكارا حلق املسلمني وتربًء منهم وشارك يف قتاهلم فهـذا  أما إذا , )منهم

يؤدي إىل الطريق الواضح وهو اخلروج من اإلسالم ويصبح صاحب هذا الفعل مرتدا وليس منافقا فقد خرج من امللة ولعيـاذ  
أما من والهم خوفا وجبنا ومودة وتعاطفا معهم ويؤيد , )آمنوا من يرتد منكم يا أيها الذين(باهللا وهذا ما حذره اهللا يف قوله 

أفعاهلم كما فعل املنافقون األوائل دون املشاركة يف قتال املسلمني وكان كل هذه موالة شخصيا وليس فيها أي مصلحة ألمة 
وأخفى ذلك يف نفسه فهؤالء دون , املوالة حممد صلى اهللا عليه وسلم ومل يستشري العلماء وجمالس الشورى اإلسالمية يف تلك

وهـؤالء  , )أختشوهنم فاهللا أحق أختشوه إن كنتم مـؤمنني (وقد حذرهم اهللا بقوله , شك من املنافقني من بين أيب بن سلول
 وعلى كل حـال ال , وهناك من يوايل الكافرين خوفا وضعفا وتقية فهؤالء من املسلمني, مسلمون يف العلن وكفارا يف الباطن

بأن جيزم أم منافقون النفـاق األكـرب   , يقدر أحدنا اليوم رغم أننا نعلم أن بعض حكامنا فيهم بعض هذه الصفات النفاقية
ألن ذلك ال يعلمه إال اهللا وهو الذي أطلع على رسوله خبصوص هـؤالء  , املخرج من امللة واملقصود هنا النفاق األكرب الباطين

وهذا ليس عجبا فالقرآن ذكـر والء األقربـاء   , )اس من يقول آمنا باهللا وما هم مبؤمننيومن الن(عندما ذكرهم يف القرآن 
ومل يقل لألبنـاء قـاتلوا   , وحذر من ذلك ألال يتعدى اخلطوط كأن يتوىل األبناء أباءهم وهم قد استحبوا الكفر على اإلميان

ة واملعلن للحرب علينا واملعـروف بـالردة ال نقابلـه إال    والوالء األول املخرج من املل, بل القتال بالقتال, أباءكم رد ذلك
بالقتال إذا استطعنا ألال ينتشر وباء الكفر األصلي يف ديارنا وأقول إذا استطعنا وهنا جيب أن يكون قرار القتال بيـد العلمـاء   

ملسلم يف أي بلـد مـن بـالد    ليس بيد شباب يتقنون فن القتال والتفجريات وال يتقنون الشريعة وال املصاحل العليا للشعب ا
  . املسلمني

وإذا تأملنا , إن أمر املنافقني املنتشرون يف ديارنا ليس باجلديد فقد كان هؤالء يعيشون مع حممد صلى اهللا عليه وسلم
لق جند أن اهللا قد أط, .....)ومنهم من يقول إاذن يل وال تفتين: (حيث أن اهللا قال 59-49آيات سورة التوبة بدًء من اآلية 

لفظ الكفر يف هؤالء رغم أم منافقون وكانوا يعيشون مع حممد صلى هللا عليه وسلم ويصـلون وراءه وحيضـرون جمـالس    
جيب أن ينتبه الشباب يف التعامل مع الشعوب اإلسالمية وال يكون احلكام الظلمة اجلائرون سببا يف تركنـا لسـرية   , املسلمني

كما أطلق عليهم لفـظ  , )إنكم كنتم قوما فاسقون(هللا بعد ذلك عليهم لفط الفسق مث أطلق ا, املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
وهذا يعين لنا أن شأن هؤالء عظيم والتعامل معهم أمر مهم يف الدولة , )إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني(الظلم يف سورة املائدة 

األفكار بقتلهم بل نواجه هؤالء بالفكر ويتمثل هؤالء اليـوم  فال تقمع , اإلسالمية اليت فيها التعددية احلزبية واآلراء واألفكار
بالعلمانيني الذين يشككون يف ديننا وهم من بين جلدتنا فلنتعامل معهم كما تعامل حممد صلى اهللا عليـه وسـلم باملنـافقني    
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وهنا أيضـا  , سبحانه وتعاىلنتعامل معهم حسب دراجام االنتمائية الفكرية والدينية ونترك سرائرهم هللا , املشككني يف زمنه
نتعلم من القرآن أنه يذكر كلمة الكفر يف عدة مواضيع وال يعين ذلك الكفر األكرب الذي خيرج اإلنسان من امللة ويوصف أنه 

أن وظن بعض اإلخوة , "يكفرن العشرية"ليه وسلم فالكفر أيضا يطلق على إنكار الشيئ فقد قال رسول اهللا صلى اهللا ع, مرتد
فاملسلمون يكفرون بضرب رقاب بعضهم بعضا يف آخر الزمان كما , ال واهللا, كفر يعين إخراج اإلنسان من الدين كل كلمة

ميسي الرجـل مسـلما ويصـبح    "وقال عليه الصالة والسالم خبصوص الفنت , قال نبينا وال يعين ذلك الكفر املخرج من امللة
وهذا األمر ذاته رمحـة  , رج من امللة بل كفر النعمة وإنكار فضل اهللاو العكس صحيح وال يعين أبدا الكفر األكرب املخ"كافر

بل نتسطيع أن نقول احلـاكم  , عظيمة لنا ألننا ال نقدر يف أي حال من األحوال حتديد من هو املنافق وغريه ألن األمر باطين
ألن النفاق األكرب , ق وليس بعني شخصهأي أن فعله كفر أو نفا, وحنكمه يف فعله وليس يف عينه, الفالين يعمل بعمل املنافقني

يتطلب إظهار بعض األفعال ليتمكن العلماء يف احلكم على هؤالء وهم اليوم خيفون كل أعماهلم بعباءة الدين واملقدسات أكثر 
فهـذا  , وال يظهر أحدا لييزايد علينا أن ال وجود للمنـافقني , من املنافقون الذين عاشوا يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

, وسيظلون موجودون إىل قيام الساعة ألن القـرآن ذكـر ذلـك   , إنكار للقرآن فاملنافقون يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم
فال يعقل أن يظهر هؤالء يف زمن خري األنبياء وخري القرون مث خيتفون يف أسوء القرون وهي قرون , والقرآن لكل زمان ومكان
ومن صفات املنافقني الذين يشكلون خطرا على أمتنا سواء الذين ظهروا يف عهد النيب صـلى اهللا  , الفنت اليت نعيشها يف زمننا

  .وسلم أو من يعيش بيننا يف زمنناعليه 
  .ن العزم على عدم نصرة املسلمنيأوال إم يعقدو -

 .عندما يصاب املسلمون باملصائب ثانيا إم يفرحون -

وسلم إال وهم كارهون ولو ترك اخليار هلم ملا أخرجوا فلسا واحـدا   ثالثا ال ينفقون ألمة حممد صلى اهللا عليه -

 .وهذا هو الفسق األعظم

 .شعائر اهللا العظيمة مثل الصالة رابعا إم يتهاونون يف -

, تالعب بعقول البسطاء مـن املسـلمني  خامسا إم يتقنون فن الكالم واستخدام لغة التالطف والتقارب وال -

هـم  (ومع أن اهللا حذرنا منـهم  , وتراهم حيلفون يف كل شيء, وهو اإلعالم املوجه باأللفاظ الطيبة املسمومة

فهو يبني لنـا  ! يا سالم على دين اإلسالم, إال أنه سبحانه وتعاىل ميهلهم ويطلب منهم التوبة) العدو فاحذرهم

سالمي أن نفـتح هلـؤالء   وبني لنا الدين اإل, أننا ال نسعى لقتل الناس رد كرههم بل لعداوم لنا وقتاهلم لنا

أبواب اهلداية أوال ونتكلم معهم ونتحدث معهم قبل إطالق األحكام الباطنية ضدهم أو الشروع يف قتلـهم يف  

وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله إنـا إىل  (إن اهللا أمرهم بالرجعوا إىل الصواب , مواضع القتال

فال ينبغي حنن أن خنلق , سوله بالناس الذين أبطنوا الكفر وأظهروا اإلسالمهذا هو تعامل اهللا ور, )اهللا راغبون

فإن وجد حاكم أبر الكفار ضعفا أو كرهـا أو  , مواضيع وشبهات جديدة كي نرفع السالح يف بالد املسلمني

ز يف طلب ملصلحة لألمة أو اإلنسانية أو تعامال جتاريا لصاحل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فهذا كلـه جيـو  

وليس لنا أي دخل يف الشؤون العاملية وحىت مأساة إخواننا , ألن الدولة امليهمنة اليوم هي دولة الكفر, اإلسالم

يف فلسطني ال أحد من ساستها يقدر على إختاذ أي قرار إال بعد مشاروة وقبول الرباعية الكفرية وال حول وال 
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يف بالد اإلسالم ونشر التفجريات أن يعلم أنـه واحلكـام    وينبغي على كل من يريد رفع السالح, قوة إال باهللا

يسريون يف فلك واحد يف إيذاء املاليني من أبناء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم دون أن حنكم عليهم بشيء فاهللا 

  .واهللا أعلم) وال تزر وازرة وزرى أخرى(هو من يعلم نواياهم وهو من سيجزيهم بأعماهلم 

ذكر إخواين ااهدين أن الغاية من اجلهاد هو إقامة دين اهللا وإظهار العدل وعودة الناس إىل النهاية جيب أن أيف و
فإن كانت الوسيلة غري صافية وفيها شبهات وستؤدي إىل قتل األبرياء من املسلمني , واجلهاد وسيلة إىل حتقيق ذلك, احلق

فال شك أن الناس سيشكون يف , للصالة اجلماعة يف املساجدوإنعدام األمن يف بالدنا إىل درجة عدم إستطاعة الناس اخلروج 
إن , وحنن ال نؤمن مببدأ الغاية تربر الوسيلة, نوايانا عندما نبلغ الغاية ألن الوسيلة كانت خاطئة ومليئة بالتجاوزات الشرعية

ملنا مع الناس مسلمهم وكافرهم غياتنا شريفة ولذا جيب أن تكون الوسيلة شريفة ونتبع سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف تعا
فقد وردت يف السرية أن حممد صلى اهللا  عليه وسلم عندما , إن تعامل الرسل مع أقوامهم فيه عربة ودرس كبري لنا, ومنافقهم

قلتم كما قال بين : وقد قال هلم, خرج لغزوة حنني طلب منهم أهل مكة الذين أسلموا حديثا أن جيعل هلم أصناما ليعبدوها
لذا , ومل يكفرهم رد متنيهم الكفر والشرك بسبب ضعفهم يف فهم الدين, )إجعل لنا إالها كما هلم آهلة(ئيل ملوسى إسرا

وعندما نقرأ قصة موسى عليه السالم يف , تساهل معهم وتعامل معهم حسب عقوهلم ومل يعاقبهم لرغبتهم يف عبادة غري اهللا
نرى أن موسى عليه , اه اهللا ومعه بين إسرائيل وقد كفروا به بعد كل املعجزاتعندما جنّ 143إىل  138سورة األعراف اآلية 

فهم قد طلبوا منه عبادة غري اهللا بعد كل تلك املعجزات , السالم تعامل معهم حسب عقوهلم وقدرم على استيعاب الدعوة
وقد , من أجل هللا والدعوة إىل دينه ومل يغضب موسى لنفسه فلم يتركهم بل بقي معهم, ورؤية فرعون يغرق ونصرة اهللا هلم

ويف هذه , ومل يكفرهم رد تفكريهم وطلبهم للسجود للصنم, ضرب لنا مثال آخر يف الصرب إىل أقصى احلدود ويف أشد احملن
إن (, القصة أحكام كثرية جيب علينا استنباطها ومنها إظهار احلق للجاهل قبل إطالق عليه األحكام الكفرية املخرجة من امللة

مث بعد ذلك ال نلوم هذا النيب العظيم فقد حذر من أنذر فعندما عبدوا العجل , )هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ماكانوا يفعلون
ولقد قال هلم هارون من قبل يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم (دون علمه وأنكر هارون ذلك بلسانه وبقلبه دون إستخدام يده 

وملا رفضوا مل يكن  بيده أي حيلة ومل يفجرهم أو يقتلهم كما نرى اليوم ممن يدخل يف , )مريالرمحن فاتبعوين وأطيعوا أ
إا , منذ مىت أفىت عاملا جبواز قتل العاصاة؟, أماكن عرض السينما يف دول إسالمية ويضعون املتفجرات ويقتلون الناس

ومل يذكر القرآن أن هارون , غري حق من املنكرات العظيمةاإلجتهادات اخلاطئة اليت تؤدي إىل املنكرات العظيمة فقتل النفس ب
وهذا هو الفهم الصحيح يف األمر باملعروف والنهي عن , عليه السالم دمر العجل أو حرقه ألنه خشي القتل بسبب حالة ضعفه

وألدخلهم اهللا النار بفعلهم ألن يف اإلنكار أن ال يظهر منكرا أعظم وقتل النيب من املنكرات العظيمة ولو منعهم لقتلوه , املنكر
, ومل يرد أن يفرق بين إسرائيل, النار توهذا النيب كان حيرص كجميع األنبياء يف هداية الناس وحماولة إدخاهلم إىل اجلنة وليس

وعندما رجع موسى , وقد فضل اهلدوء والبقاء معهم رغم استمرارهم يف عبادة العجل طوال فترة غياب موسى عليه السالم
رب اغفر يل (ضبا شديد هللا وعاتب أخاه وعندما تبني له حكمته يف تعامله مع املوقف دعا موسى عليه السالم فقال غضب غ

وتواعد اهللا الذين اختذوا العجل وحكم على رئيسهم وتاب من تاب منهم , )وألخي وادخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني
ء مع أقوامهم مهم جدا لكل فرد يريد أن يدير الناس أن يوجههم سواء إن دروس تعامل األنبيا, وعاش موسى معهم بعد ذلك

  .واهللا أعلم, )فبهداهم اقتده(كانوا مسلمني أو كفار فقد قيل لنا 
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  ما موقفك من التفجريات يف العامل؟
  

ال فجوايب واضح أنه , فإذا كنت تسألين عن قتل كل كافر يف بالد املسلمني, هذا سؤال جدا مهم وخطري ومتشعب
وحنن نتسامح مع الكفار , ذلكفلسنا مع أما تفجري مساكن املسلمني ومنازهلم لوجود سياح فيها , جيوز ذلك مادام ليس حماربا

وكنت قد , ال أميل إىل التفجريات يف بالد االسالم ألال يقع اخلطأ فيقتل مسلما باخلطأليني فكيف ال نرحم املسلمني واالص
املسلمني ومساجدهم ألهداف اليت تستقبل القوات األمريكية يف ممباسا بسبب أن اإلنفجار ستطال قلت سابقا أننا ألغينا بعض ا

وملاذا اليوم نرى التفجريات يف الرياض وعمان وغريها دون , لن أغري مبادءي حىت لو الكفار ارتكبوا اازر ضدناومساكنهم ف
إننا ال نتوافق مع من يعمل ذلك , يني يف تفجريات عمان باألردنولقد تأسفنا ملا حصل إلخواننا الفلسطين, مراعاة للمسلمني

وأشهرهم الرجل العظيم الذي أخرج دراما , فالذين قتلوا كانوا مسلمني, لقد أدت تلك األعمال إىل تشويه مسعة اجلهاد, أبدا
حاول إيصال حيقيقة رسالة حممد  وهذا الرجل له فضل كبري على املسلمني ألنه" الرسالة"ودراما " أسد الصحراء عمر املختار"

وكلنا كنا نفتخر يف صغرنا لفيلم الرسالة وعندما كان يعرض كانت اجلموع , وإن أخطأ فعليه خطأه, صلى اهللا عليه وسلم
أجزم أن الشيخ أسامة مل يأمر أحدا بأن يضع و, بالدين ملشاهدة ذلك الفيلم وكثري من الشباب التزموا, تتسارع إىل رؤيته

ونصيحيت ملن فعل ذلك أن يصوموا شهرين ألم قتلوا أناسا , نا وهناك يف الدول االسالمية وغريها بقصد قتل أبرياءقنابل ه
  .باخلطأ وهذا حسن ظين م ألم ال يقصدون قتل املسلم أو تأولوا يف فعلهم

مبزعامة منها أا تدافع  كذلك أنا ضد تلك القنوات املسيسة اليت تدعي االسالم واإلصالح وهي تطعن اسم اإلسالم
, االسالم ال حيتاج إىل أحد أن يدافع عنه فقد تكفل اهللا بذلك رغم أنف أمريكا ومن معها من الكفر العاملي, عن االسالم

إننا ال نأبه عندما يسمينا أعداءنا إرهابيني وما شابه ذلك فكملة إرهاب يف القرآن تعين  }واهللا متم نوره ولو كره الكافرون{
باالسالم أمر مدروس ) اإلجرامي(وحماولة ربط اإلرهاب , خويف وحنن نشكر اهللا أننا من خيوف الكفار املعتدين واحلمدهللالت

من قبل األعداء وال ينبغي للقنوات االسالمية استخدام ذلك املصطلح يف حق ااهدين ألم بذلك يساندون مفاهيم األعداء 
القرضاوي خبصوص ذلك جيب الفصل بني اإلرهاب اإلجرامي وهو اإلجرام اخلالص وقد تكلم الشيخ يوسف , يف ضرب احلق

لقد تأثرت عندما مسعت من احدى القنوات االسالمية وهي تركز على , وبني اجلهاد الذي حيصل فيه بعض التجاوزات
كيف أن , ة إلرضاء أمريكاومن الغريب بأن اإلعالم األردين يتبع هذه السبل اخلبيث, ساجدة اليت امت يف تفجريات عمان

وكيف , وكيف نعرف أا مل تتعرض للضغوطات لفعل ذلك؟, حتضر إمرأة مسلمة عربية بعد عدة أيام لتفضحها أمام املأل؟
هل احلكومة األدرنية فاضحت الصهاينة الذين حاولوا قتل األخ خالد مشعل؟ هل , نعرف أن احلزام الناسف هو هلا؟

الذين يوالون بين صهيون ويكرسون , ساجدة والشباب املسلم فقط؟ حنن نعيش يف عامل املتناقضات فاضحتهم على املأل؟ ملاذا
الذين فتحوا سجوم آلالف , مفهوم اهلزمية والوالء العمياء للعدو الصهيوين والسي أي إيه ال نراهم يفضحون أمام الكامريات

لقد قال أحد , حني يف األردن ال نراهم يعرضون على الشاشاتاملسلمني من املصلحني من حزب التحرير وااهدين واإلصال
وهو يف نفس الوقت حيمي بين صهيون ومل نسمع من القنوات , لقد ام اإلسالم مباشرة, امللوك بأن االسالم هو املشكلة
فتتسارع هذه , ألننا نظن بكل مسلم ظنا حسنا حىت لو أخطأ, أما من أخطأ على حسن نية, االسالمية أن فضحت هذا امللك

إن , "عساك راض عنا يا أمريكا"القنوات املسيسة واحلكومات إىل إخبار أمريكا بأا معها يف حرا ضد ما يسمى باالرهاب 
وهناك املئات من , كيف باجلموع أن خترج مظاهرات بسبب قتل بعض املسلمني, هذه احلكومات تضحك على الشعوب
ولة وهناك من ميوت جوعا يوميا يف تلك الدول وهناك من يعتقل ظلما وعدوانا ومل املسلمني املعذبني يف سجون تلك الد
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لقد قتلت عائلة مكونة من أربعني شخص يف القائم مبرآى ومسمع من العامل , نسمع بأن خترج هذه اجلموع مظاهرة واحدة
ما نراه من , وتناصر تلك العائالت ومل نسمع أي قناة إسالمية لتنظم أخبارا, ومل نرى أي نشاط يف األمم املتحدة لذلك

ركزت هذه القنوات علي , فهي جتري وراء مصاحل احلكام أينما وجدت, القنوات االسالمية هي التناقضات وعدم املوضوعية
وإبعاد الناس , ومستها باالرهابية وهذه القناة تظن بأن فعلتها ذلك خدمة لالسالم, ساجدة يف احدى براجمها لقراءة الصحف

إذا كنتم حقا تريدون أن تبعدوا , واجنذبت وراء اإلعالم الصهيوين, الرهاب وهي قد أساءت إىل مسلمة أوال وأخرياعن ا
يا مجاعة , مث بعد ذلك لتنتقلوا إىل إرهاب األفراد, فتكلموا عن إرهاب الدول واحلكام أوال, الناس من االرهاب كما تزعمون

بعضا يف  واملسلمون قد قتلوا بعضهم, ومل تسمى باالرهابية, د آالف املسلمنيإن هذه احلكومات تقتل وتسجن وتشر, اخلري
كيف ذه القنوات , ا أا إرهابيةومل نسمع أحدا أن مسى فرقة منهم ماوفرقة علي رضي اهللا عنهعهد الصحابة فرقة معاوية 

أنصح تلك القناة بأن تعلم أن اهللا حسيبها و, االسالمية أن تسمى مسلمة أخطأت بأا إرهابية كل ذلك إلرضاء الغرب الكافر
إننا مل نسمع من تلك القنوات بأن جتيش الناس ضد السالطني وامللوك الذين , فيما تنشر من أخبار وكل كلمة تفوه من منربها

تخدام واس, ميلكون األجهزة القمعية ضد الشعوب ومل نسمع أحدا أن قال بأن أجهزة األمن للدول االستبدادية هي إرهابية
إننا , فاتقوا اهللا يف أعراض املسلمني فإنكم حماسبون ال حمالة, الفيتو ضد حق الشعوب اإلسالمية أليس ذلك اإلرهاب الكبري

ليس أن حياصر اإلرهاب يف شاب فليسطيين يقاوم من هامجه بشىت الطرق أو أفغاين أو , نريد أن نسمع بكل أنواع اإلرهاب
, وقد نفذا أوامر قادما بال شك, وزجها رمحه اهللات ساجدة رمبا استعجل, ه وعرضهي يدافع عن دينعراقي أو كشمري

فقد أخطأ الصحابة ومل تكن ساجدة من حاولت فعل تلك األفعال , هؤالء القادة من حيددون ساحة القتال وليس األمريكانو
دو األمريكي الغريب الكافر يف املصطلحات ال نريد أن جيرنا الع, من قبلها والكل كان حيمل املصحف ويصيح أنه على احلق

وهي تغزونا مرة دميوقراطية ومرة املرأة ومرة , فيمرروا بآلته اجلبارة فترددها كل وسائل اإلعالم وكأا مصطلحات احلق
أن اآلية بتهمة  }وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا{واليوم حياكم شبابنا يف فليسطني بسبب أم فسروا آية , اإلرهاب

وأنصح حكام دول , واهللا إن األمر واضح وضوح الشمس إم يستهدفون االسالم أوال وأخريا, حترض على اإلرهاب
فإن غدا سنطالب , ألننا إذا حذفنا غزوات النيب ضد اليهود, االسالمية بأن يبتعدوا من املساس بالقرآن وحماولة ارضاء الغرب

األمر العجيب يف زمننا أن الذي يتهمنا هم من ال , وال حوال وال قوة إال باهللا, ين صهيونأن ال نفسر القرآن إال مبا يناسب ب
كيف يقبل شهادة هؤالء لدى , إم الصهاينة الصليبني واملشركني, دين هلم وال خالق هلم وبدلوا دينهم وشوهوا احلق

لسنا مطالبون أن نتبع الغرب يف كل , ل رب العاملنياملسلمني وهم أبعد الناس عن احلق وهم الضالني واملغضوبون عليهم من قب
فاهللا ذكر مصطلح اإلرهاب يف القرآن ويعلمنا من فوق سبع مسوات كيف نستطيع أن جنهز أنفسنا الرهاب , تصوراته اخلبيثة

هام عندما يهامجون لقد أمرنا يف القرآن أن نعد العدة إلر, أي ختويفهم وردعهم قبل أن يفكروا بغزونا, العدو ألال يأيت إلينا
فكيف وهم قد هامجونا وقاتلونا وشردونا؟ أال نقاومهم أو أننا خناف أن نسمى باإلرهابيني؟ كانت املقاومة الفرنسية , الضعفاء

إا , تدمر اجلسور والبيوت وتغتال اجلواسيس املنتمني لألملان وكل الغرب مسي ذلك مقاومة وملاذ حنن ال ننظر إىل التاريخ؟
واإلرهاب املمدوح هو الذي , هناك اإلرهاب املذموم هو إخافة املسلمني وقتل املسلمني وغريهم دون وجه حق, خطريةقضية 

إنين عندما أعارض الشباب املسلمني الذين حيملون السالح ضد , يدافع عن احلق وحيمي املسلمني من القوات الغازية واحملتلني
م أن العدو يستغل مثل تلك العمليات لتضعيف املقاومة احلقيقية يف فليسطني بالدنا هذا لصاحلهم ألنين أريد أن أفهمه

ويسارعون إىل قول للعامل أن كل هؤالء يف موقع واحد وهذا , والصومالوأفغانستان والشيشان وكشمري والفليبني والعراق 
وأنصح , شيخ ااهدين أسامة بن الدنإننا كنا ضحية يف اخلرطوم عندما قامت جمموعة تكفريية مبحاولة إغتيال , ليس بصحيح

إخواين ااهدين بأن الشيخ أسامة قد طلب من علماء اإلسالم توضيح صورة االسالم لدى الغرب وقد فعلوا ذلك يف احدى 
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 م على أن األعمال اليت تقصد غري احملاربني وقتل األبرياء يف غري21/8/2005املؤمترات وقد أمجعوا يف شرم الشيخ يف تاريخ 
فعندما يقال لشاب مسلم إذهب إىل متجر من متاجر , وذه العمليات ممكن أن نكون حنن الضحايا, غري جائز, موضع القتل

, وينسى هؤالء أن من يشترى يف املتجر هم نساءنا وأطفالنا, أي دولة إسالمية وفجر نفسك ألن صاحب املتجر هو أمريكي
إذا , وال ينبغي أن نضع مصاحلنا الشخصية فوق مصاحل ااهدين, وز دون شكستكون الكارثة علينا وهذه التفجريات ال جت

وحنن ال نثأر ألنفسنا بل لالسالم , كان أحدنا له خالفات مع نظام بلده فهذا شأنه ولكن ال يعمل عمليات تشوه مسعة اجلهاد
اهللا فقد وقف ضد اجلماعات املصرية اليت كانت  أنا أج ج شيخ ااهدين اإلمام عبداهللا عزام رمحه, وال ننتمى إال لالسالم

, والرسول قد منعنا يا إخواننا من ترويع املسلمني وعدم محل السالح, تريد فتح جبهات داخل الباكستان حبجة قتل الكفار
  .أنا ضد ذلك النهج دون شك, وعدم حىت اإلشارة إىل املسلم باحلديد فكيف بالتفجريات اليت تطاهلم هنا وهناك

أرى بأن أي مسلم يستجري كافرا ليدخل يف و, ا اجلنة معنابل نريد هلم اخلري ليدخلو, ن ال نعادي الكفار كرهاحن
, ولن تقام الدولة بقتل هذا وذاك, بالده فيحرم قتله ألنه مستأمن من قبل ذلك املسلم وهذا هو دين حممد صلى اهللا عليه وسلم

ويف , وبيوت املسلمني ويسقط قتلى أبرياء من أبناء أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فالتفجريات يف بالد املسلمني تطيل املساجد
مل أشجع ومل آمر أي أخ أن يقتل , وأقول هذا ألبرأ ذمىت أمام اهللا, نفس الوقت قتل الكافر املستأمن من قبل أي مسلم حرام

وهذا واضح يف عملياتنا يف , هو ليس حمارباو, سائحا كافرا كان أم مسلما مادام ذلك السائح استأمن من قبل مسلم آخر
شرق أفريقيا ألال تتداخل املفاهيم وتكون عملياتنا قدوة لقتل املسلمني أقول بأننا هامجنا هدفا مشروعا هي السفارات الكافرة 

قولون بأن أما الذين ي, وهي بال شك بيوت حرب ألا تسيس من قبل السي أي إيه اليت حتاربنا, اليت أعلنت احلرب علينا
أما هؤالء الرسل بنوا ديارا للحرب يف أوطاننا , أقول بأن ذلك صحيح إن كان ذلك الرسول ال يقاتلك, الرسل ال يقتلون

إم يدخلون ديارنا , وهناك اجلنراالت والسي أي إيه يف هذه البيوت وتسيس احلروب منها كيف باهللا عليكم يتركون
ملاذا يستهدفوننا؟ إننا نعلم من هو الرسول ومن هو السفري , رهاب مث يقال لنا إمن سفراءوينظمون احلروب ويقاتلوننا باسم اإل

وأظن أننا أعلنا حربا واضحا وعلنيا ضد الصهاينة , إننا على حرب ضد دولتهم وقد أعلنا ذلك جليا, يف العرف اإلسالمي
ولكن  11/9أقصد , نا اخلارجية يف الواليات املتحدةوصحيح أن علماءنا أدانوا علميات, وساحات القتال بيننا وبينهم مفتوحة

وحنن يف حالة حرب مع الواليات املتحدة , أنا أريد أن أنورهم بأننا ضربنا أهدافا مشروعا سياسيا واقتصاديا وعسكريا
مدريد ولندن أما , ر اخلالصفاعذرونا يا علماءنا ولكم منا التقدي, فأمريكا هي امجنا فكيف نتركها؟, فليعذرونا يف ذلك

أقصد أفغانستان أو العراق أو الشيشان أو , إننا نستهدف العسكريني سواء كنا يف داخل اجلبهة, فأهداف إقتصادية حبتة
وأما خبصوص , مادام حنن يف حرب معلن ضدهم, أو استهدفناهم يف أمكان أخرى مثل ديارهم وديار غريهم, فلسطني وغريها
بني مدين وعسكري يف حق املغتصبني لفلسطني كلهم حماربني حمتلني لديار املسلمني وهذا فنحن ال نفرق , السياح الصهاينة

واثيوبيا ولكننا , إننا يف شرق أفريقيا أمامنا أهداف كثرية سياحية يف كينيا وترتانيا وأوغندا, األمر فيه إمجاع من األمة اإلسالمية
ى من اللجنة الشرعية للقاعدة خبصوص ما يسمى باملدنيني من ورغم أن هناك فتو, ال اجم تلك األهداف مادامت مدنية

, حر يف اختياريو, ت لدي أنه غري حمارب أبداإال أنين كقائد ميداين ال أستهدف من يثب, الواليات املتحدة وقوات الناتو
لو ثبت أن رواد تلك أما , وأؤكد أن الشيخ أسامة مل يأمر أحد من قتل أبرياء, ولست جمربا على قتل الناس بفتوى غريي

جاءوا من العراق أو أفغانستان أو أي مكان آخر لقضاء إجازام فلنا احلق أن أو جواسيس املناطق السياحية هم عساكر 
اجهم ألننا أعلنا حربا علنيا ضد هؤالء وهم قد هامجونا وأسقطوا النظام الشرعي يف أفغانستان ولنا احلق يف الرد ولكن بعد 

وأحسن الظن بالشهيد الزرقاوي أنه قد حترى , ناطق لن تتضرر من فعل التفجرياتت اجلالية املسلمة يف تلك املدراسة إن كان
  .كما فعل اإلخوة بفندق مريوت يف إسالم آباد, اهلدف وعرف بوجود اجلواسيس يف تلك الفنادق قبل ضرا
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ية يف بالد املسلمني خصوصا تلك اليت ال بأنين ضد العمليات التفجري, وأقول بكل وضوح وسوف أحاسب أمام اهللا
أما العمليات اليت حتصل يف ديار , والسي أي إيه, أقصد معسكرات للقوات األمريكية والناتو, تستهدف العدو الذي حناربه

ة الكفار يف أوروبا وأمريكا وغريها من املؤكد أن اللجنة العسكرية يف القاعدة كانت تضع األهداف العسكرية واالقتصادي
وعندما اجم , وال جيوز أن تأيت أمريكا للعراق ملهامجتنا ويكون ذلك مشروعا هلا, والسياسية يف املرتبة األوىل ألننا يف حرب

ما نقوله أن تكون أهدافا مشروعا تضر باحلكومة مباشرة وليس , أهدافا مشروعا يف واشنطن ولندن يكون ذلك حراما علينا
فكلنا نعلم أن معظم الشعوب تعارض احلرب ضد , األهداف فال داعي لضرب هنا وهناك وإذا مل تتوفر تلك, املواطنني

ما أريد قوله بأن على من يدعى اجلهاد بأن  .منعنا من قتل النساء واملساملني والرسول, املسلمني يف العراق وفلسطني وغريها
وقد كان الشيخ عبداهللا , غري املقاتلني من الكفاريتريث وخيتار ويدرس بكل دقة األهداف اليت أمامه ألال يؤذي املسلمني و

أما ما نراه اليوم من قتل عشوائي فليسأل , وكذلك هذا ما فهمته من الشيخ أسامة بن الدن, عزام واضحا يف هذه املسائل
عد أحداث الغرب نفسه ملاذا أسقطوا نظام اإلمارة االسالمية؟ فليست للقاعدة األم من اآلن أي دخل أو تنسيق ملا جرى ب

وبعد مقتل الشيخ أبو حفص املصري بدأ , وكلها استهدفت الصهاينة, وبعض دول أوروبا وتونس, سبتمرب غري عمليات ممباسا
فقد كنا نريد أن اجم العسكريني من , قد تكلمت خبصوص أهداف شرق آسياو, الجتهاد يف اختيار األهدافبعض القادة ا

إىل اختيار األهداف املشروعة اليت ال وسواس فيه وجتنب ايذاء  وأدعو, خلاصة م يف سينغافوراهي االناتو يف املوانئ أو يف املال
أنظر إىل خلية شرق , وإذا مل تكن لديك أي هدف جاهز فاصرب يا أخي وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها, أي مسلم أو بريئ

 يف العامل قد فرحوا عندما هامجنا مراكز السي أي إيه وكل املسلمني, أفريقيا هي تضرب وتتريث لتجد اهلدف اليت ترضى اهللا
أما ميادين القتال يف أفغانستان والعراق وفلسطني وكشمري ومينداناو , وعندما هامجنا العدو الصهيوين وحاولنا اسقاط طائرا

واهللا على , يعرض نفسه للقتلفاألمر متروك للقادة امليدانيني ومن يتواجد يف تلك الساحات فهو والصومال وارترييا والشيشان 
  .ما أقول وكيل

إال بالشروط اليت , إنىن ال أعادي أي بلد اسالمي وال أدعو إىل التفجريات فيها, اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
الذي جيتمع حتت عدة مظالت , سبقت وكتبتها وهي مهامجة القوات اليت حتاربنا ألننا يف حرب ضد العدو الصهيوين العاملي

  .ه عدوانه على أمتنالتموي

  من هم أحباءك؟
  

وأحب كل من حيمل هم الدين وكل مسلم يشهد بأن ال إله , والوالدين وأم أوالدي وأقاريب, أنا أحب اهللا ورسوله
, وأخص حمبيت للمجاهدين من أهل فلسطني كذلك أحب أهل بيت رسول اهللا وأهل مكة واملدينة, إال اهللا حممد رسول اهللا

مكة , وأحب املدن إىلّ, ومجيع املسلمني, شر العلم سواء يف احللقات أو يف املؤمترات أو يف الربامج املتلفزةوأحب كل من ين
وقناة السالم لألخ , وقناة إقرأ, وأحب القنوات إيلّ هي قناة الشارقة الفضائية, والقدس وموروين, املكرمة واملدينة املنورة
الدكتور , وأحب الدعاة إيلّ, وال بأس بذلك, ي قناة هلا هدف ومنظمة ملصلحة العربوقناة اجلزيرة وه, العالمة زاكر نايك

وااهد الشيخ أسامة بن حممد بن الدن وأخوه الشيخ أمين , والشيخ األسري عمر عبد الرمحن, عمر عبد الكايف حفظه اهللا
وسفر حوايل , دكتور طارق السويدانوالشيخ أمحد الكبيسى وال, والعامل العالمة الشيخ يوسف القرضاوي, الظواهري

وكذلك , ومجيع من حيمل هم الدين, وأتابع حماضرات حممد حسنني هيكل, وسلمان عودة وعائض القرين واألخ عمرو خالد
الشهيدان فهد حممد األسرى وكذلك م ومنهم 1998رفقاء الدرب والذين شاركوين يف عمليات ضرب السي آي إيه سنة 
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 فأرجو من اجلميع الدعاء , وقد استشهدا يف وزيراستان مؤخرا, ان رمحها اهللا وتقبلهما من الشهداءوشيخ علي سويد, مسلم
  .ألننا مل خنرج عن امجاع األمة ونسأل اهللا أن يهدينا ملا اختلفنا فيه, لنا بالتوفيق

ال إله إال أنت اللهم وانصر كل من نصر دين حممد واخذل كل من خذل دين حممد وسبحانك اللهم وحبمك نشهد أن 
   .وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم آمني, نستغفرك ونتوب إليك

  

  اخلامتة
  )وأما بنعمة ربك فحدث(

  
وال يعين كل ما كتبته أنين أفضل من أحد من املسلمني , إنين إنسان من البشر ومسلم عاص هللا ومذنب يف حقه

ردت بأن أحتدث مبا أنعم اهللا علينا من فضل اجلهاد يف سبيله ونسأله لقد أ, كل ما نرجوه هو رضى اهللا وعفوه, ولعياذ باهللا
أوصى إخواين ااهدين والدعاة إىل اهللا والعلماء واملفكرين واحلكماء و, سبحانه أن يتقبل منا وجيعلنا ممن أحسن الظن به آمني

ليس هناك عمل هو ألذّ عند اهللا , األولياءوالتجار وكل مسلم حاكما كان أو حمكوما بأن يعملوا لدين اهللا فهو ج الرسل و
وأنصحهم أن يبتعدوا من األفكار اليت تبعد األمة عن بعضها وتفكك أمة حممد صلى اهللا عيه وسلم , من العمل من أجل دينه

كلمة أصدق : "وليتذكروا حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال, وتكرس الكراهية بني املسلمني
وأذكّر أن الشيخ أسامة مل , فال نسعى لقول الباطل من أجل مصاحلنا, "أال كلّ شيئ ما خال اهللا باطل: قاهلا شاعر كلمة لبيد

وال , وال يزر وازرة وزر أخرى, وكلنا سنسأل عن أعملنا, يدع إىل االقتتال الداخلي وال إىل قتل املسلمني مهما كان مذهبهم
أفكارنا بل املسلم هو يتطور يوميا حىت يلقى اهللا وكلنا نعلم أن كثري من فقهاءنا كان لديهم عدة ينبغي أن نكون جممدين ب
, إننا لسنا يف زمن املاركسية فقد انتهت احلرب الباردة, وهذا يعين أم كانوا يتطورن يف أفكارهم, أقوال يف مسئلة واحدة

فيجب على اإلخوة أن يعوا هذه املرحلة وأن نعذر علماءنا , ابهناك صراع جديد بني الكفر واالسالم باسم حماربة االره
واحلوار الداخلي بني املسلمني مطلوب جدا جدا واإلصالح ذات , ونتعامل مع األحداث حبكمة وليست بعنترية ومحاسة فقط

اخلري مادام ليس كفر أو  مهما كان املنهج املتبع لتحقيق ذلك, وأن حنسن الظن بكل مسلم يريد احلق, البين من أهم أولوياتنا
 اجلماعات اإلسالمية املصريةاليت كتبت من قبل قادة املراجعات الشرعية وأنصح بقراءات , شرك أو خروج عن إمجاع علماءنا

فعلى مجيع إخواننا قراءة تلك الكتب ليعلموا أن الذين تبنوا اإلقتتال الداخلي , لالستفادة من حسنتها وترك ما ال ينفع منها
وحنن لسنا مطالبني بأن , فري اجلماعي يف مرحلة ما قد تراجعوا وهم اليوم يواصلون النضال داخل بالدهم يف عدة جماالتوالتك

أما أعداءنا الذين يقاتلوننا فأقول هلم بأننا , ولكننا مطالبني بأن ال نسفك دماء املسلمني بسبب هؤالء احلكام, نوافق احلكام
والشيخ أسامة عرض عليكم اهلدنة حملصلحة اجلميع , يس من شأن املسلم بل نريد لكم اخلريلسنا نكرهكم ألنكم كفار فهذا ل

وقد أقفلتم األبواب على , وسنموت من أجل ديننا, فعشنا يف السودان بسالم حىت أعلنتم احلرب علينا, وحنن مل نبادأكم
هل تظنون , قتالنا وسب نبينا واإلستهزاء بكالم ربنا مث تلجأون إىل, وجوهنا باسم حماربة االرهاب ونشر احلرية وحرية التعبري

املهم أن نصل إىل صيغة ترضى مجيع , لكنين أقول بأن باب احلوار مفتوح مع الكافر واملسلم, أننا سنسكت لذلك؟ أبدا
غزوه  يف ومساندتكم العدو الصهيوين, تتراجعون عن التحريض ضد االسالم وتسحبون جيوشكم من بالد االسالم, األطراف

وودت , فاملسئلة بسيطة جدا, وحنن نوقف احلرب ونتصاحل مع إخواننا برضى منا للتنمية جمتمعاتنا, ألهلنا يف فلسطني واحتالهلا
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ولكن ال , أن أواصل الكتابة إىل أن أرى بوش وهو خيرج من الببيت األبيض باكيا بكاء النساء بسبب فشله يف هذه احلرب
  . وجزاكم اهللا خريا, أعاود الكتابة عن حيايت ومذكرايت إن شاء اهللا بأس بالتوقف هنا حاليا وسوف

قررت أن و, وهنا ينتهي اجلزء الثاين من الكتاب بفهرسه وسأبدأ إن شاء اهللا باجلزء الثالث إن كان لنا يف العمر بقية
سائلني اهللا له , وبينما كتبناه بأيدينا, اللقراء لكي مييزوا بني ما يشاع من قبل الكفار احملاربني لن) اجلزأين(أوزع هذا الكتاب 

ولنا يف احلديث بقية إن أحيانا , اإلخالص يف القول والعمل وأن جيزي خريا كل من ساهم يف نشر هذا اخلري إنه جواد كرمي
,  بالدهموسنواصل الكتابة إن شاء اهللا عندما ألتقي بعائليت بعد أن افترقنا منذ أسرهم وترحيلهم إىل, اهللا سبحانه وتعاىل

  .ونسأل اهللا أن جيمعنا م مجيعا آمني
وصلى اهللا على , كما أشكر كل من ساهم يف نشره وطبعه, ونسأل اهللا أن جيعل كل أعمالنا يف ميزان حسانتنا

  سيدنا حممد وآله وصحبه
  }ونبل نقذف بِالْحق على الباطل فَيدمغه فإذَا هو زاهق ولَكُم الويل مما تصفُ{

  }وسيعلَم الّذين ظَلَموآ أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ{
  

  أمني سر القاعدة/ أخوكم يف اهللا
عبد اهللا حممد علي فاضل حسني مال آل فاضل القمري
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