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صدى املالحم في سطور

مجلة إس���المية دورية تعنى بش���ؤون اجملاهدين 
في جزي���رة الع���رب، وتهدف إلى نش���ر املفاهيم 
اإلسالمية الصحيحة، كمفهوم حاكمية الشريعة 
والوالء للمؤمنني والبراءة من الكافرين، واجلهاد 
في سبيل الله، وأهمية الدفاع عن قضايا األمة. 

وتسعى اجمللة إلى مواكبة األحداث على الساحة 
العاملي���ة، وحتليله���ا، وتثقي���ف الن���اس بحقيقتها 

وحكم الشرع فيها.

للتواصل معنا..

almlahem@gmail.com



ًة َواْعلَُموا  ًة َكَما يَُقاِتلُونَُك���ْم َكافَّ احلم���د لله القائل:}َوَقاِتلُوا الُْمْش���ِرِكنَي َكافَّ
أَنَّ اللَّ���َه َم���َع الُْمتَِّقنَي{، والصالة والس���الم عل���ى من ال نبي بع���ده القائل:                 

»نصرت بالرعب مسيرة شهر«.  

إن الصراع بني احلق والباطل قائم إلى قيام الس���اعة، واملس���لمون يس���عون 
ب���كل الطرق للنهوض بأمتهم، وإعادة اخلالفة الراش���دة على منهاج النبوة، 
يتقدمه���م طليعتهم اجملاهدة، ليقوضوا ما قامت به الصليبية العاملية طيلة 
العقود املاضية في حربها على اإلس���الم واملسلمني، وقد توصل اجملاهدون 
ف���ي جزي���رة العرب بفضل الله إل���ى تقنية بإمكانات بس���يطة، ما لم تقدمه 
جيوش الردة والعمالة بإمكاناتهم الكبيرة، فأقلقت مضاجع أئمة الكفر في 
العالم ، مؤسس���ني بذلك جليش عدن أبني ال���ذي قال فيه املصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم »هم خير من بيني وبينهم«، لنطهر اجلزيرة العربية من 

رجس املشركني ولنصل إلي بيت املقدس فاحتني بإذن الله.

إن طائرات التجس���س األمريكية لها عدة أش���هر وه���ي جتوب واليات أبني 
وش���بوة ومأرب وغيرها من الواليات بالتصوير وكش���ف عورات املس���لمني 
بتواطؤ من حكومة األس���ود العنسي، ثم أعقب ذلك القصف الوحشي على 
املسلمني اآلمنني في دورهم من قبائل اليمن األبية بحجة محاربة اإلرهاب 

)اإلسالم(.

ولقد ش���اهد املس���لمون والعالم بأسره ما تعيش���ه جزيرة العرب هذه األيام 
من مجازر للمس���لمني بأيدي صهي���و صليبية، بقيادة أمريكا، وعمالئها من 
احلكام اخلونة، وذلك بإطالق صواريخ كروز من البوارج احلربية من خليج 
ع���دن، والقنابل العنقودية بالطائ���رات على اآلمنني من قبائل اليمن األبية، 
فقتلت العش���رات من النس���اء واألطفال،ومنهم الشهيد بإذن الله الشيخ أبو 
صال���ح الكازمي وبع���ض أهل بيته في قرية املعجلة بوالية أبني، واستش���هد 
بعض األخوة في منطقة أرحب، وفي رفض بوالية ش���بوة، استش���هد الشيخ 
محم���د عمير الكلوي، ثم قامت حملة أخرى مش���تركة غادرة على احلوطة 
بوالية شبوة استشهد فيها الشيخ عبد الله احملضار الذي رفض االستسالم 
وقاتل حتى قتل، فرحمهم الله جميعاً رحمة واس���عة ورفع الله درجاتهم في 

الفردوس األعلى من اجلنة. 

وم���ن فضل الله على اجملاهدين في جزي���رة العرب أن من الله عليهم بالرد 
املباش���ر عل���ى ه���ذه اجملزرة،التي ال ف���رق بينها وب���ني مج���ازر إخواننا في 
فلس���طني بأيدي اليهود، وذلك بعملية نوعية جسدت روح األخوة اإلميانية، 
كما قال الله تعالى }ِإنََّما الُْمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ{ احلجرات )10(، فقام أسد من 
أس���ود اإلس���الم األخ البطل اجملاهد عمر الف���اروق النيجيري، نصرة لدين 
الل���ه ولرد الظلم والعدوان على بالد اإلس���الم، فأرغم الل���ه به أنف أمريكا 
في التراب، وكس���ر هيبتها االس���تخبارية، وجتاوز حواجزهم األمنية، وكل 
تقنياته���م احلديثة، وخس���رهم مليارات الدوالرات، وخ���رج أوباما مذعوراً 
عاب���س الوجه، قاطعا إجازته لهول ما أصابه وقومه، ودب اخلوف والرعب 

والهلع في قلوب جميع الصليبني، وأفسد عليهم عمر الفاروق عيدهم.

فأين أنتم يا أهل املدد ؟ فهذا عمر الفاروق اس���م على مس���مى قدم نفس���ه 
نص���رة لدين اإلس���الم، وث���أراً لقت���ل النس���اء واألطفال في جزي���رة العرب 
وفلس���طني، وأنتم م���ا علمنا عنكم إال الش���جاعة والتضحية واإلقدام، وقد 
عرفتكم أرض أفغانس���تان، والشيش���ان، والبوس���نة، والع���راق والصومال، 
فقوم���وا ولبوا الن���داء، نصرة لدين الواحد القهار، فق���د جاءكم الصليبيون 
إل���ى أرضكم، وقتلوا نس���اءكم، وأطفالكم، وانتهكوا أعراضك���م، فأروا الله 

منكم ما يرضيه عنكم. 

وندعو كل جندي مشارك في هذه احلملة الصليبية املشتركة، أن يتوب إلى 
الله ويقف ضد الظلم والعدوان، وينتفض من س���باته ويعد العدة للقتال في 
سبيل الله، وأنه ال مبرر لبقائه في هذه اجليوش إال أن يقتدي باألخ البطل 
اجملاهد نضال حس���ن، الذي كان يعمل ضابطاً في قاعدة فورت هود أكبر 
القواع���د األمريكية، واختار هذا الفعل العظيم للتكفير عن الس���نوات التي 
أمضاه���ا في خدمة احلمل���ة الصليبية، وبهذه األعمال العظيمة نس���تطيع 
أن نق���وض احلملة الصليبي���ة من داخلها، ونلقي الرعب ف���ي قلوبهم، وكما 
أعلنه���ا بوش أنها حرب صليبية، وجمع كل قوى الكفر من كل مكان حملاربة 
املس���لمني، وص���ار على خطاه خلف���ه أوباما، فيجب على كل مس���لم أن يعد 
العدة ويجهز س���الحه ملواجهة احلملة الصليبية على ديار اإلسالم، لنقطع 
عليه���م الطريق في البر والبحر واجلو ونخرجه���م من جزيرة محمد صلى 

الله عليه وآله وسلم.

ǦɆǵǠǪǪȥɍǟ

ȀɅȀǶǪȱǟ ǦǞɆȽ
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ونق���ول لكل جاس���وس يعمل لدى أجهزة االس���تخبارات: إن م���ا تقوم به هو 
خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، وال يرضى بهذا العمل اخلسيس مسلم شريف 
يحمل في قلبه ال اله إال الله، فتوبوا إلى الله قبل أن يأخذكم الله أخذ عزيز 
مقتدر، واحذوا حذوا أخانا همام البلوي، مبا ناله من الشرف والكرامة في 

الدنيا ورفع الله به رؤوس املسلمني في ضرب رأس الكفر أمريكا . 

وم���ن هنا نقول ل���كل قبائل اليمن األبية إن املثل يق���ول »أكلت يوم أكل الثور 
األبيض« إن س���كوتكم عن وجود طائرات التجس���س ه���و الذي جرأ أمريكا 
وعمالءها أن يقوموا بالقصف وقتل اآلمنني غير آبهني بأحد، وإن سكوتكم 
عن قصف بالد املس���لمني، وقتل النس���اء واألطفال لن ينجيكم من القصف 
األمريك���ي ومن عمالئ���ه اخلونة، وقد وض���ح لكم األم���ر بالقصف األخير 
الغ���ادر على منطقة األجاش���ر ووالية مأرب، فاحلذر احل���ذر  فالدور قادم 
عليكم إن لم تقوموا بواجبكم بالتصدي لهذه احلملة الصليبية، نصرة لدين 

الله ولرد الظلم والعدوان عن جزيرة اإلسالم.

  فيا أبناء القبائل األبية، يا أبناء العزة والش���رف والكرامة، يا أبناء املروءة 
والنخ���وة والش���هامة، قوموا وانتفض���وا والتحموا م���ع إخوانكم اجملاهدين 
فه���م منك���م وأنتم منهم، ودافعوا ع���ن حرماتكم وأعراضك���م، قوموا نصرة 
لدينكم وكرامتكم بالتصدي حلكومة األس���ود العنس���ي التي س���محت لهذه 
الطائرات بتصوير بيوتكم ونسائكم، وقتلت نساءكم وأطفالكم، واستجيبوا 
لقول املصطفى صلى الله عليه وآله وس���لم »أخرجوا املش���ركني من جزيرة 

العرب«.

إن دع���وة اإلس���الم دعوة عاملية ليس له���ا مثيل في جميع األمم، فرس���ولنا 
أرس���ل للن���اس كافة وهو خ���امت النبيني، ولدينا املس���لمون م���ن جميع بقاع 
األرض يتحدث���ون بلغات ولهجات مختلف���ة، مما يجعل لدينا املرونة الكاملة 
ف���ي التحرك في أرجاء املعمورة، واس���تهداف الكفر في البر والبحر واجلو 
دون عناء،كما في حالة اإلخوة نضال حس���ن وعمر الفاروق وهمام البلوي، 
ف���كل واحد منهم قام مبهمة تختلف عن األخرى تبني تالحم أمة اإلس���الم، 
وعاملية دعوتهم، ومهمتنا نحن معاش���ر املس���لمني هي توظيف كل الطاقات 
في مس���ارها الصحيح إلع���الء كلمة الله في األرض، ليك���ون الدين كله لله 
بتحري���ض املؤمنني للقتال في س���بيل الله، وفتح الب���اب في جميع اجلبهات 
على مصراعيه أمام املس���لمني من جميع أصق���اع األرض ليقوموا بدورهم 

في إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.

 ɂȲȝ   ǦȩǻǠȎȱǟ ǦøøøɅǻǠȾƨǟ Ȝȩǟɀƫǟ ȸøøøȵ ȴȮǩǠȵɀȲȞȵ Ǿøøøǹǖǣ ȴøøøȮɆȲȝȿ
 ȂȭȀȵȿ ǦøøøǱɀȲȦȱǟ ɁǼøøøǪȺȵ ȀøøøȭǾȱǠǣ ǠøøøȾȺȵ ȌøøøƳȿ ǨøøøȹȀǪȹɍǟ ǦȮǤøøøȉ

.ȀøøøǲȦȱǟ

ونطمئن أمتنا املسلمة أن قادة اجملاهدين في جزيرة العرب بخير حال وفي 
نعم���ة من الله ورضوان، ونقول لكم ال تلتفتوا إلى إعالم احلكومات العميلة 
الت���ي تفتري الكذب وتبث األراجيف وتلبس احل���ق بالباطل، وعليكم بأخذ 
معلوماتك���م من املواقع اجلهادي���ة الصادقة، على ش���بكة االنترنت ونخص 

منها بالذكر منتدى الفلوجة ومركز الفجر.

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون . 
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رِّ َوالَْخيِْر ِفتْنًَة َوِإلَيْنَا تُْرَجُعوَن{ األنبياء )35( }َونَبْلُوُكْم ِبالشَّ

االبت���الء - بصف���ة عامة - س���نة ربانية وحقيقة ش���رعية، واقعة ال محالة؛ 
وه���ذا واضح م���ن اآليات القرآنية الكرمية }أََحِس���َب النَّ���اُس أَْن يُتَْرُكوا أَْن 
يَُقولُ���وا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَنُوَن * َولََقْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َفلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن 
َصَدُق���وا َولََيْعلََمنَّ الَْكاِذِبنَي{ العنكبوت )3:2(، قال ابن القي�م رحمه الله )1(: 
» فليتأمل العبد س���ياق هذه اآليات وما تضمنته من العبر وكنوز احلكم فإن 
الناس إذا أرس���ل إليهم الرس���ل بني أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنا وإما 
أال يقول ذلك بل يس���تمر على السيئات والكفر، فمن قال: آمنا، امتحنه ربه 
وابتاله وفتنه، والفتنة: االبت���الء واالختبار ليتبني الصادق من الكاذب ومن 
ل���م يقل: آمنا فال يحس���ب أنه يعج���ز الله ويفوته ويس���بقه فإنه إمنا يطوي 

املراحل في يديه:

وكيف يفر املرء عنه بذنبه  إذا كان تطوى في يديه املراحل

فمن آمن بالرس���ل وأطاعهم عاداه أعداؤه���م وآذوه فابتلي مبا يؤمله وإن لم 
يؤم���ن بهم ولم يطعه���م عوقب في الدنيا واآلخرة فحص���ل له ما يؤمله وكان 
هذا املؤلم له أعظم أملا وأدوم من ألم أتباعهم فال بد من حصول األلم لكل 
نف���س آمن���ت أو رغبت عن اإلميان لك���ن املؤمن يحصل له األل���م في الدنيا 
ابت���داء ثم تكون له العاقبة في الدنيا واآلخرة واملعرض عن اإلميان حتصل 
له اللذة ابتداء ثم يصير إلى األلم الدائم، »وسئل الشافعي رحمه الله: أيهما 
أفض���ل للرجل أن ميك���ن أو يبتلى؟ فقال: ال ميكن حت���ى يبتلى« والله تعالى 
ابتلى أولي العزم من الرس���ل فلما صبروا مكنهم فال يظن أحد أنه يخلص 
م���ن األل���م البتة وإمنا يتفاوت أه���ل اآلالم في العقول فأعقله���م من باع أملا 
مس���تمرا عظيما بألم منقطع يسير وأشقاهم من باع األلم املنقطع اليسير 

باأللم العظيم املستمر« أه�.

فالب���د من االمتحان بش���دائد التكاليف م���ن مفارقة األوط���ان، ومجاهدة 
األع���داء، وهجر الش���هوات، وس���ائر الطاع���ات، وبالفقر والقح���ط وأنواع 
املصائب في األنفس واألموال و مصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم ليتميز 

من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت.

وابتالء املؤمنني قبل التمكني أمر حتمي من أجل التمحيص، ليقوم بنيانهم 
بعد ذلك على متكن ورس���وخ، وهذا االبتالء للمؤمنني ابتالء رحمة ال ابتالء 

غضب، وابتالء اختيار ال مجرد االختبار.

َقاَل َرُسول الله - َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّمَ  -: »ِإن عظم الَْجَزاء َمَع عظم الْباَلء، 
َوِإن الل���ه ِإذا أح���ب قوما ابْتاََلُهم َفمن َرِضي َفلُه الرضى، َومن س���خط َفلُه 

)1(  - زاد املعاد )11/3(.

السخط«)2(.

و ق���ال رس���ول الله صلى الل���ه عليه وس���لم: »مثل املؤمن كمث���ل اخلامة من 
ال���زرع تفيئها الريح تصرعه���ا مرة وتعدلها أخرى حت���ى تهيج ومثل الكافر 
كمث���ل األرزة اجملذية على أصلها ال يفيئها ش���يء حتى يكون اجنعافها مرة 

واحدة«.)3(

ق���ال النووي )4(: »قال العلماء: معنى احلديث أن املؤمن كثير اآلالم في بدنه 
أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته وأما الكافر فقليلها وإن 

وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة" أه�.

وما أجمل ما س���طره يراع س���يد قطب رحمه الله عن حقيقة االبتالء، قال 
رحم���ه الل���ه: »إن اإلميان لي���س كلمة تقال، إمن���ا هو حقيق���ة ذات تكاليف   
وأمان���ة ذات أعباء؛ وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال، فال 
يكف���ي أن يقول الن���اس: آمنا وهم ال يتركون لهذه الدع���وى، حتى يتعرضوا 
للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما 
تفنت النار الذهب لتفصل بينه وبني العناصر الرخيصة العالقة به وهذا هو 
أصل الكلمة اللغوي وله داللته وظله وإيحاؤه وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب

هذه الفتنة على اإلميان أصل ثابت، وسنة جارية، في ميزان الله سبحانه.

إن اإلميان أمانة الله في األرض، ال يحملها إال من هم لها أهل  وفيهم على 
حمله���ا قدرة، وفي قلوبهم جت���رد لها وإخالص، وإال الذي���ن يؤثرونها على 
الراحة والدعة، وعلى األمن والس���المة، وعلى املتاع واإلغراء. وإنها ألمانة 
اخلالفة في األرض، وقيادة الناس إلى طريق الله، وحتقيق كلمته في عالم 
احلي���اة، فهي أمانة كرمية؛ وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من أمر الله يضطلع بها 

الناس؛ ومن ثم حتتاج إلى طراز خاص يصبر على االبتالء.

وم���ن الفتنة أن يتع���رض املؤمن لألذى من الباطل وأهله؛ ثم ال يجد النصير 
الذي يس���انده ويدف���ع عنه، وال ميلك النصرة لنفس���ه وال املنع���ة؛ وال يجد 
الق���وة التي يواجه به���ا الطغيان. وهذه هي الصورة الب���ارزة للفتنة املعهودة 
في الذهن حني تذكر الفتنة، ولكنها ليس���ت أعنف صور الفتنة. فهناك فنت 

كثيرة في صور شتى، رمبا كانت أمر وأدهى.

هناك فتنة األهل واألحباء الذين يخش���ى عليهم أن يصيبهم األذى بس���ببه 
وهو ال ميلك عنهم دفعاً، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم 

احلب والقرابة، واتقاء الله في الرحم التي يعرضها لألذى أو الهالك.

)2(  - رواه الترمذي رقم »2396« عن أنس رضي الله عنه وقال الشيخ األلباني: حسن صحيح
)3(  - رواه البَُخاِري رقم »5643« و مسلم رقم »2810« واللفظ له عن كعب بن مالك رضي الله عنه

)4(  - شرح صحيح مسلم )153/17(.

ǦɅǓ  ǦȩǟȀȉǙ

ƆǠȹǼȞȱǟ ȳɎȆȱǟ ǼǤȝ
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وهناك فتنة إقبال الدنيا على املبطلني، ورؤية الناس لهم ناجحني مرموقني  
تهت���ف لهم الدنيا، وتصف���ق لهم اجلماهير، وتتحطم ف���ي طريقهم العوائق 
وتص���اغ لهم األمجاد، وتصفو لهم احلياة، وهو مهمل منكر ال يحس به أحد 
وال يحام���ي عن���ه أحد، وال يش���عر بقيمة احل���ق الذي مع���ه إال القليلون من 

أمثاله الذين ال ميلكون من أمر احلياة شيئاً.

وهنالك فتن���ة الغربة في البيئة واالس���تيحاش بالعقيدة، حني ينظر املؤمن 
فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضاللة؛ وهو وحده موحش 

غريب طريد.

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه األيام، فتنة أن يجد املؤمن 
أمماً ودوالً غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة 
في حياتها، يجد الفرد فيها من الرعاية واحلماية ما يناسب قيمة اإلنسان. 

ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة لله!.

وهنال���ك الفتن���ة الكبرى، أكبر م���ن هذا كله وأعنف، فتنة النفس والش���هوة 
وجاذبية األرض، و ثقلة اللحم والدم، والرغبة في املتاع والس���لطان، أو في 
الدعة واالطمئنان، وصعوبة االستقامة على صراط اإلميان واالستواء على 
مرتق���اه، مع املعوقات واملثبطات في أعماق النفس، وفي مالبس���ات احلياة 

وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان!.

 ÛɂøøøȆȩǕȿ ǼøøøȉǕ ǦøøøȺǪȦȱǟ ǨøøøȹǠȭ Ûǃǟ ȀøøøȎȹ ǖøøøȖǣǕȿ ÛǼøøøȵɉǟ ȯǠøøøȕ ǟǽǚøøøȥ
 ǒɍǘȽȿ Ûǃǟ ȴȎȝ ȸȵ ɍǙ ǨǤǮɅ Ɓȿ ÛȤøøøȺȝǕȿ ǼøøøȉǕ ǒɎǪǣɍǟ ȷǠȭȿ

.ȷǠøøøƹɋǟ ǦøøøȪɆȪǵ ȴȾøøøȆȦȹǕ Ž ȷɀøøøȪȪƷ ȸøøøɅǾȱǟ ȴøøøȽ

ويؤمتن���ون على تلك األمانة الكبرى، أمانة الس���ماء في األرض، وأمانة الله 
في ضمير اإلنسان.

حاش���ا لله أن يعذب املؤمنني باالبتالء، وأن يؤذيه���م بالفتنة، ولكنه اإلعداد 
احلقيقي لتحمل األمانة، فهي في حاجة إلى إعداد خاص ال يتم إال باملعاناة 
العملية للمش���اق؛ وإال باالس���تعالء احلقيقي على الش���هوات، وإال بالصبر 
احلقيق���ي على اآلالم، وإال بالثقة احلقيقية في نصر الله أو في ثوابه، على 

الرغم من طول الفتنة وشدة االبتالء.

والنف���س تصهرها الش���دائد فتنفي عنها اخلبث، وتس���تجيش كامن قواها 
املذخ���ورة فتس���تيقظ وتتجم���ع، وتطرقه���ا بعن���ف وش���دة فيش���تد عودها 
ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل الش���دائد باجلماعات، فال يبقى صامداً إال 
أصلبها عوداً؛ وأقواها طبيعة، وأش���دها اتصاالً بالله، وثقة فيما عنده من 
احلس���نيني: النصر أو األجر، وهؤالء هم الذين يس���لَّمون الراية في النهاية 

مؤمتنني عليها بعد االستعداد واالختبار.

وإنهم ليتس���لمون األمانة وهي عزيزة على نفوس���هم مب���ا أدوا لها من غالي 
الثم���ن؛ ومب���ا بذلوا لها م���ن الصبر على احملن؛ ومبا ذاقوا في س���بيلها من 
اآلالم والتضحي���ات، والذي يبذل من دمه وأعصابه، ومن راحته واطمئنانه 
ومن رغائبه ولذاته، ثم يصبر على األذى واحلرمان؛ يش���عر وال شك بقيمة 
األمانة التي بذل فيها ما بذل؛ فال يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات 

واآلالم، فأما انتصار اإلميان واحلق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله.

وما يش���ك مؤمن ف���ي وعد الله، ف���إن أبط���أ فلحكمة مق���درة، فيها اخلير 
لإلميان وأهله، وليس أحد بأغير على احلق وأهله من الله، وحسب املؤمنني 
الذين تصيبهم الفتنة، ويقع عليهم البالء، أن يكونوا هم اخملتارين من الله، 
ليكونوا أمناء على حق الله، وأن يش���هد الله لهم بأن في دينهم صالبة فهو 

يختارهم لالبتالء. 

وأما الذين يفتنون املؤمنني، ويعملون الس���يئات، فما هم مبفلتني من عذاب 
الل���ه وال ناجني. مهما انتفخ باطلهم وانتفش، وبدا عليه االنتصار والفالح. 

وعد الله كذلك وسنته في نهاية املطاف« أه� بتصرف

 فيا رجال اإلسالم امضوا وتقدموا...أنتم لها، فالنصر عن قريب، بسواعد 
اإلميان املتوضئة، وبالقل���وب النقية الطاهرة، وبالثبات على جهاد املضلني 
و املش���ركني، باحلجة والبيان، والسيف والسنان...تنصر األمة، ولن يخيب 
الل���ه الظن، ولن يرد األمل،فهو معن���ا وناصرنا،فليطمئن املؤمنون العاملون 
على ما لُهم عند الله، من تكفير للسيئات، وجزاء على احلسنات. وليصبروا 
على تكاليف اجلهاد؛ وليثبتوا على الفتنة واالبتالء؛ فاألمل املشرق واجلزاء 
ُس���ُل تُبْتَلَى، ثُمَّ تَُكوُن لَُهُم  الطي���ب، ينتظرانهم في نهاية املطاف »َوَكَذِلَك الرُّ
الَْعاِقَب���ة«. وإنه حلس���ب املؤم���ن حتى لو فاته في احلي���اة االنتصاف، وآخر 

دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

صدى املالحم - العدد الثاني عش���ر6



ق���ال الش���يخ أحم���د ش���اكر ف���ي كتابه كلم���ة احلق 
ص�126- 137� حتت عنوان )بيان إلى األمة املصرية 

خاصة وإلى األمة العربية واإلسالمية عامة()1(:

»أما التعاون مع اإلجنليز، بأي نوع من أنواع التعاون 
ق���ّل أو كثر، فهو الرّدة اجلامحة، والكفر الّصراح، ال 
يقب���ل فيه اعتذار، وال ينفع معه ت���أول، وال ينجي من حكمه عصبية حمقاء 
وال سياس���ة خرق���اء، وال مجاملة هي النفاق، س���واء أكان ذلك من أفراد أو 
حكوم���ات أو زعم���اء. كلهم ف���ي الكفر والردة س���واء، إال م���ن جهل وأخطأ        
ثم اس���تدرك أمره فتاب واخذ س���بيل املؤمنني، فأولئك عسى الله أن يتوب 

عليهم، إن أخلصوا لله، ال للسياسة وال للناس. 

  وأظنن���ي قد اس���تطعت اإلبانة عن حكم قت���ال اإلجنليز وعن حكم التعاون 
معه���م ب���أي لون من ألوان التع���اون أو املعاملة، حتى يس���تطيع أن يفقهه كل 
مس���لم يق���رأ العربية، من أي طبقات الن���اس كان، وفي أي بقعة من األرض 

يكون.

وأظ���ن أن كل ق���ارئ ال يش���ك اآلن، في أنه من البديهي ال���ذي ال يحتاج إلى 
بيان أو دليل: أن ش���أن الفرنس���يني في هذا املعنى شأن اإلجنليز، بالنسبة 
لكل مس���لم على وجه األرض، فإن عداء الفرنسيني للمسلمني، وعصبيتهم 
اجلامح���ة ف���ي العمل على محو اإلس���الم، وعلى حرب اإلس���الم، أضعاف 
عصبية اإلجنليز وعدائهم، بل هم حمقى في العصبية والعداء، وهم يقتلون 
إخواننا املس���لمني في كل بلد إس���المي لهم فيه حكم أو نفوذ، ويرتكبون من 
اجلرائ���م والفظائع ما تصغ���ر معه جرائم اإلجنليز ووحش���يتهم وتتضاءل، 
فهم واإلجنليز في احلكم س���واء، دماؤهم وأموالهم حالل في كل مكان، وال 
يجوز ملسلم في أي بقعة من بقاع األرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع 
التعاون، وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع اإلجنليز: الردة واخلروج 

من اإلسالم جملة، أيا كان لون املتعاون معهم أو نوعه أو جنسه.

 Ž  ǧǠøøøȵɀȮƩǟ  ȷǕ  ȸøøøșǖȥ  ÛȀøøøȢȱǠǣ  ɍȿ  ȨøøøƥɉǠǣ  ǠøøøȵɀɅ  ǨøøøȺȭ  Ǡøøøȵȿ
 ǧǠȩɎȞȱǟ ȜøøøȖȪǪȥ ÛȳɎøøøȅɋǟ ȴȮƩ ǢɆǲǪøøøȆǪȅ ǦɆȵɎøøøȅɋǟ ǻɎøøøǤȱǟ
 Ȝøøøȵ  ȿǕ  ȂøøøɆȲƱɋǟ  Ȝøøøȵ  ǦøøøɅǻǠȎǪȩɍǟ  ȿǕ  ǦøøøɆȥǠȪǮȱǟ  ȿǕ  ǦɆøøøȅǠɆȆȱǟ

.ƙɆøøøȆȹȀȦȱǟ

ولكن���ي أراني أبصر املس���لمني مبواقع أقدامهم، ومب���ا أمرهم الله به، ومبا 
أع���ّد لهم م���ن ذل في الدنيا وعذاب ف���ي اآلخرة إذا أعطوا مقاد أنفس���هم 

وعقولهم ألعداء الله.

 وأري���د أن أعرفهم حكم الله في هذا التعاون مع أعدائهم، الذين اس���تذلوا 
)1(  - نقاًل عن كتاب »حقيقة احلرب الصليبية« للشيخ يوسف العييري رحمه الله. 

وحاربوه���م في دينهم وف���ي بالدهم، وأريد أن أعرفه���م عواقب هذه الردة 
التي يتمرغ في حمأتها كل من أصر على التعاون مع األعداء. 

أال فليعلم كل مس���لم ف���ي أي بقعة من بقاع األرض أن���ه إذ تعاون مع أعداء 
اإلس���الم مس���تعبدي املس���لمني، م���ن اإلجنيلي���ز والفرنس���يني وأحالفهم 
وأش���باههم، بأي نوع من أنواع التعاون، أو ساملهم فلم يحاربهم مبا استطاع  
فضال عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم في الدين، إنه إن فعل 
ش���يئا من ذلك ثم صلى فصالته باطلة، أو تطهر بوضوء أو غس���ل أو تيمم 
فطه���وره باطل، أو صام فرضا أو نف���ال فصومه باطل، أو حج فحجه باطل  
أو أدى زكاة مفروض���ة، أو أخرج صدقة تطوعا، فزكاته باطلة مردودة عليه  
أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له في ش���يء من 

ذلك أجر بل عليه فيه اإلثم والوزر.

أال فليعل���م كل مس���لم: أنه إذا ركب هذا املرك���ب الدنيء حبط عمله، من كل 
عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس في حمأة هذه الردة التي رضي لنفسه 
ومع���اذ الله أن يرضى بها مس���لم حقي���ق بهذا الوصف العظي���م يؤمن بالله 

وبرسوله.

ذل���ك بأن اإلميان ش���رط في صحة كل عبادة، وف���ي قبولها، كما هو بديهي 
معلوم من الدين بالضرورة، ال يخالف فيه أحد من املسلمني.

مَياِن َفَقْد َحِبَط َعَملُُه َوُهَو ِفي  وذلك بأن الله سبحانه يقول: }َوَمْن يَْكُفْر ِباإْلِ
اآْلِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَن{ املائدة )5(.

وُكْم َعْن ِديِنُكْم  وذلك بأن الله سبحانه يقول: }َواَل يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّ
ِإِن اْس���تََطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه َفَيُم���ْت َوُهَو َكاِفٌر َفأُولَِئَك َحِبَطْت 
نَْيا َواآْلِخ���َرِة َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُه���ْم ِفيَها َخ���اِلُدوَن{  أَْعَمالُُه���ْم ِفي الدُّ

البقرة )217(.

وذل���ك ب���أن الل���ه تعالى يق���ول: }يَا أَيَُّه���ا الَِّذي���َن آَمنُ���وا اَل تَتَِّخ���ُذوا الَْيُهوَد 
َوالنََّص���اَرى أَْوِلَياَء بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْع���ٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللََّه 
اِلِمنيَ * َفتََرى الَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُس���اِرُعوَن ِفيِهْم  اَل يَْه���ِدي الَْقْوَم الظَّ
يَُقولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيَبنَا َداِئَرةٌ َفَعَسى اللَُّه أَْن يَْأِتَي ِبالَْفتِْح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعنِْدِه 
وا ِفي أَنُْفِس���ِهْم نَاِدِمنَي * َويَُقوُل الَِّذيَن آَمنُوا أََهُؤاَلِء  َفيُْصِبُحوا َعلَى َما أََس���رُّ
الَِّذيَن أَْقَس���ُموا ِباللَِّه َجْهَد أَيَْماِنِهْم ِإنَُّه���ْم لََمَعُكْم َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َفَأْصَبُحوا 

َخاِسِريَن{ املائدة )51: 53(.

وا َعلَ���ى أَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد َما  وذلك بأن الله س���بحانه يق���ول }ِإنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّ
َل لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم * َذِل���َك ِبَأنَُّهْم َقالُوا ِللَِّذيَن  ���يَْطاُن َس���وَّ تََبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّ
َل اللَُّه َس���نُِطيُعُكْم ِفي بَْعِض اأْلَْمِر َواللَُّه يَْعلَُم ِإْسَراَرُهْم * َفَكيَْف  َكِرُهوا َما نَزَّ

ȷɀȲȵǠȞȱǟ  ǒǠȶȲȞȱǟ

حكم التعاون مع اإلنجليز
ǃǟ ȼƥǿ - ȀȭǠȉ ǼƥǕ :ǸɆȊȱǟ
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تُْه���ُم الَْماَلِئَك���ُة يَْضِربُ���وَن ُوُجوَهُه���ْم َوأَْدبَاَرُهْم * َذِلَك ِبَأنَُّه���ُم اتََّبُعوا  ِإَذا تََوفَّ
َما أَْس���َخَط اللََّه َوَكِرُهوا ِرْضَوانَ���ُه َفَأْحَبَط أَْعَمالَُهْم * أَْم َحِس���َب الَِّذيَن ِفي 
ُقلُوِبِهْم َم���َرٌض أَْن لَْن يُْخِرَج اللَُّه أَْضَغانَُهْم * َولَْو نََش���اءُ أَلََريْنَاَكُهْم َفلََعَرْفتَُهْم 
ِبِس���يَماُهْم َولَتَْعِرَفنَُّهْم ِفي لَْحِن الَْقْوِل َواللَُّه يَْعلَ���ُم أَْعَمالَُكْم *َولَنَبْلَُونَُّكْم َحتَّى 
وا  اِبِريَن َونَبْلَُو أَْخَباَرُكْم * ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ نَْعلََم الُْمَجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ
وا اللََّه  ُس���وَل ِمْن بَْعِد َما تََبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن يَُضرُّ وا الرَّ َعْن َس���ِبيِل اللَِّه َوَشاقُّ
ُسوَل  َشيًْئا َوَسيُْحِبُط أَْعَمالَُهْم * يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ
يِل اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم  وا َعْن َس���بِ َواَل تُبِْطلُوا أَْعَمالَُكْم * ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
ِم َوأَنْتُُم اأْلَْعلَْوَن َواللَُّه  ���لْ اٌر َفلَْن يَْغِفَر اللَُّه لَُهْم * َفاَل تَِهنُوا َوتَْدُعوا ِإلَى السَّ ُكفَّ

َمَعُكْم َولَْن يَِتَرُكْم أَْعَمالَُكْم{ محمد )35:25(

أال فليعل���م كل مس���لم وكل مس���لمة أن ه���ؤالء الذين يخرج���ون على دينهم 
ويناصرون أعداءهم، من تزوج منهم فزواجه باطل بطالناً أصلياً، ال يلحقه 
تصحي���ح، وال يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح، من ثبوت نس���ب وميراث 
وغي���ر ذلك، وأن من كان منهم متزوجاً بطل زواجه كذلك وأن من تاب منهم 
ورج���ع إلى ربه وإل���ى دينه، وحارب ع���دوه ونصر أمته، لم تك���ن املرأة التي 
تزوجه���ا حال الردة ولم تكن املرأة التي ارت���دت وهي في عقد نكاحه زوجاً 
له، وال هي في عصمته، وأنه يجب عليه بعد التوبة أن يس���تأنف زواجه بها 

فيعقد عليها عقداً صحيحاً شرعياً، كما هو بديهي واضح.

 ȏǿɉǟ  țǠøøøȪǣ  ȸøøøȵ  ǦøøøȞȪǣ  ɃǕ  Ž  ÛǧǠȶȲøøøȆƫǟ  ǒǠøøøȆȺȱǟ  ȔøøøǪǶɆȲȥ  ɍǕ
 ǟɀøøøȆɆȱ ȸøøøȾǵǠȮȺȱ ȷɀøøøȵǼȪǪɅ ȸøøøɅǾȱǟ ȷǕ ȸøøøȵ ǯǟȿȂøøøȱǟ ȰøøøǤȩ ȸøøøȪǭɀǪɆȱ

.ȸøøøɅǼȱǟ ȸøøøȝ ǦøøøǱǿǠƪǟ ǥǽɀøøøǤȺƫǟ ǦøøøǞȦȱǟ ȻǾøøøȽ ȸøøøȵ

حيطًة ألنفس���هن وألعراضهن، أن يعاش���رن رجاالً يظنونهن أزواجاً وليسوا 
بأزواج، بأن زواجهم باطل في دين الله، أال فليعلم النساء املسلمات، الالئي 
ابتاله���ن الله بأزواج ارتكس���وا في حمأة هذه الردة أن���ه قد بطل نكاحهن، 
وص���رن محرمات على هؤالء الرجال ليس���وا لهن بأزواج حت���ى يتوبوا توبة 

صحيحة عملية ثم يتزوجوهن زواجاً جديداً صحيحا.

أال فليعلم النساء املسلمات، أن من رضيت منهن بالزوج من رجل هذه حالة 
وهي تعلم حاله، أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة فإن حكمها 

وحكمه في الردة سواء.

ومعاذ الله أن ترضى النس���اء املس���لمات ألنفس���هن وألعراضهن وألنساب 
أوالدهن ولدينهن شيئاً من هذا.

 أال إن األمر جد ليس بالهزل، وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة املتعاونني 
مع األعداء، فما أكثر احليل للخروج من نصوص القوانني، وما أكثر الطرق 

لتبرئة اجملرمني، بالشبهة املصطنعة، وباللحن في احلجة.

ولكن األمة مسؤولة عن إقامة دينها، والعمل على نصرته في كل وقت وحني 
واألفراد مس���ؤولون بني يدي الله يوم القيامة عم���ا جتترحه أيديهم، وعما 

تنطوي عليه قلوبهم.

فلينظ���ر كل امرئ لنفس���ه، وليكن س���ياجاً لدينه من عب���ث العابثني وخيانة 
اخلائنني.

وكل مس���لم إمنا هو على ثغر من ثغور اإلس���الم، فليحذر أن يؤتى اإلس���الم 
من قبله. 

وإمن���ا النصر من عن���د الله، ولينص���رن الله من ينصره« أه���� كالمه رحمه 
الله. 
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ǦɆȾȪȥ  ǧǠȅǟǿǻ

في هذه األيام يثار احلديث عن مشاركة األطفال في اجلهاد وكثر التشنيع 
عل���ى ذلك والقول فيه بغير علم فأحببت أن أبني احلكم الش���رعي في ذلك 

وأن املذاهب األربعة على جواز مشاركة األطفال في القتال.

 ولم يكن قصدي جمع األقوال من املذاهب على هذه املس���ألة لكي ال يطول 
البحث ومتله النفوس خصوصاً أني لم أكتبه للعلماء أو لطلبة العلم بل كتبته 

لبيان احلكم الشرعي فحسب والله من وراء القصد.

فأقول وبالله التوفيق: 

لبيان احلكم في هذه املسألة نتطرق للحديث عنها في املسائل التالية:

< املسألة األولى: احلد بني الصغير والكبير.

< املسألة الثانية: حكم مشاركة الصغير في املعركة.

< املسألة الثالثة: حكم استئذان الصغير والديه للمشاركة في املعركة.

< املسألة الرابعة: ما هي األعمال اجلهادية التي يؤديها الصغير.

.ƘøøøǤȮȱǟȿ ƘøøøȢȎȱǟ ƙøøøǣ ǼøøøƩǟ :Ƃȿɉǟ ǦȱǖøøøȆƫǟ

جاء في صحيح البخاري احلديث رقم 2664 »باب بلوغ الصبيان وشهادتهم« 
وفي صحيح مسلم احلديث رقم 4837 )باب سن البلوغ(

»عن نافع عن ابن عمر قال:عرضني رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم يوم 
أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم اخلندق 

وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

ق���ال نافع فقدمت عل���ى عمر بن عبد العزي���ز وهو يومئ���ذ خليفة فحدثته 
ه���ذا احلديث فق���ال إن هذا حلد ب���ني الصغير والكبير فكت���ب إلى عماله 
أن يفرضوا ملن كان ابن خمس عش���رة س���نة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في 

العيال« أه�، وهذا لفظ  مسلم

ف���ي هذا احلديث بيان احلد بني الصغير والكبير وعلى هذا احلديث عمل 

اخلليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

و روى  الترم���ذي في اجلامع احلديث رق���م 1585 »باب ما جاء في النزول 
عل���ى احلكم«، »عن عطية القرظي ق���ال عرضنا على النبي صلى الله عليه 
وس���لم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي س���بيله فكنت ممن 

لم ينبت فخلي سبيلي«.

قال أبو عيسى )الترمذي( هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم أنهم يرون اإلنبات بلوغا إن لم يعرف احتالمه وال سنه وهو 

قول أحمد وإسحق( أ.ه�.

فالصغير من لم يبلغ اخلامس���ة عش���رة ما لم يحتلم أو تظهر عليه عالمات 
البلوغ فإذا احتلم فهو رجل وإن لم يبلغ اخلامسة عشرة.

 ق���ال ابن حجر في الفتح 8 / 182 )واس���تدل بقص���ة ابن عمر على أن من 
اس���تكمل خمس عش���رة س���نة أجريت عليه أحكام البالغ���ني وإن لم يحتلم، 
فيُكلّف بالعبادات وإقامة احلدود،ويس���تحق س���هم الغنيم���ة، ويقتل إن كان 
حربيا، ويفك عنه احلجر إن أونس رشده وغير ذلك من األحكام. وقد عمل 

بذلك عمر بن عبد العزيز.( أ.ه�.

و هذا هو مذهب اجلمهور قال اإلمام النووي في ش���رح صحيح مس���لم 6 / 
341 )وهو مذهب الشافعي و األوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: 
باس���تكمال خمس عش���رة س���نة يصير مكلفا وإن لم يحتل���م، فتجري عليه 
األحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل 

إن كان من أهل احلرب( أ.ه�.

وعلي���ه ف���إن احلديث عن الغلمان  )األطفال( املقص���ود بهم الذين لم تظهر 
عليهم عالمات البلوغ أو لم يبلغوا اخلامس���ة عشرة، ألنهم عند ذلك يعدون 
رج���االً وليس���وا )أطف���االً( والبحث لي���س عن حك���م مش���اركة الرجال في 

اجلهاد.

حكم مشاركة...
الغلمان والفتية في المعارك القتالية
ɃǼȉȀƫǟ ǼȶƮ :ǸɆȊȱǟ
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 .ǦøøøȭȀȞƫǟ Ž (ȰøøøȦȖȱǟ) ƘøøøȢȎȱǟ ǦȭǿǠøøøȊȵ ȴøøøȮǵ :ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȱǖøøøȆƫǟ

و من احلديث السابق � حديث ابن عمر رضي الله عنهما � استدل أهل العلم 
على مش���روعية مش���اركة الصغار في املعركة قال ابن حجر في فتح الباري 
8 / 182 )وعن���د املالكية واحلنفية ال تتوقف اإلجازة للقتال على البلوغ، بل 
لإلم���ام أن يجيز م���ن الصبيان من فيه قوة وجندة، ف���رب مراهق أقوى من 

بالغ.( أ.ه�.

 ǢøøøȽǟǾƫǟ ƙøøøǣ  ȧǠøøøȦǩǟ  ȰøøøƮ ǦøøøȭȀȞƫǟ Ž ƘøøøȢȎȱǟ ǦȭǿǠøøøȊȵ ȁǟɀøøøǱȿ
.ǡɀøøøǱɀȱǟ Ž ɀøøøȽ ǠøøøƴǙ ȣɎøøøƪǟȿ ǦøøøȞǣǿɉǟ

وسنس���تعرض أق���وال املذاه���ب األربعة في هذه املس���ألة ول���ن نتتبع جميع 
األقوال في ذلك بل نكتفي بالنقل عن مصدر واحد معتمد في املذهب ومن 

أراد الزيادة عليه الرجوع إلى الكتب املعتمدة في كل مذهب 

أوال: املذهب احلنفي، قال ابن عابدين في حاشية رد احملتار 302/4 )قال 
السرخسي: وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فال بأس بأن 

يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك اآلباء و األمهات.( أ.ه�.

ثانيا: املذهب املالكي، جاء في حاش���ية الدس���وقي  7  / 146  )كل من عينه 
اإلم���ام للجهاد فإنه يتعني علي���ه، ولو كان صبيا مطيقا للقت���ال أو امرأة أو 
عب���دا أو ول���دا أو مدينا، ويخرجون ولو منعهم الولي  والزوج والس���يد ورب 
الدين وامل���راد بتعيينه على الصبي بفجء العدو وبتعيني اإلمام  إجلاؤه عليه 
وجب���ره علي���ه كما يلزم مبا فيه إصالح حاله ال مبعن���ى عقابه على تركه( أ. 

ه�.

ثالثا: املذهب الشافعي، جاء في مغني احملتاج 4/ 209 ) )وأما بعده( صلى 
الله عليه وس���لم )فللكفار حاالن: أحدهما يكونون ببالدهم( مس���تقرين بها 
غير قاصدين ش���يئاً من بالد املس���لمني )ففرض كفاية( كما دل عليه س���ير 
اخللفاء الراش���دين، و حكى القاضي عبد الوهاب فيه اإلجماع، ولو فرض 
عل���ى األعي���ان لتعطل املع���اش )إذا فعله من فيهم كفاية س���قط احلرج عن 
الباق���ني( ؛ ألن هذا ش���أن ف���روض الكافيات وتعبيره بالس���قوط ظاهر في 
أن فرض الكفاية يتعل���ق باجلميع وهو الصحيح عند األصوليني، وقول من 
فيهم كفاية يشمل من لم يكن من أهل فرض اجلهاد وهو كذلك، فلو قام به 

مراهقون سقط احلرج عن أهل الفروض.( أ.ه�.

رابعا: املذهب احلنبلي، قال املقدسي في املغني 10/ 419  )أن السلب لكل 
قاتل يستحق السهم أو الرضخ، كالعبد واملرأة والصبي.(

 Ž ǦȭǿǠøøøȊȶȲȱ ȼɅǼȱǟȿ ƘøøøȢȎȱǟ ȷǟǾǞǪøøøȅǟ ȴøøøȮǵ :ǦøøøǮȱǠǮȱǟ ǦȱǖøøøȆƫǟ
.ǦøøøȭȀȞƫǟ

وأح���ب قب���ل احلديث ع���ن حكم اس���تئذان الصغي���ر والدي���ه أن أذكر حكم 
االستئذان للجهاد عموما.

 وهو )وجوب االس���تئذان إذا كان اجلهاد فرض كفاية وعدم وجوبه إذا كان 
اجلهاد فرض عني(

ق���ال الش���وكاني في ال���دراري املضي���ة ص481: )وأما اعتب���ار إذن األبوين 

فلحدي���ث عب���د الل���ه بن عمر ق���ال: »جاء رجل إل���ى النبي صل���ى الله عليه 
وس���لم فاس���تأذنه في اجلهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما 
فجاه���د«، وف���ي رواية ألحمد وأب���ي داود وابن ماجة، »قال: يا رس���ول الله 
إن���ي جئت أريد اجلهاد مع���ك ولقد أتيت وإن والدي يبكي���ان؟ قال: فارجع 
إليهم���ا فأضحكهما كم���ا أبكيتهما« وقد أخرج هذا احلديث مس���لم رحمه 
الل���ه تعالى من وجه آخر وأخرج أبو داود من حديث أبي س���عيد: »أن رجال 
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن، 
فقال: أبواي، فقال: أذنا لك، قال: ال، فقال: ارجع إليهما فاس���تأذنهما فإن 
أذنا لك فجاهد وإال فبرهما«. وصححه ابن حبان وأخرج أحمد والنسائي 
و البيهق���ي م���ن حديث معاوية ابن جاهمة الس���لمى: »أن جاهمة أتى النبي 
صلى الله عليه وس���لم  فقال: يا رس���ول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك  
فقي���ل: هل لك من أم، قال: نعم، قال: ألزمها فإن اجلنة عند رجليها«، وقد 

اختلف في إسناده اختالفا مثيرا.

 وق���د ذهب اجلمهور إلى أنه يجب اس���تئذان األبوين في اجلهاد ويحرم إذا 
لم يأذنا أو أحدهما ألن برهما فرض عني واجلهاد فرض كفاية، قالوا: وإذا 
تع���ني اجلهاد فال إذن، ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد 
الله بن عمر قال: »جاء رجل إلى رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم فس���أله 
ع���ن أفضل األعمال فقال الص���الة، قال: ثم مه؟، ق���ال: اجلهاد، قال: فإن 
ل���ي والدين، قال: آمرك بوالدي���ك خيرا، قال: والذي بعثك نبيا ألجاهدن و 
ألتركنهم���ا، قال: فأنت اعلم«، قالوا وهو محمول على اجلهاد فرض العني، 

أي حيث يتعني على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بني احلديثني( أ.ه�.

و ق���ال ابن حجر في الفتح 140/6: )قال جمهور العلماء: يحرم اجلهاد إذا 
من���ع األبوان أو أحدهما بش���رط أن يكونا مس���لمني، ألن برهما فرض عني 
عليه واجلهاد فرض كفاية، فإذا تعني اجلهاد فال إذن. ويشهد له ما أخرجه 
ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو »جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل األعمال فقال الصالة، قال: ثم مه؟ 
قال: اجلهاد، قال: فإن لي والدين، قال: آمرك بوالديك خيرا، قال: والذي 
بعثك نبيا ألجاهدن و ألتركنهما، قال: فأنت اعلم« وهو محمول على جهاد 
ف���رض العني توفيق���ا بني احلديثني، وهل يلحق اجل���د واجلدة باألبوين في 

ذلك  األصح عند الشافعية نعم( أ.ه�.

بل ينص الفقهاء على أن ال استئذان في الواجبات الشرعية العينية.

ق���ال ابن قدامة في املغن���ي 171/9: )إذا وجب عليه اجله���اد لم يعتبر إذن 
والدي���ه ألن���ه صار فرض عني وترك���ه معصية وال طاعة ألح���د في معصية 
الله، وكذلك كل ما وجب مثل احلج والصالة في اجلماعة واجلمع والس���فر 
للعلم الواجب، قال األوزاعي: ال طاعة للوالدين في ترك الفرائض واجلمع 
واحلج والقتال ألنها عبادة تعينت عليه فلم يعتبر إذن األبوين فيها كالصالة، 
وألن الله تعالى قال: }َوِللَِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الَْبيِْت َمِن اْستََطاَع ِإلَيِْه َسِبياًل{  

آل عمران )97( ولم يشترط إذن الوالدين( أ.ه� 

وميكن أن تصاغ من ذلك قاعدة  »ال استئذان في فروض األعيان«

أما عن حكم اس���تئذان الصغير والديه للمشاركة في القتال فال بد من إذن 
الوالدين ألن من لم يبلغ احللم أو اخلامس عش���رة فليس مبكلف فال فرض 
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عني في حقه فيبقى االستئذان واجباً.

ق���ال اب���ن عابدين ف���ي احلاش���ية 300/4 )ف���ي »الذخيرة« ل���ألب أن يأذن 
للمراهق بالقتال، وإن خاف عليه القتل. وقال الس���عدي: ال بد أنه ال يخاف 

عليه، فإن خاف قتله لم يأذن له( أ.ه�.

إال أن بعض العلماء أوجب على الصغار القتال في النفير العام

 كما جاء في ش���رح الس���ير الكبير202/1 )وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا 
إذا أطاق���وا القتال فال بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره 
ذلك اآلباء واألمهات. وفى غير هذه احلالة ال ينبغي لهم أن يخرجوا، إال أن 

تطيب أنفسهم بذلك.( أ.ه�.

 ولك���ن الص���واب أن ال وج���وب عليه���م ألنه���م غي���ر مكلف���ني  ف���ال بد من 
االستئذان.

 ǠøøøȾɅǻǘɅ Ɣøøøȱǟ ǦøøøɅǻǠȾƨǟ ȯǠøøøȶȝɉǟ ɄøøøȽ Ǡøøøȵ :ǦøøøȞǣǟȀȱǟ ǦȱǖøøøȆƫǟ
.ƘøøøȢȎȱǟ

إضافة إلى جواز املش���اركة في املعارك القتالي���ة فإن هناك أعماالَ جهادية  
أخرى يجوز للغلمان املشاركة فيها منها ما يلي:

أوال: التدريب

وأعني التدريب البدني والتدريب على استخدام الّسالح.

ج���اء في س���يرة ابن هش���ام )66/2( عند ذكر غزوة أحد »قال ابن هش���ام: 
وأجاز رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم يومئذ س���مرة بن جندب الفزاري 
وراف���ع بن خديج، أخ���ا بني حارثة وهما ابنا خمس عش���رة س���نة وكان قد 
ردهما، فقيل له: يا رسول الله إن رافعا رام، فأجازه، فلما أجاز رافعا، قيل 

له: يا رسول الله فإن سمرة يصرع رافعا، فأجازه«  أ.ه�.

فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعا ألنه يجيد الرمي وأجاز سمرة 
ألن���ه يجيد املصارعة وهذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 

يدربون أوالدهم على القتال قبل وجوبه عليهم 

فيس���تحب تدري���ب الصغ���ار على خ���وض املع���ارك ف���ي أول إطاقتهم ذلك 
كالتدريب على الرمي واملصارعة وغيرها من التدريبات القتالية.

ثانيا: احلراسة

ج���اء في كنز العمال احلديث رقم  30063  »عن عروة قال: رد رس���ول الله 
صلى الله عليه وآله يوم أحد نفرا من أصحابه اس���تصغرهم فلم يش���هدوا 
القتال منهم عبد الله ابن عمر بن اخلطاب وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة 
وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وعزابة بن أوس ورجل من بني حارثة وزيد 
اب���ن أرقم وزيد بن ثابت ورافع قال: فتطاول له رافع وأذن له فس���ار معهم، 

وخلف بقيتهم فجعلوا حرسا للذراري والنساء باملدينة« أ.ه�.

فترك النبي صلى الله عليه وآله وس���لم مجموعة ممن لم يأذن لهم  لصغر 
سنهم حرسا على املدينة.

ثالثا: حضور املعارك ومشاهدتها دون خوضها

 ج���اء في البخ���اري احلديث رق���م  6550 )باب صفة اجلن���ة والنار(  »عن 
حميد قال س���معت أنس���ا يقول أصي���ب حارثة يوم بدر وه���و غالم فجاءت 
أمه إلى النبي صلى الله عليه وس���لم فقالت يا رس���ول الله قد عرفت منزلة 
حارث���ة من���ي فإن يك في اجلنة أصبر وأحتس���ب وإن تك���ن األخرى ترى ما 
أصن���ع فق���ال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي إنه���ا جنان كثيرة وإنه لفي 

جنة الفردوس« أ.ه�.

قال ابن حجر رحمه الله )وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج 
نّظارا، زاد النسائي من هذا الوجه: ما خرج لقتال( أ. ه�. الفتح  404/8

أي أنه خرج ملشاهدة املعركة ولم يشارك في القتال.

وفي هذا دليل على مش���روعية حضور من لم يبلغ احللم املعارك ملش���اهدة 
القتال.

 ȸøøøȝ  ȫǿǠøøøȞȶȲȱ  ǿǠøøøȢȎȱǟ  ǥǼȽǠøøøȊȵ  ǿǾøøøȞǩ  ǟǽǙ  ȀøøøȍǠȞƫǟ  Ǩøøøȩɀȱǟ  Žȿ
 ǃ ǼȶƩǟȿ ȀøøøȆɆǪȵ ǟǾøøøȽȿ ǥǿɀȎȵ ǠőǼȽǠøøøȊȵ ȸȵ ȰøøøȩǕ Ɏȥ ǿɀøøøȒǵ

.ǦøøøɅȀȶȞȱǟ ȼøøøǪȲǵȀȵȿ ƘøøøȢȎȱǟ ǦɆøøøȆȦȹ ǥǠøøøȝǟȀȵ ɄøøøȢǤȺɅ ȸøøøȮȱ

فال يش���اهد إال ما تطيقه نفسه فمثاًل ال يش���اهد صغار األطفال املشاهد 
شديدة العنف كالذبح ونحوها.

 هذا والله تعالى أعلم واحلمد لله رب العاملني.          
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ǦɆȝȀȉ  ȰǝǠȆȵ

وإننا في هذه النازلة نريد أن نبني للقراء، حكم املش���اركة مع األمريكان في 
حربها على اجملاهدين في اجلزيرة العربية:

وقبل الشروع في تبيني احلكم في هذه املسألة، البد أن نتحدث عن تصور 
الش���يء الذي نريد أن نحكم عليه؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، 
فالفتاوى الش���رعية نابعة عن املعرفة بحال الواقع الذي يراد التنزيل عليه، 

واملعرفة باحلكم الشرعي املتعلقة بذلك.

فح���ال واقع األمري���كان أنهم أهل ملة كافرة محاربة للمس���لمني على أرض 
أفغانس���تان، والعراق وفلسطني، وكما ال يخفى على كل ذي عقل أن أمريكا 
تس���عى س���عياً حثيثاً للس���يطرة على العالم اإلس���المي واحتالل���ه احتالالً 
مباش���راً، من خالل التحكم في املناهج، وبناء القواعد العس���كرية، ونش���ر 
الفس���اد العقائدي واألخالقي، وبث الفرقة في أوس���اط املسلمني، وفرض 
األح���زاب الالدينية وجّر حتالف دولي كافر على بالد املس���لمني، وكل هذه 
اخلطط يساعدهم على حتقيقها عمالءهم في املنطقة، احلكام العلمانيني 
الذين هم أداة بيد أمريكا حتركهم على حسب مخططها العاملي، فأكبر عمل 
تقدمه األنظمة هو حتوير أي منهج أو جماعة إسالمية يُخشى من حركتها 
استرجاع حكم اإلسالم في األرض، من خالل أسلوب الترغيب، والتخويف 
والتهديد، فاس���تجاب لألنظمة أغلب اجلماعات احملسوبة على املسلمني، 
فتغيرت مبادؤهم وسياس���تهم على حسب سياسات وأهواء احلاكم، ومنهم 
من اكتف���ى بتغيير اخلطاب، ولم يبق من اجلماعات اإلس���المية على ثبات 
املب���دأ والعمل لتطبيق الش���ريعة إال اجلماعات الس���نية الت���ي تتبنى عملياً 

جهاد الكفار وعمالئهم. 

وتعتبر ش���به اجلزيرة العربية من ضمن األماكن التي يوجد فيها من يتبنى 
اجله���اد ضد اليهود والنصارى وعمالئهم، حي���ث يوجد فيها تنظيم قاعدة 
اجله���اد في جزي���رة العرب، وه���ذا التنظيم عبارة عن آالف من املس���لمني 
بايعوا على نصرة اإلس���الم واملس���لمني، ومجاهدة أعداء الشريعة والسعي 

إل���ى تطبيقها، وعندهم من القدرات والتقني���ات التي حباهم الله إياها، ما 
يس���تطيعون بها إخراج العدو من اجلزيرة، وإس���رائيل من فلس���طني، ولكن 
أكثر ما في األمر هو وقوف األنظمة أمام هذا الزحف اإلس���المي املتنامي 
إل���ى جانب األمري���كان وحلفائه���م، فاحلاص���ل اآلن في اجلزي���رة العربية 
قل���ق خارجي دولي عامل���ي، وداخلي علماني من تنام���ي تنظيم القاعدة في 
اجلزي���رة العربي���ة، الذي يُع���ّد العدة لتطبيق الش���ريعة، فنح���ن بني معركة 
فاصلة بني املس���لمني املنادين بتطبيق الش���ريعة وأمري���كا وحلفائها، ابتداء 
م���ن قي���ام أمري���كا بتعق���ب اجملاهدين ع���ن طري���ق األنظمة ف���ي اجلزيرة 
العربية تارة، ومباش���رة تعقب اجملاهدين ومطاردتهم بنفس���ها تارة أخرى، 
عن طريق مراكزهم االس���تخبارية والقواعد العس���كرية املوجودة في أرض 
ومياه اجلزيرة العربية، حتى احتل األمريكان سماء جنوب اجلزيرة العربية 
اليمن، وقاموا بالتجس���س على معسكرات اجملاهدين عن طريق طائراتهم 
التجسسية، الكاشفة لعورات املسلمني، املتطلعة على أسرارهم، وفي فجر 
ي���وم اخلميس الثالثني من ذي احلجة لعام 1430للهجرة، قصف األمريكان 
بالطائ���رات وبصواريخ كروز من جهة البحر إخواننا في والية أبني مبنطقة 
املعجلة، والتي راح ضحيتها العش���رات من املس���لمني، من النساء واألطفال 
واملس���نيني، بل ذهبت أُس���ر بأكملها، وقصف آخر على أرحب، وبعد أسبوع 
م���ن التاريخ األول مت قص���ف منطقة رفض بش���بوة؛ وكال القصفني بحجة 

استهداف اجملاهدين.

ومن خالل هذا الهجوم الوحشي على بالد املسلمني، يتضح لنا اآلتي:

أوالً/ أن هذا القصف عبارة عن سلس���لة من سالس���ل الهجمات الصليبية 
على بالد اليمن، حيث قد سبق هذه الهجمة، قصف بطائرة أمريكية بدون 
طي���ار، على الش���يخ أبي علي احلارث���ي ورفاقه، ع���ام 2002م، ناهيك عما 
مت فتحه من أوكار اس���تخبارية، في أماكن س���فاراتهم في صنعاء، وقواعد 

عسكرية في اجلزر واملياه اليمنية، مع الغزو الفكري على بالد املسلمني.
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ǡǠǤȞȱǟ ȯǻǠȝ :ǸɆȊȱǟ

حكم المشاركة مع األمريكان
في قتال المسلمين في اليمن



 ثاني���اً/ نحن أمام تداع���ي النظام الكفري العاملي وعمالئه على املس���لمني 
في اجلزيرة العربي���ة، وخاصة في جنوب اجلزيرة العربية اليمن، وقد قال 
-صل���ى عليه وس���لم-: »يوش���ك األمم أن تداعى عليكم كم���ا تداعى األكلة 
إل���ى قصعتها.« فقال قائل: ومن قلة نح���ن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير 
ولكنك���م غثاء كغثاء الس���يل، ولينزعن الله من ص���دور عدوكم املهابة منكم، 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: 

حب الدنيا وكراهية املوت«. رواه أبو داود.

وهذا التداعي والتكالب على بالد املسلمني ال يخفى على كل ذي لب، ومما 
يقرب الصورة أكثر، هو:

� دع���م أمري���كا لليمن مببلغ يفوق الس���بعني مليون دوالر، في هذه األش���هر 
األخي���رة لعام 2009م؛ حملاربة اجملاهدين، وأي توجه يقوم بإعادة اخلالفة 

اإلسالمية، ومازال هذا الدعم في تواصل.

� قي���ام النصارى بإعداد عدة كتائب من أبناء املس���لمني وإعدادهم حلماية 
جنودهم في البحر، ومحاربة اجملاهدين في البر، وهذه الكتائب تسمى في 
نظام علي عبد الله صالح مبكافحة اإلرهاب، واألمن القومي والسياس���ي، 
و فرق من احلرس اخلاص، وتعرف عند نظام آل سعود بالقوات اخلاصة، 

والطوارئ واملباحث.

� الس���ماح للطائ���رات األمريكية والتجسس���ية واحلربية التنقل في س���ماء 
اليمن، وخاصة في سماء أبني وشبوة، ومأرب وصعدة وغيرها، بكل كبرياء 
ياً عل���ى حرماتهم و أرضهم  وغرور، وكس���ر لش���رف القبائل األحرار، وتعدِّ

وبالدهم.

� وم���ن ص���ور التداع���ي أيضاً ما ن���راه من عق���د املؤمت���رات واالجتماعات 
الدولية؛ ملناقشة كيفية محاربة التوجه اإلسالمي املتنامي، املنادي بتطبيق 
الشريعة في اليمن، واملتمثل باألخص في تنظيم القاعدة، وقد دعا مؤخراً 
رئي���س وزراء بريطاني���ا )ب���راون( لعقد مؤمتر دولي، في نهاية ش���هر واحد 
لعام 2010م؛ ملناقش���ة مكافحة النش���اط املتنام���ي للمجاهدين في اليمن، 
فاجتماعهم هذا علينا في اليمن يذكرنا باجتماع إبليس وقبائل كفار قريش 
وحلفائهم على النبي -صلى الله عليه وسلم- بدار الندوة، حيث مت اتفاقهم 
عل���ى: ))أن يجتم���ع من كل قبيلة م���ن قريش غالماً نهداً جلي���داً، ثم يعطى 
س���يفاً صارماً فيضربون النبي -صلى الله عيه وس���لم- ضربة رجل واحد، 

فيتفرق دمه في القبائل((.

ثالث���اً/ ومما وضحته لنا هذه الهجمة، وق���وف األنظمة العربية العميلة مع 
هذا التحالف العاملي الصليبي على املس���لمني في اليمن، ابتداًء من نظامّي 
علي عبد الله صالح وآل س���عود، وانتهاًء بالدول املوقعة مع أمريكا حملاربة 

اجملاهدين.

 Ȝøøøȵ ǦȭǟȀøøøȊȱǟ ǼøøøɆȭǖǩ ɂøøøȲȝ ÛǥȀøøøȵ ȸøøøȵ ȀøøøǮȭǕ ſǠøøøȍ ɄøøøȲȝ ǳȀøøøȍ ǼøøøȪȥ
 ǦøøøǶȥǠȮȵ ɂȶøøøȆȵ ǨøøøƠ ÛȸøøøɅǼȽǠǲƫǟ ƙȶȲøøøȆƫǟ ǦøøøǣǿǠƮ Ž ǠȮøøøɅȀȵǕ

.ǡǠøøøȽǿɋǟ

 وكذلك أكد رئيس جهاز األمن القومي علي اآلنسي على شاشة اإلعالم: أن 
اليمن في مركز ش���راكة مع أمريكا حملاربة اإلرهاب »أي اجملاهدين«، وبكل 

تبجح وذّل يعترفون بالتنس���يق مع النصارى في قصف املسلمني، ويتبادلون 
التهاني على إراقة دماء املسلمني.

فم���ن خالل ما تق���دم من ش���رح واقع اجلزي���رة العربية، اتض���ح أن القتال 
الدائ���ر بني اجملاهدين )تنظيم القاعدة(، وبني أمريكا وحلفائها وعمالئها، 
وخاصة النظام اليمني والنظام الس���عودي، قتال من أجل تطبيق الشريعة، 
كقتال النبي -صلى الله عليه وس���لم- املشركني في بدر، وأُحد، واألحزاب، 
واخل���روج ملقاتلة ال���روم وعمالئهم في تبوك وكقتال اخلليفة الراش���د أبي 
بك���ر الصديق املرتدين، قال تعال���ى: }الَِّذيَن آَمنُوا يَُقاِتلُوَن ِفي َس���ِبيِل اللَِّه 
يَْطاِن ِإنَّ َكيَْد  اُغوِت َفَقاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّ َوالَِّذيَن َكَفُروا يَُقاِتلُوَن ِفي َس���ِبيِل الطَّ

يَْطاِن َكاَن َضِعيًفا{  )النساء:76( الشَّ

فعل���ى ه���ذا يعتب���ر الوق���وف في ص���ف األمري���كان وعمالئهم ف���ي مقاتلة 
اجملاهدين في واليات اجلزيرة، كأبني وشبوة ومأرب وغيرها نصرة وتولي 
للكفار، قال تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء 
بَْعُضُه���ْم أَْوِلَي���اءُ بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّه���ْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللَّ���َه اَل يَْهِدي الَْقْوَم 
اِلِم���نَي{  )املائدة:51(، وقد حكم الله على ه���ذا املتولي للكفار بالكفر،  الظَّ
فق���ال: }َوَم���ْن يَتََولَُّهْم ِمنُْك���ْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم{، وقال اإلم���ام ابن حزم: وصح أن 
ق���ول الله تعالى: }َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم{، إمنا هو على ظاهره بأنه 
كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق ال يختلف فيه اثنان من املس���لمني(.

أه� احمللى )137/11(

فهذا التعاون مع األمريكان نوع من املظاهرة، 

 ɂøøøȲȝ ǿǠøøøȦȮȱǟ ȀøøøȽǠș ȸøøøȵ Ȱȭ ȷǕ ÛȴøøøȲȞȱǟ ȰøøøȽǕ ȸøøøȵ Ǽøøøǵǟȿ Ƙøøøȡ ȰøøøȪȹȿ
 țǟɀȹǕ ȸøøøȵ țɀȹ Ƀǖøøøǣ ƙȶȲøøøȆƫǟ ɂøøøȲȝ ȴȽǼȝǠøøøȅȿ ȴøøøŒǠȝǕȿ ÛƙȶȲøøøȆƫǟ

.ȳɎøøøȅɋǟ Ȑøøøȩǟɀȹ ȸøøøȵ ȐøøøȩǠȺȱ ĄǢøøøȮǩȀȵ ĄȀøøøȥǠȭ ȼøøøȹǚȥ ÛǦøøøȹǠȝɋǟ

فمن ذلك: 

قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-في كتابه نواقض اإلسالم: 
)الناقض الثامن من نواقض اإلسالم(، قال رحمه الله:  )مظاهرة املشركني 
ومعاونتهم على املس���لمني، والدليل قول���ه تعالى: }َوَمْن يَتََولَُّه���ْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه 
اِلِمنيَ{، قوله:  )املظاهرة( أي: املناصرة.  ِمنُْه���ْم ِإنَّ اللََّه ال يَْهِدي الَْق���ْوَم الظَّ
قال الش���يخ حمد بن عتيق -رحمه الله-:  )وقد تقدم أنَّ مظاهرة املشركني 
وداللتهم على عورات املسلمني، أو الذب عنهم بلسان أو رضي مبا هم عليه، 
رات ممن صدرت منه من غير اإلكراه املذكور فهو مرتد، وإن  كل ه���ذه ُمكفِّ
كان مع ذلك يُبْغض الكفار ويحب املس���لمني( أ.ه� )الدفاع عن أهل الس���نة 

واالتباع( ص32-31.

وقال ش���يخ املفسرين محمد ابن جرير الطبري عند قوله تعالى: }اَل يَتَِّخِذ 
الُْمْؤِمنُ���وَن الَْكاِفِريَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي َوَمْن يَْفَعْل َذِلَك َفلَيَْس ِمَن اللَِّه 
ُرُكُم اللَُّه نَْفَس���ُه َوِإلَى اللَِّه الَْمِصيُر{:   ِفي َش���ْيٍء ِإالَّ أَْن تَتَُّقوا ِمنُْهْم تَُقاًة َويَُحذِّ
)ومعن���ى ذلك: ال تتخ���ذوا أيها املؤمن���ون، الكفاَر ظهًرا وأنص���اًرا توالونهم 
على دينهم، وتظاهرونهم على املس���لمني م���ن دون املؤمنني، وتدلُّونهم على 
عوراته���م، فإن���ه َمْن يفعل ذل���ك: }َفلَيَْس ِمَن اللَِّه ِفي َش���ْيٍء{، يعني بذلك: 
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فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، }ِإالَّ 
أَْن تَتَُّقوا ِمنُْهْم تَُقاًة{، إال أن تكونوا في س���لطانهم فتخافوهم على أنفسكم، 
فتظهروا لهم الوالية بألس���نتكم، وتضمروا لهم العداوة، وال تشايعوهم على 
ما هم عليه من الكفر، وال تعينوهم على ُمس���لم بفعل(أه�  تفس���ير الطبري 

.)316/6(

وقال العالمة الس���عدي -رحمه الله-:  )وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنني 
عن م���واالة الكافرين، باحملبة والنصرة واالس���تعانة بهم على أمر من أمور 
املسلمني، وتوعد على ذلك فقال: }َوَمْن يَْفَعْل َذِلَك َفلَيَْس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء{ 
أي: فقد انقطع عن الله، وليس له في دين الله نصيب؛ ألن مواالة الكافرين 
ال جتتمع مع اإلميان؛ ألن اإلميان يأمر مبواالة الله ومواالة أوليائه املؤمنني 
املتعاون���ني على إقامة دي���ن الله وجهاد أعدائ���ه، ق���ال تعالى:}َوالُْمْؤِمنُوَن 
َوالُْمْؤِمنَ���اُت بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْعٍض{، فم���ن والى الكافرين من دون املؤمنني، 
الذي���ن يريدون أن يطفئوا نور الل���ه ويفتنوا أولياءه خرج من حزب املؤمنني، 

وصار من حزب الكافرين( تفسير ابن سعدي )127/1(.  

وقد س���ئل العالمة أحمد ش���اكر عن حكم التعاون مع االجنليز فقال:  )أما 
التع���اون م���ع اإلجنلي���ز بأي نوع م���ن أنواع التع���اون، قّل أو كثر، فه���و الرّدة 
اجلامح���ة، والكف���ر الّصراح، ال يقب���ل فيه اعتذار، وال ينف���ع معه تأول، وال 
ينج���ي من حكم���ه عصبية حمق���اء، وال سياس���ة خرق���اء، وال مجاملة هي 
النفاق، س���واء أكان ذل���ك من أفراد أو حكومات أو زعم���اء، كلهم في الكفر 
وال���ردة س���واء، إال من جهل وأخطأ، ثم اس���تدرك أمره فتاب وأخذ س���بيل 
املؤمنني(أه� كلمة احلق )126- 137( حتت عنوان )بيان إلى األمة املصرية 

خاصة وإلى األمة العربية واإلسالمية عامة(.

وقال الش���يخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حس���ن آل الش���يخ -رحمهم 
الله- في »الدرر« )326/8(، بعد كالم له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة 
منه���م:  )فكي���ف مب���ن أعانهم، أو جره���م على بالد أهل اإلس���الم، أو أثنى 
عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهل اإلس���الم، واختار ديارهم ومس���اكنتهم 

وواليتهم وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة باالتفاق(.

 ȯǠǪȩ ɂøøøȲȝ ȷǠȮɅȀȵɉǟ Ȝøøøȵ ǦøøøɆȹǠȶȲȞȱǟ ǦøøøȶȚȹɉǟ ȸøøøȵ ȷȿǠøøøȞǪȱǟ ǟǾøøøȽȿ
 ȸȵ țɀøøøȹ ÛǦøøøɆǣȀȞȱǟ ǥȀøøøɅȂƨǟ ǡɀøøøȺǱ Ž ǦȞɅȀøøøȊȱǟ ȨøøøɆǤȖǩ ǿǠøøøȎȹǕ

.ȳɎøøøȅɌȱ ɁƎȮȱǟ ǦȹǠɆƪǟ

يذكرنا بتحال���ف الفاطميني مع الفرجنة على قتال ص���الح الدين األيوبي، 
واإليراني���ني م���ع أمريكا ف���ي احتالل أفغانس���تان والع���راق، وخيانة نصير 
الطوس���ي الذي ش���جع التتار على دخول بغداد س���نة 656ه���� بدعوى رفع 

الظلم عن أهلها فقتل التتار مليوني مسلم!!.

ومن خالل ما تقدم فإن املش���ارك أو املقاتل بالوكالة مع التحالف األمريكي 
ض���د إخوانن���ا اجملاهدين ف���ي اليم���ن، ال يخلو أن يك���ون تابعاً للمؤسس���ة 
العسكرية واألمنية لنظام علي عبد الله صالح، أو متطوعاً مع هذا التحالف 
م���ن أجل املال، أو اجلاه،أو غرض دنيوي آخ���ر، فحكمهم حكم من انضموا 
إل���ى القت���ال معه أو من أجله وهذا مبني على معرف���ة حالهم، فالظاهر في 
هذه املؤسس���ات املش���اركة مع األمريكان أنها مؤسس���ات ردة وطائفة كفر؛ 
المتناعه���ا ع���ن تطبيق الش���ريعة ومنعها املس���لمني من ذل���ك، ومناصرتها 

األمري���كان على اجملاهدي���ن، فيجب قتالها ودفعها بداللة الكتاب والس���نة 
وإجماع املسلمني. 

ي���ُن ُكلُُّه ِللَِّه{   ق���ال الل���ه تعال���ى: }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّ���ى اَل تَُكوَن ِفتْنَ���ٌة َويَُكوَن الدِّ
)األنفال:39(.

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »أمرت 
أن أقات���ل الناس حتى يش���هدوا أن ال إل���ه إال الله وأن محمدا رس���ول الله، 
ويقيموا الصالة، ويؤتوا ال���زكاة، فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم 

إال بحقها وحسابهم على الله«. رواه مسلم )39/1(.

و أجمع الصحابة على قتال املرتدين.

وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن عسكر املسلمني الذين ينضمون إلى 
التتار، الذين تكلموا بالشهادتني وانتسبوا إلى اإلسالم ولم يبقوا على الكفر 
الذي كانوا عليه في أول األمر، لكنهم امتنعوا عن القيام بش���رائع اإلس���الم 
الظاهرة، مع الفرق الشاسع بني كفر األمريكان واّدعاء التتار اإلسالم، ومع 
هذا أفتى ش���يخ اإلسالم ابن تيمية بوجوب قتال عسكر املسلمني املنضمني 
للتت���ار ولو كان املش���ارك في صفهم من أهل العلم، حت���ى كان يقول للناس:  
)إذا رأيتموني من ذلك اجلانب )أي في صف التتار( وعلى رأس���ي مصحف 

فاقتلوني( فتشجع الناس في قتال التتار )24/14(البداية والنهاية.

وف���ي األخير ف���ال نتردد في قت���ال من ع���اون الكافر على دين���ه و حرماته 
وبالده.
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في هذا العصر وفي عصر النبوة ال فرق بينهم!! 

تختف���ي حقيقتهم ف���ي موطن، وتنكش���ف كالش���مس في رابع���ة النهار في 
مواطن!! 

وميدان املكاشفة واملفاصلة هو اجلهاد في سبيل الله.. 

ولكل واحد منهم مسرحية تختلف فصولها عن اآلخر...

كان ف���ي املاضي يخ���اف أمثالهم من س���ورة أو آية تكش���ف أخبارهم، وفي 
احلاض���ر يخافون ويفرقون من حجج وبراهني جتعل أعذارهم أمام الناس 

في مهب الريح.. 

    وبع���د أن همم���ت للدخول في هذا املوض���وع، دلفت عيني على كتب أهل 
العلم احملقق���ني الصادقني في هذا الباب، فلم أجد خرم إبرة تركوه لهؤالء 
اخلوالف ينفذوا من خالله ويقعدوا مع نس���ائهم لينظروا للحركة اجلهادية 
وس���ير عمله���ا ويقررون على ضوءه���ا أن هذه العملية )ص���ح( ولكن هناك 
وس���يلة أفض���ل منها وتل���ك )خطأ( وملاذا ه���ؤالء األغرار فعلوه���ا؟ لو أنهم 

استشاروني؟ فلعلي مع زوجتي وأطفالي نوجههم التوجيه الصحيح!! 

ولهم صور وأشكال

فه���ذا ال يخدم دينه إال بامل���ن واألذى، وذاك يريد من الدين أن يس���ير وفق 
ه���واه، وعلي���ه أن يبرر تصرفات���ه وأطروحاته، وبعضهم يخت���زل الدين في 
الراحة والس���المة، فأينما توجد فهي الدي���ن، وعليها االمتحان في الدنيا، 
والفوز والنجاة  في اآلخرة، فإذا نزلت بهم ضائقة، ولو كانت دون البسيطة 
وأيس���ر من اليس���يرة، إذا بأدل���ة التراجع تتضافر وتتكاثر، وبعضهم أس���د 
ال يش���ق له غبار عن���د احلديث والتنظير؛ حتى يجد فيهم املس���كني ضالته 
املنش���وده؛ فعندم���ا يأتي وقت التحقق من تلك الش���عارات، جتدهم يلوذون 
ببوابة املصالح واملفاسد، وأنهم لو يعلمون قتاالً نافعاً لعملوا به قبل غيرهم، 
وهذه دماء وأنفس و.. و.. و..، وأحدهم وهو متكئ على أريكته رس���م خطة 
وبرنام���ج يتوافق مع رغبات���ه وحياته الروتينية ثم ذه���ب إلى النصوص من 
الكتاب والس���نة، وولغ في املتش���ابهات، ولواها حتى كس���ر عنقها، لتقبل به 

ومبا أفرزته أريكته.

      وصور أخرى ال تخطر على بال وكنا نعتقد اس���تحالة وجودها في هذا 
الزمان، كالذي يبحث عن الزعامة أو املراتب الرفيعة فإن لم يكن له نصيب 
فيها حتدرت دموعه وعاد إلى كنف الطاغوت وقال في نفس���ه سنني حتت 
الذل خير من س���اعة في اجلندية، وآخر جاء إلى س���احات اجلهاد وجلس 
معهم يوما وأس���بوعا وش���هراً وس���نًة، ثم أتته رائحة الدنيا فس���اقته خلفها 
حتى س���قط في ش���باكها؛ فعاد يبحث عن مخرج م���ن االلتزامات والعهود 

التي خرج���ت منه فيبحث عن أخطاء فردي���ة فيحملها اجلماعة أو حاالت 
شاذة فيجعلها صفة دائمة أو خالفاً فرعياً فيضعه موضع أصول الدين أو 
كلمًة متش���ابهة فيصنفها أنها من احملكمات و س���يضرب في كل باب حتى 
يجد له مخرج، ومدعي س���بق له أن ذهب إلى مواطن اجلهاد وقدم فيها ما 
قدم ثم فوجئ بالبالء أسر ومطاردة وتشريد فلم يستطع مواصلة املسير.. 
وليته توقف!! وإمنا جعل من ماضيه املش���رق س���تاراً يخفي خلفه تراجعاته 
املريرة ويبث من خاللها أفكاره االنهزامية فيقف حجر عثرة أمام الش���باب 
الغي���ور من االلتح���اق بركب اجملاهدي���ن بحجج واهي���ة املصلحة واحلكمة 

وفالن موجود معهم.   

والقصص تطول.. والصور أكثر من أن تذكر... 

      وكل من سبق من هؤالء يزعم  أنه مصلح وأن مفاتيح النجاة بيده وهؤالء 
وأش���باههم ))كثيرون جدا في كل زمان. يقولونه���ا: ألن املوازين مختلة في 
أيديه���م. ومت���ى اختل ميزان اإلخ���الص والتجرد في النفس اختلت س���ائر 
املوازين والقيم. والذين ال يخلصون س���ريرتهم لله يتعذر أن يشعروا بفساد 
أعمالهم، ألن ميزان اخلير والش���ر والصالح والفساد في نفوسهم تتأرجح 
مع األهواء الذاتية، وال تثوب إلى قاعدة ربانية..(( سيد قطب رحمه الله. 

  ولهؤالء أقنعة ش���تى تتشكل بحسب الزمان واملكان، وكلما طال بهم الزمن 
كلم���ا زاد متاديهم وانحرافهم حتى يصل ببعضه���م األمر إلى وضع يده مع 
األعداء من اليهود والنصارى واملرتدين س���واء باليد والس���نان أو تس���خير 
اإلمكانات املادية من ماٍل ومؤسس���ات أو عب���ر اخلطب واحملاضرات ومن 

خالل الكتب و املؤلفات. 

حتب عدوي ثم تزعم أنني          صديقك إن الود عنك لعازب

ول���كل رجل عاش معه���م قصة وحكاية، وم���ن ينجوا أقل ممن يس���تمر في 
ضاللهم وانحرافهم... ولن ينج���وا أحٌد إال بتوفيق الله، ثم التدبر والتأمل 
ف���ي كت���اب الله عز وج���ل، ويضع حاله وح���ال من يحول بين���ه وبني اجلهاد 

مبيزان الكتاب والسنة، وسيرى أين موضعه !! 

ال بأس عليك أيها القاعد أن تتمس���ك بجلد الش���اة؛ فه���و ما تبقى من ماء 
الوجه الذي تقابل به الناس، وحتافظ به على الوجاهة، ولكن رويداً رويدا.. 
وال ب���أس على اجملاهدين نزعه ومتزيقه إرباً إرباً، حرصاً على فتيان األمة 

وأبطالها الذين حسبوا كل شجرة مثمرة، وكل مثمرٍة حلوة. 

  نسأل املولى أن يثبتنا على احلق.)1(

)1( إلبداء آرائكم واقتراحاتكم اإلرسال إلى بريد اجمللة »راجع صفحة 53« 

ǼȽǠƭ Ȁȕǟɀǹ

ɃȀȶćȞȱǟ  ȳȀȡ ȀȵǠǭ

كوابيس مفزعة
؟للق�اع��������دين فق���������������������������ط !
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عم���ت ف���ي بالدنا ظاه���رة يندى لها اجلب���ني، وحينما يش���اهد املؤمن هذا 
املنظر تضيق به الدنيا مبا رحبت، وهذه الظاهرة هي امتهان اسم الله عز 
وج���ل وذلك في اجلرائد التي ال تخلو كل صفحة منها من لفظ للجاللة بل 

وألفاظ كثيرة، والله املستعان.

فعندم���ا هاج���رت إلى ه���ذه األرض املباركة )اليمن( قلت في نفس���ي لعلنا 
نرت���اح من هذه املصيب���ة، وبعد وصولنا دخلت مع أحد اإلخوة إلى الس���وق 
وذهبت إل���ى أحد املطاعم وبعدما طلبت عش���اءنا من صاحب املطعم قدم 
إلينا العشاء وغلفه باجلرائد، وعندما تذهب إلى صاحب املغسلة يقدم لك 

املالبس ويلفها باجلرائد، وعندما وعندما...

فقلت في نفس���ي س���بحان الله ! ألهذا احلد وصل األمر بعوام املس���لمني؟ 
فص���دق الله: }َوَما َق���َدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه{ بل والله أني رأيت َمن ظاهرهم 
الصالح وهم ال يأبه���ون، وقد تكلمت مع كثير ممن يدعي احلرص والغيرة 
عل���ى الدي���ن فلم يكن جوابه���م إال )البالء ق���د عم وال يكلف الله نفس���اً إال 
وس���عها( وعندما تستمر معه في املوعظة يخبرك في نهاية املطاف بقوله: 

)أستحي من الناس(.

وقد أعجبتني قصة ذكرها لي أحد إخواني األنصار وهي أن فرنسياً مسلماً 
ش���اهده أخونا في أحد الش���وارع وهو يجمع اجلرائد، فسأله: ماذا تفعل؟ 
فأجاب الفرنس���ي: وكان ال يجيد العربية وهو يؤش���ر إلى اجلريدة ويقول: 
)عبدالل���ه.. عبدالرحم���ن( قاص���دا لف���ظ اجلاللة املكتوب ف���ي اجلريدة، 

فسبحان الله كيف متكن هذا الدين من قلبه..

فاتق���وا الله عباد الله، ولنبدأ جميعاً في تغيير هذا املنكر العظيم، واعلموا 
أن إن���كاره من أوجب الواجبات وحتم���ل األذى فيه من أقرب القربات، قال 
ْم ُحُرَماِت اللَِّه َفُهَو َخيٌْر لَُه ِعنَْد َربِِّه {، أال تتحرك  تعال���ى: } َذِلَك َوَمْن يَُعظِّ
أفئدتنا عندما نرى لفظ اجلاللة يُوطأ باألقدام ! أال نستحي من الله ونحن 

نشاهد هذه اجلرائد موضوعة في القمامات وأماكن ال تليق...

فالنقم إخواني بالنصح واملوعظة وتبرئة الذمة، وليس���ارع كل واحد منا إذا 
رأى شيئاً من ذلك أن يرفعه بنفسه لينزه اسم الله عن التدنيس.

واعل���م أخي املؤمن والله ثم والله أحلُف غير حانث ماعمل أحد هذا واتقى 
م���واله وحتمل األذى في ذلك إال رفعه الله، فاجلزاء من جنس العمل، وكان 

الله شاكرا عليما.

أعرف أحد مشايخنا في القصيم ممن ملعت أسماؤهم وُرفع ذكرهم حفظه 
الل���ه من ش���ر الطواغيت، كان كلم���ا خرج من بيته يأخ���ذ معه عصا ليجمع 

فيها اجلرائد وكان ذلك يعيقه في كثير من األحيان عن أعماله ومواعيده، 
وش���اهدت طالباً في املرحلة الثانوية كان يس���خر وقته أيام االمتحانات في 
جم���ع األوراق والدفاتر امللقاة على األرض الحتوائها على أس���ماء الله وفي 
بعضه���ا آيات قرآنية فكثير من الط���الب ال يهتمون بها، وعندما ينصرفون 
بعد االمتحان إلى بيوتهم جتد هذا الطالب في فناء املدرسة وخارجها وهو 
يجمع األوراق، فأس���أل الله الكرمي أن يرفعه ومين عليه بكل اسم لله رفعه 

ونزهه، إنه جواد كرمي.

وذكرت قصة ألحد الس���لف وهي أنه خرج ذات مرة إلى الس���وق ورأى لوحا 
عل���ى األرض مكت���وب فيه )الله( فأخذ اللوح وذهب ب���ه إلى البيت ثم طّيبه 

ورفعه فأخبر في رؤيا أن الله قد غفر له بذلك اللوح.

ويكفينا على عظمة هذه األس���ماء أنها حتفظ ذاكرها من كل مكروه ونحن 
نقول في صباحنا ومس���ائنا )بس���م الله الذي اليضر مع اس���مه ش���يء في 

األرض وال في السماء وهو السميع العليم(.

ويوج���د بعض املش���اريع عظيمة النفع والبركة وقليل���ة اجملهود ومنها وضع 
صنادي���ق خاصة باألوراق، فتجد مثاًل في املس���جد صندوق���اً كبيراً خاصاً 
بأه���ل احلي وفي بعض املكات���ب جتد صندوقاً لألوراق، وقد رأيت هذا في 
بعض البي���وت، وحدثني بعض األخوة أن مجموعة من الش���باب في جنوب 
اليم���ن وضعوا في الش���وارع العامة على كل عمود كهرب���اء صندوق خاص 

باألوراق، وهكذا فاألمة لم تعدم من رجال يحبون الله ويعظمونه.

وأنص���ح هنا بطريق���ة نردع فيها أصح���اب احملالت الذين ل���م يغيروا هذا 
املنك���ر ولم تؤثر فيهم النصيحة بأن يُقاطعوا مع إخبارهم بعد ذلك بس���بب 

املقاطعة وذلك تبرئًة للذمة.

والناظر في حال أمتنا وما يحل بها من مصائب ومآسي تزداد يوماً بعد يوم 
يجد أن الس���بب الرئيس في ذلك هو تسلط هؤالء الطواغيت، فالطاغوت 
الي���وم هو اآلمر الناهي فما كان يصب ف���ي مصلحته فهو املعروف الذي ال 

جدال فيه وإن كان عكس ذلك فهو املنكر الواجب استئصاله..

فاجلهاد هو املش���روع الناجح والس���بيل الوحيد لصالح دينن���ا ودنيانا قال 
يُن ُكلُُّه ِللَِّه { اللهم انصر  تعال���ى: } َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتْنَ���ٌة َويَُكوَن الدِّ

اجملاهدين وأقم لهم دولتهم.

وهك���ذا تع���رف أمتن���ا الغالي���ة ماذا خس���رت بفقدانه���ا لتطبيق الش���ريعة 
االسالمية وغياب حكم الله في أرضه.

واحلمد لله رب العاملني.

ǃǟ ȼƥǿ -ɃƘȆȝ ǃǟ ǼǤȝ  Ƙƪǟ ɀǣǕ

سبحانه وتعالى
عما يفعلون !

ǼȽǠǲƫǟ  ȧɎǹǕ

صدى املالحم - العدد الثاني عش���ر16



ǰȽǠȺȵȿ  ȧȀȥ

    إمنا تعيشه أرض احلرمني في هذه األيام من أزمة أمنية داخلية أثبتت عجز 
النظام ع���ن القضاء على تنظيم القاعدة وأنصاره، الذين أصبحوا يش���كلون 
رقماً حقيقاً داخل املنطقة، وبتوجه س���ريع إلسقاط النظام الهش الذي كانت 
عوامل التعرية قد عرته أمام الش���عب وأمام العالم اإلسالمي، كما حصل في 
حرب اخلليج الثانية )نظام صدام حس���ني البعثي(، يوم أن اس���تعانت حكومة 
آل سلول في عهد أبي رغال )الهالك فهد( بأمريكا وحلفائها، وأظهرت بذلك 
عجز وفشل اجليش السلولي في الدفاع عن أرضه، فكيف يُرجى منه الدفاع 
ع���ن ما هو أولى كالدين والنفس والعرض وغيرها من الضروريات؟ بل كانت 
نتيجة احلرب أطمُّ وأخزى، فقد ظهرت املواالة للكافرين ونصرتهم واالنبطاح 
له���م وضياع الدين، ومت االحتالل ألرض احلرم���ني قلب اجلزيرة العربية من 
ِقبل اجليوش املس���تعان بها، أمري���كا وحلفائها وال حول وال قوة إال بالله، هذا 
م���ن جانب، ومن جانب آخر الرافضة ومخططاتها وهي ما تكلمنا عليه نحن 
وقادتنا من قبل في كثير من إصداراتنا على املواقع اجلهادية، وما وصل إليه 
الرافضة في مراحلهم ومخططاتهم، وهو ما سنوضحه إن شاء الله في آخر 
املق���ال، وفي هذه الفت���رة وبفضل الله قام اجملاهدون بأعم���ال مباركة قرابة 
العامني على كل من احلكومة السلولية واالحتالل الصليبي، وظهر في هذين 
العامني ق���وة كٍل من الفريقني، ومتخضت بنتائج بعي���دة املدى وقريبة املدى، 

وكانت قوة اجملاهدين ظاهرة في أهم عناصر الصراع العقائدي:

1- احلج���ة والبيان: وقد حتق���ق للمجاهدين إيصال اجملتم���ع إلى قناعاتهم 
العقائدي���ة التي يقوم عليه���ا منهجهم اجلهادي، ودليل ذل���ك األعداد الهائلة 
املتزايدة داخل الس���جون من كل طوائ���ف اجملتمع، وما نراه على أرض الواقع 
ونقرؤه على ش���بكة االنترنت يبني حقيقة النصر الذي حققه اجملاهدون في 
أرض احلرم���ني، بقي���ادة أبي هاجر عب���د العزيز املقرن رحم���ه الله وإخوانه 
الذين قاموا معه، وفي عكس ذلك سقوط علماء السلطان )الطاغوت( الذين 
ظه���ر كذبهم وزيف أقوالهم وتضليلهم للمس���لمني، فأصبح���وا بذلك والعياذ 
بالل���ه أذّل الن���اس، وأصغر مقاماً وقدراً في أعني كثي���ر من طوائف اجملتمع، 

سواًء العوام من املسلمني أو املرتدين من احلكومة والعلمانيني:

ما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لُعظِّ

ولكن أهانوه فهان���������وا ودنس�وا محي���اه باألطماع حتى جتهم��ا

وق���د كان هؤالء العلماء املرتزقة يش���كلون خ���ط الدف���اع األول والقوة املاثلة 
ف���ي حكومة آل س���لول، وبفضل من الله ُكس���رت أمام احل���ق املبني الواضح، 
ال���ذي جاء به محمد صلى الله عليه وس���لم، وحمله اجملاه���دون الصادقون، 
ا َما  بَُد َفَيْذَهُب ُجَف���اًء َوأَمَّ ���ا الزَّ علم���اء كانوا، أو طلب���ة علم أو مقاتلني }َفَأمَّ
يَنَْفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض َكَذِلَك يَْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل{ الرعد)18(، وقد 
ترك اجملاهدون على أرض الواقع علماً يُنشر، وعماًل ملموساً، وواقعاً يقرؤه 

ويراه كل مسلم صادق في دينه، فكان اجملاهدون يقاتلون على عقيدة صافية 
راس���خة في قلوبهم، وكان ضدهم جند الطاغ���وت يقاتلون بعقيدة مزعزعة، 

يدعمها راتب شهري يزداد على قدر احلاجة في تثبيت جنودهم.

2- التضحي���ة: وهذا العنصر يتفاوت املقاتل���ون فيه، واجملاهدون لهم احلظ 
األوف���ر في هذا املبدأ العظي���م؛ وذلك بيقينهم مببادئهم الت���ي ميليها عليهم 

دينهم، والذي أرخص ما يقدمون من أجله أرواحهم فكيف مبا دونها.

3- الصبر: وأكبر شاهد ثباتهم وصبرهم في قتالهم وجهادهم ألمم الكفر.

4- اإلع���داد واملهارة القتالية واإلعالمية: واملواقع خير ش���اهد ملا وصل إليه 
اجملاهدون بفضل الله عليهم.

وه���ذا م���ا ظهر عل���ى الواقع للمدى البعي���د، والذي حققه اجله���اد في أرض 
احلرمني بقيادة أبي هاجر رحمه الله، وما نراه اليوم من احتقان قد ينفجر في 
أي حلظة من ِقبل أنصار القاعدة، والذين س���ببوا للحكومة السلولية اخلوف 
والهل���ع، وهم يحاولون إخ���راج جتار دين جدد من املش���ايخ، وفتحوا القنوات 
واإلذاعات واملواقع اإللكترونية لهم، كمحاولة لتهدئة الوضع؛ لفش���ل املشايخ 

القدماء في تهدئة األوضاع؛ لفضائحهم التي مألت القنوات الفضائية.

ثم ج���اءت الفاضحة للحكومة الس���لولية مع الرافض���ة احلوثية في اجلنوب 
ألرض احلرم���ني، وما ظه���ر عياناً أمام الناس من عجز احلكومة الس���لولية، 
الت���ي يضحك منها الرضيع على كذبها اإلعالم���ي الذي ال يخفى على أحد، 
وم���ا يعرضه الرافضة على مواقع االنترن���ت والقنوات الرافضية املوالية لهم 
من ع���رض الصور م���ن احتالل احل���دود، والدخول داخل الق���رى، وأخذهم 
الغنائم من املعدات العس���كرية، وأس���رهم اجلنود الذين مأل قلوبهم الرعب، 
م���ن هذه اجلماعات الرافضية الصغي���رة، فكيف مبا وراءها كإيران وال حول 
وال قوة إال بالله، حتى أصبحت احلكومة الس���لولية حتاول بكل الطرق إيقاف 
احلرب، وقد عرضت على الرافضة مليار ريال سلولي، كما ذكر ذلك املتحدث 
الرسمي للحوثية في القنوات الفضائية، وقد اشترط احلوثيون مع هذا عدم 
تدخل احلكومة السلولية في احلرب مع اليمن، وتصريحات املعتوه األعرابي 
)عبد الله آل سلول( تعلن عن موافقة حكومته على هذا الشرط، وذلك بعد ما 
حاول آل س���لول إدخال اجملاهدين معهم في املعركة، حيث عرضوا ذلك على 
إخواننا األسرى في سجونهم وبال حياء، ولكن هيهات آلل سلول وغيرهم أن 
يخدع���وا اجملاهدين في حروبهم التي تصب في مصاحلهم الكفرية والعمالة 
الغربية، ومع محاولة مش���ايخ اإلعالم احلكومي في جتييش الناس والدخول 
به���م مع احلكومة في القتال، إال أن الدعوة اجلهادية في اجلزيرة العربية قد 
كانت أقوى وأوس���ع وأوصل إلى الناس من دعوة احلكومة ومش���ايخها، وهذا 

الرافضة وجزيرة العرب
Ƀǻȁɉǟ ȷǠɆȦȅ ɀǣǕ
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من توفيق الله سبحانه أوالً و آخراً.

     والي���وم وبفضل الل���ه ينتظر أنصارنا منَّا التوجيه ف���ي احلرب القادمة، 
التي نس���أل الل���ه العظيم أن يثبتنا وأن ينصرنا فيه���ا على احلكومة املرتدة 
والرافضة الذين هم أش���د خطراً من غيرهم، وال بد أن نقف وقفة وبشيء 
م���ن التوضي���ح على ما متر به أمتن���ا هذه األيام من تكال���ب األعداء عليها، 
وتفننه���م في أدواره���م؛ يجعلنا نوض���ح -وعلى عجالة- حقيق���ة الصراع، 
وخاص���ًة الدائر على آخر معقل لإلس���الم، أرض احلرمني، جند واحلجاز، 
وما تقوم به األدوار الصليبية اجملوس���ية املتمثل���ة في أمريكا وإيران، وهذا 
الدور الذي س���يلعبه البديل لالحتالل الصليب���ي هم اجملوس، وذلك عبارة 
ع���ن صفقة ملصالح مش���تركة، عبارة ع���ن أرض مقابل بت���رول، فالغرب ال 
يهمه من يكون العميل س���لولياً عربياً، أو فارس���ياً مجوسياً، فالتخطيطات 
الصليبية اجملوس���ية منذ زمن الس���تيالء إيران عل���ى املنطقة، وذلك بعدما 
انته���ى الدور البعثي الصدامي، وعدم كفائته وصالحيته للحفاظ على أمن 
ونف���ط املنطقة، وكما يريد الغرب فكان البديل إيران، وأول عمل مش���ترك 
بينهما هو التحالف والتعاون ضد املس���لمني السنة في أفغانستان والعراق، 
فقد كان إليران القس���ط األكبر في ذلك التع���اون، كما ذكر ذلك كبراؤهم، 
ثم قامت بعد ذلك إيران في احلفاظ على أمن إسرائيل في املنطقة، وذلك 
ع���ن طريق حزب ال���الت الرافضي في لبنان، ثم الدخ���ول واالحتواء لقادة 
حماس وكبراء ساستهم؛ لضرب املقاومة اجلهادية العسكرية في فلسطني، 
والتنازل عن تلك الدماء الُس���نيَّة املس���لمة في فلس���طني، وقتل اجملاهدين 
الس���لفيني الصادقني املوحدين الذين يؤمنون بالكتاب كلِّه في مساجدهم، 
وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحتول اجلهاد العسكري إلى اجللوس على طاولة 
االنه���زام التفاوضية مع العدو الصهيون���ي احملتل، وهذا أكبر إجناز يقدمه 
الرافض���ة لليهود والنصارى عبر تاريخ الرافضة، وبه���ذه العمالة اإليرانية 
الرافضية اس���تحقت أن تكون هي حاكمة املنطقة، وأن تكون اليد التي يُباد 
بها أهل اإلسالم في اجلزيرة العربية، يوم أن عجز حكام املنطقة بعلمائهم 
املضللني عن القضاء على عقيدة الوالء والبراء في قلوب ش���عوبهم املؤمنة، 
كما يرددون بش���عارات زائفة مضللة كحوار األديان، وباإلنسانية، والرأي و 
الرأي اآلخر، وبحقوق اإلنس���ان وحقوق املرأة إلى غير ذلك من ش���عاراتهم 
الزائفة؛ ليلبس���وا على املس���لمني دينهم، وبقذف الشبه في عقائدهم، ومع 
ه���ذا كله إال أن الله حافظ دينه وأولياءه من ش���ر ه���ؤالء املضللني، فعلمت 
أمري���كا أن هذه اجملتمعات ذات مبادئ حتي���ى ومتوت من أجلها، وقد رأت 
نتها الدروس  أمريكا أبناء هذه الش���عوب في أفغانس���تان والعراق، وكيف لقَّ
ف���ي الش���جاعة واإلقدام عل���ى املوت، ف���كان البديل لها للقض���اء على هذه 
الشعوب هم الرافضة، فأبدت إيران مخططاتها الحتالل اجلزيرة العربية 
وإقام���ة حلمه���ا املزعوم »اإلمبراطورية الفارس���ية«، وبتحالفها مع روس���يا 
تني إيران وروس���يا من ط���رف، وأمريكا وأوربا من  لتك���ون املعادلة بني القوَّ
ط���رف آخر، وتدور ه���ذه اخملططات عل���ى عناصر أساس���ية قامت إيران 

بوضعها كبروتوكوالت تقوم على خمسة أسس وهي:

1- التواجد في املناطق )تواجد طائفي(.

2- التكاثر االجتماعي وتكثير النسل.

3- االندم���اج في اجملتم���ع وفي جميع اجمل���االت كالسياس���ة، واالقتصاد، 
والتعليم، والطب وغيرها من اجملاالت.

4- اإلعداد والتمهيد العس���كري، بإدخال السالح وتوفير املآوي العسكرية 
والتجمع���ات التنظيمية، وهذه هي املرحلة م���ا قبل النهائية، وهي ما وصل 
لها اخملطط اإليراني في كل مناطق اجلزيرة تقريباً، وهذا ما نلمسه اليوم 
عل���ى أرض الواقع ف���ي هذه األيام، كما هو مش���اهد في مناطق الش���رقية 
وليس عنكم ببعيد األحداث األخيرة، وما يحدث في البحرين، وما يقومون 
به من حصارات س���رية ل� )جند( على مداخلها ومخارجها املرتبطة بطريق 
)الري���اض - احلجاز( لع���زل كل منطقة عن األخرى، ووضع االس���تراحات 
واألحواش والتواجد العسكري السري فيها وغير ذلك من األمور التنظيمية، 
وقاموا بش���راء األراضي احلدودية احملاذية للتواجد الرافضي في املناطق 
الش���مالية كحف���ر الباط���ن والقيصوم���ة وغيرها م���ن املناط���ق احلدودية، 
وكثرة التواجد لألفراد وبأعمار قتالية تتراوح ما بني س���ن الس���ابعة عش���ر 
واألربع���ني، ويكثرون بالذات في مكة واملدين���ة، حيث يوجد لهم في املدينة 
أماكن لتجمعاتهم كالفنادق اخلاصة بهم اجملاورة للحرم، ومنع أهل الس���نة 
من السكن فيها وخاصة وقت جتمعاتهم، وأيضاً ميتلكون املزارع التي منها 
ت���دار خطط االحتالل الفارس���ي ألرض احلرمني من الداخل، ومن اخلارج 
تديره���ا إيران، وبهذا يكون اخملطط االحتاللي قد أوش���ك على نهايته ولم 

يبق سوى العمل العسكري.

5- العمل العس���كري، الذي هو دائم���اً يُختم به اخملطط الرافضي وخاصًة 
ض���د اإلس���الم، وهذا ال���ذي يحدث اآلن ف���ي العراق وما ح���دث في لبنان 
باألم���س خير ش���اهد ودليل، فاجلزيرة على وش���ك حمل الس���الح من ِقبل 
الرافض���ة )فيه���ا(، وعالمات قربها ظه���رت إعالمياً وعملي���اً، وليس لهذا 
االحتالل حّل سوى اجلهاد في سبيل الله، وتهيئة الناس له، وكشف العمالء 
املناصري���ن لهم املتلبس���ني بثوب العلم كأصحاب الصف���ار وأمثاله وحتذير 
الناس منهم، وتوعية الناس بهذا العدو اخلبيث املتربص باإلس���الم وأهله، 
ذو األطم���اع العقائدية القدمي���ة في قيام دولة الفرس اجملوس���ية، وكيفية 
حصارها ألراض���ي اجلزيرة العربية، فمن الش���رق أنصارهم من البحرين 
والكويت واألحس���اء واحلكومة القطرية، ومن احلدود الش���رقية الشمالية 
على خط احلدود العراقية وتوغلهم إلى القيصومة وحفر الباطن وغيرها، 
وف���ي احلجاز مكة واملدينة، وفي جند عل���ى أطرافها، وفي اجلنوب جنران 
م���ع احل���دود اليمني���ة يوجد له���م تواجد في بع���ض املناطق يس���مون فيها 
باحلوثي���ني ولهم ش���وكة في اليمن، وما نراه الي���وم منهم على طول احلدود 
اجلنوبية خير شاهد فقد احتلوا كثيراً من القرى بأكملها، وما كانوا وصلوا 
لذل���ك لوال أن قام اجليش الس���لولي بإخالء الق���رى ظناً منهم أنه هو احلل 
الس���ليم، وما علموا أن صنيعهم هذا يخدم ويهيئ للمش���روع الفارس���ي في 
قي���ام دولة الفرس من بحر فارس إل���ى خليج عدن، وفي لبنان حزب الالت 
أعل���ن هدنته مع اليه���ود حلرب أهل الس���نَّة في لبنان، واإلع���داد للدخول 
من ش���مال اجلزيرة العربية بتعاون مع احلكوم���ة الرافضية النصيرية في 
الش���ام، فاألمر خطير جداً على أهل الس���نَّة في آخر معقل لإلسالم أرض 
احلرمني من أعدائها الصليبية واجملوسية، فاحلذر احلذر يا أمة اإلسالم 
ف���إن الرافضة أصدق وأوفى من والى وعاه���د أعداءنا على القضاء علينا 

صدى املالحم - العدد الثاني عش���ر18



م���ع احلكوم���ات العميلة، وكما يعلم القاصي والداني أن���ه لن يوقف بإذن الله 
هذا املدَّ الرافضي الفارس���ي إال اجملاهدون، ونق���ول إلخواننا الذين رفضوا 
الوق���وف م���ع حكومة الردة الس���لولية: جزاك���م الله خيراً على ه���ذه املواقف 
املؤمنة الصادقة في عقيدة الوالء والبراء، وإن رايتنا بإذن الله قريباً س���تُرفع 

على أرض احلرمني. 

}َواللَّ���ُه َغاِل���ٌب َعلَ���ى أَْمِرِه َولَِك���نَّ أَْكثََر النَّ���اِس اَل يَْعلَُم���وَن{، واحلمد لله رب 
العاملني.
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اس���تغل أب���و اجل���ارود)1( جهل الن���اس في اليم���ن بحقيقة  اإلثني عش���رية، 
وتس���ترها بحب آل البيت رضوان الله عليه���م، فأثار الفتنة التي وقعت بني 
اإلمام علي ومعاوية رضي الله عنهم، وقام باس���تعطاف املس���لمني بأن أهل 
البيت ُظلموا من ِقبل بعض حكام  بني أمية، وقد يذكُر بعض احلقائق التي 
ال متت ملنهج أهل الس���نة، وإمنا هي أخطاء ارتكبها بعض من ينتسب ألهل 
الس���نة، وقد وضح علماؤنا األفاضل س���ابقاً والحقاً؛ أن أهل السنة لم ولن 
يرض���وا بأي ظلم يق���ع على أيٍّ من أه���ل بيت النبي صلى الله عليه وس���لم 
الس���ائرين على منهج���ه، وموقفهم من القتال بني عل���ي ومعاوية رضي الله 
عنهم معروف، وقالوا: بأن احلق مع علي، وموقفهم من مقتل احلس���ني بن 
علي رضي الله عنه أشد وضوحاً حني جرموا من قتله وشنعوا عليه، وكتب 

أهل السنة خير شاهد بذلك.

وبالعودة إلى التاريخ، -وقبل قرون خلت- دخلت الزيدية إلى اليمن بدخول 
اله���ادي إلى احلق )يحيى بن احلس���ني( رحم���ه الله »املقب���ور في صعدة«، 
والذي يُنس���ب إليه املذهب الهادوي، ويتخذه الشيعة اإلثنا عشرية وسيطاً 
إل���ى الله، ويعتقدون فيه النف���ع والضر، ويتبركون بقبره ه���و وبعض أبنائه 

املقبورين هناك، ويستغاث بهم من دون الله، واإلمام الهادي بريء منهم..

وأهل الس���نة أولى الناس بآل البيت، فهم يحبونهم احلب الش���رعي الالئق 
بهم، ال كما يصنع الرافضة من البدع، واملنكرات الشركية، وعبادة القبور.. 

بحجة أن هؤالء املقبورين  أناس ٌصاحلون..

وبالتضلي���ل والتزوير للتاريخ، ولس���يرة آل البيت األطهار، ومن خالل رواية 
األخب���ار املكذوبة بإباح���ة هذه البدع، بل واألمر بها -كما يدعي الش���يعة- 

وحاشا آل البيت أن يقولوا ما يخالف شرع الله.

وبه���ذا االس���تعطاف والتزوير للحقائق؛ انتش���ر بني العامة ك���ره الصحابة 
وس���بهم، في كثير من املناطق التي كانت ترزح حينها حتت سيطرة الشيعة، 
حتى وصلت بهم الوقاحة إلى الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم 
زوجته أم املؤمنني عائش���ة رضي الله عنها، فكرروا ما أشاعه سلفهم رأس 
النفاق عبد الله بن أبي في »حادثة اإلفك«، ما يدلنا على االمتداد احلقيقي 

لهذا املذهب املقيت.

فزحف���وا عل���ى كل مناطق صعدة، وم���ن هناك انتش���ر الروافض في أغلب 
مناطق الشمال اليمني؛ بإرس���ال املدرسني من صعدة باسم الزيدية،  وفي 

)1(  زياد بن املنذر العبدي وتنسب اليه اجلارودية  وهو اول من ادخل الرفض الى اليمن

كثير من األحيان بالقتال واإلكراه، وقد قارعهم في بعض املراحل أئمة من 
أهل الس���نة، كمحمد ب���ن إبراهيم الوزير، وابن األمي���ر الصنعاني، واإلمام 
الش���وكاني، وبعض الزيدية وغيرهم، فبينوا للن���اس زيف ادعائهم وبطالن 
مذهبهم، ومع التغيرات السياسية في املنطقة  تضاءل نفوذ اإلثنا عشرية، 
لكنه���ا بقيت في صعدة كمعقل تأوي إليه، عبر مراحل وجودها السياس���ي 
واملذهب���ي في اليمن، وفي الوقت نفس���ه ازدهر املذه���ب الزيدي، الذي ال 
يتفق أصاًل مع اإلثني عشرية، بل إن الروافض يكفرون الزيدية ويلعنونهم، 
وبع���ض علم���اء الزيدية  كف���ر أئمة اإلثني عش���رية، منهم محمد الكبس���ي 
���ر فيه الرافضة اإلثني  -املعاص���ر-، وهو م���ن فقهاء الزيدية، ألَّف كتاباً كفَّ

عشرية، وتبرأ منهم.

وف���ي الق���رن املاضي وبعد س���قوط احلكم في ي���د العصاب���ات اإلجرامية 
»اجلمهوريني« عن طريق االنقالب العس���كري وانتزاع الس���لطة من »البدر 

بن أحمد حميد الدين« ونفيه.

ظلت الزيدية هي املذهب الس���ائد في شمال اليمن، حتى وصل املرتد علي 
عب���د الله صالح للحكم؛ فازدهرت اإلثنا عش���رية من جديد، وفي منتصف 
الثمانينيات اختارت إيران صعدة كمنطلق لتصدير الثورة اجملوس���ية اإلثنا 
عشرية، وبعد انتهاء احلرب اإليرانية العربية »العراقية« وبدء نهوض إيران 
اقتصادياً، تس���ارعت خطى إيران باجتاه صعدة، وبعودة حسني احلوثي من 
إي���ران بع���د اس���تقطاب املرجعيات في إي���ران لبعض أبناء األس���ر الزيدية 
»اإلثن���ي عش���رية« لدراس���ة مذهبهم وتلقيه م���ن املراجع في ق���م وغيرها، 
حي���ث كان الهالك حس���ني احلوثي أحد أبرز ه���ؤالء العائدين، وقد وجدت 
في���ه إيران ضالتها املنش���ودة، من حيث املكان، والبيئة املهمش���ة، وانتش���ار 
الفق���ر واجلهل في مناط���ق صعدة عموماً، فأوكلت إليه مهمة نش���ر اإلثني 
عش���رية، عن طريق إرسال املدرسني بلباس زيدي إلى املناطق املهمشة من 

قبل السلطة الفاسدة في اليمن.

اج، أقامها الشيخ مقبل  وفي الوقت نفس���ه كانت هناك دعوة س���لفية في دمَّ
رحم���ه الله، وقد كان له دور كبير في فضح معتقداتهم الفاس���دة، وله كتب 
في هذا الباب؛ فانزعج الروافض وحاولوا اس���تغالل سياسة علي عبد الله 
صال���ح الذي ال يجيد غيرها، فنظام حكمه قائم على دعم جهة على أخرى 
وطائفة ضد طائفة، وزرع الفتنة بني القبائل كي يبقوا منشغلني بأنفسهم.

اس���تغل الروافض ذلك، وفي 1997م أنش���أ الهالك حس���ني احلوثي حركة 

ǰȽǠȺȵȿ  ȧȀȥ

ƆǠȞȺȎȱǟ ǒǟƎȱǟ ɀǣǕ

..ƙɆǭɀƩǟ
ɃǼɅȁ țǠȺȪǣ Ȑȥǟȿǿ
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س���ماها »الشباب املؤمن«، وبدعم س���خي من علي عبد الله صالح  أنشأت 
معاهد تدرس اإلثني عش���رية وسب الصحابة، في محاولة ماكرة للتصدي 

للدعوة السلفية هناك...فتأمل كيف انقلب السحر على الساحر.

 وبإعالن النظام في اليمن بعد الوحدة اعتماد الدميقراطية كنظام سياسي 
جديد لدولة الوحدة - كما سماها سراقها-، كان من مساوئ الدميقراطية 
الكفرية وصول حسني احلوثي ويحيى أخوه إلى مجلس النواب، وحصولهم 

على حصانة دبلوماسية تخولهم التحرك بسهولة داخل البلد وخارجه..

وفي أثناء تلك املرحلة نش���أت للروافض في صنع���اء أوكار لتدريس اإلثني 
عش���رية، كمركز بدر الذي أسس���ه احملطوري - املعروف ببغضه للصحابة 
وخاصة عائش���ة رضي الله عنها- وباملناس���بة فإن هذا الشخص هو دكتور 
في جامعة صنعاء -كلية الش���ريعة والقانون-، ولم يقف دعم الدولة لهؤالء 
عن���د هذا احلد، ب���ل إنها عينت كثيراً ممن يتلبس���ون بالزيدية في مناصب 
قيادي���ة ف���ي احلكومة كأحمد الش���امي الذي ش���غل مناصب ف���ي القضاء 
اليمني، ثم وزيراً لألوقاف، مما س���هل عليهم التحرك في املس���اجد لنش���ر 
توجهاته���م باس���م املذهب الزيدي، وف���ي نفس الفترة وص���ل يحيى املتوكل 
إلى رأس األجهزة األمنية كوزير للداخلية -وهو معروف بتأييده للتش���يع-، 
وقد مأل وزارة الداخلية »بالس���ادة« وعني كثيراً منهم كمدراء أمن ومباحث 

جنائية، ولكنه لقي مصرعه إثر حادث  سير غامض.

ولم يكتف الزيود اجلدد بهذه االمتيازات من احلكومة، فأنش���ئوا مؤسس���ة 
آل البيت ثم جمعية الهاش���ميني، حتى أسسوا حزباً سياسياً »حزب احلق« 
بزعام���ة الش���امي، وكل من يعرف الش���امي يع���رف عداؤه الش���ديد ألهل 

السنة. 

ومع الفقر واجلهل املنتشر في أغلب مناطق الشمال النائية، انتشر التشيع 
في كثير من قرى حجة، وعمران وصعدة، حتت غطاء الزيدية، ولكن املالزم 
التي ألفها حس���ني احلوث���ي تبني أن توجهاته ال مت���ت للزيدية بصلة، وإمنا 
اتخ���ذوا الزيدي���ة كواجهة ملذهبهم اجلدي���د، حيث أن اليمني���ني كما ذكرنا 

سابقا محبون للمذهب الزيدي.

وباألم���وال اإليراني���ة الطائل���ة التي أرس���لت للحوثي مت ش���راء األس���لحة، 
وجتهيز اخلنادق -وبش���كل س���ري-، وفي غفلة األجهزة األمنية التي كانت 
مش���غولة حينها مبتابعة تنظيم القاعدة بعد حتالف النظام مع أمريكا ضد 
اجملاهدين، وبسبب خيانة بعض القيادات للنظام، وفي عام 2004م حصل 
احلوثي على تعهدات من هذه القيادات العسكرية بتسهيل سيطرة احلوثي 
عل���ى صعدة وم���ا حولها، متهيداً لالس���تيالء عل���ى الش���مال بأكمله؛ وكان 
الداف���ع لهذه القيادات في ذلك أن الرئيس قل���ص صالحياتهم، في مقابل 
توسيع نفوذ ابنه أحمد -العائد من أمريكا-، ولديه مشروع يسعى لتطبيقه 
بناء على الطرح األمريكي، فبدأت ش���رارة احلرب األولى من صعدة، ورفع 
احلوثي شعاراً هو كلمة حق يراد بها باطل، وقد ظهر لكل متابع أن شعارهم 
ف���ي واد، وهم في واد آخر، ومن خالل جوالت احلرب الس���ابقة، ظهر بأن 
احلوثي���ني إمنا يطبقون سياس���ات إي���ران في املنطقة؛ ف���إذا توترت عالقة 
إيران مع دول اجلزيرة العربية سمعناهم يرفعون الشعار، وإذا اتفقت إيران 
ودول املنطق���ة حصلت الهدنة ولم نس���مع للحوثيني صوتاً، أما أمريكا فهي 

مس���تفيدة من انتشار التش���يع؛ ألنهم  دخلوا إلى أفغانس���تان والعراق عبر 
بوابة دولة فارس اجملوس���ية في إيران، وهذا بش���هادة كبار املس���ؤولني في 
إيران،والش���يعة هم البديل الذي يراه األمري���كان حلكام املنطقة،  وحتالف 
الرافضة مع األمريكان ضد أهل الس���نة ال ينك���ره إال أحمق، واجلميع تابع 
ما الذي صنعه الروافض بأهل الس���نة في تلك الدول وخاصة في العراق، 
وبفت���اوى من مراجعهم »السيس���تاني -الصدر - وغيرهم« التي حترم قتال 
األمريكان، وتوجب قتل أهل السنة، فأي مذهب هذا! وأي فكر وأي عقيدة 

يحملها هؤالء القوم!!، وهنا أسئلة تطرح نفسها:

ه���ل قام أح���د من احلوثيني باس���تهداف أي مصلحة أمريكي���ة أو أوروبية؟ 
وِلَم لْم تدرجهم أمريكا على الئحة اإلرهاب؟؟وأين يقيم القادة السياس���يني 

جلماعة احلوثي؟؟؟.

أم���ا ما تروج ل���ه هذه األنظمة املرتدة، بأن س���بب القتال ه���و أن احلوثيني  
يسبون الصحابة، وأنهم روافض و...و...و... الخ، فهذا كله صحيح؛ إال أنه 
ليس السبب في هذا القتال، فاإلثنا عشرية يسبون الصحابة منذ عقدين، 
وهم موجودون في بالد احلرمني، في الش���رقية، واملدينة النبوية وغيرها، 
وهم يس���بون الصحابة ف���ي صعدة، وحجة، وصنع���اء واحملويت، وفي دولة 
البحري���ن، والكويت وغيرها م���ن املناطق، وملن يريد املزي���د عليه أن يرجع 
إلى مواقع الرافضة على شبكة االنترنت ليعرف حقيقتهم، خاصة في بالد 

احلرمني، والبحرين..

وبالنظ���ر ملا س���بق يتضح لنا أن الس���بب احلقيقي لهذا القت���ال الدائر بني 
النظ���ام اليمني والس���عودي واحلوثيني كم���ا صار ظاهراً للعي���ان؛ أنه قتال 
مصالح، وصراع إيراني خليجي، استخدم فيه الطابع املذهبي للوصول إلى 

الدولة الفارسية الكبرى، كما صرح بذلك بعض املراجع اإليرانية.

وهن���ا يجدر بنا أن نذكر أهل الس���نة بدورهم احلقيق���ي في مواجهة أعداء 
األم���ة من الصليبيني، والروافض، واحل���كام اخلونة، وأن يكونوا يداً واحدة 
عل���ى منهج القران والس���نة، لدح���ر األنظمة املبدلة لش���رع الله، والتي هي 
الس���بب احلقيقي في انتشار الرفض في اجلزيرة العربية، ولن تنجح إيران 
وال أمري���كا ب���إذن الله ف���ي حتقيق أي ه���دف ضد أهل الس���نة خاصة في 

اجلزيرة العربية.

 ȰøøøȽǕ  ȸøøøȝ  ȯȿɉǟ  țǠøøøȥǼȱǟ  Ȕøøøǹ  ȰȮøøøȊɅ  ɃǾøøøȱǟ-  ǥǼøøøȝǠȪȱǟ  ȴøøøɆȚȺǪȥ
 .ȼøøøȱɀǵ ȸøøøȵ ɃȀøøøƶ Ǡøøøȵ Ȱȭ ȸøøøȞƢ ȰȮøøøǣ ǢøøøȩǟȀɅ -ǦȺøøøȆȱǟ

 ولم ولن يكون بعيداً عن الصراع كما يظن البعض، بل هو في لب الصراع، 
وها هي العراق خير ش���اهد مبن أوق���ف جرائم الرافضة ومن تصدى لهم، 
ولك���ن اجملاهدين لديهم أولويات، ولن يكون���وا عوناً ملرتد على رافضي، وال 
العك���س، فاجملاهدون لهم منهج صاٍف، وهم يس���يرون بخطًى ثابتة باجتاه 
إقامة اخلالفة اإلس���المية بإذن الله، هذا ما نعتقده، وهذا ظننا بالله، فال 
يغت���ر أحد بفت���اوى معلبة يصدرها علماء الس���لطان هنا وهن���اك؛ للوقوف 
م���ع جهة ضد أخرى؛ من اج���ل مصالح  مخالفة للمنه���ج الرباني الواضح، 
ولنتمس���ك مبنهج اجلهاد املس���تمد من الكتاب والسنة، لننجو من كل محنة 

ونتخطى كل عقبة بإذن الله.
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ف�ي جزيرة العرب

ƙǣǕ Ž ƙȶȲȆƫǟ ǥǿȂƭ : țɀøøøøøøøøøøøøȑɀƫǟ

øȽČďĎČ/Č/ď  : ǸøøøøøøøøøøøøøøøøøɅǿǠǪȱǟ

ē   :ȷǠɆǤȱǟ ȴȩǿ

احلمد لله معز اإلسالم بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرج الكافرين مبكره، الذي قّدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبة للمتقني 
بفضله، والصالة والسالم على من أعلى الله منار اإلسالم بسيفه... أما بعد:

فقد قامت خمس مقاتالت أمريكية بغارة وحش���ية على املس���لمني اآلمنني من قبائل باكازم في قرية املعجلة منطقة احملفد بوالية أبني، بعد صالة الفجر يوم 
اخلميس 1/محرم/1431ه�، فُقتل على إثر هذا القصف الوحش���ي على قرية باكازم ما يقارب اخلمس���ني من النس���اء واألطفال والرجال، بالتزامن مع حملة 

عسكرية على قبائل أرحب، بحجة مكافحة اإلرهاب )اإلسالم(، والقضاء على الطليعة اجملاهدة من أبناء قبائل اليمن األبية.

ونحن أمام هذا املصاب اجللل نعزي أمتنا اإلس���المية، وخاصة قبائل باكازم في مصابهم، ونس���أل الله أن يتقبل ش���هداءهم، وأن يرزقهم الصبر والثبات على 
الدين احلق، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد ش���اهد املس���لمون طائرات التجس���س األمريكية جتوب واليات اليمن قبل اجملزرة بعدة أش���هر، وال زالت مس���تمرة، منتهكة حرمات املسلمني بتواطؤ مع 
حكومة اليمن العميلة اخلائنة بالتجسس، والتصوير، وكشف عوراتهم، وقتل املسلمني األبرياء اآلمنني.

ومتت هذه اجملزرة باتفاق وتنسيق ميني، أمريكي، مصري، سعودي، وبتعاون من دول اجلوار.

وق���د تاب���ع اجلميع تهنئة كل م���ن قائد احلملة الصليبية الرئيس األمريكي أوباما، وفرعون العرب حس���ني مبارك للرئيس اليمني األس���ود العنس���ي باجملزرة 
الوحشية على والية أبني ، وإن شاء الله سنوافيكم بتفاصيل أكثر في وقت الحق.

وأمام هذا االعتداء الغاشم فإننا نؤكد على اآلتي:

1.أن احلرب على بالدنا هي حرب صهيوصليبية حاقدة، وأنها ما زالت مس���تمرة، تس���تهدف اإلسالم والقضاء على أهله في فلسطني، والعراق، وأفغانستان، 
والصومال، والشيشان، ووزيرستان وغيرها من بالد املسلمني.

2.تكش���ف هذه العملية زيف الدميقراطية الغربية املزعومة، وتش���دقهم بحقوق اإلنس���ان وهي تقوم بقتل األبرياء اآلمنني غدراً بالقصف بالطائرات، واإلبادة 
اجلماعية.

3.أن هذه اجملزرة تبني حجم عمالة احلكومة اليمنية وحكام اجلزيرة العربية للحملة الصهيوصليبية، وأنهم أصبحوا أداة بيدها؛ لقتل شعوبنا املسلمة.

4.تخبط وكذب احلكومة اليمنية في تصريحاتها اإلعالمية حيال مجزرة أبني، بزعمها أن الغارات مينية في حني أنها أمريكية باعتراف األمريكان.

5.استهتار احلكومة اليمنية بدماء املسلمني وكذبها الواضح؛ حيث ادعت أن العملية ليس بها مدنيون، وقد شاهد العالم عبر القنوات الفضائية جثث النساء 
واألطفال، كما أكد ذلك مدير مديرية )احملفد(: »بأن عدد القتلى بلغ تسعة وأربعني من النساء واألطفال واملواطنني«.

6.فشل احلملة املشتركة في حتقيق هدفها للقضاء على اجملاهدين في جزيرة العرب في أبني، وصنعاء، وأرحب.

7.نُشيد بقبائل أرحب األبية بوقوفها املشرف في كسر وصد احلملة التي تقدمت على منطقة أرحب، مما أدى إلى ردهم خائبني خاسرين.

8.نُهي���ب بعلم���اء ودعاة األمة أن يقوموا بواجبهم في الصدع باحلق نصرًة لقتلى املس���لمني في هذه اجمل���زرة، وأن يبينوا للناس حكم التعاون مع األمريكان في 
التعدي على بالد املسلمني.

9.أننا لن نترك دماء نساء وأطفال املسلمني متر دون أن نأخذ بثأرهم بإذن الله.

وفي األخير ندعو كل قبائل اليمن األبية أهل املدد والنصرة، وشعوب اجلزيرة العربية ملواجهة احلملة الصليبية وعمالئهم على جزيرة محمد صلى الله عليه 
وس���لم، وذلك بضرب قواعدهم العس���كرية، وسفاراتهم االس���تخبارية، وأس���اطيلهم املتواجدة في مياه وأراضي اجلزيرة العربية؛ حتى نوقف اجملازر املتكررة 

على بالد املسلمني.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب

األحد 4 / محرم / 1431ه�

املسلمني بوالية أبني بيان بشأن جمزرة 

ف�ي جزيرة العرب

ȸȶɆȱǟ ɂȲȝ ɄȮɅȀȵɉǟ ȷǟȿǼȞȱǟ ǻǿ : țɀøøøøøøøøøøøøȑɀƫǟ

øȽČďĎČ/Č/Ĕ  : ǸøøøøøøøøøøøøøøøøøɅǿǠǪȱǟ

Ĕ   :ȷǠɆǤȱǟ ȴȩǿ
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ف�ي جزيرة العرب

ƙǣǕ Ž ƙȶȲȆƫǟ ǥǿȂƭ : țɀøøøøøøøøøøøøȑɀƫǟ

øȽČďĎČ/Č/ď  : ǸøøøøøøøøøøøøøøøøøɅǿǠǪȱǟ

ē   :ȷǠɆǤȱǟ ȴȩǿ

يُن ِللَِّه{ والصالة والسالم على الرسول اخلامت القائل: »نصرت بالرعب مسيرة شهر«، أما بعد:             احلمد لله القائل: }َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ

فقد قام بفضل الله األخ البطل اجملاهد االستشهادي عمر الفاروق بعملية نوعية على منت طائرة أمريكية، منطلقة من مدينة أمستردام الهولندية إلى مدينة 
ديترويت األمريكية، وذلك أثناء احتفاالتهم بأعياد »الكريس���مس« في يوم اجلمعة 25 ديس���مبر 2009م، اخترق فيها كل األجهزة والتقنيات احلديثة املتطورة 
واحلواجز األمنية في مطارات العالم بإقدام وشجاعة ال يهاب املوت متوكال على الله، مسقطاً بفعله العظيم أسطورة االستخبارات األمريكية والدولية، مبيناً 

هشاشتها مرغماً أنفها في التراب، جاعاًل كل ما أنفقوه في تطوير التقنيات األمنية حسرًة عليهم.

إن وحدة العقيدة واألخوة اإلسالمية هي التي دفعت الشاب الثري ذو األصول النيجرية األخ اجملاهد عمر الفاروق للرد مباشرة على العدوان األمريكي الظالم 
على جزيرة العرب، وذلك بالتنسيق املباشر بفضل الله مع اجملاهدين في جزيرة العرب عقب القصف الوحشي باستخدام القنابل العنقودية وصواريخ الكروز 
التي أطلقت من السفن األمريكية احملتلة خلليج عدن، على قبائل اليمن األبية في أبني وأرحب وأخيراً في شبوة، وقتلهم للعشرات من نساء وأطفال املسلمني 

وقد ُقتلت أُسر بكاملها، ومتت هذه العمليات بتنسيق ميني، أمريكي، سعودي وعدد من دول اجلوار.

وق���د قام األخوة اجملاهدون في قس���م التصنيع بالتوصل بفضل الله إلى عبوة ذات تقني���ة متطورة، ومت جتربتها وثبت جناحها وفاعليتها كما مت متريرها على 
أجهزة الكش���ف، وقد وصل األخ االستش���هادي عمر إلى هدفه بفضل الله، ولكن بقدر من الله حدث خلل فني أدى إلى عدم االنفجار الكامل، وإننا س���نواصل 

الطريق بإذن الله حتى نصل ملا نريد، ويكون الدين كله لله.

وندعو كل مس���لم غيور على دينه وعقيدته أن يقوم بإخراج املش���ركني من جزيرة العرب، وذلك بقتل كل صليبي يعمل في الس���فارات أو غيرها، وأعلنوها حرباً 
شاملة على كل صليبي في جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البر والبحر واجلو.

وندع���و كل جن���دي يعم���ل في اجليوش الصليبية واحلكومات العميلة أن يتوب إلى الله ويحذوا حذَو األخ البطل اجملاهد نضال حس���ن، ويقوم بقتل كل صليبي 
بكل وسائل القتل املتاحة له نصرة لدين الله وإعالء لكلمته في األرض. 

ومن هنا نقول للش���عب األمريكي مبا أنكم تدعمون قادتكم وتقفون خلفهم في قتل نس���اءنا وأطفالنا، فابش���روا مبا يس���وؤكم فقد جئناكم بالذبح وأعددنا لكم 
رجاالً يحبون املوت كما حتبون احلياة، وبإذن الله سنأتيكم مبا ال ِقبل لكم به، فكما تقتلون تُقتلون وإن غداً لناظره قريب. 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الله���م ثبت األخ اجملاهد عمر الفاروق على احلق، وأنزل عليه الس���كينة والصب���ر والثبات أضعاف ما نزل به من البالء، اللهم فرج همه ونفس كربه، واجعل له 
فرجاً ومخرجاً قريباً من حيث ال يحتس���ب، اللهم فك أس���ره وأسرى املسلمني في مشارق األرض ومغاربها غير مغيرين وال مبدلني ثابتني على احلق برحمتك 

يا أرحم الراحمني، اللهم انصر عبادك اجملاهدين في كل مكان واهزم الشرك وأهله، وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب

السبت 9/ محرم / 1431ه�

النيجريي الفاروق  األخ اجملاهد عمر  عملية 
يف رد العدوان األمريكي على اليمن

ف�ي جزيرة العرب

ȸȶɆȱǟ ɂȲȝ ɄȮɅȀȵɉǟ ȷǟȿǼȞȱǟ ǻǿ : țɀøøøøøøøøøøøøȑɀƫǟ

øȽČďĎČ/Č/Ĕ  : ǸøøøøøøøøøøøøøøøøøɅǿǠǪȱǟ

Ĕ   :ȷǠɆǤȱǟ ȴȩǿ
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ا تَِصُفوَن{، والصالة والسالم على النبي اخلامت القائل: » وإن الكذب  احلمد لله القائل: }بَْل نَْقِذُف ِبالَْحقِّ َعلَى الَْباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق َولَُكُم الَْويُْل ِممَّ
يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً«   أما بعد:

فقد كثر من احلكومة اليمنية العميلة االدعاءات الكاذبة، بزعمها جناح عملياتها املشتركة مع األمريكان، ضد قيادات اجملاهدين في جزيرة العرب، وآخر 
هذه االدعاءات أنها قتلت س���تة منهم بني واليتي اجلوف وصعدة في منطقة األجاش���ر، وإننا نطمئن أمتنا املس���لمة أنه لم يقتل أحد من اجملاهدين في تلك 
الغارة الغاشمة الغادرة، وإمنا أصيب بعض األخوة بجروح طفيفة، وكما أن احلكومة اليمنية تكذب في أعداد القتلى في غاراتها السابقة، فهي كذلك تكذب 

في األسماء التي توردها  لتبرير غارتها األخيرة الفاشلة.

وتأتي هذه الكذبة تكملة ملسلسل األكاذيب التي روجتها احلكومة عن الغارات السابقة، بدأً من غارة أبني والتي شاهد الناس ضحاياها من النساء واألطفال 
واآلمنني وحتى الغارة األخيرة، والتي فشلت في حتقيق أهدافها ولله احلمد.

إن احلكوم���ة اليمنية العميلة تس���عى من خالل هذه االدعاءات؛ إلثبات نصر مزع���وم، تتقدم به قرباناً ألوباما وبراون وحلفائهما في مؤمتر لندن، زاعمة أن 
لها القدرة للقضاء على اجملاهدين في جزيرة العرب، وهدف املسؤولني اليمنيني هو أكل السحت من أموال الغرب ببيع دماء النساء واألطفال املسلمني في 

جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

إن واج���ب أمتن���ا املس���لمة اليوم هو إع���الن اجلهاد على الكفار وأعوانه���م العمالء، ليس في البر فحس���ب ولكن في البحر واجلو أيض���ا، فالبوارج احلربية 
الصليبية موجودة في خليج عدن، وفي بحر العرب وفي البحر األحمر، والطائرات التجسسية األمريكية منتهكة ألجواء جزيرة العرب، وكما أعلنوها حرباً 
ًة َكَما يَُقاِتلُونَُكْم  مفتوح���ة عل���ى أهل اإلس���الم، فيجب علينا أن نعلنها حرباً مفتوحة على الصليبي���ني وأعوانهم اخلونة، قال تعالى: }َوَقاِتلُوا الُْمْش���ِرِكنيَ َكافَّ

ة{ التوبة )36(. َكافَّ

ونلفت انتباه إخواننا املس���لمني في أنحاء األرض إلى عدم تصديق إعالم احلكومة اليمنية املرجف، وبعض القنوات الفضائية، حتى يصدر بيان رس���مي من 
جهتنا عبر املراكز واملنتديات اجلهادية الصادقة على ش���بكة االنترنت، وإن ش���اء الله سنوافيكم بتفاصيل أكثر عن هذه احلملة األمريكية السعودية اليمنية 

الصليبية الحقاً، والتأخير إمنا هو لدواٍع أمنية.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

تنظيم قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب

السبت /1 / صفر/ 1431ه�

العميلة اليمنية  احلكومة  وافرتاء  كذب 

ف�ي جزيرة العرب

ǦɆȺȶɆȱǟ ǦȵɀȮƩǟ ǒǟȀǪȥǟȿ  ǡǾȭ : țɀøøøøøøøøøøøøȑɀƫǟ

øȽČďĎČ/č/Č  : ǸøøøøøøøøøøøøøøøøøɅǿǠǪȱǟ

Čċ   :ȷǠɆǤȱǟ ȴȩǿ
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ف�ي جزيرة العرب

ǦɆȺȶɆȱǟ ǦȵɀȮƩǟ ǒǟȀǪȥǟȿ  ǡǾȭ : țɀøøøøøøøøøøøøȑɀƫǟ

øȽČďĎČ/č/Č  : ǸøøøøøøøøøøøøøøøøøɅǿǠǪȱǟ

Čċ   :ȷǠɆǤȱǟ ȴȩǿ

ال تختلف طريقة حكم آل سعود عن غيرهم من حكام العالم اإلسالمي في 
ظ���ل توافق اجلميع على سياس���ة القمع والطرد والتش���ريد لكل من يحاول 

مساءلتهم أو االستفسار عن حقوقه أين ذهبت؟ ومن وراءها ؟

وتعتب���ر جزي���رة العرب من أغن���ى بقاع األرض بالنف���ط و حتتوي على أكبر 
احتياط���ي والغري���ب أن مملكة آل س���عود رغم تعدد مص���ادر الدخل وتنوع 
الث���روات يعاني الكثير من الناس م���ن البطالة والفقر كما تعاني الكثير من 

املدن من ضعف في اخلدمات األساسية.

 وقد كش���فت حادثة جدة حجم اخلداع ال���ذي كان ميارس على الناس وأن 
أموالهم في احلقيقة لم تكن في أيٍد أمينة حيث أنها غرقت من أمطار ينزل 

ما هو أشد منها على دول تعيش حتت خط الفقر .

وت���زداد الغراب���ة غربة عندما نرى املعتوه عبد الل���ه حاكماً على ماليني من 
الناس رغم إفالس���ه الواضح في مختلف اجملاالت حتى في أبسط األشياء 

وهو قراءة اخلطابات والتفريق بني الفتحة والضمة .

ولس���نا بصدد فتح جميع ملفات األس���رة والتحقيق فيها  بقدر ما نريد أن 
نوصل رس���الة واحدة وهي : أن الثروات التي يلعب بها آل س���عود هي ملك 
للمس���لمني ولو وزعت التوزيع الش���رعي ألصبحت نسبة الفقراء في العالم 

اإلسالمي ضئيلة .

وق���د حتدث الكثي���ر من املصلحني قدميا وحديث���ا)1( عن حجم االختالالت 
في طريقة إدارة احلكم وتوزيع الثروة وأنها تقود البلد إلى مصير مأساوي 

ال يحمد عقباه .

ونعتبر س���بب جه���ل الكثير من الناس لهذه القضايا ه���و ما كان من حصار 
إعالمي على الش���عب وس���يطرة احلكومة على الكثير من املنابر اإلعالمية 
الت���ي تصل إلى الن���اس كما فرضت أجندتها على الكثي���ر من القنوات، من 

آخرها قناة اجلزيرة . 

واألسئلة املطروحة وإجابتها للقارئ :

س : ه���ل النفط وعوائده ملٌك آلل س���عود بحيث يح���ق لهم أن يتصرفوا به 
كيف شاءوا ؟ أم أنه ملك للمسلمني وعليهم تصريفه بالعدل ؟

)1(  مذكرات النصيحة ورسائل الشيخ أسامة حفظه الله 

س : ملاذا رفضت احلكومة السعودية فتح ملف التحقيق في صفقة اليمامة 
وه���ددت لن���دن بقطع العالقة إذا فتح ملف التحقي���ق؟ وإذا ثبت أنه حدثت 
اختالس���ات من قبل أفراد من األس���رة فكم حجم االختالسات في غيرها 

من الصفقات)2( ؟ 

س : هل األراضي التي يسكن فيها آل سعود هي أراٍض ورثوها أباً عن جد 
ومن مالهم اخلاص كقصر »ذهبان« في جدة الذي من س���عته لو جاءت في 

فنائه اخللفي مملكة البحرين ملا شعر سكان القصر بهم !؟

س : هل يوجد فقير واحد في أسرة آل سعود؟ فإذا كان اجلواب ال.

س : ه���ل هذا الغن���ى الفاحش جاء به عب���د العزيز من الكوي���ت؟ فإذا كان 
اجلواب نعم .

 س : مل���اذا كان يس���تلم عب���د العزيز مرتباً من االجنليز ق���دره  5000 جنيه 
إسترليني)3(وأشار ابنه طالل أن هذه قروض تعطى من الدول الغنية يقصد 

) بريطانيا ( للدول الفقيرة يقصد ) مملكة آل سعود (؟.

احملصلة أن هناك خدعة كبيرة جتري على الناس، وكما كشفت كارثة جدة 
ج���زء منه���ا وصدم الكثير من الناس بها حتى لم تس���تطع أغنى حكومة في 
العال���م تغطية حج���م الكارثة فطلبت من مؤسس���تها الدينية إصدار فتاوى 
جتيز للتجار تقدمي الزكاة عن وقتها في مثل هذه الظروف، فكم ستكش���ف 
األي���ام املقبلة من جرائم لهذه األس���رة ؟ خصوصاً أن حب���ال األزمة املالية 

بدأت حتيط بالعنق . 

في اخلتام :

هل س���يتحرك الناس للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدين ومحاس���بة 
اجملرمني من احلكومة أياً كان اسمه ونسبه ؟

كيف س���تتعامل وزارة الداخلية معهم؟ هل ستبادر في رد املظالم إلى أهلها 
؟ أم ستواصل مسيرة القمع والتشريد ؟

 ق���ال تعالى: }َفَأْوُفوا الَْكيْ���َل َوالِْميَزاَن َواَل تَبَْخُس���وا النَّاَس أَْش���َياَءُهْم َواَل 
تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض بَْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخيٌْر لَُكْم ِإْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ{

)2(  أعترف بندر بن سلطان بوجود اختالسات كبيرة .
)3(  ذكر هذا طالل بن عبد العزيز في لقاء مع قناة اجلزيرة .

ȴǮȞƫǟ ǼȶƮ

ɂȲȝ ǒǟɀȑǕ

آل سعود
وتطفيف المكيال

25 صدى املالحم - العدد الثاني عش���ر



ɂȲȝ ǒǟɀȑǕ

Čč/Ďċ ȳɀøøøɅ

استيقظت من نوٍم هادئ يحمل في جنباته الكثير من املبشرات واآلمال على 
خبر قصف للقاعدة في أبني وتقدٍم عس���كري على أرحب  وحديث حكومي 
ف���ي مختلف القنوات عن عمليات اس���تباقية وضربات نوعية للقاعدة وأنه 
مت قتل 34 عنصراً من أفراد القاعدة ثم جاءت تهنئة من حس���ني مبارك ثم 
أوباما لعلي عبد الله صالح على جناح العملية وأنها خطوة كبيرة إلى الوراء 

عفواً إلى الهاوية.

 ومع هذه الهالة اإلعالمية الكبيرة لم يذهب تفكيري بعيداً واس���تيقنت أن 
الغارات مكاس���بها دون ذلك بكثير وأنها طالت املسلمني من رجاٍل وأطفاٍل 
ونس���اء أي كانوا!! قاعدة أو متعاطفني فجميع أهل الس���نة مستهدفون من 
قبل أمريكا والنظام العميل في صنعاء وجميع أهل الس���نة يتمنون الشهادة 

في سبيل الله وما أجملها من شهادة عندما تكون كذلك.

 وجاء اختيار القاعدة ش���عاراً للعمليات الفاش���لة، وأن القتل انحصر فيهم 
ألسباٍب كثيرة منها:

1. كسر الذراع األقوى ألهل السنة وهو القاعدة. 

2. استمرار الدعم املالي من الدول الصليبية والعميلة للحكومة اليمنية.

3. توفير غطاء شرعي للعملية.

4. من���ع الناس من التعاطف م���ع القاعدة للتضييق عليهم من حيث احلركة 
ومن حيث توفير املآوي ألفرادها. 

وبع���د أن ُقرئ���ت علي األس���باب تركت احلدث وس���ماع أس���بابه والصخب 
اإلعالمي الذي دار حوله وذهبت إلى النتائج التي اجنلى عنها غبار العملية 

فوجدت ما يلي:

1. ظه���ور علن���ي للقاع���دة في أب���ني وحتدي للوالي���ات املتح���دة األمريكية 
وعمالئها.

2. ظهور منطقة جديدة يتواجد فيه اجملاهدون وهي أرحب املنطقة القبلية 
احملاذية للعاصمة صنعاء.

3. غضب ش���عبي ت���وازى مع اتس���اع قاع���دة املؤيدين للقاع���دة وعملياتها 
واحتواء الكثير ممن  اغتروا بش���عارات احلراك اجلنوبي وس���حب البساط 

على قيادته االشتراكية. 

4. زوال اللبس عند الكثير من الش���باب حول ش���رعية العمل اجلهادي في 

اليمن وأنه ال يختلف عن العراق وأفغانستان وأن اليمن تواجه حملة صليبية 
بقيادة أمريكا وعمالئها. 

5. تشتيت احلملة الصليبية عن قلب اجلهاد أفغانستان ووزيرستان وذراعه 
األمين العراق واستنزافها اقتصاديا وعسكرياً.  

وعند اس���تعراض أهداف أمريكا وذنبها من الغارات واس���تقراء أسبابها ثم 
التأمل بالنتائج وجدت كغيري أنه لم يتحقق ش���يءٌ للنظام العميل برئاس���ة 
عل���ي عبد الله صالح وأن أمريكا لم تبخس���ه حقه حي���ث عرته أمام الناس 
خصوصاً أن تبعات قصف املس���لمني من أهل السنة كانت عكسية مبختلف 

االجتاهات.

 وكنت أحسب قبلها أنه من املستحيالت أن تساس األمور من قبل الشاويش 
علي وحزبه بهذا املس���توى من النزق والطيش إذ كيف يسعى حاكٌم بتمزيق 
ملكه بيده؟ وبينما أنا في دراس���ة هذه الظاهرة الطارئة زاد التفكير عندي 
صعوبة حتى غرقت في جلتها ولم ينتش���لني س���وى خب���ر تقدمي البنتاجون 
دعم���اً للحكوم���ة اليمنية بس���بعني ملي���ون دوالر !! فأوقفت وب���دون تروي 
التفكير بهذه احلال���ة النادرة وتركتها للتاريخ؟! وعدت ومعي تفكيري حيث 
مكاني الطبيعي في تهيئة النفس ملا بعد س���قوط النظام في صنعاء القريب 

بإذن الله.

   Č/Đ   ȳɀøøøɅ

قب���ل هذا اليوم ونحن نتدارس األوض���اع اآلنية واملقبلة من عدة زوايا فهذا 
يتكلم عن فكرته وهذا يؤصل لطرحه جاءت رس���الٌة في اجلوال فُفتحت ثم 
ُقرئ���ْت: أن هن���اك أنباء عن قصف لش���بوة واحملفد دون زي���ادة  فلم نكترث 
ب���ه كثيراً بس���بب معرفتن���ا بالترتيبات الت���ي متنع وقوع قتل���ى في صفوفنا 
وأن األماكن املرصودة من قبل الطيران التجسس���ي األمريكي طيلة الس���نة 

املاضية لم يعد بها سوى الذكريات اجلميلة.

ولم تطل مدة غياب القعقاع الذي تركنا قبل هذا اليوم حتى  عاد ونحن على 
احلال الذي تركنا فيه ومعه خبر شبوة وأبني وجميل األخبار فيهما فحمدنا 
الله وأثنينا عليه وانفضت اجللس���ة، وذهب كل واحد فينا إلى عمله، ومرت 
الساعة تلو الساعة، حتى دخل املساء، وال جديد، سوى أنه جاء وقت توزيع 
احلراس���ة الليلية، ولم يكن اس���مي بينه���م، فذهبت إلى الن���وم، بعد أن زاد 

شوقي كإخواني الذين تركتهم للشهادة في سبيل الله.

 Č/đ   ǦøøøǶɆǤȍ Ž

بص���ورة مفاجئ���ة ج���اء أحمد م���ن النافذة ما األم���ر؟! ما اخلب���ر؟! قصف 

 أيام القصف
ȬȆƫǟ ȰȵǠǵ
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ف���ي ش���بوة و القنوات اإلخبارية تتح���دث عن مصادر حكومي���ة أن الهجوم 
اس���تهدف األمير ونائبه ومعهم الش���يخ أنور العولقي حفظهم الله والش���يخ 
محمد عمير - تقبله الله - و34 عنصراً من أفراد القاعدة وأن االسطوانة 
اإلعالمي���ة الت���ي كانت ف���ي 12/30 تكررت دون تغيير وأنه���ا عملية نوعية 
وضربة اس���تباقية اس���تطاعت أن توقف عملي���ات كانت تعد له���ا القاعدة 
اجلماعة اإلرهابية فتوجهت بعد ابتسامة استفهامية  إلى البحث في خبايا 
اخلبر ومدى جدية النظام في أن يكذب هذه الكذبة الكبيرة من أنها وصلت 
إل���ى قي���ادة التنظيم في وقٍت واح���د فتوجهت إلى القبل���ة ورفعت يدي ولم 
يكن على لس���اني س���وى اجلناح اإلعالمي وأن يكون الل���ه في عونهم  ألنهم 
س���يتعبون كثيراً إذ قرروا أن يتجاوبوا مع البيانات احلكومية ألنها س���تقول 
في كل قصف عملية نوعية وضربة استباقية وقتلت فالن وفالن وال ميكنها 
إال هذا ألنها مضطرة أن حتيك عملياتها بسياق أكبر منه رغبًة في تسكني 

الغضب األمريكي واخلليجي عليها ووجدُت أن احلكومة تريد:

1. تغطية حجم املأساة التي حدثت في 12/30. 

2. احلصول على نصر إعالمي.

3. استمرار الدعم اخلارجي.

وتس���اءلت بعده���ا: هل فعاًل حتق���ق لها ما تريد؟ وأن م���ا حدث على أرض 
الواقع هو منتهى اآلمال عندهم.

وبع���د أن قرأت وس���معت الهلوس���ة احلكومي���ة في اإلعالم رغ���م معرفتها 
باإلخفاق���ات تعجب���ت م���ن إخواني الذي���ن ال زالوا مصرين عل���ى أن العدو 

ضعيف!! ألنه دون ذلك بكثير.

 فمث���اًل القاعدة رغم احلصار املضروب عليها في مختلف اجملاالت بفضل 
الله تس���تخدم أش���ياء بس���يطة »أش���ياء ناكلها)1(« ثم تقوم بعمليات موجعة 
يتضرر منها العدو اقتصادياً، وعس���كرياً، وأقل شيء يصاب برعاف نفسي 
حت���ى ميوت، أم���ا الع���دو؛ )األمريكان، احلكوم���ة اليمنية، ح���كام اخلليج، 
حكوم���ة مص���ر( فيمتلكون إمكانيات ضخمة وهائل���ة في مختلف اجملاالت 
لكنهم فشلوا متاما في استخدامها، وأكثر ما حققوه هو انتصارات جزئية، 
م���ا تلبث أن تتالش���ى، وألق���رب اجملهر  أكث���ر وأكثر؛ فقد كان���ت طائرات 
التجس���س األمريكي���ة تخترق األج���واء، وحتوم في اليمن، منذ اس���تهداف 
السفارة األمريكية في صنعاء، وتنتقل من والية إلى أخرى، وتلتقط الصور 
من مختلف الزوايا، ثم بعد عناء وجهد لم يستطيعوا توجيه ضربة تستحق 

االهتمام أو التعليق على أنها نصر.

 Č/Ē     ȳɀøøøɅ

دجانة، حم���زة، الزبير  يتحدثون عن الردود املناس���بة للغ���ارات األمريكية 
ض���رب املصال���ح األمريكية في.. وف���ي..، ضرب رؤوس الردة، اس���تهداف 
املش���اريع االقتصادي���ة واحليوي���ة، إس���قاط بع���ض املناطق، فت���ح جبهة أو 
االس���تمرار ف���ي ح���رب العصاب���ات، ابت���كار حي���ل جدي���دة ف���ي العمليات 
وتطويرها، وتس���اءلوا عن األخوة العسكريني وترتيباتهم ملثل هذه الظروف 
وهل س���تكون ردة فعلهم عش���وائية أو مهاجمة أهداف بسيطة أم أن هناك 
أموراً دبرت بليل وتنتظر كل واحدة وقتها املهم أن اجمللس على وديته إال أن 

)1(  أبو اخلير في وصيته.

قضاياه كانت ساخنة إلى درجة تصبب العرق.

  Č/ ē    ǦøøøȲɆȱ

وكغي���ري م���ن الناس كنت أنتظ���ر رداً على القصف الصليبي ألبني وش���بوة 
ولم أنش���غل بتخيل الرد وكيف سيكون لكي ال أصاب باجلنون ألني أعلم أن 

أخواني بتوفيق الله سيأتون مبا ال يخطر على بال. 

وبينما نحن عل���ى حالنا وتزداد الرغبة حيناً وحيناً وكلما تأخر الوقت كلما 
اعتقدنا أن هناك ش���يءٌ أكبر؟ جاءنا رسوٌل من اخلارج يطلب منَّا االجتهاد 

في الدعاء إلخواننا واللجوء إلى الله تعالى ومتابعة األخبار.

 ما الذي سيحدث؟ إن شاء الله ما يسرك. 

ثم أخبرنا باألخبار الس���ارة ف���ي مختلف املناطق خصوصاً مناطق القصف 
ومدى تعاطف الناس وازدياد األنصار وذكر لنا ما حدث للشيخ أبي مصعب 
العولقي محمد عمير - تقبله الله - في االجتماع الكبير في احملفد عندما 
الت���ف الناس حوله وتدافعوا إليه رغم اختالف اجلهات التي كانت تتحدث 
وكي���ف كان خطابه محكما بفضل الله حيث دعا فيه لتوحد املظلومني ضد 
الظلم ونب���ذ الرايات اجلاهلية وهدد فيه أمريكا نع���م أمريكا وأن القاعدة 

ستنتقم آلل باكازم منها بإذن الله)2(.  

 Č/Ĕ ǦøøøȲɆȱ

 مت توزيع احلراس���ة كالعادة وكان ترتيبي األول فتجهزت س���ريعاً ثم ذهبت 
حي���ث مكان احلراس���ة ولم أذه���ب وحدي واألم���ر الذي ف���ي عنقي وإمنا 
رافقتني البش���ائر واآلمال حتى حللت ضيف���اً على املكان ولرغبتي أن أكون 
خفيفاً عليه وأن ال أشغله بشيء سوى جسدي وسالحي قمت بتوزيع املهام 
فكلفت عيني وسمعي وأطرافي حلراسة املكان وفرغت فؤادي ملا هو مقبل 

من انتصارات.

وبدون س���ابق عاده جاء سعد والسعد يعلو محياه وأخبرني أن األمور تسير 
بفض���ل الله حس���ب ما خطط له وأوصاني بأن ال أغف���ل عن الدعاء وتذكر 
الله وس���عة رحمته وأنه كيف يدبر لنا األمور ويس���يرها دون حوٍل منَا وقوة 
ثم انصرف وترك عندي بعضاً من وصاياه التي استعجلت في تنفيذها ولم 
ت���دم فترة التفكير في طريقة تغير توزيع املهام وقررت اس���تثمارها مبا هو 

أنفع وأفضل.

ومت ذلك بعون الله لكن لم تتوقف األسئلة عن مراودتي رغم صدودي عنها 
أي���ن الهدف في صنعاء؟ ف���ي جند؟ في عدن؟ ف���ي األرض؟ في اجلو؟ في 

البحر؟ كلها احتماالت واردة!!

 انتهت فترة حراس���تي وعدت إلى مكاني بنفسية أخرى أفضل وأحسن من 
الت���ي ذهبت فوجدت في امل���كان ذلك املتوضئ وذلك الذاك���ر وذلك القائم 
ووجدت من ذهب إلى فراشه ألخذ قسٍط من الراحة قبيل السحور ومنهم 
من لم يس���تطع النوم وجلس ينتظر اخلبر ويتابع األخبار فمرت الساعة تلو 

الساعة عليهم حتى أرهق الشوق هيئتهم وغير من جلستهم. 

وبينما نحن على هذا احلال، ولك أن تتصوره من حال، جاء اخلبر محاولة 

)2(  كان هذا التهديد قبل العملية بأيام وكما قال الشيخ أسامة: لو قلنا لهم أننا سنضرب األبراج ملا 
توقعوا أننا سنضربهم بالطائرات. 
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تفجير طائرة.

 ماهي الطائرة؟ دلتا األمريكية. 

أين؟ في أمريكا في مطار ديترويت.

م���ن وراءها؟ للمش���تبه عالقة مبا يج���ري في اليمن وأن���ه رد على القصف 
األمريكي لليمن.     

س���بحان الله في عقر أمريكا وبعد أياٍم من تهديدها؟ نعم ليس ذلك بعزيز 
على الله. 

ماذا حدث في أمريكا بعد احلادثة؟ 

اعترف الرجل الرش���يق أوباما بأن القاعدة جنحت في اختراق اإلجراءات 
األمنية.  

تش���ديد اإلج���راءات األمني���ة ورفع حال���ة التأهب إل���ى البرتقالي���ة ثم إلى 
احلمراء.

هبوط طائرة ركاب أمريكية في مطار ديتريوت بس���ب االش���تباه في راكب 
نيجري وإلغاء رحالت داخلية بسبب مخاوف أمنية تبعها رحالت في لندن 

وأخرى في نيويورك. 

ذعر كبير يعم الواليات املتحدة وأن خطر القاعدة أصبح حقيقيا واحتمالية  
هجمات أخرى. 

ذكرت صحيفة نيويورك تاميز عن خسارة كبيرة تقدر ب 40 مليار.

حديث في مختلف الوسائل اإلعالمية واحملللني واخلبراء عن اختراق أمني 
كبير لإلجراءات األمنية التي تعتبر آخر ما وصل إليه العالم.

ذك���رت الصحيفي���ة اإلس���رائيلية هاأرتس ع���ن فتح إس���رائيل التحقيق مع 
جهازها االس���تخباري )icts( ال���ذي يقوم بخدمات أمنية في امس���تردام 
وأنه واثنني من فروعه س���يحاطون بالشك وسيلحقهم التحقيق الدولي في 

الكشف عن كيفية متكن بالل من اختراقها. 

كيف حدثت هذه االنتصارات؟

مسلم نيجري اسمه عمر فاروق ويكنى ببالل محتذياً مبؤذن الرسول صلى 
الل���ه عليه وس���لم بالل قام بزي���ارة تنظيم القاعدة في جزي���رة العرب الذي 
يتمرك���ز في اليمن وأخبرهم أنه مس���تعٌد لتنفيذ عملية استش���هادية ثم مت 
جتهيز عبوة مبتكرة ومطورة يتحدث قس���م التصنيع بأنها تختلف عن عبوة 
أبي اخلير العس���يري - تقبله الله - فأخذه���ا ثم مر بها من مطار ميني ثم 
أثيوب���ي ثم غاني ثم نيجري ثم هولندي ثم طائ���رة أمريكية وفجر الصاعق 
في املكان املطلوب وحلكمة يعلمها الله لم تنفجر قال صلى الله عليه وسلم: 

»َوَما ِمْن َغاِزيَِة أْو َسِريَِّة تَْخِفُق َوتًُصاُب ِإال تََم اُجوُرُهْم«.

الس���ؤال األهم يا عزيزي اخترقت العبوة املطار اليمني واإلجراءات األمنية 
في اليمن؟

ملاذا هذا التوقيت؟

ذك���رى مجزرة غزة)1(، مجزرة أبني وش���بوة، إضفاء ج���و من املرح على عيد 
)الكرسيمس(.

ملاذا يا قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب؟

1. ض���رب مش���روع أوبام���ا في صميمه وتش���تيت جهوده ع���ن قلب اجلهاد 
خرسان.

2. نقل املعركة داخل الواليات املتحدة األمريكية ورفع معنويات املسلمني.

3. إحداث توازن في الرعب بني املس���لمني والكف���ار وأن القتل أقرب إليهم 
من حبل الوريد.

4. حتطي���م الهال���ة اإلعالمي���ة ع���ن األمن األمريك���ي والعاملي وأن املس���لم 
يستطيع الوصول إلى هدفه شريطة العزمية الصادقة.

5. ض���رب هولندا رداً عل���ى أحد وزراءها الذي ق���ام بإهانة القرآن الكرمي 
في فلمه فتنة. 

6. بي���ان أن أمريكا لم تع���د القوة الوحيدة التي بإمكانها الرد الس���ريع وأن 
خاليا الرد السريع للقاعدة في 2010 أصبحت جاهزة. 

7. إشعال فتيل اخلالفات بني اجلمهوريني والدميقراطيني وإدخال الرجل 
األسود الرشيق في حرب داخلية. 

ه���ذه هي أيام القصف باختص���ار لدواعي اجمللة وظروفها التي ال تس���مح 
باملزيد.

 ǧǟȀøøøǣǠǺƫǟ  ȸøøøȵ  ǠøøøȽƘȡȿ   FBI  ȿ  CIA   Ž ǒǠøøøɆǤȡɉǟ  ȸøøøȵ  ƖøøøƢǕȿ
 ȀøøøȊȝ  ɃǻǠøøøƩǟ  ǻǼøøøȞȲȱ  ǟȿǻɀøøøȞɅ  ȷǕ  ƙøøøȲȲǶƫǟȿ  ǒǟƎøøøƪǟȿ  ǦøøøɆȱȿǼȱǟ
 ǦȵǠøøøȅǕ  ǸɆøøøȊȲȱ  ǦøøøɆȾɆǱɀǩ  ȰǝǠøøøȅǿ  ȸøøøȵ   ƿǼøøøɆǱ ǠøøøȽȿǗȀȪɅȿ  ȨǣǠøøøȆȱǟ
... ƘøøøȎǣ ŸǕ Ƙøøøȵɉǟ ǦøøøȶȲȭ ƂǙ ǥȀøøøǝǠȖȱǟ ǥǿɀøøøȍȿ ǃǟ ȼøøøȚȦǵ

 وانتهاءاً مبقالة »خالد شيخ محمد خالد العصر وهادم القصر« وقبل هذا 
فل���م الس���فارة الذي نزل في رمض���ان متزامناً مع ذكرى احلادي عش���ر من 
س���بتمبر وتهديد الش���يخ لطفي بح���ر - تقبله الله - )2(، وبع���د أن يقرءوها 
ويس���معوها فعليهم أن يجيبوا على تس���اؤالتي  هل كانت ه���ذه التهديدات 

مقصودة أم عابرة؟ 

ث���م البد أن جتيبوا على تس���اؤالت الش���عب األمريكي أي���ن اخملابرات التي 
تكشف دبيب النمل عن هذه التهديدات العلنية؟

  وال تظنوا أني أعلم اجلواب فأنا أتس���اءل مثلكم... ألني كغيري عش���عش  
في ذهني كثيراً أن اخملابرات األمريكية ال تقهر.. ال تخترق. 

)1(  تهديد املسؤل العسكري قاسم الرميي في فلم من هن نبدأ وفي األقصى نلتقي
)2(  قال الشيخ لطفي بحر: قررنا تدريسكم عملياً بطريقتنا املناسبة ألمثالكم في ديارنا والله 

وسوف يكون هذا الدرس أيضاً في دياركم وعن قريب إن شاء الله وقال: خطة انسحابكم بأيدينا ال 
بأيديكم بعون الله ألن جيشكم قد حل بأرض محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: )إماطة األذى 

عن الطريق صدقة( فأذاكم سنميطه عن الشعوب جميعا بإذن الله.
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ɂȲȝ ǒǟɀȑǕ

 إن عملية نضال حسن - نسأل الله له الثبات والتوفيق- كما قال عنها أحد 
املس���ؤولني األمريكان الكبار: هي أكبر عملية إرهابية منذ عملية س���بتمبر. 
والعملية إضافة إلى كونها خلفت ثالثة عشر قتيال وأكثر من ثالثني جريحا 
فهي متث���ل اختراقا أمنيا رائعا ألمريكا. وهذا االختراق ميكن أن نستش���ف 
أثره على األمريكان من خالل كلمات أوباما التي قال فيها:«إنه أمر صعب أن 
نخس���ر هؤالء األمريكيني الش���جعان في معارك خارج الوطن وهو أمر مروع 

أن يتعرضوا إلطالق النار في قاعدة عسكرية على التراب األمريكي«.

إن نضال حسن كان في يوم من األيام مسلما أمريكيا كما تريد أمريكا. كان 
منوذجاً مثالياً لإلس���الم األمريكي أو إس���الم راند كما يسميه البعض. فقد 
ولد وعاش وترعرع في أمريكا وشرب من ثقافتها حتى أصبح منهم ثم اختار 
طوع���ا أن يخدم في اجليش -رغم معارض���ة والديه- حتى يقاتل دفاعا عن 
وطنه. فهو بذلك ميثل أعلى مستويات الوطنية والوالء ألمريكا. كل ذلك وهو 
يدعى االنتس���اب إلى اإلسالم ويحافظ على الش���عائر اإلسالمية، وهذا ما 
تريده أمريكا. فإمريكا ال تبالي بتأدية الش���عائر التعبدية كالصالة والصيام 
وغيره���ا بل قد تش���جع عل���ى القيام بها ألنه���ا تدعم الصورة الت���ي تريد أن 
تقدمها للعالم كبلد للحرية، وخصوصا احلرية الدينية. ولكن أمريكا ال تريد 
إس���الماً يصتدم مع مصاحلها. أمريكا ال تريد أن تسمع ألفاظا مثل اجلهاد 
واخلالفة وحتكيم الش���ريعة. وكان نضال حس���ن مثاال لذلك حتى هداه الله 

للحق فكان كنعيم ابن مسعود رضي الله عنه.

إن االخت���راق الرائع الذي نتحدث عنه هو أن أمريكا مهما أنفقت من أموال 
على أمنها ومهما ش���ددت من اجراءاتها األمنية فإنها ال تس���تطيع أن تتحكم 
بقل���وب العباد التي هي بني أصبعني من أصابع الرحمن يقلبها كيف يش���اء. 
لقد هدى الله نضال حسن وهو في اجليش األمريكي كما هدى الله نعيم ابن 

مسعود وهو مع املشركني في األحزاب.

إن اإلدارة األمريكي���ة ال تري���د أن تعت���رف باحلقيقة في دواف���ع قيام نضال 

مشروع نضال..
في النضال

ǦȞȪɆƬǟ ǢȱǠȕ

بعمليته. إن الذي جند نضال ليس هو الش���عور بالوحدة أو احلالة النفسية 
املضطرب���ة وإمن���ا ال���ذي جند نض���ال هو ظلم أمري���كا. إن أعم���ال أمريكا 
اإلجرامي���ة هي التي جندت نضال وجعلته يتحول من أمريكي يقاتل ألجلها 
إلى مجاهد يقتل في جنودها. فنضال حس���ن مس���لم وهو أيضا من أصول 

فلسطينية وال تغيب عنه اجلرائم اإلسرائلية التي ترتكب ضد أهله في 

فلس���طني بدع���م وغطاء أمريكي. نضال حس���ن فيه غيرة املس���لم وفطرته 
الس���وية الت���ي ال تقب���ل بعرب���دة أمري���كا وراء بحاره���ا وظلمها ف���ي العالم 

اإلسالمي.

 ȋȀǵ ȘǵɎɅ ǦøøøɆȲȶȞȱǟ Ȝøøøȵ ɄøøøȮɅȀȵɉǟ ȳɎøøøȝɋǟ ȰøøøȵǠȞǪȱ ȜøøøǣǠǪƫǟ ȷǙ
 ǦȱȿǠǶƫǟȿ ȯǠøøøȒȹ ȸȝ ǡǠȽǿɋǟ Ǧøøøȶő ɄȦȹ ɂøøøȲȝ ǦøøøɆȮɅȀȵɉǟ ǥǿǟǻɋǟ
 Ȝøøøȥǟȿǻ  ǠøøøƬ  ȄøøøɆȱ  ǦøøøɆǝǠȺǱ  ǦøøøɅǻȀȥ  ǦøøøɆȲȶȝ  ǠøøøȽǿǠǤǪȝɋ  ǦøøøȦȲȮǪƫǟ
 ǠȾȲøøøȊȥ ɄøøøȖȢǩ ȷǕ ǼøøøɅȀǩ ǠøøøȵǠǣȿǕ ǥǿǟǻǙ ȷǕ Ȭøøøȱǽ Ž ǢǤøøøȆȱǟȿ ÛǦøøøɆȺɅǻ

.ɃǿǠǤǺǪøøøȅɍǟȿ Ɨȵɉǟ

فنض���ال ظهرت منه عالمات ت���دل على معارضته ملا تق���وم به أمريكا ضد 
املسلمني س���واء من خالل رسائلة إلتي تبادلها مع من ميثلون خط القاعدة 
الفك���ري أو أطروحات���ه التي م���ا كان يتحرج من طرحها حت���ى عند زمالئه 
العس���كريني. ولتبرير فش���لها تق���وم اإلدارة األمريكي���ة بالترويج بأن نضال 
حس���ن يعاني من أمراض واضطرابات نفس���ية وأن عمليته فردية وال أحد 
يق���ف وراءها. ق���د يكون صحيح���ا أن العملي���ة فردية من ناحي���ة االعداد 
والتنفي���ذ ولكن هن���اك تأثر فكري مبنهج اجملاهدين ه���و الذي أفرز نضال 
اجملاه���د من نضال الذي يخدم في اجليش األمريكي، وهنا يكمن الفش���ل 
األمريك���ي واحملاولة اليائس���ة في تغطية وتورية هذا الفش���ل. إن أمريكا ال 
تريد أن تعترف بأنها تنهزم أمام القاعدة في املعترك الفكري وأن القاعدة 
التي تقاتلها أمريكا في أفغانس���تان والعراق ق���د اخترقت العمق األمريكي 
لتجن���د في داخل صفوف جيش���ها. وكما قال أحده���م إن عملية نضال هي 
أول عملية للقاعدة تتم بطائرة من دون طيار وتتحكم بها القاعدة من خارج 

أمريكا.

أول تصريح���ات البي���ت األبيض واإلف ب���ي أي أن العملية فردية وليس���ت 
إرهابي���ة. واس���تمروا ف���ي التقلي���ل من أهمي���ة توجه���ات نض���ال الفكرية 

ومراسالته ومشاركاته على النت التي تدل أنه حامل فكرجهادي.

م���ن القضايا املهمة التي أبرزتها العملية أنها تبني معضلة املس���لمني الذين 
يعيشون في الغرب. إن كثيراً من املسلمني املقيمني في الغرب يزعمون أنهم 
هاجروا إليها طلبا للحرية والعدل. فإن كانوا يدعون ذلك فقد س���قط هذا 
القناع في يوم 11 سبتمبر حيث طردت وحبست أمريكا من كانوا ميارسون 
حقهم في التعبير بالدعوة إل���ى العقيدة الصحيحة ويقومون بدعم اجلهاد 

واجملاهدين.

إن حال املنظمات اإلس���المية والدعاة في أمريكا يظهر من تعليقاتهم على 
أعم���ال اجملاهدين. وقد صدرت تصريحات وبيانات من اجلالية املس���لمة 
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في أمريكا نسوق مقتطقات منها:

أعل���ن أح���د األئمة البارزين في واش���نطن أن جماعته س���تبدأ بحملة جمع 
تبرعات ألس���ر الضحايا وقال إن جماعته تفعل ذلك لتثبت أن اإلس���الم ال 
يس���مح بالعنف العشوائي. وقال اإلمام معلقا على عملية نضال: تفعل ذلك 

تذهب إلى جهنم وال تذهب إلى اجلنة«

وهكذا يتألى هذا »اإلمام« على الله. فمن أجل أمريكا يدخل من يشاء اجلنة 
ويدخل من يشاء النار. وما هي هذه اجلرمية العظيمة التي حترم صاحبها 

من دخول اجلنة وحتتم عليه دخول جهنم؟ إنها قتل جنود أمريكان.

وأم���ا مجلس العالقات األمريكية اإلس���المية )كير( وهو من أكبر وأنش���ط 
اجلمعيات اإلسالمية في أمريكا فأصدر بياناً يقول فيه:

»إننا ندين هذا العمل اجلبان بقوة وندعو أن ينال الفاعلون عقابهم بأش���د 
ما يأذن به القانون. وال توجد أيديولوجية سياسية أو دينية تبرر هذا العنف 
اإلجرامي والعشوائي. ومما يزيد من إجرام هذا العمل أنه استهدف القوات 
املتطوع���ة التي حتمي وطننا. إن املس���لمني األمريكان يقفون مع مواطنيهم 

في تقدمي الدعاء للضحايا والتعزية ألسر القتلى واجلرحى«

س���بحان الله ي���ا »كير«! »حتمي وطننا«! صار نضال مجرما ألنه اس���تهدف 
اجلنود الذين يحمون الوطن!

تقول الواش���نطن بوست عن اجلالية املسلمة هناك أنه: »من حرصهم على 
إثب���ات أن دينه���م هو دي���ن الرحمة وال عالقة ل���ه بالعنف ق���ام األمريكيون 

املسلمون بإنشاء صندوق جمع تبرعات ألسر ضحايا في فورت هود.

وقال لؤي صافي مدير قس���م التطوير القيادي في اجلمعية اإلسالمية في 
ش���مال أمري���كا إننا نريد أن نؤكد أن املس���لمني يهتم���ون بالذين ميرون في 

ظروف صعبة«

س���بحان الله! يتتبرعون للجيش األمريكي الذي ميزانيته 700 بليون دوالر! 
ولكن ليس املال هو املقصود وإمنا هو التزلف حتى ترضى عنهم أمريكا.

وأم���ا »إمباك« وهي أيضا من املؤسس���ات اإلس���المية الكب���رى في أمريكا 
فقال���ت في بيان لها: إننا في إمباك وفي اجلالية املس���لمة في أمريكا نندد 
بهذا العمل اإلجرامي. ونشارك رئيسنا في مشاعره عندما قال عن عملية 

فورت هود أنها متثل »انفجارا رهيبا من العنف«.

ويقول إننا نقف مع قوات األمن واجليش األمريكي في احلفاظ على حماية 
جميع األمريكان وجتمعاتهم ومؤسساتهم«

أخت���م هذه النقوالت بقول »إمام« في اجليش األمريكي عن األس���باب التي 
جتع���ل من عملية نضال عملية محرمة ش���رعا: »أوال أق���ول إن هؤالء كانوا 
في اجليش. فهؤالء هم أمريكيون موالون لوطنهم وخدموها. ثانيا: إذا كان 
هناك ش���ئ واحد يقدسه اإلس���الم فهو النفس البش���رية - حياة اإلنسان. 
فكي���ف تدمر احلياة؟ إنك إذا دمرت حياة إنس���ان فإن ذل���ك خطأ والناس 

يغضبون من ذلك.«

ه���ذا »اإلم���ام« ال يريد أن يغضب الناس. أخي الق���ارئ لن أعلق على ركاكة 
ألفاظ وسخافة معاني هذا »اإلمام« 

فه���ذه مقتطفات من كالم القوم. وهي تبيني لن���ا االنحطاط الرهيب الذي 
أصابه���م ف���ي عقيدة ال���والء والبراء. فال تش���عر وأنت تقرأ له���م أنك تقرأ 

ملسلمني وإمنا تقرأ ألمريكيني ملؤوا بالعصبية اجلاهلية.

 ȷǕ ȿǕ ǠȾȺȵ ǟȿȀǱǠȾɅ ȷǕ ǠȵǙ .ȸɅǿǠɆǹ ƙøøøǣ ȴȽ ǡȀȢȱǟ Ž ƙȶȲøøøȆƫǟ ȷǙ
 ǨȞȩȿ ǠøøøȶȲȭ ǻɎǣ Ž ȈøøøɆȞȱǟ Ž ǟȿȀȶǪøøøȆɅ ȷǕ ǠøøøȵǕȿ .ǠøøøȾɆȥ ǟȿǼøøøȽǠƶ
 ǦȝǠȖȱǟȿ ǒɍɀøøøȱǟ ȴɆøøøȅǟȀȵ ǼøøøɅǼƟ ȴøøøȾȺȵ ǢøøøȲȖǩ ǦøøøɅǻǠȾǱ ǦøøøɆȲȶȝ

.ǧɀøøøȡǠȖȱǟȿ ȀøøøȦȮȲȱ

 فهم بذلك قد س���قطوا في ش���باك النفاق. إنهم يزعم���ون أنهم يفرون من 
تهمة خيانة أوطانهم وهم بذلك يقعون في جرمية خيانة دينهم.

 ȷǕ ǡȀȢȱǟ Ž ƙȶȲøøøȆƫǟ ȜɆǲøøøȊǩ ǒǠȶȲȞȱǟȿ ǥǠøøøȝǼȱǟ ɂøøøȲȝ ǢøøøǱǟɀȱǟ ȷǙ
.ȻǠøøøȖǹ ɂøøøȲȝ ǟȿƘøøøȆɅȿ  ȯǠøøøȒȹ    ȿǾøøøǵ   ǟȿǾøøøƷ

ليخلقوا بذلك املناخ الفكري الذي يجند من ش���باب األمة الصادقني هناك 
ويفتح لهم أبواب اجلنان ويدلهم على طريقها. فنموذج اجلهاد الفردي الذي 
ميثله نضال يناسب املرحلة القادمة التي تشددت فيها اإلجراءات األمنية. 
فالعملية الفردية أصعب كش���فا وأس���هل تنفيذا. ونحن ندع���و إخواننا في 

الغرب أن ينكوا في العدو بإحلاق اخلسائر البشرية واالقتصادية فيهم.

فهنيئا لك يا نضال ونسأل الله لك الثبات والتوفيق.
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تشهد اليمن في هذه األيام هجمة صليبية شرسة على اجملاهدين في أبني، 
وش���بوة، وأرحب ومأرب، وس���بب هذه الهجمة الصليبية هو خش���يتهم من 
تطبيق الشريعة اإلسالمية على األرض، كما كان يطبقها النبي -صلى الله 
عليه وس���لم- فس���عى األمريكان بكلِّ ما أوتوا من قوة غربية وعربية متمثلة 
ف���ي األنظم���ة وجيوش���ها وعمالئها للهج���وم على مواق���ع اجملاهدين، عبر 
طائراته���م التجسس���ية املنطلقة من القواعد البحري���ة على أرض اجلزيرة 
وال بد أن يكون للعلماء حضور لتجييش املسلمني وتوعيتهم وعقد الندوات 

التي متنع من تكرار هذه الهجمات الصليبية على املسلمني. 

والعجيب في علماء الس���وء أنه كلما استهدف اجملاهدون أهدافاً مشروعة 
كلم���ا تزاي���د عدد املعارضني منه���م على عمليات اجملاهدي���ن، دون مراعاة 
فقه املس���ائل االجتهادية، وأصول احلوار واالنضب���اط بالقواعد األصولية 
والفقهي���ة، مم���ا ينعكس ذل���ك على تقري���ر اخلط���أ وتضليل الن���اس، ورّد 
نصوص الش���ريعة، والعمل مب���ا يضاّدها من خالل مناب���ر اجلمعة، وإلقاء 
الفتاوى والشجب والتنديد عبر اجلرائد واجملالت، وكم آملنا كالم اخلطباء 
وحتس���رهم عل���ى م���وت الس���فهاء، وخ���ذالن اجملاهدي���ن الش���رفاء، وكان 
نتيج���ة هذا االعتراض على فق���ه وعمل اجملاهدين؛ تخاذل املس���لمني في 
ص���د حمالت الصلي���ب وعمالئه؛ مم���ا أدى إلى توغله أكثر مس���تفيداً من 
فتاواهم أنهم معاهدون ومس���تأمنون وذميون، وفتاواهم في شرعية النظام 
وأنه نظام إس���المي؛ فتعاون املس���لمون معه وش���اركوا في محاربة اإلسالم 
واملسلمني واحتالل األرض وكان آخرها هذه الهجمات، وما كان ذلك سيقع 
لوال فتاواهم املضللة التي يلبس���ون فيها احلق بالباطل، وقعودهم وتغليبهم 

ملصاحلهم املوهومة على املصالح احلقيقة و اجلزئية على الكلية.

وإننا هنا نذكر العلماء الصادقني باألمانة التي ألقيت على عاتقهم في تبيني 
احلق ومحاربة الباطل، ونشفق عليهم أن يقعوا في الوعيد من خطورة كتم 
العل���م، فاألصل عل���ى العلماء أن يكون لهم موقف عمل���ي على أرض الواقع 
جتاه هذه الهجمة الصليبية على بالد املسلمني، وجتاه اخليانة الكبرى التي 

يرتكبها النظام اخلائن ضدَّ أبناء املسلمني.  

أيها العلماء، البد أن تسلكوا املسلك الذي أمركم الله به، وأخذ عليكم العهد 

ف���ي عدم كتمان العلم، قال تعالى: }َوِإْذ أََخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب 
لَتَُبيِّنُنَّ���ُه ِللنَّاِس َوال تَْكتُُمونَُه{ آل عمران )187(، وقد توعدكم الله س���بحانه 
عل���ى كتمان العلم، فقال: }ِإنَّ الَِّذيَن يَْكتُُم���وَن َما أَنَْزلْنَا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالُْهَدى 
ِعنُوَن{  نَّ���اهُ ِللنَّاِس ِفي الِْكتَاِب أُولَِئَك يَلَْعنُُهُم اللَّ���ُه َويَلَْعنُُهُم الالَّ ِم���ْن بَْعِد َما بَيَّ

البقرة )159(.

فهذه املشاركة من حكومتي علي صالح وآل سعود مع الصليبني في محاربة 
اجملاهدي���ن في اليم���ن، ضرب من الكفر وال���ردة عن دين الل���ه، فأين أنتم 
م���ن تبيني هذا احلكم قال تعالى: }يَ���ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ���وا اَل تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد 
َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء بَْعُضُهْم أَْوِلَياءُ بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللََّه اَل 

اِلِمنَي{ املائدة )51(. يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ

 ǟǽǠøøøƫ ÝȣȿȀøøøȚȱǟ ȻǾøøøȽ ƍȰøøøș Ž ǻɀøøøȞȪȱǟ ǟǾøøøȽ ǟǽǠøøøƫ ÛȸøøøȶɆȱǟ ǒǠøøøȶȲȝ ǠøøøɅ
 ɃȀȮøøøȆȞȱǟ  ȰøøøǹǼǪȱǟ  ǟǾøøøȽ  Ǧøøøȱǟȁɋ  ǦøøøɆȲȶȝ  ǥǿǻǠøøøǤȵ  ȴøøøȮȺȵ  ɁȀøøøȹ  ɍ

.ÝǠøøøȹǿȂǱȿǠȺȽǠɆȵ Ž ǻɀøøøǱɀȵ ɀøøøȽȿ ƑøøøɆȲȎȱǟ ɄøøøȮɅȀȵɉǟ

وكما ال يخفى عليكم أن هذا التدخل على بالد املس���لمني إمنا هو من أجل 
إذالل املس���لمني وإضعافهم، وتغيير مفاهيم دينه���م وثقافتهم، }َوَما نََقُموا 
ِمنُْه���ْم ِإالَّ أَْن يُْؤِمنُوا ِباللَّ���ِه الَْعِزيِز الَْحِميِد{، فالعدو إذا متكن فس���يعيد ما 
صنعه التتار باملس���لمني وعلمائهم في بغداد، وما يصنعه اآلن في فلسطني 
والعراق، وما س���جن أبو غريب عنا ببعيد، والسفينة إذا تركت تغرق تضرر 

اجلميع فال ينفع الندم بعد فوات األوان.

فالواج���ب عليكم أيها العلماء، أن تتدارك���وا األمر وتكونوا في طليعة جيش 
اجملاهدين؛ لصد هجمات العدو وعمالئه على بالد املسلمني، حتى ال يحل 
بن���ا ما حل بغيرنا قال تعال���ى: }َكيَْف َوِإْن يَْظَهُروا َعلَيُْكْم اَل يَْرُقبُوا ِفيُكْم ِإاّلً 

ًة{ التوبة )8(. َواَل ِذمَّ

وهنا أش���يد بفت���وى بعض العلم���اء في مس���ألة رفض التدخ���ل األمريكي، 
وعليهم إتباع القول العمل، ولهم في الش���يخ عبد الله عزام رحمه الله أسوة 
وق���دوة في نزوله املي���دان ملقاتلة احملتل على أرض أفغانس���تان، والس���يما 
وأن الصليبي���ني ما زالوا محتلني بطائراتهم التجسس���ية األجواء، وما زالت 

ɃǿǠȎȹɉǟ ǃǟ ǼǤȝ :ǸɆȊȱǟ
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 ǃǟ ȼƥǿ (Ǧƥǿ Ǡǣ ǻɀȶƮ ǦȎȩ)

احلمد لله رب العاملني والصالة

والسالم على أشرف املرسلني    أما بعد:

فه���ذه قصة أحد الش���هداء واألصدقاء األوفياء نحس���به والله حس���يبه وال 
نزكي���ه على الله، أكتب قصته ويعجز لس���اني عن وصف���ه ويعتصر قلبي أملاً 

لذكراه، هو الغالي والصديق الوفي، صاحب القلب الطيب واللسان املرح.

محمود بن محمد بن علي با رحمة، من مواليد مكة املكرمة - شرفها الله-، 
من عائلة متدينة وقد أمت حفظه للقرآن الكرمي وهو في س���ن الصغر، ترّبى 
وترع���رع في أحضان جده اجملاهد الش���يخ/علي با رحم���ة - رحمه الله - 
وق���د كان جده ممن ناضل وجاهد ضد احلزب الش���يوعي االش���تراكي في 
الش���طر اجلنوبي من اليمن سابقاً، وكان محمود ممن تأثر بجده هذا تأثراً 
ش���ديداً مما تس���بب في حتريضه على جهاد الكف���ار واملرتدين، وكان جده 
ممن دعمه للنفير إلى بالد الرافدين للجهاد ضد أعداء الله ونصرة إخوانه 
املس���تضعفني هناك، ولكن قدر الله له أن يؤس���ر على يد القوات النصيرية 
في سوريا، ولقد ابتُلي وُعذب في سجونهم صابراً محتسباً، ومكث عندهم 
قراب���ة الش���هرين والنصف، ثم ُس���لم إلى اليم���ن ليكمل مس���يرة البالء في 
س���جون األسود العنس���ي والتي مكث فيها قرابة السنة والسبعة أشهر وفي 
هذه الس���جون تعلم عقيدة الوالء والبراء وعرف حكم الطواغيت احلاكمني 
لبالدنا بغير ما أنزل الله واملوالني ألعداء الله وُحكم أعوانهم من املرتدين، 

فصب���ر في تلك الس���جون ول���م تتخلخل عقيدت���ه بل ترجمه���ا عملياً فكان 
شرس���اً عل���ى أعداء الله ال يخ���اف في الله لومة الئم ول���م يُبق تلك العقيدة 
ب���ني جنبي���ه ال حراك له���ا، أو عل���ى األوراق دون عمل بها، فم���نَّ الله عليه 
باخلروج من سجون الطواغيت، فما زاد بعد خروجه إال إصراراً وثباتاً على 
املواصلة لهذا الطريق ونصرة اإلس���الم واملسلمني، فكان يحاول السفر من 
جديد إلى بالد الرافدين محاوالً اس���تخراج جواز جديد للس���فر ولكن دون 
جدوى، فهل صده ذلك عن مواصلة احملاولة؟ ال، بل سعى حتى وجد طريقاً 
إلى أفغانس���تان فجهز نفس���ه للس���فر ولكن!! قدر الله له أن يجد مجموعة 
مجاه���دة في مين اإلمي���ان واحلكمة فالتحق بصف���وف إخوانه اجملاهدين 
ملقارعة جن���د الطاغوت إلعالء كلمة الله وتطبيق ش���رعه وحتقيقاً لوصية 
حبيبه صلى الله عليه وس���لم بإخراج املش���ركني من جزي���رة العرب، فكانت 
له مش���اركات في ذلك نس���أل الله أن يتقبل منه جهاده ورباطه، فكان أسداً 
على أعداء الله - نحس���به والله حس���يبه- حتى ُقتل في مواجهة بني أولياء 
الله اجملاهدين وأعداء الله املرتدين في والية حضرموت في مدينة )ترمي( 
في احلادي عشر من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين من 
الهجرة النبوية، م���ع إخوانه: )القائد حمزة القعيطي( والقائد )عبد الله با 
تيس( واالستشهادي )احلسن با زرعة( واإلعالمي )مبارك بن حويل(، رحم 
الله اجلميع وتقبلهم في الش���هداء وأحلقنا بهم غير خزايا وال مفتونني في 
زمرة الش���هداء إن���ه ولي ذلك والقادر عليه وآخ���ر دعوانا أن احلمد لله رب 

العاملني.

ȨøøøɅȀȖȱǟ ɂ
øøøȲȝ

ȯǠøøøǱǿ

ɄȵȀȒƩǟ ȀȮøøøȆȝ ɀǣǕ  >

قواعدهم العس���كرية مشيدة في جزرنا وفي معسكرات النظام وأساطيلهم 
احلربية محتلة ملياهنا البحرية.

وأذك���ر هم مبواق���ف ق���ادة املس���لمني وعلمائهم ف���ي خروجه���م وتكاتفهم 
واجتماعه���م لدف���ع الع���دو الصائل على الدي���ن واألع���راض، فعندما دخل 
اإلف���رجن بالد املس���لمني خرج لهم م���ن علماء وأبطال املس���لمني من ردهم، 
وش���رد بهم وقتلهم ش���ر قتلة، وأخرجه���م من بالد املس���لمني، كعماد الدين 
زنكي وصالح الدين األيوبي، وكذلك عندما غزى التتار دمش���ق، كان لشيخ 
اإلس���الم اب���ن تيمية وعلم���اء بلده دور ف���ي جهادهم، وحتريض املس���لمني 
إلخراجهم، والتاريخ قد س���طر لهم مواقف مش���رفة في دف���ع الغازي ومن 

وقف معه من أبناء املسلمني وإصدار الفتاوى في قتاله.

ال خير في حق إذا لم حتمه حلق احلديد وألسن النيران

وفي األخير:

ال يخف���ى أن للعلم���اء مكانة عظيم���ة ومنزلة عالية، فه���م املوقعون عن رب 
العامل���ني، وهم الذين يعلمون الناس دينهم، وهم دليلهم على اخلير، وصمام 
األم���ان، فإذا صلحوا صلحت األم���ة، والعكس بالعك���س، فنريد منكم أيها 
العلم���اء التوقي���ع على فت���وى جماعية في مس���ألة حرمة القت���ال في صف 
احلملة اليمنية األمريكية املش���تركة على اجملاهدين، وهذا أقّل ما تقدموه 
من الواجب الذي أوجبه الله عليكم وأخذ عليكم العهد على ذلك أمام هذه 
احلرب الصليبية على اليمن، وندعوكم إلى النفير فإنكم س���تجدون بغيتكم 
وحريتكم في إبالغ ما أمركم الله به، وال يس���تطيع أن يجّير جهودكم النظام 

أو مينعكم من مجاهدة أعداء اإلسالم.
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كانت الفترة السابقة مملوءة بكثير من األحداث الساخنة في جزيرة العرب، 
وملا تعذر علينا تغطية جميع هذه األحداث؛ بسبب بعض الصعوبات الفنية؛ 
فس���نقتصر في هذا الع���دد على تغطية أخبار الغ���ارات اجلوية واحلمالت 
الصليبية املشتركة على املسلمني في مين احلكمة واإلميان، على أن نتناول 
ف���ي أعداد قادمٍة بإذن الله أهّم املس���تجدات واألخب���ار التي ال تزال مؤثِّرًة 

على الساحة.

øøøøȽČďĎċ/ Čč/ Ďċ ȄøøøɆȶƪǟ ȳɀøøøɅ

< أقدم���ت احلمل���ة الصليبية املش���تركة ف���ي فجر يوم اخلمي���س 30 /12 
/1430ه���� و بزعامة أمري���كا بقصف جوي مبقات���الت أمريكية على قرية 
املعجلة بوالية أبني. وقد قتل على إثر هذه الغارة أكثر من )58( مسلماً بني 
ام���رأة وطفل ورجٍل منهم األخ اجملاه���د أبو صالح الكازمي العولقي وأفراد 

من عائلته.

وذكر شهود العيان أن أمريكا استخدمت في هذا الهجوم اإلجرامي القنابل 
العنقودي���ة وصواريخ كروز، واعترف مس���ؤول ف���ي وزارة الدفاع األمريكية 
بأنها أُطلقت من بوارج أمريكية في البحر، وقد جاءت هذه الغارة بعد مرور 
عدة أشهر على مشاهدة الطيران التجسسي األمريكي يحلق باستمرار في 

أجواء واليات اليمن. 

ويأتي هذا القصف األمريكي الغاشم بعد تنامي قوة اجملاهدين في جزيرة 
الع���رب وكمحاول���ة إلذالل املس���لمني وإرهابه���م، وبعد تصري���ح لبترايوس 
»قائ���د القي���ادة املركزية للق���وات األمريكية » بأنهم س���يتدخلون في اليمن 
مباش���رة ملالحقة من أسماهم ب�« اإلرهابيني«، فيما عرضت »قناة اجلزيرة 

الفضائية« صوراً جلثث األطفال والنساء.

< متكن اجملاهدون من إس���قاط طائرة جتسس���ية أمريكية بعد هذه الغارة 
في والية أبني في منطقة املعجلة.

< غنم اجملاهدون طقماً عس���كريا بعد اشتباك مع قوات العمالة في مدينة 
»لودر«، وبس���ط اجملاهدون سيطرتهم على مدينتي »لودر« »ومودية« بوالية 

أبني ليوم كامل، ثم انسحبوا إلى مواقعهم.

< قام���ت احلملة الصليبية املش���تركة«بالتزامن مع القصف على أبني فجر 
يوم اخلميس 1430/12/30ه� بحملة عسكرية على منطقة أرحب القبلية 
ش���مال صنعاء، ب���دأت العملي���ة بقصف مبقات���الت عس���كرية على إحدى 
امل���زارع، تاله تق���دم للقوات املش���تركة حيث كان���وا قد دخل���وا املنطقة من 
قبل بزي وس���يارات مدني���ة حتى ال يلفتوا انتباه القبائ���ل، وبعد دخولهم مت 
إسنادهم بآليات وهمرات بلغ عددها قرابة 150 آلية مختلفة، و تأتي هذه 
العملية في س���ياق الهجمة الصليبية الشرس���ة التي ته���دف إلذالل القبائل 
ومطاردة أبنائها من اجملاهدين،وقد قام اجملاهدون بتعاون مع أبناء القبائل 
بالتصدي للحملة املشتركة، وقتل العشرات من جنودها، فاضطرت احلملة 

لالنسحاب. 

 øøøøȽČďĎČ/Č/Ē ȄøøøɆȶƪǟ

< ف���ي ظل صمت من أهل اإلس���الم عل���ى القصف الصليب���ي لوالية أبني ، 
قامت القوات األمريكية احملتلة ملياه املس���لمني في خليج عدن وبحر العرب 
بقص���ف جوي بالقنابل العنقودية وصواريخ كروز على وادي )َرفض( بوالية 
)ش���بوة(، وادعت الوسائل اإلعالمية احلكومية أن الغارة استهدفت األمير 
أبا بصير الوحيشي ونائبه أبا سفيان األزدي ومعهم الداعية اليمني الشيخ 

أنور العولقي في كذب واضح واستخفاف بعقول الناس.

ونت���ج عن هذا القصف الذي اس���تمر ملا يزيد عن س���اعة كاملة استش���هاد 
أربعة من أبناء )ش���بوة( اجملاهدين منهم الشيخ الداعية أبو مصعب محمد 

عمير الكلوي العولقي تقبلهم الله جميعاً . 

øøøøȽČďĎČ/Č/ē ǦøøøȞȶƨǟ

قام األخ البطل اجملاهد االستش���هادي عمر الفاروق بعملية نوعية على منت 
طائرة أمريكية، منطلقة من مدينة أمستردام الهولندية إلى مدينة ديترويت 
األمريكية، وذلك أثناء احتفاالتهم بأعياد »الكريس���ماس«، اخترق فيها كل 
األجهزة والتقنيات احلديثة املتطورة واحلواجز األمنية في مطارات العالم، 
حام���اًل عبوة مطورة، ورغم عدم االنفجار الكامل للعبوة بس���بب خلل فني، 
إال أن العملية تعتبر عملية ناجحة، فقد بلغت خس���ائر األمريكان بعد هذه 
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العملية )40( مليار دوالر، كما س���ادت حالة من الهلع والذعر في املطارات 
األمريكي���ة واألوروبية، وقد أصدر الش���يخ أس���امة ب���ن الدن - حفظه الله 
- الحقاً رس���الة صوتي���ة تبنى فيها العملية، وأثنى فيه���ا على األخ اجملاهد 
عمر الفاروق، وذكر أن الش���عب األمريكي لن يحلم بأمان في العيش مادام 

أخواننا في غزة يعيشون في أنكد عيش.  

øøøøȽČďĎČ/Č/Čč ǒǠøøøǭɎǮȱǟ

< قام���ت إحدى س���رايا اجملاهدي���ن بقصف قي���ادة محور )ش���بوة( ب�  )7( 
قذائف هاون )82( ملم، أسفر عن قتلى وجرحى من العدو، وعادت السرية 

ساملة بفضل الله . 

øøøøȽČďĎČ/Č/Čē ƙøøøȺǭɍǟ

< قام���ت احلملة املش���تركة )اليمني���ة األمريكية( بكمني غ���ادر في منطقة 
أرح���ب، يه���دف الغتيال الش���يخ اجملاهد أبي عمر محم���د احلنق -حفظه 
الله- بعد خروجه من مجمع قبلي، وقد قام اجملاهدون على رأسهم الشيخ 
محمد احلنق بالتعاون م���ع أبناء القبائل بالتصدي جلنود العمالة وقتل 12 

من اجلنود وغنيمة سيارة مصفحة تابعة لألمن القومي .

كما أس���فرت هذه احلملة التي جاءت تلبية ملطالب الس���فارة األمريكية عن 
استش���هاد نور الدين بن الشيخ محمد احلنق وابن أخت الشيخ )وهو شاب 

مقعد( تقبلهما الله، وإصابة أربعة من رجال القبائل.

وحتدثت القنوات الفضائية اخملتلفة عن ارتياح السفارة األمريكية من قتل 
اثنني في أرحب وقامت بعدها بفتح سفارتها.  

øøøøȽČďĎČ/Č/čđ ǒǠøøøǭɎǮȱǟ

< استش���هد الش���يخ اجملاهد عبد الله احملضار - تقبله الله - أحد مشايخ 
ميفعة بوالية ش���بوة، في منطقة احلوطة إثر حملة صليبية مشتركة )مينية 
أمريكية(، وذكر األخ أبو عبد الرحمن أن » الشيخ عبد الله احملضار - تقبله 
الل���ه - رفض أن ينحاز مع إخوان���ه، واختار أن يواجههم حتى يصد حملتهم 

الغاشمة أو يذوق ما ذاق حمزة بن عبد املطلب«.

وأضاف أن »الشيخ عبد الله تقبله الله رغم أنه كبير في السن إال أن احلزام 
الناسف كان ال يفارق جسده، وأنه كان حريصاً على الشهادة في سبيل الله، 
وحت���دث قبل احلملة أن الع���دو لن يدخل بيته إال على جثته«، جدير بالذكر 
أن الشيخ عبد الله احملضار ممن عرف عنه حتكيم الشريعة اإلسالمية في 

قضايا الناس التي ترفع إليه.   

وأثناء انس���حاب احلملة قامت س���رية من س���رايا اجملاهدين بنصب كمني 
محكم جلنود احلملة املش���تركة )اليمنية األمريكية( أس���فر عن مقتل 4 من 

جنود احلملة املشتركة وإصابة مجموعة منهم .

øøøøȽČďĎČ/Č/čĔ ǦøøøȞȶƨǟ

< قام���ت طائرت���ان من طراز )ميج( ب�غارة جوية على منطقة األجاش���ر بني 
واليتي صعدة واجلوف) شمال اليمن ( أثناء تواجد مجموعٍة من اجملاهدين، 
وذكر أحد اإلخوة الذين كانوا في املوقع أثناء القصف أن انتشار اجملاهدين 

-بعد فضل الله وحمايته- أفشل الهجوم وأسفر عن إصابة 4 منهم بجروح 
طفيفي���ة، وقد ادع���ت احلكومة اليمنية كذب���اً أنها قتلت س���تة من قيادات 
القاعدة على رأس���هم الشيخ قاس���م الرميي حفظه الله، وأنها تعرفت على 

هويات اجلثث إال شخصاً واحداً ، وهذا ال أساس له من الصحة .

øøøøȽČďĎČ/č/Đ ǒǠøøøȞǣǿɉǟ

< قامت طائرتان من طراز )ميج( ب� 9 غارات فاشلة على مزارع آل شبوان 
بوادي عبيدة بوالية مأرب، وكانت تستهدف األخ اجملاهد عائض الشبواني 

حفظه الله -الذي زعمت احلكومة مقتله مرتني.

وقد ق���ام اجملاهدون وأبناء القبائل بإطالق النار من الرشاش���ات اخلفيفة 
والثقيل���ة عل���ى الطائرتني مما أجبرهم���ا على الفرار ومغ���ادرة املكان، ولم 
يس���فر القص���ف عن أي إصابات لكنه آثار اس���تياء أبناء القبائل، وش���وهد 
مع بعضهم صواريخ )SAM-7( ، كما أظهر الناس مش���اهد اس���تعدادهم 

للحرب.

< في رد س���ريع على غارات مأرب قامت سرية من اجملاهدين بكمني على 
قوات احلملة املشتركة )اليمنية األمريكية( )قوات الدفاع اجلوي( أسفرت 

عن مقتل 2 من اجلنود وإصابة واحد منهم .

øøøøȽČďĎČ/č/Čď ǦøøøȞȶƨǟ

< قام���ت احلملة الصليبية املش���تركة ممثلة بأذنابه���ا باعتقال أحد اإلخوة 
اجملاهدين في مدينة )املكال( بوالية )حضرموت(.

< وفي ختام هذا التقرير نبشر املسلمني بأن اجملاهدين في جزيرة العرب 
ماضون في جهادهم، وأن إرجاف وسائل اإلعالم احلكومية والصليبية هو 
إلح���راز نصر موه���وم، ولن يتوقف اجلهاد بقتل أح���د من قادة اجملاهدين؛ 
فاجله���اد س���بيل أمة ولي���س خياراً ألش���خاص ميوت مبوته���م. كما نوصي 
إخواننا املسلمني بعدم تصديق اإلعالم املرجف، ومتابعة اإلعالم اجلهادي 

الصادق.
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انتهينا من قراءة آخر سطر من صفحة السنة الثالثة على النجاة، وبنهايتها 
نفتح صفحة جديدة، تبدأ باس���م الله، وعنوانها أربعة س���نوات على النجاة 

والثبات. 

ونريد أن يش���اركنا في هذه الصفحة؛ القريب والبعيد من املس���لمني، حتى 
من نزغ الشيطان بيننا وبينه، وحال بني وصوله إلينا ولقاءنا به.

صفحة نرس���م بها تلك األرض التي ينتفع بها أصحابها وينتفع منها الناس 
، وأب���رز ملم���ٍح فيها هو الثبات على املبادئ مهما كان���ت التحديات ، ومهما 
ارتفع���ت عقيرة املغريات ، فه���ي » كخيوط العنكبوت عند أصحاب العقيدة 

 . )1(«

صفح���ة نتذاكر بها ثم���ار الثبات ورفض التس���ليم والتن���ازل للطاغوت ولو 
باإلش���ارة  وكيف اس���تفاد منها أهل اإلس���الم عامة وأهل اجلزيرة خاصة ، 
وأصبحت اليمن مأوى لكل من خاف َحِرَد الطغاة وأنصارهم من العس���اكر 

اجملرمني .

صفحة نطمئن فيها إخواننا األس���رى ، بأننا لم ننس قضيتهم، فهي ش���غلنا 
الش���اغل ، ونعد ما اس���تطعنا من قوة إلخراجكم، وتوفير املكان اآلمن لكم، 
بعي���داً عن ظ���ل الطواغيت، ونطمئنك���م أيضاً أننا ال نفك���ر البتة في وضع 
أسلحتنا عن عواتقنا، من أجل قضية هناك ما هو أكبر وأعظم منها عندنا 

وعندكم، وهو التوحيد وحاكمية الشريعة .

صفح���ة نغل���ق به���ا املاضي اآلس���ن، م���ن عجرفة وإج���رام أحذي���ة أمريكا 
ومؤسساتهم العسكرية على املستضعفني من املسلمني ) انتهاك األعراض، 
اقتحام البيوت وتخريبها على س���اكنيها، ترميل النس���اء، وتثكيل األمهات، 

وتيتيم األطفال، وأسر الرجال(.

صفحة نفتح فيها على العدو سياس���ة الت���وازن، وننزلها على أرض الواقع، 
ملخصها قول العدل س���بحانه: }َوَجَزاءُ َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلَُها{ ومبعنى أوضح 
:كم���ا تَْقتل���ون تُْقتل���ون ، وكما تُثِكلون تُثكل���ون ، وكما تَُرِمل���ون تُرْملون، وكما 

تيتمون أطفالنا نيتم أطفالكم.

)1( من كالم سيد قطب رحمه الله

صفح���ة ننق���ل فيها التس���عيرة اجلدي���دة للدم���اء، وأن دم���اء رؤوس الردة 
وعس���اكر اإلجرام س���يلحقها آثار أزمة الدم العاملية، الت���ي أكثر من تضرر 
منها دم اجلندي األمريكي، حتى وصل س���عره إلى مس���توياٍت متدنية،  بعد 

أن كان غالي الثمن، وال تخفى حادثة )فورت هود(.

وجتهل أيدينا ويحلم رأينا ... ونشتم باألفعال ال بالتكلم

صفحة نُذكر فيها العلماء وطلبة العلم بامليثاق واألمانة، وأن ضريبة الصدع 
باحل���ق والثبات عليها، أق���ل بكثير من ضريب���ة التنازل واخلن���وع والركون 
للظاملني، و أن حاجة العلماء مليادين اجلهاد، أكثر من حاجة ميادين اجلهاد 
للعلماء؛ ألن الله تكفل باجلهاد ، وأنه يستبدل من تنازل عنه وركن للظاملني 

مبن هو خير منه.

صفحة نبش���ر فيها األمة، واجملاهدين في كل مكان،  مبس���يرة اجلهاد في 
جزيرة العرب، وأنها بفضل الله في أيدي أمينة، تصونه بالدماء، وحترس���ه 
باألشالء، ال يضرها من خذلها، وال من خالفها، تنبذ املفاوضني وترفضهم، 
وتبرأ ممن ركن إلى الطواغيت، وال تفكير عندهم بالهدنة املزعومة)2( التي 
ينظ���ر اجملاه���دون ملن يدندنون لها، منظر القط ال���ذي يجري خلف رائحة 

اللحم ثم ال يجد شيئاً.

  ونبشر أمتنا أن اجملاهدين تعدوا مرحلة الدفاع وصد العدوان، إلى مرحلة 
املب���ادرة والهجوم، ومن مرحلة أن اجلهاد منحصٌر بأش���خاص؛ فإذا ذهبوا 
ذه���ب اجلهاد، إل���ى مرحلة أن كل م���ن وقف في ص���ف اجملاهدين يحفظ 
مقول���ة أنس ب���ن النضر رضي الله عنه: )قوموا و موت���وا على ما مات عليه 

رسول الله( .

ونبشر أمتنا أن مركب اجملاهدين استوى على اجلودي في مختلف املناطق، 
ول���ن يقطف الثم���رة غيرنا بع���ون الله، فقد كس���ب اجملاه���دون احلاضنة 
الش���عبية، والت���ف حولهم الش���باب، وطلبة العلم الذين حت���رروا من معمعة 
الوصاي���ة على العلم واجلهاد والتبعية العمياء لكل من له س���ابقة، ثم تنازل 

عنها واختار الراحة والدعة ومقابلة الطواغيت.

)2( بخصوص الهدن اخملتلفة التي عرضها النظام في صنعاء وآل سعود على اجملاهدين في اجلزيرة 
والتي قوبلت بالرفض.

ȰǹǟǼȱǟ ȸȵ ǦɅǗǿ

أربع سنوات..

ȬȆƫǟ ȰȵǠǵ

على النجاة والثبات
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ملدة بضعة أش���هر والطائرات التجسسية األمريكية حتوم فوق سماء مأرب 
وش���بوة وأب���ني. أحياناً ي���دوم التحليق ألي���ام متواصلة بال انقط���اع، بل قد 
ش���وهدت أكثر م���ن طائرة تدور على نفس املنطق���ة، الطائرات تتحرك من 
جهة البحر وتدور لعدة ساعات ثم تأتي طائرات أخرى تناوب بعد انسحاب 

األولى.

وفي يوم اخلميس ثالثني من ذي احلجة الس���اعة 6:25 س���قطت صواريخ 
كروز على مس���اكن للبدو من آل باكازم في والية أبني، كان الضحية تس���عة 
وأربعني من نس���اء وأطفال ومس���نني. في حلظة واح���دة حصدت صواريخ 
احلقد األمريكي أرواح عش���رات البدو باس���م مكافح���ة اإلرهاب. نعم كان 
هن���اك إخ���وة مجاهدون في املنطق���ة ولكنهم كانوا على بع���د مئات األمتار 
من مس���اكن البدو. بل إن بعض الصواريخ س���قطت على مساكن للبدو على 
بع���د كيلومتر من م���كان تواجد اإلخوة. فمن املس���تبعد أنه بعد أش���هر من 
التصوير املستمر لطائرات التجسس األمريكية أن يكون اخلطأ في إصابة 
الهدف إلى هذا احلد. إذاً األمريكيون ضربوا املس���اكن عمداً لزرع الرعب 
بني قلوب الس���كان. بعد ذلك انهالت القنابل العنقودية على املنطقة لتحرق 
األرض وتبي���د ما بقي من حي���اة. القنابل العنقودية تن���زل على كل متر من 
األرض ومتسح األرض مسحاً بالنيران. وبعد هذا الدمار الشامل للمنطقة 
خرجت الدولة اليمنية تصرح بأنها “هي”  قتلت أربعة وثالثني إرهابياً في 
أبني. فهل نس���قت الواليات املتحدة مع اليمن أم أن الواليات املتحدة قامت 
بالعملية ثم أمرت اليمن أن تتبنى وتبصم على العملية ال سوى؟ ال يهم ذلك 

فاحملصلة سواء. خزي وعار وإذا لم تستِح فاصنع ما شئت.

إن���ه من الصعب جداً تصور وتخيل مس���توى االنحطاط الذي بلغته حكومة 
اليم���ن. ال دين وال ش���هامة وال مروءة، دولة تبيع نف���وس أبنائها لتحصدهم 
صواريخ األعداء من أجل احلفاظ على كرسيها؟! لقد بلغت في االنحطاط 
أدناه وفي االنحراف أقصاه. الطائرات األمريكية حتلق فوق رؤوسنا تكشف 
عورات املس���لمني واحلكام في غيهم يلعبون بينما صواريخ األمريكان تنهال 
فوق رؤوس نساء وأطفال جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أال لعنه الله 

على الظاملني.

فنح���ن إذاً ال نوج���ه خطاباً لكم يا ح���كام اجلزيرة إال خط���اب املهند البتار 
ولكنن���ا نخاطبكم ي���ا قبائل اليمن وأرض احلرمني. في���ا قبائل اليمن ثوروا 
عل���ى هؤالء املرتزق���ة اخلونة وس���وقوهم إلى حيث يس���تحقون، إلى مزبلة 

التاريخ. إن الرد البد أن يكون قوياً. فال يرد البأس إال البأس: }َفَقاِتْل ِفي 
ِض الُْمْؤِمِننيَ َعَس���ى اللَُّه أَْن يَُكفَّ بَْأَس  َس���ِبيِل اللَِّه اَل تَُكلَُّف ِإالَّ نَْفَس���َك َوَحرِّ
الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه أََش���دُّ بَْأًسا َوأََشدُّ تَنِْكياًل{ وأخص بالذكر قبائل العوالق 
الت���ي قصفت أرضها مرت���ني: مرة في أبني ومرة في ش���بوة، وقبائل أرحب 
الت���ي داهمتها قوات احلكومة في نفس الوق���ت الذي تنهمر فيه الصواريخ 
األمريكية على أبني. فيا قبائل العوالق كما قاومتم اإلجنليز في كور العوالق 
فكانت أرض ربيز هي املنطقة الوحيدة في أرض اجلنوب التي ما اس���تطاع 
احملتل البريطاني أن يدخلها عليكم اليوم باألمريكيني. فإن كنتم ال تصلون 

إلى األمريكيني فإنكم تصلون إلى قوات احلكومة العميلة. 

 ȨøøøǪȝȿ ǿǠøøøǤƱȁ Ž ǦøøøȱȿǼȱǟ  ȰøøøȩǠȞȵ ǟɀøøøȭǻ ƙøøøǣǕȿ  ǥɀǤøøøȉ  ȰøøøǝǠǤȩ ǠøøøɅ
 ȴȾƸǿǟɀȍ ǟȿȀøøøȖȵǕ Ǡȶȭ ȷȿǠƬǟ ȤǝǟǾȩ ȴőǟȀȮøøøȆȞȵ ɂȲȝ ǟȿȀøøøȖȵǕ
 ȸøøøȵɉǟ¼ÛǠȍɀȎǹ  ȴȽȀȭǠøøøȆȝ  ǟɀøøøȲǪȩǟ  ǠøøøȺǝǠȺǣǕȿ  ǠȺǝǠøøøȆȹ  ɂøøøȲȝ

.ȷɀøøøɆȮɅȀȵɉǟ  ȼøøøɆǣȀɅȿ  ȼøøøȱɀƹȿ  ȼøøøǣǿǼɅ ɃǾøøøȱǟ ¬ɃȂøøøȭȀƫǟ

قاتل���وا الدولة بأمواله���ا، فقد جعل الل���ه رزقنا حتت ظ���ل رماحنا، اغنموا 
أموال احلكومة التي تس���رق أموال املس���لمني، اعتقلوا اجلواسيس وحققوا 
معهم ثم أقيموا فيهم ش���رع الله، أش���علوها على العمالء حتى يذوقوا وبال 
عمالتهم واستعينوا بالله فما خاب من توكل عليه وإن تنصروا الله ينصركم 
ويثب���ت أقدامكم، أيها اجملاهدون أبش���روا فوالله ما دخ���ل األمريكيون في 
م���كان إال وانقلب ذل���ك عليهم فإن راياتهم منكوس���ة وكتائبهم مهزومة فهم 
ق���وم مش���ؤومون ال يأتون بخي���ر وها هي أفغانس���تان والع���راق والصومال 

شاهدة بذلك.

وأم���ا أرحب فإمنا أنتم على مرمى حجر من صنعاء، عرش احلاكم العميل، 
فانقض���وا عليها وأش���غلوه بالعملي���ات وأنتم لذلك أهل فق���د علم القاصي 

الداني في أرض اليمن بأسكم وشدتكم.

 ȏǿǕ Ž ȴȮȹǟɀǹǙ ǟȿǼȵǖȥ ƙȵȀƩǟ ȏǿǕ Ž ǠȺȹǟɀǹǙ ǠɅ ȴǪȹǕ ǠøøøȵǕȿ
 ȴȮȹǟɀǹǚǣ ȧǠǶȲȱ ǟȿǼȞǪøøøȅǟȿ ǟȿ ĉǼȝǕ ÛɃǻǠƫǟ ȷɀȞȱǠǣ ǻǼƫǟȿ ȷǠøøøƹɋǟ

.ȴȭȀȢǭ ȸȵ  ȯɀȲøøøȅ ȯǓ ȳǠȮǵ ǟɀȲȢøøøȉǕȿ

 

فإنهم قد وجهوا سهامهم إلينا وميكرون وميكر الله والله خير املاكرين.

إن هذا القصف اجلوي يبني لنا مدى الضعف الذي بلغته احلكومة اليمنية، 
فهي ال تس���تطيع أن ترس���ل قواتها البرية وال حتى اجلوية لتحسم املعركة، 

القصف األمريكي على اليمن

ȰǹǟǼȱǟ ȸȵ ǦɅǗǿ

ȯǻǠȝ ǼȽǠƭ
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إنها عاجزة عن حس���م معركة احلوثي وعاجزة عن حل مشكلة اجلنوب وال 
تريد أن تقحم جيش���ها في مواجهة خاس���رة مع القاع���دة فتدخلت أمريكا 

بقواتها البحرية واجلوية فهل تكون اليمن جبهة ثالثة ألمريكا؟ 

إن القصف اجلوي لن يقضي على القاعدة بل س���يعطي القاعدة املزيد من 
الشعبية بني أوساط قبائل اليمن. وهذا ما حصل بعد قصف املعجلة بأبني، 
فاحتش���دت قبائ���ل العوالق وقبائل أخرى من أبني وش���بوة في اجتماع ضم 
عش���رات اآلالف ينددون بالقصف ويتوعدون الدولة باالنتقام، وهذا أيضاً 
يدل على التخبط األمريكي وقلة احليلة، فأمريكا اتبعت سياس���ة القصف 
اجلوي في باكستان لتكون النتيجة انتشار دعوة اجلهاد واتساع نطاق عمل 
طالبان باكس���تان. وها هي أمريكا تكرر نفس اخلطأ في اليمن وذلك ألنها 
جتد نفس���ها بني خيارين كالهما مر: إما أن تقعد متفرجة والقاعدة تتمدد 
وإم���ا أن تقص���ف والنتيجة ازدياد في التعاطف الش���عبي مع القاعدة نظراً 
للكراهية الش���عبية لألمريكيني. وهكذا تش���اهد أمريكا عدوها في صعود 
بينما هي في س���فول ولل���ه األمر من قبل ومن بع���د والعاقبة للمتقني، إنهم 
يقول���ون إن فرع القاعدة في اجلزيرة العربية هو أخطر فروع القاعدة على 

اإلطالق، زادها الله قوة ومتكينا وجعلها شوكة في نحور أعداء الله. 

إن االهتم���ام العاملي بقاعدة اجلهاد في اجلزيرة العربية يتبني من س���رعة 
املبادرة بالتهنئة بالقصف من قبل أوباما ومبارك ودمييديف.

إن اليمن تسير في اجتاه التحول إلى ساحة معركة إقليمية أطرافها أمريكا 
والس���عودية ومص���ر ودول اخلليج واحل���راك اجلنوبي والقاعدة، وس���احة 
املعركة هي جنوب اليمن، هذا وهناك معركة أخرى تدور رحاها في الشمال 
وهي معركة احلوثي ودعمه اإليراني من جهة واحلكومة ودعمها السعودي 
من جهة أخرى. ولذا فنحن ندعو األمة أن تس���تعد للمرحلة القادمة برص 
الصفوف واالس���تعداد والتهيؤ مللحمة جزيرة العرب التي ستسقط إن شاء 
الله حتقيقاً وليس تعليقاً أكابر طغاة العالم اإلس���المي ليعود حكم الله إلى 
أرض محمد صلى الله عليه وسلم وترتفع عليها راياتنا السوداء رافعة معها 

كلمة التوحيد ال إله إال الله عالية خفاقة.
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ال يختلف اثنان على ما متر به البلدان اإلسالمية من مآسي ونكبات توالت 
عليها منذ أن استطاع االحتالل الصليبي أن ميكن لنفسه في بالد اإلسالم، 
باحتالله���ا أوالً بش���كل مباش���ر بعد إلغ���اء اخلالفة اإلس���المية العثمانية، 
وإقامة احلدود الفاصلة بني أجزاءها كأحد استحقاقات )سايكس- بيكو(، 
أو باحتاللها بش���كل غير مباش���ر ثاني���اً من خالل: صناعت���ه لدمًى حاكمة 
تس���بح بحمده صباح مس���اء، وتتحكم في العالم اإلسالمي ودماء وأعراض 
املس���لمني وتعبث بثرواته���م ومقدراتهم، ليرضى عنهم س���يدهم الصليبي، 
واحلقيق���ة أن القول بأن العالم اإلس���المي قد خرج من بوتقة االس���تعمار 
ومخلفات���ه، وأنه قد اس���تطاع أن يحق���ق أي نوع من أنواع االس���تقالل، هو  
قول عار عن الصحة وخديعة كبرى روجت لها القوى االس���تعمارية لتزييف 
الوعي اإلس���المي، وس���اعدت في انتش���ارها أقالم مأجورة من العلمانيني 
ودع���اة القومية ومثقفي التبعية الفكرية، بدليل أن الصليبيني يس���تطيعون 
أن يدخلوا بجيوشهم وطائراتهم في أي بلد إسالمي كيفما يريدون، ووقتما 
يشاءون، هذا فضاًل عن قيامهم بإدارة مشاريع التغلغل السياسي والثقافي 
واالقتصادي في هذه البلدان، دون أن تقدم هذه األنظمة إال فروض السمع 
والطاعة والوالء املقنع بثوب الذل والعار ألسيادهم،  فكيف يقبل املسلمون 
مبثل هؤالء العمالء حكاماً عليهم؟ وهم لم  يتربعوا على عروشهم إال إلذالل 
األم���ة وتكري���س متزقها وتفرقه���ا وبيعها بثمن بخس ألعدائه���ا من اليهود 

والنصارى.

إن ه���ذه التحدي���ات الكبرى التي تواجهه���ا األمة، أكبر م���ن أن يواجهها أو 
يتعام���ل معها هؤالء األق���زام من احل���كام اخلونة، والذين ه���م أصاًل جزء 
أس���اس ومك���ون رئيس من مش���كلة األم���ة؛ إن لم يكونوا هم أصل املش���كلة 
برمته���ا، مما يحتم على األمة وهي في مرحل���ة انعتاقها من براثن  عدوها 
الصليبي الذي سامها اخلسف والهوان؛ إال أن تواجه -وبكل حزم- عدوها 
الداخل���ي املتمثل في هذه األنظمة العميلة، وهو ما يفرضه بداهًة الش���رع 
وحقائ���ق التاريخ والواقع، وإال فإنها س���تضل تقبع في املربع األول الذي لن 
تستطيع اخلروج منه إال بتغيير داخلي حقيقي يرد احلق إلى أهله، وهو ما 
متارس���ه القاعدة اليوم  -واحلمد لل���ه-  فاألمة من وجهة نظري؛ وهي في 
معرض استهدافها للقوى الصليبية، يجب عليها -من باب أولى- استهداف 
النظم املزروعة في البالد اإلس���المية حلفظ مصالح هذه القوى؛ حيث أن 

معرك���ة األمة احلقيقي���ة هي مع هذه األنظمة، والت���ي جثمت على صدرها 
-والزال���ت- م���ا يقارب القرن من الزمان، برعاية س���وداء من املس���تعمرين 
األوغاد، وال أظن أحداً يعرف أبس���ط  املسلمات الشرعية، ويعرف حقيقة 
هذه األنظمة، وتأريخها، وظروف نش���أتها، يس���وؤه هذا األمر، ولن يتضرر 
م���ن هذا الرأي -في تقديري-  س���وى هذه األنظم���ة،  أو من ختم الله على 
قلب���ه وجعل على بصره غش���اوة، ممن أعماه حب املال والش���هوات وأحبار 
سوء ورهبانها، واحلقيقة املرة التي يجب أن تدركها األمة، هي أنها ال زالت 
في ربقة املستعمر يتحكم فيها كيفما يشاء، ووقتما يريد، واملتابع لألحداث 
في العالم اإلس���المي يدرك ه���ذا جيداً، وال أدل على ذل���ك من الطائرات 
التجسس���ية األمريكي���ة، والتي جتوب األج���واء اليمنية لياًل ونه���اراً، وعلى 
مدار الساعة؛ لكشف عورات املسلمني، وهتك حرماتهم، وكأنهم كأٌل مباح، 
وزرٌع مش���اٌع، وأكبر من هذا، ما رأيناه في األسابيع املاضية، من استهداف 
للمسلمني، وهدم بيوتهم، وقتل نسائهم وأطفالهم، في واليتي أبني و شبوة؛ 
بواس���طة القناب���ل العنقودي���ة وصواريخ الك���روز، التي تطلقه���ا الطائرات 
األمريكية والبوارج البحرية، التي متخر عباب بحر العرب وخليج عدن بكل 
حرية، في الوقت الذي يقتصر دور النظام في صنعاء على التبني ملا يصنعه 
املستعمر، من قتل لألبرياء، وهتك للحرمات، متقرباً ألسياده ليرضوا عنه، 

وإن يرضوا عنه فإن الله ال يرضى عن القوم الكافرين.

 ɁǼȵȿ ÛƗøøøȶɆȱǟ ȳǠøøøȚȺȱǟ ǦøøøȱǠȶȝ ǼøøøȭǘǪȱ ǫǟǼøøøǵɉǟ ȻǾøøøȽ ǨøøøǩǕ ǼøøøȪȱ
 ȳǠøøøȚȺȭ ȻǿǠøøøɆŒǟȿ ȼǪøøøȉǠȊȽ ƂǙ ǦøøøȥǠȑɋǠǣ ÛȼøøøȕǠȖƲǟȿ ÛȼǪøøøȆǹ

.ǒǠȩǼȍɉǟȿ ǒǟǼȝɉǟ ǥǻǠȾøøøȊǣ ȰøøøȉǠȥ

ولقد ح���اول نظام صنعاء أن يش���تري رضا الصليب���ني، مبوافقته على قتل 
األبري���اء وهتك حرماتهم، ولكن لم يدر بخلد صناع القرار في هذا النظام، 
ب���أن الذي يفعل مثل فعلهم، ويرتكب مث���ل حماقتهم، لم يعد أهال للثقة من 
األقرب���ني؛ فكي���ف باألبعدين، وهو م���ا القاه النظام حينما وجه له أس���ياده 
صفع���ة قوية حني وصف���وة بالنظام الفاش���ل، وما ذل���ك إال لتبرير تدخلهم 
العس���كري املباش���ر في البلد، ومصداق ذلك دعوتهم ملؤمتر دولي ملناقشة 
األوض���اع في اليمن، وقد أتت هذه التطورات من وجهة نظري الش���خصية 

ألسباب متعددة منها: 

ǧǠǣǠǪȭ

ɃǿǠȎȹɉǟ ȷǠȹǼȝ.Ǖ



1- دنو أجل النظام في اليمن، فقد أصبح من املؤكد لدى دوائر صنع القرار 
ف���ي الدول الغربية أن هذا النظام لم يع���د قادرا على حفظ مصاحلهم في 
املنطقة، ولم يعد مبقدوره مواجهة التحديات الكبرى، والتي أهمها مطاردة 
تنظيم القاعدة، الذي اس���تطاع نقل املعركة إلى الداخل األمريكي، مخترقا 
بذل���ك الهال���ة اإلعالمية الكاذبة عن ق���درات األجهزة األمني���ة األمريكية، 
والت���ي ضل اإلع���الم الغربي يروج لها طيلة الس���نوات التي أعقبت أحداث 
احلادي عش���ر من س���بتمبر، إضافة إل���ى أن النظام  قد أصب���ح عبئاً على 
الغرب نفسه، وال أدل على ذلك من الفساد و الهدر الذي يحدثه النظام في 
املس���اعدات املالية التي يدفعها الغرب للنظام مقابل محاربته لإلرهاب، ما 

جعل الغرب يصفه بالنظام الفاشل واحلكومة الفاسدة. 

2- إع���ادة هيكل���ة النظام ف���ي اليمن من جدي���د، وإعادة ترتي���ب اخلارطة 
السياسية، مما يس���مح بدخول العبني جدد، يرى فيهم الغرب القدرة على 
التعامل مع هذه القضايا الشائكة، فقد برز على سطح األحداث في الفترة 
األخيرة عدد من القوى، منها ما هو عس���كري، كحركة احلوثيني الش���يعية   
واحل���راك اجلنوب���ي - وه���م م���ن مخلف���ات بريطاني���ا وبقايا املاركس���يني 
والش���يوعيني الس���ابقني - أو أح���زاب املعارض���ة ممثلة بح���زب اإلصالح 
)اإلخوان املس���لمني ( وأح���زاب ليبرالية وعلمانية أخ���رى منضوين جميعا 
فيما يس���مى )اللقاء املشترك(، وهي متتلك قاعدة ش���عبية واسعة، وتتمتع 
بعالق���ات جي���دة مع الغرب،  واملالح���ظ أنها نفس تركيبة الق���وى العراقية 
الت���ي اعتمد عليها الصليبيون حني احتاللهم العراق، والتي مهدت الطريق 
للق���وات الغازي���ة، ولقد أظهرت بع���ض هذه القوى من الق���وة، ما ظهر معه 
النظ���ام هزياًل وضعيفا، هذا فوق أنها مس���تعدة للتعامل بش���كل أفضل مع 
الغ���رب وأطروحاته اخملتلفة، وتش���كل بقوتها الش���عبية مصدر ضغط على 

الغرب لصاحلها. 

3- ال���دور املتنام���ي واملتصاع���د لتنظي���م القاع���دة في كل م���ن الصومال 
واليمن وموقعهما اإلس���تراتيجي عل���ى ضفافي باب املندب وخليجي عدن، 
والصومال وما ميثله ذلك من خطر على ما يسمى باملالحة الدولية، وحركة 

التجارة العاملية. 

4- االنس���حاب الصليب���ي م���ن الع���راق -والذي ب���ات وش���يكا-، وما ميثله 
من مش���اكل وخس���ائر للدول الصليبية، حيث يحتاج س���حب هذه اجليوش 
واآللي���ات واملعدات إلى أموال طائلة؛ لتأمني س���حبها، هذا في حني تنامى 
دور القاعدة في جزيرة العرب، وما متثله من مخاطر على املصالح الغربية، 
مما يس���تدعي ضرورة ترتيب األوضاع فيها، الس���يما في اليمن قبل رحيل 

هذه القوات و انسحابها.

5- تغطية الفش���ل الذري���ع واإلخفاقات الت���ي منيت بها الوالي���ات املتحدة 
وحلف النيتو في العراق، وأفغانس���تان، وحلفظ صورة احللف املهزوزة في 
العال���م، و بأنه ال يزال قادراً على توجيه الضرب���ات هنا وهناك، باإلضافة 
إلى امتصاص غضب الش���ارع  الش���عبي ف���ي الواليات املتح���دة، واإلحتاد 
األوربي، احملتقن م���ن اإلخفاقات األمنية املتتالية، والتي من آخرها عملية 
األخ عمر الفاروق، ومحاولة صرف نظرة إلى خارج احلدود، هذه من وجهة 
نظ���ري هي أهم األس���باب التي تدعو الغرب لعقد مؤمت���ر دولي عن اليمن 

بهذه الس���رعة، والتي هي ف���ي نهايتها إرهاصات لب���دء احتالل جديد، قد 
يكون أمامه احتالل العراق نزهة. 

39 صدى املالحم - العدد الثاني عش���ر



صدى املالحم - العدد الثاني عش���ر40

لقد قامت القوات األمريكية بالتعاون مع عمالئهم  في املنطقة بغارة جوية 
عل���ى اليمن في يوم اخلميس. وتال ذلك قص���ف ثاني في اخلميس التالي؛ 
فق���ام تنظي���م القاعدة في جزيرة العرب بالرد الس���ريع، م���ن خالل عملية 

نوعية بعد الهجوم األمريكي األول بتسعة أيام.

فقد قام خبراء التصنيع في التنظيم بصناعة عبوة ناس���فة تخترق األجهزة 
األمني���ة في املطارات، وذات قدرة تدميرية كافية لنس���ف الطائرة بالكامل    
وقد مت جتربتها، وأثبتت فعاليتها. ثم قام اجملاهدون باختيار مطار أمستردام 
كنقط���ة انطالق للبطل اجملاهد؛ نظراً لل���دور الصليبي احلاقد الذي تقوم 
ب���ه هولندا، وتصدرها جلرائم االس���تهزاء بالقرآن الكرمي والرس���ول صلى 
الله عليه وس���لم. ومت حتديد يوم 25 ديس���مبر كموع���د للتنفيذ، فأردنا أن 
يحتفلوا بعيدهم على عزاء ملوتاهم. وذلك إضافة إلى كون الطائرات تكون 
مزدحمة في تلك املواس���م. وقد صدرت التوجيهات لألخ االستش���هادي أن 

يفجر الطائرة فوق مدينة أمريكية؛ حتى تس���قط الطائرة عند نزولها على 
منازل األمريكيني الذين يرس���لون صواريخهم على منازلنا، فتقتل نس���اءنا 

وأطفالنا. 

ورغم عدم انفجار العبوة، إال أن العملية تعتبر عملية ناجحة بكل املقاييس. 
فإن األخ اجملاهد عمر الفاروق اس���تطاع أن يخترق جميع احلواجز األمنية 
ليص���ل إلى مبتغ���اه. إننا نتحدث عن ثمان س���نني من اإلنف���اق على أنظمة 
األمن في املطارات بعد غزوة س���بتمبر قد بل���غ أربعني مليار دوالر من قبل 
الوالي���ات املتح���دة مبفردها. كم���ا أن العملي���ة تأتي بعد مح���اوالت أخرى 
للتفجي���ر على الطائرات. فقامت ال���دول الغربية بإنفاق ماليني الدوالرات 
على أجهزة الكش���ف سواء كانت أجهزة الكشف عن طريق األشعة السينية 
أو الترددات الصوتية وهي أجهزة فاضحة تكش���ف ع���ورة الراكب بالكامل 
وأجهزة اش���تمام املواد والكالب املدربة وإدخال نظم جديدة للمراقبة حتى 

ǫǟǼǵɉǟ ɂȲȝ ƙȝ

ǦȞȪɆƬǟ ǢȱǠȕ

غزوة عمر الفاروق تفاصيل ونتائج

بسم الله الرحمن الرحيم

من أسامة إلى أوباما.

سالم على من اتبع الهدى، أما بعد، لو أن رسائلنا إليكم حتملها الكلمات، ملا حملناها إليكم بالطائرات..

وإن الرسالة املراد إبالغها لكم عبر طائرة البطل عمر الفاروق فرج الله عنه، هي تأكيد على رسالة سابقة..

 بلغها لكم أبطال احلادي عشر، وكررت من قبل ومن بعد، وهي: لن تعيش أمريكا باألمن حتى نعيشه واقعا في فلسطني.

 وليس من اإلنصاف أن تهنؤو بالعيش، وإخواننا في غزة في أنكد عيش. وعليه فبإذن الله غاراتنا عليكم ستتواصل مادام دعمكم لإلسرائيليني متواصل..

والسالم على من اتبع الهدى.

ǃǟ ȼȚȦǵ ȷǻɍ ȸǣ ǦȵǠøøøȅǕ :ǸɆøøøȊȱǟ >

ǠȵǠǣȿǕ ƂǙ ǦȵǠøøøȅǕ ȸȵ < 



أنهم يستعينون مبختصني يراقبون الركاب ملالحظة عالمات االرتباك التي 
ق���د تظهر عليهم. ومع ذلك اس���تطاع األخ عمر أن يتجاوز احلواجز األمنية 
حام���اًل عبوته عبر مطار صنعاء مروراً مبط���ارات أفريقية حتى وصل إلى 
مطار أمستردام الذي يعد من أشد املطارات األوربية في ضوابطه األمنية، 
وجتاوزها بس���الم حتى صعد على منت الطائ���رة األمريكية ثم نفذ عمليته 

ولكن قدر الله أال تنفجر العبوة.

 إذاً فالعملي���ة نصر في املعترك األمني. وق���د خرجت وزيرة األمن القومي 
األمريكي لتصرح بعد ذل���ك وبدون حياء أن األجهزة األمنية قامت بدورها 
بنج���اح! ولكن بع���د ارتفاع األص���وات املن���ددة بذلك اضط���ر أوباما لقطع 
إجازته واالعتراف مرتني بالفشل األمني. مرة حني قال إنه قد حصل فشل 
أمني نظمي وبش���ري كاد أن يتسبب في نتائج كارثية. وفي التصريح الثاني 
ق���ال إن األجهزة األمنية األمريكية كانت عندها حتذيرات بش���أن اجملاهد 
عمر الفاروق ومع ذلك لم تش���رك األجهزة املعنية باملعلومات ولم تتخذ أي 

إجراءات ويعد ذلك فشاًل أمنياً ذريعاً.

لقد أعمى الله أبصارهم وصم آذانهم ولم تغن عنهم فئتهم شيئا ولو كثرت 
وأن الله مع املؤمنني.

 ǦɆȲȶȞȱǟȿ .ȴøøøŏɀȲȩ Ž ǢøøøȝȀȱǟ ǧǿǠǭǕ ǼøøøȪȥ ɄøøøȆȦȺȱǟ ȫȀøøøǪȞƫǟ Žȿ
 ǦɅǠƥ ɂȲȝ ǠőǠȵɀȮǵ ǥǿǼȩ Ž ǦȪǮȱǟ ǦɆǣȀȢȱǟ ǡɀȞøøøȊȱǟ ǼȪȦǪøøøȅ

.ǧǟȀøøøǝǠȖȱǟ ǡǠȭǿ

ْل ِبِه  ْعَب ِبَما أَْش���َرُكوا ِباللَّ���ِه َما لَْم يُنَزِّ  }َس���نُلِْقي ِفي ُقلُوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّ
ُس���لَْطاًنا{ وه���ي نصر في املعت���رك االقتصادي حيث ستتس���بب في زيادة 
اإلنفاق على أمن املطارات وزيادة أسعار التأمني وزيادة التأزم عند شركات 
الطي���ران األمريكي���ة التي تترنح أصاًل. وكما ذكرت س���ابقاً فإن أمريكا قد 
أنفق���ت حوالي أربعني ملي���ار دوالر على أمن املطارات منذ غزوة س���بتمبر 
املباركة واآلن س���تضطر إلنفاق مليارات أخرى هي والدول األوربية وهكذا 
ينفق���ون أمواله���م لتكون عليهم حس���رة ثم يغلبون والذين كف���روا إلى جهنم 

يحشرون. 

 ȳɎøøøȝɋǟ  ǧȀǺøøøȅ  ǼøøøȪȥ  ɄøøøȵɎȝɋǟ  ȫȀøøøǪȞƫǟ  Ž  ȀøøøȎȹ  ǦøøøɆȲȶȞȱǟȿ
 ɂøøøȲȝ ȼøøøǩǿǼȩ ƙøøøǤǪȱȿ ƁǠøøøȞȱǟ ƂǙ ȴøøøɆȚȺǪȱǟ ǦȱǠøøøȅǿ ȰøøøȪȺɆȱ ɄøøøƫǠȞȱǟ

.ȿǼøøøȞȱǟ ȏǿǕ ƂǙ ǦøøøȭȀȞƫǟ ȰøøøȪȹ ɂøøøȲȝȿ ȜɅȀøøøȆȱǟ ǻȀøøøȱǟ

ولق���د حظي���ت العملي���ة بتغطي���ة إعالمية لم حت���َظ بها أي عملية س���ابقة 
للتنظي���م في جزي���رة العرب وجعلت احملللني يوس���مون التنظيم بأنه أخطر 
ف���روع القاعدة على االطالق بعد التنظيم األم في أفغانس���تان وباكس���تان. 

واحلمد لله وله الفضل واملنة ونسأل الله أن يجعلنا شوكة في نحور أعدائنا 
وأن ميكننا من رقابهم.

لقد عرفنا األخ اجملاهد البطل عمر الفاروق، كان حفظه الله يتمتع بصفات 
قلَّ أن جتتمع في غيره. إنه ينحدر من أسرة ثرية في نيجيريا ومع ذلك كان 
زاه���داً ليس ف���ي قلبه تعلق بالدنيا. كان يص���وم االثنني واخلميس ويواظب 
عل���ى قي���ام الليل. كان يطي���ل صالته ج���داً. وكان فيه أناة ش���ديدة. مع أن 
مغري���ات الدنيا متاحة له إال أن���ه كان معلق باآلخرة وفيه إقدام على املوت. 
كان يس���أل متى س���تكون عمليتي فإنني أتطلع إليها. لقد كان على استعداد 

أن يخدم أمته مهما بلغت التضحيات.

فيا رجال اجلزيرة لقد هب أخوكم عمر الفاروق لنصرة املس���لمني في أبني 
وش���بوة وأرحب فأنتم أولى بذلك. أنتم حماة جزيرة محمد صلى الله عليه 

وسلم وأنتم أحفاد الصحابة. 

إن من���وذج اجلهاد الفردي الذي ميثله البطل عم���ر الفاروق والبطل نضال 
حسن هو أسلوب من أساليب اجلهاد اليوم وعلى األمة إحياؤه. وقدوتنا في 
ذلك هم أصحاب الس���رايا الفردية كعبد الله ب���ن أنيس رضي الله عنه في 
اغتيال خالد بن س���فيان الهذلي وسلمة بن األكوع في ذي قرد وغيرهم من 
الصحابة وكانت عملياتهم عظيمة النفع. إن العملية الفردية أصعب كش���فاً 
وأسرع تنفيذاً وأس���هل في اختراق العدو. وقد تتم العملية الفردية بترتيب 
وتخطي���ط من قبل اجلماع���ة اجملاهدة ثم جتند لها الفرد املناس���ب للقيام 
بها كعملية اجملاهد عمر الفاروق حفظه الله وقد تكون بالتوجيه واإلرش���اد 

والتنسيق مع الفرد كعملية األخ اجملاهد نضال حسن حفظه الله.

وأما أمريكا والغرب فهذه رسالتنا لكم: إن محاوالتنا لن تتوقف بل ستستمر. 
فقوائم االستش���هاديني عندنا تطول. واجملاه���دون بحمد الله يزدادون قوة 
وعزمية، وس���نواصل معركتنا معكم حتى يحك���م الله بيننا وبينكم، واألرض 

لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني واحلمد لله رب العاملني.
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إن الدماء التي ُس���فكت عل���ى أرض أبني يوم اخلمي���س 1430/12/30ه�، 
من النس���اء واألطف���ال الذين بلغ عدده���م )17( امرأة وقراب���ة )29( طفاًل 
من قبيلة باكازم، بصواريخ كروز األمريكية والطائرات املش���تركة بني اليمن 
وأمري���كا، كان أثره���ا ومصابها جل���ل على قبائل اجلنوب، وعلى املس���لمني 
الذين يؤمنون باألخوة اإلس���المية في مش���ارق األرض ومغاربها، وال حدود 

متنع هذه األخوة الدينية. 

نعم ُقتل نس���اؤنا وأطفالنا ولكن قليل بواكيه���م، وذلك ألن الهالة اإلعالمية 
الغربي���ة قد فرضت عل���ى عمالئها من احلكام اخلون���ة املرتدين أن يهونوا 
في إعالمهم ومنابر دعاتهم املوظفني مصائب املس���لمني، ويهولون مصائب 

الكافرين، حتى ولو مات كلٌب في الغرب بكى عليه إعالم اخلونة.

نعم ُقتل نساؤنا وأطفالنا بصواريخ الغرب، ولكن أحيا الله بدمائهم الرجال 
الصادقني، الذين يحملون في قلوبهم إمياناً وغيرة.

نعم ُقتل نس���اؤنا وأطفالنا، ولكن س���يُبنى بدمائهم أول لبنات دولة اإلسالم 
على أرض اجلزيرة يا عباد الصليب ويا عمالء اخليانة والردة.

فرح���م الله نس���اءنا وأطفالن���ا وأخانا أبا صال���ح الكازم���ي وإخوانه رحمة 
واسعة، وأسكنه أعلى منازل الشهداء.

ورحم الله أخانا أبا مصعب محمد عمير، ش���هيد شبوة -نحسبه كذلك وال 
نزكي���ه على الله-، فقد أدى ما عليه وبلغ ما اس���تطاع، واختاره الله بفضله 
في الش���هداء، ووفى الله قوله وتهديده بفعل أخيه عمر الفاروق -فرج الله 
عن���ه- في عملي���ة الطائرة األمريكية، الت���ي قلبت العالم رأس���اً على عقب 

-ولله احلمد من قبل ومن بعد-.

وإن م���ا يحص���ل الي���وم م���ن حش���د الكف���ر العامل���ي جليوش���ه العس���كرية 
واالس���تخبارية واإلعالمية؛ حلرب اجملاهدين »جيش أس���امة« على جزيرة 
محمد -صلى الله عليه وس���لم- في مين اإلمي���ان واحلكمة، أرض الرجال 
وامل���دد، يريدون أن يطفئ���وا نور اجلهاد والتوحيد، ن���ور الصحوة اجلهادية 
املبارك���ة: }يُِريُدوَن أَْن يُْطِفئُ���وا نُوَر اللَِّه ِبَأْفَواِهِهْم َويَْأبَى اللَُّه ِإالَّ أَْن يُِتمَّ نُوَرهُ 

َولَْو َكِرهَ الَْكاِفُروَن{.

ووالل���ه الذي ال إله إال هو، أنكم لن تقدروا على ذلك -بإذن الله-، وإن وعد 
الل���ه نافذ رغم أنوفك���م بنصر اجملاهدين الصادقني الذي���ن يقاتلون نصرة 

لدينه وإلقامة شريعته. 

نعم س���يكون منَّا القتيل واألس���ير واجلريح، ومن أعدائن���ا كذلك، وهذا هو 
اجلهاد كما قال تعالى: }َواَل تَِهنُوا ِفي ابِْتَغاِء الَْقْوِم ِإْن تَُكونُوا تَْألَُموَن َفِإنَُّهْم 

يَْألَُم���وَن َكَما تَْألَُموَن َوتَْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما اَل يَْرُجوَن َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما{
ل  ولكن العاقبة للمتقني والنصر لنا -بإذن الله-، ولو أرجف املرجفون وخذَّ

لون وفنت الفتانون. اخملذِّ

نعم س���ننتصر بحول الله وقوته، وإن كنا أقّل منكم عدداً وعدة، وأقّل منكم 
م���االً ورجاالً، ولكننا س���نقاتلكم -بإذن الله- بإمي���ان بالله وحده، وببذل كل 
ما نس���تطيع من رجال وسالح، وبعمليات جتعل الليل نهاراً عليكم، وبسيف 

يضرب أعناق منافقيكم، وقتال يذهل ألبابكم -بإذن الله-.

دة، أن ترى طائرات  وقد أبت كرامة وش���هامة رجال القبائل الش���ريفة املوحِّ
الكفر على رؤوس���هم، تتجس���س على أعراضهم الطاه���رة، وقد ضامهم ما 
حصل إلخوانهم مبنطقة احملفد في قبائل باكازم، يوم س���كتوا على طيران 

الطائرات التجسسية شهوراً على رؤوسهم.

فنق���ول: نعم والله إن تنص���روا الله ينصركم، ونحن ب���إذن الله معكم، وكما 
تعلمون من إخوانكم في تنظيم القاعدة في جزيرة محمد -صلى الله عليه 
وس���لم- أنهم دائم���اً من فضل الله عليهم هم طالئع اإلس���الم األولى وأهل 
النجدات في احلروب، وهكذا علمهم أس���امة، ونحن جنده وأتباعه، ونقول 
والله ش���اهد علينا، بأفواه الرجال وصبٍر كاجلبال: إننا والله سنقاتل حتى 
تُقام شريعة الله، ويُحّرر األقصى، ونخرج اليهود والنصارى وأذنابهم -بإذن 

الله- من أرض اجلزيرة، ومن كل أراضي املسلمني أو نهلك دون ذلك.

:ƾøøøȵǠǪǹȿ

أق���ول إلخواننا ف���ي اجلزيرة وغيرها من بقاع األرض: إن س���وق اجلنة في 
ت،  جزيرة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد ُفتح، ومنازل الشهداء قد ُعدَّ
ت، فأين الصادقون لينفروا؟ واملشتاقون ليشمروا؟  وسروج اخليل قد ُش���دَّ
والغرباء ليتس���ابقوا وليأووا حتت عرش الرحم���ن؟ فيا من حيل بينك وبني 
األفغ���ان، والعراق، والصومال، واملغرب والشيش���ان، إياك أن يفوتك اخلير 
على أرض اإلميان، أرض س���يخرج منها اجليش اخملتار للخيرية والفضل، 
جي���ش عدن أب���ني، كما أخب���ر بذلك خير األن���ام محمد -صل���ى الله عليه 
وسلم-: »يخرج من عدن أبني أثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله هم خير 

من بيني وبينهم« رواه اإلمام أحمد وغيره.

فالل���ه الله بالتنافس والس���بق إلى أرض النزال بامل���ال والنفس، اللهم منزل 
الكتاب، ومجري السحاب، وهازم األحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
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ولكن ال بواكي لهم
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ȻǠǲȾƨǟ

أوقات���ي كل  ف���ي  أدع���وك  رب���اه 

فعل���ي ك���ذا  قول���ي  عل���ى  الرقي���ب  أن���ت 

تعلم���ه والغي���ب  عالني���ة  س���ري 

يخف���ى ف���ال  رب���ي  ي���ا  اخلل���ق  وتعل���م 

آن ف���ي  م���والي  األص���وات  وتس���مع 

مس���بحهم األف���الك  ف���ي  اخلل���ق  وتبص���ر 

ال للمحتاج���ني  احلوائ���ج  تقض���ي 

نس���ق وف���ي  ط���ور  ف���ي  الك���ون  وتنظ���م 

أجمعه���م اخلل���ق  مول���ى  م���والي  أدع���وك 

أب���داَ ضرن���ا  اكش���ف  الض���ر  كاش���ف  ي���ا 

تس���تره والس���تار  الذن���ب  س���اتر  ي���ا 

قدم���ي وثب���نت  قلب���ي  عل���ى  ارب���ط 

أح���د وال  نفس���ي  إل���ى  تكلن���ي  وال 

ي���ا منته���ى الش���كوى وي���ا عون���ي  وي���ا أملي

الدني���ا ب���ي  ضاق���ت  إذا  م���الذي  وي���ا 

ش���رف ل���ي  واحل���ب  س���يدي  أحب���ك 

ثق���ة ف���ي  الل���ه  ك���ون  الك���ون  وأش���هد 

معتم���دي أن���ت  الل���ه  ي���ا  أحب���ك 

موح���دة س���ارت   اله���دى  جم���وع  ه���اذي 

حاالت���ي  كل  ف���ي  املؤم���ل  أن���ت 

واخلفي���ات بس���ري  العلي���م  أن���ت 

لهج���ات  كل  ف���ي  تفهم���ه  والنط���ق 

وذرات ه���ب  م���ن  علي���ك  ش���يء 

بأص���وات  ص���وت  يش���تبه  ال  علي���ك 

ك���ذاك م���ا ف���ي األرض  أو ف���ي س���ماوات

حاجات���ي كث���ر  أو  ذا  حاج���ة  تش���غلك 

آيات���ي الك���ون  ه���ذا  الك���ون  مب���دع  ي���ا 

البري���ات منش���ي  ي���ا  اخلل���ق  خال���ق  ي���ا 

والبلي���ات عن���ا  بالئ���ك  وارف���ع 

وس���وءاتي عورات���ي  الله���م  ل���ي  فاس���تر 

وروعات���ي  روع���ي  س���يدي  وآم���ن 

حلظ���ات إبص���ار   أو   الع���ني  طرف���ة  ف���ي 

ملمات���ي  عظم���ت  إذا  مع���اذي  وي���ا 

لذات���ي س���ر  حب���ك  حبيب���ي   وي���ا 

البري���ات كل  ف���ي  احل���ب  وأعل���ن 

الس���ماوات رب  ي���ا  أحب���ك  أن���ي 

حاالت���ي  كل  ف���ي  مس���تندي  إلي���ك  

أش���تاتي ش���مل  فاجم���ع  رب  ي���ا  أدع���وك 

ȷǠȆǵ ƎȺȵ
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ȜɆȺȎǪȱ ǟ

يتس���ابق اجملاهدون واألمريكان مع حلفائهم وعمالئهم في حس���م الصراع 
احلالي، وإنهاء املعركة بتحقيق النصر، والقضاء على اخلصم، فمن يس���بق 

ومن يحسم؟

سوف جنيب على هذا السؤال، الذي قد يتبادر إلى أذهان كثيٍر من الناس، 
سواًء من عوام املسلمني، أو من األمم التي لم تؤمن بربها عز وجل، ويحتارون 
ع���ن اإلجاب���ة  عنه، خصوص���اً عندما ي���رون أن أمد املعركة مس���تمر، وأن 
صاحب الكفة الراجحة مادياً لم يحس���م، بل يجدون أحياناً نتائج عسكرية 
تختلف متاماً عن موازينهم العقلية ؛ فتطول حيرتهم ويزداد تعجبهم، ولكي 
جنيب على هذا،سوف ننطلق بالتأصيل الرباني لهذه املسألة، ثم ننطلق في 
احلديث عن أس���رار العبوات )القاهرة لألجهزة( وعن قنبلة االستش���هادي 
البطل عمر الفاروق وماذا جرى لها؟ وعن قنبلة االستش���هادي أبي اخلير - 

أدخله الله اجلنة بغير حساب -؟ وهل هناك فرق بني القنبلتني؟.

إن الناظ���ر اليوم إلى التفاوت والبون الشاس���ع ب���ني إمكانيات العدو املادية 
والعس���كرية والتقني���ة واالس���تخبارية وعدد األمم الت���ي دخلت في احلرب 
والقضاء على اإلسالم احلقيقي وبني إمكانيات اجملاهدين املادية وعددهم 
وعدته���م قد يجزم أن املعرك���ة في صالح العدو متاماً، هذا في ظاهر األمر 
واحلقيقة أن فوق هذا الكون رب مدبر جعل له سنناً كونية وقدرية نؤمن بها 
نحن اجملاهدون ونسير وفقها وتخفى على العدو الكافر وتغيب عن ضعيف 
نَْيا{ اإلمي���ان يقول تعالى عن الذين كفروا }يَْعلَُموَن َظاِه���ًرا ِمَن الَْحَياِة الدُّ

أسرار
العبوة

المبتكرة

ǦɅȀȮȆȞȱǟ ǦȺǲȲȱǟ

الروم )7(، فهم يعلمون الظواهر وفي نطاق احلياة الدنيا بعيداً عن معرفة 
النظام الكوني بأكمله ومن ربه الذي يسيره ويرعاه ويدبره.

إن الس���بق واحلس���م دائماً يكون حليفاً ملن يبني عمله على التكامل املعرفي 
وربط الكون بخالقه وعلى س���ننه التي رس���مها، إن الس���بق يكون ملن يرعى 
جان���ب الظواهر والبواطن وأقص���د بالبواطن اجلان���ب اإلمياني والروحي 

واحلركي.

وه���ذه احلقائ���ق يبينها ربن���ا عز وجل حي���ث يق���ول: }َواَل يَْحَس���َبنَّ الَِّذيَن 
َكَفُروا َس���َبُقوا{ األنفال )59(، إذاً يا رب ملن الس���بق وهم ميلكون التقنيات 
املتقدم���ة والتكنولوجيا املتطورة واألم���وال الطائلة واجليوش اجلرارة، نعم 
اجل���واب }ِإنَُّه���ْم اَل يُْعِج���ُزوَن{ مع كل هذا ال يعج���زون إذاً ما هي الطريقة 
وا لَُهم{ سوف نعد ولكن إمكانياتنا قليلة فاألموال  وكيف الوس���يلة؟ }َوأَِعدُّ
مح���دودة والظروف صعب���ة وال منلك مراكز أبحاث متقدم���ة وال جامعات 
وا لَُهْم َما اْس���تََطْعتُْم  عاملي���ة وال حرية تامة ف���ي احلركة، فما احلل؟ }َوأَِعدُّ

ة{ األنفال )60(. ِمْن ُقوَّ

نع���م إن هذا اإلع���داد املطلوب في حدود الطاقة واالس���تطاعة فقط وهذا 
ال يعن���ي عدم ب���ذل الطاقة في أقصاها فانتبه، إن لف���ظ القوة جاء هنا في 
سياق النكرة والتي تدل على العموم أي كل ما تستطيعون من قوة وكل أنواع 
الق���وة املتاحة، ولكل زمن وعصر قوة ف���كان املأمور به في عهد النبي صلى 
الله عليه وس���لم ما جاء في احلديث »أال إن الق���وة الرمي« وإعداد اخليول 

وغيره.

إن اجملاهدين عندما علموا بهذا من ربهم تبارك وتعالى أخذوا يعدون العدة 
بكل ما أوتوا من قوة وفي حدود الطاقة فعلى سبيل املثال في جزيرة العرب 
أكثر من أربع سنني مضت كان أغلبها إعداد في جميع التخصصات املتاحة 
ف���ي علوم القوة والنكاية وفي جوانب غيرها، وق���د بدا للعيان وظهر للعالم 
كل���ه بعض الثمار اليانعة لهذا اإلعداد فس���بقوا بذلك أمم الكفر واخترقوا 
كل أجهزته���م املتقدم���ة حتى صرحوا أن األجهزة احلالي���ة لم تعد تنفع في 
حتقي���ق األمن وقال بعضهم: إنه ال ميك���ن التغلب على القاعدة من الناحية 
التقنية ولكننا نس���تطيع تقليل اخلطر وذلك بالتش���ديدات األمنية، وجاءوا 

بحلول ترقيعية تبني عجزهم فلله احلمد واملنة.

وأول أسرار جناح هذه العبوة أنها انطلقت من هذا املنطلق الرباني والرعاية 
اإللهية أما هم فقد أخذوا باألسباب في نطاق عقولهم البشرية وأجهزتهم 
التقني���ة وفي نطاق الظاهر فق���ط }يعلمون ظاهراً{ فه���ذا العلم الظاهر 
ناجٌت من بذل الس���بب واحملاولة واإلصرار وكانت س���نة الله أن يعلم كل من 
طرق السبب سواًء كان من املؤمنني أو الكافرين ولكن الفرق الذي غاب عن 
أذهان كثير من البشر أن املؤمنني عندما يبذلون أسباب الدنيا متوكلني على 
ربهم متبرئني من حولهم وقوتهم في عبودية كاملة لله عز وجل عندها يفتح 
عليهم الفّتاح مفاتيح  العلم ويس���هلها ويقربها }َواتَُّق���وا اللََّه َويَُعلُِّمُكُم اللَّه{ 
البق���رة )282( فما يحتاجه الذين كفروا من معلومة أو الوصول إلى حقيقة 
وال���ذي قد يتطل���ب آالف التجارب واملعامل والصرفي���ات املالية الهائلة قد 



يصل إليه املؤمنون بأيس���ر من ذلك بكثير ضمن التوفيق الرباني والتيسير 
اإلله���ي، وعن���د ذلك نعلم متاماً حقيقة من يس���بق ومن س���يصل إلى هدفه 
}َواَل يَْحَس���َبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا{ وعندما نريد أن نتحدث عن املزيد من 

أسرار جناح العبوة ننتقل إلى نقطة مهمة أال وهي:

ÝǦøøøȲǤȺȪȱǟ ȻǾøøøȽ ȰøøøȶƷ ȸøøøȵ

إن حام���ل القنبل���ة رجل تكاملت فيه س���مات أهمها إميان ج���ازم مبا يقدم 
عليه وتضحية متناهية وصدق وتوكل وحسن ظن بالله وتفويض األمر إليه 
ألنه يعلم ويضع في حس���ابه احتمالية الوقع في األس���ر سواًء أثناء تخطيه 
العقب���ات األمنية خط���وة خطوة أو أثناء التنفيذ أو بع���د التنفيذ كما حصل 
ل���ألخ عم���ر فاروق - فك الله أس���ره - وه���ذا أيضاً يحتاج إلى قوة نفس���ية 
وإرادة عالية مع هدوء في األعصاب وهذا يتطلب املعية الربانية والسكينة 

التي تتنزل على املؤمنني الصادقني في األوقات الصعبة.     

ومن أسرار العبوة أنه مت فيها دراسة األجهزة املستخدمة في الكشف داخل 
املطارات وغيرها س���واًء من الناحية األمني���ة أو الناحية التقنية في أمريكا 
وأوربا - و من باب أولى غيرها - وكانت نتائج الدراس���ة أن الطرق التقنية 

العملية على ثالث أنواع: 

1- أجهزة األشعة املرئية.

2- أجهزة الكشف عن املعادن.

3- أجهزة الكشف عن طريق االشتمام للروائح.

فاألشعة املس���تخدمة )x-ray( والفوق البنفسجية والتحت احلمراء هي 
الت���ي تخت���رق احلواجز لتعطي ص���ورة ملا خلف الس���تار واألجهزة في ذلك 
مختلفة على أس���اس مبدأ العم���ل، فمنها ما يعمل على ما يس���مى »التردد 
املغناطيس���ي النووي« والذي يكش���ف عدد البروتونات، ومنها ما يعمل على 
مب���دأ معرفة الطاقات اخملتلفة املوجودة داخل الذرة؛ ألنه ومن املعلوم لدى 
أصحاب الكيمياء النووي���ة أن الطاقات داخل الذرة متنوعة، فمنها الطاقة 
االهتزازية وطاقة اإللكترون في مداره، وغيرها وهذا ليس مجال للتفصيل 
في ذلك املهم أن كل جهاز يهتم بجانب معني، وهناك اختالف بني األجهزة 
وذلك على حسب املصدر املشع، ومن ثم معرفة آلية عمل كل جهاز، وطرق 
عمله، وحدود نطاقه في الكش���ف، من خالل اإلش���عاع وال���ذي بدوره ينتج 

الطيف املطلوب واملستقبل لإلشعاع.

ومن ثم معرفة آلية عمل كل جهاز، وطرق عمله، وحدود نطاقه في الكشف، 
وم���ن خالل الدراس���ة املتواصلة التي أخذت فترة م���ن الزمن يتبني أن لكل 

جهاز نقطة ضعف ميكن جتاوزها. 

ولك���ن يبق���ى أن هناك س���لبيات خطيرة في اس���تخدام ه���ذه األجهزة على 
األجسام، ألنه 

 (ǠȵǠǱȿ ǠǪɆǣȿ ǠøøøȦȱǕ) ǦȞøøøȉǕȿ ÛǦȞøøøȉɉǟ ȻǾƬ ȏȀȞǪȱǟ ȷǕ ȳɀȲȞƫǟ ȸøøøȵȿ
.ǧǠȹǠȕȀøøøȆȲȱ ȴøøøȆƨǟ ȏȀȞɅ

فاملستش���فيات التي تستخدم أشعة )x-ray( للكشف عن ما بالداخل من 
عظام وغيره، تس���تخدم بش���كل محدود ج���داً وال يتعرض اجلس���م لها في 

الس���نة إال إلى ع���دد معني قليل لتالفي الوقوع في الس���رطانات مع حتذير 
احلوامل بعدم اس���تخدامها مطلقاً ملا تس���ببه من طفرات جينية قد تصيب 
األجن���ة، فاس���تخدام ه���ذه األجه���زة بش���كل مس���تمر كإج���راء روتيني في 
املطارات له عواقب وخيمة وقد تتدخل منظمات حقوق اإلنس���ان في منعه  
وس���بب تعميم���ه اآلن هو إليقاف الغض���ب العارم بس���بب اخلرق احلاصل 
ولكن قد يس���تخدم على فئة معينة من األش���خاص املش���تبه بهم مس���تقباًل 
والس���لبية الثاني���ة التع���دي على اخلصوصي���ة وهذا ماال يرض���اه كثير من 

الناس خصوصاً املسلمني وبعض دعاة حماية احلريات من أمم الكفر.

وأن���ا عل���ى يقني مم���ا أقول أن الثغ���رات اآلن موج���ودة مع احلال���ة األمنية 
القص���وى )اللون احلم���ر( فكيف إذا وضع���وا األلوان األخرى الفس���فوري 

واألصفر واألبيض ! 

والن���وع الثان���ي من األجه���زة هي كاش���فات املع���ادن وميكن التغل���ب عليها 
بطريقتني:

األولى: عدم استخدام املعادن أصاًل، والثانية: استخدامها بشكل معني.

والنوع الثالث من األجهزة هي أجهزة االش���تمام أو عن طريق الكالب وهي 
األكث���ر فعالية حيث أن الكالب لديها القدرة على اش���تمام رائحة قطر من 
ال���دم داخل عدة أمتار من املاء وميكن التغل���ب على هذا عندما تعزل املادة 
املراد ش���مها متام���اً عن احمليط اخلارجي ألن امل���واد املتفجرة تنتج غازات 
متطايرة مثل أكاس���يد األوزت وغيرها والتي يس���هل اشتمامها وعندما يتم 
الع���زل تبقى هذه الذرات من الغ���از داخل العازل وال ميكن أن تصل اجلهاز 

املستقبل لها لكي يترجمها ثم يكشفها. 

ويبق���ى لدينا األجهزة األمنية، فآلية عمله���ا معقدة من ناحية كونها ترتبط 
بجهاز عاملي حملاربة اجملاهدين أو ما يس���مى النظام العاملي اجلديد تلتقي 
فيه االس���تخبارات املركزية واحمللية في ش���بكة اس���تخبارية عاملية لتبادل 
املعلوم���ات وغير ذلك، هذا العمل األمني يأخذ جوانب عديدة ومتنوعة من 
اإلجراءات األمنية في التنقالت -على سبيل املثال- بني الدولة الواحدة أو 
بني عدة دول واإلجراءات األمنية في وسائل النقل اخملتلفة ومنها الطيران 

والتفصيل في ذلك يطول.

عل���ى كل حال مت دراس���ة جمي���ع الثغرات في ذلك ومت لنا م���ا أردناه بفضل 
الله فلقد تخطى األخ االستشهادي أربع قارات آسيا ثم أفريقيا ثم أوربا ثم 
أمريكا وجتاوز أربع مطارات عاملية تخضع لإلجراءات املشددة مع أن األخ 
يدخل ضمن قوائم املراقبني عاملياً بس���بب تبليغ أبيه عنه، فكيف يكون هذا 

من باب الصدفة كما يقول البعض ! 

لقد صعد االستشهادي على منت الطائرة التي حتمل 300 راكب وفي سماء 
أمري���كا وقبل الهبوط بعش���رين دقيقة أش���عل األخ القنبل���ة باإلبرة الطبية 
بش���كل غير ملفت وانفجر الصاعق وهو ما حتدث عنه أحد الركاب بقوله 
إنه س���مع صوت دوي قوي في الطائرة فلم يكن لتدخل الركاب أي دور في 
ع���دم االنفجار للمادة القاصمة ال� )PETN( والتي من املعلوم أنها تنفجر 
بأقل من جرام من املواد احملرضة، كيف واملادة احملرضة حتتوي على أكثر 
م���ن أرب���ع جرامات ! ولقد قمنا بدراس���ة وأخذنا جزء م���ن نفس العينة من 
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امل���ادة التي كانت في العبوة ومت تفجيرها بنجاح في ظروف أقل تهيئة على 
م���ا كانت عليه العبوة إذاً فلماذا لم تنفجر مع أن الصاعق أدى دوره؟ واملادة 
معزول���ة عن الترطيب بش���كل محكم؟ نعم هناك أس���رار ولعل أحد األخوة 

كتبها في مقال »عملية ناجحة أم فاشلة« في نفس العدد فارجع إليه. 

وأم���ا ما جاء في وس���ائل اإلعالم من الربط بني قنبل���ة أبي اخلير - رحمه 
الل���ه - واألخ عمر الفاروق - فك الله أس���ره - فهذا قد يتبادر إلى ذهن أي 
محلل متابع ومن حق كل إنس���ان أن يحلل ويتوقع ولكني أس���أل هنا سؤاالً، 
كيف يتس���نى ألب���ي اخلير حمل ه���ذه اإلبرة ف���ي جيبه وهو س���يقابل أكبر 
مس���ئول أمني في حكومة آل س���عود؟ حيث أنه من املتوقع أن أبسط تفتيش 
سيكش���ف األمر، ثم إنه من املعلوم لدينا ولدى العدو أن أبا اخلير - رحمه 
الله - قد مر بتفتيش دقيق وقد طلبوا منه تبديل مالبس���ه كاملة اخلارجية 
والداخلي���ة وتغيير احل���ذاء وغيره وهذا الذي جع���ل احملللني يجزمون أنها 
داخل جس���ده وس���واًء كانت حتت اجللد أو فوقه س���تبقى تس���اؤالت كثيرة 
حتت���اج إلى إجابة؟ منها كيف يتس���نى ألبي اخلير إخ���راج اإلبرة لو اعتبرنا 
أنه���ا كان���ت معه ثم يحق���ن املواد وليس بين���ه وبني األمير إال أق���ل من املتر 
وه���و أص���اًل حتت املراقبة الش���ديدة من احلرس الش���خصي لألمير ولكن 
عملية التفجير متت دون أن يش���عر أحد كيف متت؟! ويؤكد هذا قولهم أن 
التفجير مت من اخلارج وباس���تخدام ش���ريحتني إحداهما مزروعة في بطن 
األخ ومفت���اح التفجير ج���وال األمير أي أن الذبذب���ات انتقلت من اليمن ثم 
جوال األمير ثم إلى داخل بطن األخ وهذا الكالم مضحك ومثير للس���خرية 
إذ كيف تنتقل املوجات من جوال األمير إلى بطن األخ ! هل ش���ريحة األمير 
علمت عن ش���ريحة األخ فربطت معها عالقة حميمة والرابط الذي ربطهم 

شريحة اليمن؟!.

إنن���ي ل���ن أجيب على هذا وس���أترك العق���الء يجيبون على ذل���ك، ثم كيف 
يتسنى للذبذبات أن تدخل إلى بطن األخ ! 

واختلف���ت حتليالت احملللني ف���ي عبوة أبي اخلير ما بني من يتلفظ بألفاظ 
بذيئة ال تعلو قدر قائلها، محاوالً اس���تفزاز اجملاهدين للبوح مباهية العبوة، 
وبني جاهٍل بعيد كل البعد عن التخصص ومعرفة عمل وهندسة املتفجرات 
وقليل جداً من كان من أهل االختصاص وقد ذكر أحد اخملتصني أن العبوة 
ال ميكن كش���فها ولم يتوصل خبراء العالم الذين عكفوا عليها إلى ماهيتها، 
وعل���ى كل حال ال يهم كثيراً معرفة كون املادة املس���تخدمة في الطائرة هي 
م���ن نوع  )PETN( ألن أي مادة ش���ديدة االنفجار تق���وم بنفس الدور من 
التدمي���ر ومم���ا أريد أن أبش���ر به املس���لمني في هذا املق���ال أن اجملاهدين 
توصل���وا إلى مادة ش���ديدة االنفجار تف���وق قوتها املتفجرات الكالس���يكية 
الشديدة االنفجار مثل )PETN( وملينيت وRDX وتترايل وغيرها وهي 

في طور اإلعداد والتجربة.

 ȜøøøɆȺȎǩȿ  ǦøøøȅǼȺƬǟ  ȯǠøøøƭ  Ž  ƁǠøøøȞȱǟ  ǒǟƎøøøǹ  ȷǚøøøȥ  ǦǤøøøȅǠȺƫǠǣȿ
 ǥǻǠøøøƫǟ  ǦøøøɆȽǠƫ  ǟɀøøøȲȎɅ  ȷǕ  ǟɀȞɆȖǪøøøȆɅ  Ɓ  ȷɇǟ  ƂǙ  ǧǟȀøøøǲȦǪƫǟ
ÝȨøøøȝǟɀȎȱǟ Ž ǦȵǼǺǪøøøȆƫǟ وطريق���ة صعقها؟ وهل هي من نفس النوع 
في العبوتني؟ وآلية التفجير؟ وهل آلية التفجير في العمليتني متش���ابهة أم 

مختلفة وما هو الفرق؟ 

.- ǃǟ ȷɀȞǣ - ȤøøøȊȮǩ ȸȱȿ ǿǟȀøøøȅǕ ɂȪǤǩ ȴȞȹ

وقد يقول قائل ملاذا إذاً لم يتم اس���تخدام نفس العبوة التي استخدمت على 
محمد بن نايف في الطائرة؟ 

أق���ول: تعدد الطرق في التنفيذ ووس���ائل التفجير مهمة ج���داً ألنها تعطي 
مرون���ة في التنفي���ذ واختراق احلواجز وتقرير اس���تخدام عب���وة أو أخرى 
يختلف حس���ب أهمية امل���كان والنتائج املترتبة عل���ى التفجير فتبقي لديك 
أسلحة تستخدم في وقتها املناسب وأيضاً هذا يخضع لظروف املكان الذي 

سيتم استهدافه، 

 ǦøøøǤȩǟȀȵ  ǨøøøƠȿ  ƗøøøȵǕ  ȰøøøǱǿ  ǢøøøǪȮȵ  Ȱøøøǹǟǻ  Ɨøøøȵɉǟ  ǼɅǼøøøȊǪȱǠȥ
 ǨøøøȆȱ  ǒǟɀøøøǱɉǟ  Ž  ƘøøøȆǩ  ǥȀøøøǝǠȕ  ȸøøøȝ  ƾøøøȵǠƢ  ȤøøøȲǪƸ  ǦøøøȅǟȀǵȿ
 ȀǮȭǕ ȷɀȮǪøøøȅ ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȱǠƩǟ Ž ȣȿȀȚȱǟ ȷǕ Ǽøøøȭǘƫǟ ȸȶȥ ÛǧǠȝǠøøøȅ

.ǾøøøɆȦȺǪȱǟ ǒǠøøøȺǭǕ ǦȾǤøøøȊȱǟ ƘøøøǮǩ ɍȿ ǦøøøȹȿȀȵ

وهناك اعتبارات أخرى توضع في احلسبان.
 ȣȿȀøøøȚȱǟ  ǢøøøȆǵ  ȰȮøøøȊǪǩ  ǠøøøŒǕ  ǧǟɀøøøǤȞȱǟ  ȻǾøøøȽ  ǳǠøøøƱ  ǿǟȀøøøȅǕ  ȸøøøȵȿ
.ǦȥǼȾǪøøøȆƫǟ ǦøøøȾƨǟȿ ȷǠȮøøøƫǟ ǢøøøȆǵ ɂȲȝ ǠȾȾɅɀƢ ȷɀȮɆȥ ǦøøøǞɆǤȱǟȿ

وغير ذلك وعندما يتم تش���كيلها بالطريقة املناس���بة ومم���ا يعني على ذلك 
ك���ون املتفجرات تأخذ أش���كاالً متعددة في حالتها فمنه���ا ما يكون صلباً أو 
س���ائاًل أو غ���ازاً أو غيره فعند تقري���ر الهدف والظ���روف احمليطة به تقوم 
الهيئة العس���كرية بإصدار األوامر إلى قس���م التصني���ع لتصنيع عبوة ذات 

املوصفات املطلوبة.

إذاً فمن هذا هل س���تكون العبوات على نس���ق وش���كل واحد؟ وهل س���يكون 
الهدف دائماً هو أمير أو طائرة؟ وهل س���يكون أصاًل اس���تخدام املتفجرات 
ه���ي الوس���يلة الوحيدة في حتقي���ق النكاية وضرب األهداف م���ع العلم أن 

مجال الكيمياء العامة والكيمياء احليوية واسع؟

وهنا أدعو جميع الدكاترة الذين درست على أيديهم علم الكيمياء التواصل 
مع اجملاهدين س���واًء في الكيمي���اء العامة والعضوي���ة والتحليلية والنووية 
أو الكيمي���اء احليوي���ة وأن يكونوا معن���ا في إكمال بعض البح���وث النظرية 

والتطبيقية.

والله املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال بالله.
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فوالله إنني لكم ناصح أمني. 

ة{ التوبة )64(. وا لَُه ُعدَّ يقول الله تعالى }َولَْو أََراُدوا الُْخُروَج أَلََعدُّ

فالنصيح���ة ه���ي البدار البدار  في ش���راء س���الح للقت���ال مع ذخيرة 
وبعض القنابل كس���الح فردي نستطيع أن نقاتل به فقد يكون النفير 

قريبا »من كان معه سالحه ومتاعه فليتبعنا«

وواج���ب عليك أخي املس���لم أن تس���عى ف���ي ذلك كما تس���عى إلقامة 
الصالة وإيتاء الزكاة.. ومن لم يجد إلى ذلك سبيال فليستعن بإخوانه 
والصاحلني.. ومن كان له قدرة إلعداد نفس���ه وغيره فال يبخل على 
َز َغاِزًيا ِفي  أخيه املس���لم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم »َمْن َجهَّ

َسِبيِل اللِه، َفَقْد َغَزا« )1(.

)1(  - رواه البخاري رقم »2843« ومسلم »4936« من حديث زيد بن خالد اجلهني رضي الله عنه 

ويقدر س���الح الكالش���نكوف »AKM  أو AK47«، » من 500  إلى 
700« دوالر، واجلعب���ة م���ع مخازنها الث���الث ومخزن راب���ع يعبأ في 
الس���الح وأربع قنابل هجومي���ة ودفاعية  بحوال���ي 300 دوالر مع ما 
حتتاج إليه من نعل جيد يناس���ب املش���ي في املناطق اجلبلية ورمبا ال 
يتعدى س���عره من 20 إلى 30 دوالر، كما حتتاج إلى بس���طرة »فراش 
وغط���اء« وقيمته���ا تختلف من صناعة ألخرى غير أن هناك أفرش���ة 
تناس���ب اجملاهد في املناطق اجلبلية والصحراوية وقيمتها ال تتعدى 

50 دوالر.

ومن لم يس���تطع أن يشتري ما س���بق ذكره فليسعى القتناء هذا املبلغ 
وي���وم النفير الع���ام يأتي إلى إخوانه ويوكلهم في ش���راء العتاد فذلك 

ميسر بفضل الله تعالى ولله احلمد واملنة.

إخوانكم في اللجنة العسكرية 
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إلى الباحثين عن السعادة..
كثي���راً ما يردد الناس ونس���مع كلمة يكفي أننا في أم���ان وحرية، ويكررون 
أن كثي���راً من الدول ال جتد طعماً للراحة واألمان، فظنوا أنهم في س���عادة 
غامرة، فانش���غل األب بالبحث عن لقمة العيش، مهما كان ثمنها وجهدها، 
وانش���غلت الزوج���ة األم مبتابع���ة أحدث املوض���ات، وتقلي���د الفضائيات، 
وتلق���ي كل ما هو جديد من مرئيات ومس���موعات، غاضة الطرف على كل 
محرم، وعاش���وا جميعا سعادة مزيفة، وعزة مختلقة زائلة، واحلقيقة أنهم 
عاش���وا جميعا مهملني مهمش���ني، فنحن في واقعنا هذا نس���ير مبرمجني 
نح���و احلضارة الغربية، والغزو الفكري، س���لبونا عقيدتنا وس���عادتنا التي 
ْحَمِن  أرادها الله لنا، فأصبحنا مثاالً لقوله تعالى: }َوَمْن يَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّ
نَُقيِّْض لَُه َش���يَْطاًنا َفُهَو لَُه َقِريٌن{ الزخرف )36( فصارت النتيجة فس���اد 
هن���ا وهناك، س���رقة في وضح النهار، قتل وتقط���ع للطريق، وخمور ومالٍه 
ليلي���ة، انحالل وتدهور لألخالق، وتعد حلدود الله، كل هذا ويزعم الناس 

أنهم في عزة وسعادة!

إن العزة والس���عادة احلقيقة أن يعبد الله وحده على أرضه وحتت سمائه، 
وال يك���ون ال���والء والبراء إال لله ولرس���وله وللمؤمن���ني، ونصرتهم وحتكيم 
ش���رع الله، والس���ير على منهج رس���وله صلى الله عليه وس���لم، إذا سعينا 
لذلك كله تغير واقعنا، وعشنا عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في 
املدينة، حني أقيم بها دولة إسالمية، وساد السالم واملساواة بني املسلمني، 

وحتكي���م ش���رع الله، ف���ال انتخابات وال مجال���س برملانية ش���ركية، حينها 
وجدتهم سابقني إلى اخليرات، بعيدين عن املنكرات،رحماء بينهم، أشداء 
عل���ى الكفار، يحملون أرواحهم على أكفهم حتى يكون الدين كله لله، وهذا 
ما جنده اليوم ونلمس���ه مع إخواننا اجملاهدين، افترشوا التراب وتوسدوا 
أيديهم، والتحفوا التوكل على الله، قاسموا الطبيعة أثاثها، واستظلوا حتت 
أش���جارها، فارقوا األهل واألحباب، بل واألوطان، مع ذلك جتد البسمة ال 
تفارق محياهم، فتشرأب لهم األعناق وتشتاق األرواح ملصاحبتهم، ويحلوا 
ال���كالم عنهم، ملاذا؟ ألنهم أحبوا الله، وس���عوا إلقامة حدود الله والتمكني 
لشرع الله، والوقوف باملرصاد ألعدائه،  حتى وإن كلفهم الغالي والنفيس، 
س���جنوا عذبوا ومع ذلك صمدوا وأكمل���وا الطريق، ملاذا؟ ألنهم ذاقوا طعم 
الع���زة والكرامة،وهذه هي الس���عادة احلقيقية قال تعال���ى }َواَل تَِهنُوا َواَل 

تَْحَزنُوا َوأَنْتُُم اأْلَْعلَْوَن ِإْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي{ آل عمران )139(.

أيها الباحثون عن الس���عادة: هذه هي الس���عادة التي أرادها الله لنا، ال ما 
أرادوه���ا لنا، فش���مروا عن س���واعدكم، وأعلوا هممك���م، وانصروا دينكم، 
واس���عوا لتحكيم ش���رع الله بالعلم، بالطاعة، بالدع���اء، بالتعاون واإلخاء، 
باجلهاد في سبيل الله... فحيى الله أنفساً عاشت عيشة السعداء وماتت 

ميتة الكرماء.

المجندة المرأة 
إن ه���ذا األمر ليس بجديد علينا فكلنا يعرف أنه وفي هذا الزمان انتش���ر 
الفس���اد حت���ى خرجت تلك امل���رأة من خدرها وس���ترها ال���ذي أمرها الله 
ب���ه، وغيرت بذلك الفط���رة وأطاعت هواها ودخلت نظام اجلند متش���بهة 
بفاج���رات اليهود واإلف���رجن ال مبالية بالدين وال بالع���ادات والتقاليد التي 
متنعها من ذلك خصوصاً في هذه البالد التي كانت - ولعهد قريب - تفخر 

املرأة بحجابها وحيائها مصونة كاجلوهرة في بيتها.

َج الَْجاِهِليَِّة اأْلُولَى{ ْجَن تَبَ���رُّ ق���ال الله تعال���ى: }َوَقْرَن ِفي بُيُوِتُك���نَّ َواَل تََبرَّ
األح���زاب )33( وم���ا ه���ذا األمر إاّل ما يس���عى إلي���ه األعداء م���ن هدم ملا 
تبقى من قيم صاحلة داخل نفوس املس���لمني ونش���ر الفساد عبر وسائلهم 
اإلعالمية املس���موعة منها واملرئية، فتفس���خت األخالق وتالشت املبادئ 
والقيم، ووضع���وا أمام عينيها احلرية الزائفة وس���موها ب� » الدميقراطية 
» وجعلوا متس���كها بدينه���ا رجعية وتخلف وتطرف وإرهاب، وغرر أش���باه 
الرج���ال بتلك املرأة باخلروج من حيائها فترك���ت حجابها وارتدت مالبس 
اجلندي���ات مخالفة أم���ر ربها القائل: }يَا أَيَُّها النَِّبيُّ ُق���ْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاِتَك 
َوِنَس���اِء الُْمْؤِمِن���نَي يُْدِن���نَي َعلَيِْهنَّ ِمْن َجاَلِبيِبِه���نَّ َذِلَك أَْدنَ���ى أَْن يُْعَرْفَن َفاَل 
يُْؤَذيْ���َن َوَكاَن اللَّ���ُه َغُفوًرا َرِحيًما{ األح���زاب )59( وإن الذي دعاني لكتابة 

ه���ذا املوضوع كوني ام���رأة فرأيت أنه من واجب���ي التحذير من الوقوع في 
تلك األمور احملرمة، ولقد س���معنا أن من تلك النس���اء اجملندات من تعرف 
أن هذا األمر يعد فضيحة في مجتمعاتنا؛ فتراها متخفية في عبائتها من 
الناس واجليران؛ حتى إذا وصلت معسكر التدريب أو مكان العمل جتردت 
من عبائتها وحيائها؛ وظهرت في مالبس اجملندات، وأقول لِك: أتس���تحني 

من اخللق وال تستحني من اخلالق؟

وإني أقول: أين األب واألخ والزوج الغيور على عرضه؟

ملثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسالم وإميان 

أنصح���ِك أيتها اجملن���دة بالتوبة إلى الله تعالى، وترك هذا األمر الش���نيع، 
وتذك���ري ق���ول املولى جل في ع���اله }َوَمْن يَْعَمْل ُس���وًءا أَْو يَْظِلْم نَْفَس���ُه ثُمَّ 
يَْس���تَْغِفِر اللََّه يَِج���ِد اللََّه َغُفوًرا َرِحيًما{ النس���اء )110(، وكوني جندية في 
سبيل الرحمن، وال تكوني جندية في سبيل الطاغوت والشيطان فتخسري 

دينك ودنياك.
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الحظ���ت والحظ اجلميع أن وس���ائل اإلعالم املس���تأجرة والت���ي تعمل آلل 
س���عود، وبالتالي لألمريكان، تك���رر عبارة )العملية الفاش���لة( وتركز عليها 
كثيراً، س���واًء في عملية القصر الس���عودي، أو الطائرة األمريكية، تروم من 
ذلك اختزال النصر، وحتويل النجاح إلى فش���ل، ولكن حقائق امليدان تشهد 
يوم���اً بعد يوم بالتأثير القوي الذي نت���ج عن هاتني العمليتني، والتي أخذت 
أبعاداً سياس���ية، وعس���كرية، واقتصادية وإعالمية، وحققت أهدافها التي 
كنا نس���عى لها، بل إنها زادت وتعدت املتوقع -بفضل الله-، وهذه األهداف 
ف���ي إطار املادي���ات التي يعرفه���ا جميع البش���ر ويلمس���ونها، واألهم لدينا 
أهداف تعبدية، ومقاصد ش���رعية دينية، وأوام���ر إلهية حتققت في هاتني 
العمليت���ني، ففي إطار املاديات فإن كلتا العمليتني حققت قاعدة عس���كرية 
مهمة وهي )أشِغل العدو بنفسه(، فلو نظرنا إلى عملية القصر، لوجدنا أن 
ذل���ك الهدف كان وكراً من أوكار الش���ر، والذي تصدر منه األوامر، وحتاك 
فيه املؤامرات للقضاء على اجلهاد وأهله، والشخصية املستهدفة هي التي 
تدي���ره، فتوجيه الضرب���ة للرأس املدبر، وفي مركزه ينقل التفكير مباش���رة 
إلى كيفية حماية نفس���ه، وال يهم أن يُقتل؛ ألن الرس���الة وصلت، وهي ذلك 
الهاج���س ال���ذي يوحي إلى أن هذه العملية س���تتكرر، مما يش���تت التفكير، 
ويذهب التركيز، ويجعل العدو ينشغل في تأمني وحماية نفسه، وهذا يربك 
الع���دو في التخطي���ط للعمليات؛ ألن جزءاً من التفكير واجلهد س���يصرف 
على التركيز في األمن الداخلي، وهذا طبعاً على حساب العمل العسكري، 
مم���ا يتي���ح للمجاهدين احلرية في احلرك���ة، واملرونة في تنفي���ذ العمليات 
العس���كرية، وكذلك احلال في عملية الطائرة دلتا، والتي نقلت املعركة إلى 
داخل أمريكا، فقبل أيام من العملية كانت أمريكا تعمل مبكر وش���به خفاء، 
بضرب أهداف ومواقع مرسومة لهم، وكانت مصرة باالستمرار على ضرب 
املزيد من املواقع، وقتل املزيد من األبرياء، فقام اجملاهدون بالرد الس���ريع 
عل���ى أمريكا، فأكد لهم أن التنظيم في أوج عنفه، ولديه القدرة على تكرار 
ال���رد، فأحيت ه���ذه العملية املبارك���ة نفس الهاجس، ونح���ن -ولله احلمد 
واملنة- نلمس ه���ذا واقعياً؛ ألننا نكتب لكم هذه الكلمات من أرض املعركة، 

وعلى األرض املنبسطة، ليس على الطاوالت، أو حتت املكيفات.

إن الش���عور بض���رورة التأم���ني واحلماية يتطل���ب إجراءات أمني���ة معقدة، 
تس���تنزف أم���واالً طائل���ة، فتأم���ني األم���ن الداخل���ي ال يقتص���ر على أمن 
املط���ارات، أو أم���ن احلدود، أو الطرقات، أو املنش���ئات، أو ...، فكلمة أمن 
ت���دل على تأمني كل ش���يء مهم داخل دائ���رة ملك الدولة، فل���و أخذنا على 

س���بيل املثال أمن املطارات، فش���راء األجهزة اجلديدة املاس���حة لألجسام، 
وتأخير الرحالت بسبب اإلجراءات األمنية، واخلوف املتزايد الذي يسبب 
إحجام الناس عن الطيران، وزيادة التجنيد بسبب العمل اإلضافي وتغطية 
كل ثغرة وغيره صورة من صور االستنزاف االقتصادي، أضف إليه أن هذا 
ش���مل كل املطارات خصوصاً األوربية، وباجلملة فقد بلغ إجمالي خس���ائر 

العدو في هذه العملية حتى اآلن )40( مليار دوالر ، فلله احلمد واملنة.

لق���د حطمت هاتان العمليتان هيبة تلك األصنام وأس���قطت تلك العروش، 
فأبو اخلير وَجه ضربته ألهل الردة من آل سعود بعد ما قالوا من أشد منا 
قوة، وبعد ما ظنوا أنهم قضوا على أهل التوحيد في سعوديتهم، فتحرك أبو 
اخلي���ر وضرب ضربته في صميم قوتهم وفي داخل قصورهم، واس���تهدف 
شخصية طاملا خرجت على الشاشات متبجحة متكبرة على عباد الله تأمر 
وتنه���ى، تزج���ر وتبطش، فكأني به وهو جالس على عرش���ه يظن أنه قضى 
ر أبو اخلير  عل���ى اجملاهدي���ن وقد فرق صفهم، وفي آخر نب���رات الكبر فجَّ
ذلك الكبرياء، و والله أني كنت أش���عر بذل���ك اجلبل من اجلليد وهو يذوب 

إلى ماء بل يتبخر إلى هواء، فال يُرى فيه عوجاً وال أمتاً.

أما األخ عمر فاروق -فك الله أسره- فقد ضرب أمريكا في أمنها، فبعدما 
ظنت أنها حصنت كل خطوطها وس���دت كل ثغراته���ا، جاءها عمر الفاروق 
فتع���دى حواجزه���ا األمنية وأس���وارها الدولية، كاس���راً بذلك األس���طورة 

االستخبارية األمريكية. 

وبتحطي���م تلك الهيبة فقد حقق اجملاهدون وجوده���م في ميدان الصراع، 
وأثبتوا أنهم رقم سياسي ال يستهان به، فمن لديه القدرة على الرد واملناورة 
ستهابه الدول وتضرب له ألف حساب، وهذه السياسة احلقيقية التي تُبنى 

على القوة ال على التنازالت واملفاوضات على حساب املبادئ والعقيدة.

لق���د ظلت هاتان العمليتان تعرضان على الشاش���ات أيام���اً؛ ملا حققتاه من 
أهمية ووجود، فأخذتا بذلك بُعداً إعالمياً واس���عاً يخدمنا في دعوة الناس 
وحش���د األمة في صفن���ا ضد األع���داء، فرفعتا بذلك معنويات املس���لمني 
وزادت���ا الثقة والتواصل مع أبنائه���م اجملاهدين، فحققتا بذلك نصراً كبيراً 
في التجنيد وحش���د الطاقات، وبيَّنتا من هم أعداؤها احلقيقيون، ولصالح 
م���ن يعملون وم���ن يعمل خلف الكوالي���س، وبيَّنتا تلك العمال���ة املقيتة وتلك 
الهروات التي تقمع الش���عوب باس���م الدين تارة، والوح���دة تارة أخرى، لقد 
بيَّنت هذه األحداث وحشية هذه األنظمة الوكيلة عن أمريكا، وكيف أنها ال 

أم فــاشلة
عملية ناجحة
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تبالي بالدماء، تقصف وتقتل والله املستعان.

وأما عن املقاصد الشرعية الدينية التي حققتها العمليتان:

فأولها/ االستجابة ألمر الله، فقد قال تعالى: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا 
ُس���وِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما يُْحِييُكْم{، واحلياة هنا اجلهاد في سبيل الله،  ِللَِّه َوِللرَّ
اء العدوان، واستجابة لنداء كل  وفيها اس���تجابة لنداء األرامل واليتامى جرَّ

مظلوم، وكل أسير في سجون االستخبارات األمريكية، أو احمللية.

ومن أهم املقاصد الشرعية إدخال الرعب في قلوب األعداء، كما أمر تعالى 
ُكْم{، وهذا الرعب يش���ترك فيه كل من  بقوله: }تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ
كان س���بباً في هذه احلرب الصليبية، فالشعوب الغربية تشارك حكوماتها 
في اتخاذ القرار السياسي، فهم الذين يصوتون، وهم الذين ينتخبون، وهم 
الذين يضعون الرئيس أو ينزعونه، كما فعل الشعب األسباني عندما ضغط 
على حكومته باالنس���حاب من العراق؛ بعد العمليات التي نفذها الشيخ أبو 

مصعب الزرقاوي -رحمه الله-.

فتحقي���ق الرعب واخل���وف كان واضحاً في هاتني العمليتني، س���واًء حلكام 
آل س���عود، أو الشعوب األوربية واألمريكية وحكوماتها، فقد أحيت األخيرة 
أحداث احلادي عشر من سبتمبر، واملتابع لألحداث التي توالت بعد عملية 
الطائ���رة يعلم متاماً مدى اخل���وف والرعب الذي وصلت له تلك الش���عوب 
وحكوماتها، فعلى س���بيل املثال فمجرد االشتباه بش���خص يُغلق املطار ملدة 
س���اعة كامل���ة ويفت���ش كل من في الص���االت، ثم يتضح أنه مجرد اش���تباه، 
ومرور قارورة عس���ل تغلق املط���ار أيضاً، وارتباك ش���ديد ألي حركة، ففي 
أحد الرحالت تأخر رجل في دورة املياه داخل الطائرة فأنزلوها اضطراراً، 

واحلوادث على شاكلتها كثير.

هذه التصرفات تزرع القلق واخلوف املستمر في قلوب تلك الشعوب، وعند 
تكرار مثل هذه العملية يزيد القلق واخلوف إلى أقصاه مما يجعل الشعوب 
تضغط على حكوماتها لتغيير سياس���اتها جتاه املس���لمني، وعندها يتحقق 

املقصود.

لقد بيَّن الش���يخ أس���امة بن الدن -حفظه الله- الشروط التي تزيل اخلوف 
والقل���ق املقص���ود بقوله: »أقس���م بالله العظيم الذي رفع الس���ماء بال عمد 
ل���ن حتلم أمري���كا وال من يعيش في أمري���كا باألمن ما لم نعش���ه واقعاً في 
فلس���طني، وما لم تخ���رج جميع اجليوش الكافرة م���ن أرض محمد -صلى 

الله عليه وسلم-«.

ومن املقاصد الش���رعية حتقيق اإلغاظة، فقد قال س���بحانه: }َواَل يََطئُوَن 
اَر َواَل يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَياًْل ِإالَّ ُكِتَب لَُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ  َمْوِطًئ���ا يَِغيُظ الُْكفَّ

اللََّه اَل يُِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننيَ{.

أما عملية أبي اخلير فال تسأل عن مدى إغاظتها، وكذلك احلال في عملية 
عم���ر الفاروق، فق���د خرج أوباما على غي���ر عادته مكفه���راً عابس الوجه، 

مقطباً حاجبيه من شدة اإلغاظة -فلله احلمد واملنة-.

ومن املقاصد الش���رعية؛ ش���فاء ص���دور املؤمنني، وإدخال الس���رور عليهم 
بُْهُم اللَُّه ِبَأيِْديُكْم َويُْخِزِهْم  وإذهاب غيظهم، كما قال تعال���ى: }َقاِتلُوُهْم يَُعذِّ

َويَنُْصْرُكْم َعلَيِْهْم َويَْش���ِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي * َويُْذِهْب َغيَْظ ُقلُوِبِهْم َويَتُوُب 
اللَُّه َعلَى َمْن يََشاءُ َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم{، فكم أشفت هاتان العمليتان من قلب 
مؤمن ُملئ غيظاً على أعداء الله، فلقد نُقل لنا عن إخواننا داخل الس���جون 
أنه���م يقولون: )نحن ال نريد أن نخرج ولكن ك���رروا هذه العملية( يقصدون 
عملي���ة أب���ي اخلير -رحمه الل���ه-، فهذه الكلمات خرجت م���ن تلك القلوب 
التي ذهب غيظها، وُش���فيت صدورها، حتى أن ضباط السجن طلبوا منهم 
التوقيع على اس���تنكار العملية، فرفض اإلخوة، فقالوا لهم: س���وف ننقلكم 
إل���ى الزنازي���ن. رد اإلخوة عليه���م: )إننا لن نوق���ع وافعلوا م���ا تريدون...( 

فأسأل الله أن يزيدهم فرحاً وثباتاً.

.!!ÝǦȲøøøȉǠȥ ǧǠɆȲȶȝ ǠŒǕ ȯǠȪɅ ȷǕ ȟɀøøøȆɅ ǟǾȽ ǼȞǣ ȰȾȥ
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...... ȷǠǪøøøȆǤǵǿǕ Û ȷǠǪøøøȆȺɆǣǕ ..... ƾǤɅȀȩ

إن أمتن���ا املش���لولة ال توقظه���ا وال حتييه���ا إال الصدم���ات، ول���ذا فإن هذه 
الصدمة التي راح ضحيتها عش���رات األطفال والنس���اء والش���يوخ من أبناء 
اإلس���الم في قبائ���ل اإلميان واحلكم���ة؛ كفيل���ة أن ترينا قريباً أبينس���تان، 
أرحبس���تان، شبوهاس���تان، مأربستان،.... وبعده مينس���تان، علماً أن أمتنا 
اإلس���المية جمعاء وبس���بب صدماتكم املباركة صارت تتحرر من قيودكم ، 

وتسير نحو مجدها التالد متيقنة أنها قادرة على قيادتكم من جديد.

ȸøøøɅȀȭǠƫǟ Ƙøøøǹ ǃǟȿ ǃǟ ȀøøøȮƹȿ ȷȿȀøøøȮƹȿ

إن حناج���ر الصادق���ني ق���د بُحت وهي تقرر لعامة املس���لمني م���ا قرره لهم 
ِهْم َوتََراُحِمِهْم  رسولهم الكرمي صلى الله عليه وسلم »َمثَُل الُْمْؤِمِننَي ِفي تََوادِّ
َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَس���ِد، ِإَذا اْش���تََكى ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َس���اِئُر الَْجَس���ِد 

ى«. َهِر َوالُْحمَّ ِبالسَّ

فدم املس���لم األفغاني أو الفلسطيني أو العراقي أو غيرهم من املسلمني هو 
نفسه دم املسلم اليمني، وعرضهم هو عرضه، ومالهم هو ماله ......، غير 

أن نسبة االستجابة لذلك اليسير املبارك .

أما اآلن وقد أيقظتموهم فقد اس���تجاب اخللق طوعاً أو كرهاً ملا حل بهم، 
وملا ش���اهدوا من احلقد الدفني على أمة اإلسالم »َوَعَسى أَْن تَْكَرُهوا َشيًْئا 

َوُهَو َخيٌْر لَُكْم«.

ǒǠøøøɅȀǣɉǟȿ ƙȶȲøøøȆƫǟ ȰøøøǪȪɅ ɃǾøøøȱǟ ȸøøøȵ

ال ألفني منافقاً يعود اليوم ويقول أن اجملاهدين يقتلون املس���لمني واألبرياء 
»ترداداً ملا تقوله هذه الزمرة احلاكمة اجملرمة«.

وياليت ش���عري أين هي تلك األبواق املستأجرة بالدينار والدرهم وهي ترى 
أش���الء تلك الطفلة بل أش���الء أولئ���ك األطفال وهاتيك النس���اء والعجائز 
والش���يوخ، ملاذا سكتوا؟ سكتوا ألن الريال الذي أنطقهم باألمس، هو نفسه 
الريال الذي أسكتهم اليوم ، اال لعنة الله على الريال وعبيده ، ولعنت أمريكا 

في جزيرة اإلسالم .

إن معركة اليوم ياساس���ة أمريكا ليس���ت بينكم وبني مجاهدي القاعدة في 
جزي���رة العرب،ب���ل هي والله بينك���م وبني قبائل اإلمي���ان واحلكمة خاصة، 

وقبائل اجلزيرة عامة.

وإنكم قد وحدمتونا مع شعوبنا، وجعلتم مصيبتنا واحدة،وجعلتم علي عبد 
الله صالح العميل اخلفي أمريكياً ظاهراً بيناً مثلكم و« إن املصائب يجمعَن 

املُصابينا«.

وإنك���م اليوم قد هاجمتمونا في عقر دارنا؛ فانتظروا ما يس���وؤكم في عقر 
داركم، فلنأتينكم من بني أيديكم ومن خلفكم وعن أميانكم وعن شمائلكم ، 

ولنفجرن األرض من حتت أقدامكم ...

ȀøøøȎȵ ȷɀøøøȝȀȥȿ ǰøøøɆȲƪǟ ȯȿǻȿ ǻɀȞøøøȅ ȯǓ

نح���ن نعرف علي عب���د الله صالح جيداً، من هو، وم���ا قيمته وقدره ووزنه، 
ونع���رف م���ن يدعم���ه وميوله ليقتل ش���عبه »وعلى نفس���ها جن���ت براقش » 

واإلسرائيلي حسني مبارك يبارك العمليات.

 ǠøøøȵǠǣȿǕ

إن سلفك األحمق املطاع بوش لم مير عليه عام حتى وقع في الشرك الذي 
وقعت اليوم فيه، وإن الش���بح الفيتنامي قاب قوسني أو أدنى أن ينفجر بكم 
في أفغانس���تان، وخذلك الله إذ اس���تعجلته على عس���كرك و عمالئك في 
جزيرة اإلس���الم ، وأبش���رك بأنك بصنيعك األبله قد قطعت لنا ش���وطاً لم 

نكن لنبلغه ولو لبضع سنني .. منها :    

• أن قتالكم وقتال عمالئكم في جزيرة العرب »مورد ش���ريان حياتكم« خير 
لنا من الذهاب إلى أفغانس���تان والعراق للبحث عنكم هناك،وأنه قد ضاق 
احل���ال باألبطال فل���م يعد باس���تطاعتهم اخلروج من قبض���ة خدامكم في 
مطاراته ومنافذه، فأهديتمونا س���احة جديدة الستنزافكم، ال نحتاج معها 
جلواز سفر وال ملعرف وال لتجهيز وال و ال  .... وكمثال فإنني وخالل رحلتي 
إل���ى صنعاء قابلت من لم يوافقني عل���ى ماطرحته عليه، غير أن خطواتكم 

املباركة جعلتهم يبحثون عني ليضعوا أيديهم ملبني نداء احلق دون عناء.

ȀȕǠǺƫǟ ȸȵȁ Ž Ȁøøøȕǟɀǹ
ƆǠȞȺȎȱǟ ǥȀɅȀȽ ɀǣǕ :ǼǝǠȪȱǟ

ȳǠǪƪǟ  ȬȆȵ



• وإن سلفك بوش قتل بوجهه العربي أربعة منا في والية مأرب فصار بعدها 
جل شباب مأرب مع اجملاهدين.

واليوم إذ تقتل أنت وبوجهك األس���ود احلاقد أكثر من خمس���ني طفاًل وامرأًة 
وش���يخاً و عجوزاً فأبشرك أنه بإذن الله س���يصبح غداً كل أبناء أبني أطفاالً 
ونس���اًء وشيوخاً وعجائز فضاًل عن الشباب سيصبحون »وقد أصبح الغالب 

حتى اآلن« مجاهدين في سبيل الله و من طراز مجاهدي القاعدة.

• إن أمري���كا الصليبي���ة وم���ن ورائها أذنابه���ا األوروبية ف���ي إعالنها احلرب 
الصليبية على أمة اإلس���الم قد وحدت  اجلماعات املقاتلة حتت راية واحدة 
وأحيت ش���باب اإلس���الم في كل مكان: فهاهي جبهات كثي���رة رايتها واحدة، 

وعدوها واحد.

فأفغانس���تان جبهة،  وتس���ندها جبهة باكس���تان، وجبهة املغرب اإلس���المي 
وجبهة الصومال، وجبهة الشيش���ان، وجبهة العراق، وجبهة كش���مير، وجبهة 
جزيرة العرب، وجبهة فلسطني و بالد الشام، ولن يتمخض من هذه اجلبهات 

سوى جيل يقتلعكم اقتالعاً.

ǡȀøøøȢȱǟ ǠøøøȾɅǕ

وأخي���راً أيه���ا الغرب: عودوا لل���وراء قلياًل لت���روا أننا أمة ال تقه���ر، وهمة ال 
تخم���د، وزحف ال يتوقف، وجتمع بع���د فرقة، وأن قيودنا وأثقالنا تكس���رها 
أول���ى ضرباتكم، وأنن���ا أمة ال تنام على الضيم، وذل���ك علينا حرام، وإن مننا 
فس���رعان ما نس���تيقظ، وس���رعان ما نتقدم، وحني ما نتقدم ف���و الذي رفع 
الطب���اق لنحملن عليكم حمل���ًة ال طاقة لكم بها، وإن تاريخن���ا معكم ليدفعنا 
إليكم دفعا،ً ولنقاتلنكم على ديننا حتى يظهر الله دينه أو تنفرد دونه سوالفنا، 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
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ǧǟǒȿȀȪƫǟǧǠɆǩɀȎȱǟǧǠɆǝȀƫǟ

من هنا نبدأ وفي االقصى نلتقيالى أهلنا في اجلنوب - األمير أبو بصيربحث القول الصراح في حكم استهداف السياح

كت���اب كش���ف ش���بهات الدميوقراطيني وكس���ر طاغوت 
اليمن

غزوة الفرقان شن الغارة على وكر السفارةحقيقة احلكام - الشيخ عادل العباب

لق���اء الصحف���ي عبد االله ش���ائع مع الش���يخ أبو بصير 
ناصر الوحيشي

ربيش والقصاص العادلال صدقة وال جهاد - الشيخ عادل العباب

فزت ورب الكعبة 1إني لكم ناصح أمني- محمد الراشدمجلة صدى املالحم من العدد )7( - )11(

معركة مأربسقط القناع - الشيخ ابراهيم الربيشسلمان العودة خالل 20 عاماً-ابراهيم الربيش

أحفاد محمد بن مسلمةوميكرون وميكر الله - األمير أبو بصير

مصارع اخلونة 1ملاذا محمد بن نايف -الشيخ ابراهيم الربيش

نصر من الله وفتح قريب - أبو سفيان األزدي

:Abdel Sattar Hetieta

بالنس���بة لس���ؤالك عن أعداد اجمللة ، العدد الذي بني يديك هو آخر ما 
صدر عنا ،ونشكر لك اهتمامك مبتابعة اجمللة .

:ɄȵǠȾǪȱǟ ǬɆȢȱǟ ɀǣǕ

جزاك الله خيرا على تواصلك  معنا .
:Evan Kohlmann 

أرسل أسئلتك على بريد اجمللة .
:ɃȀȎƫǟ ǼɅȂɅ ɀǣǟ 

جزاك الله خيرا على تواصلك  معنا، ويس���ر الله لك طريق اجلهاد من 
حيث ال حتتسب.

: ǻǠȾƨǟ ǦȅǿǼȵ Ž ȴȲȝ ǢȱǠȕ

جزاك الله خيرا على نصائحك وان شاء الله نأخذها بعني االعتبار 
:Ǽȅɍǟ ǦȵǠȅǟ

جزاك الله خيرا على نصائحك وس���المك  وصل للمش���ايخ وبارك الله 
فيك .

Ʉȵɀȱǻ Ƙƪǟ ȳǕ ƇȀȵ ، صحفية بجريدة »األمة العربية« اجلزائر:
نش���كر لك اهتمام���ك بتطور ام���ور اجملاهدين  في جزي���رة العرب وان 
ش���اء الله تكون هناك تقارير تنزل تباعا ميكنك متابعتها ومتابعة مجلة 

صدى املالحم.
: tnqv

مت حتميل إصداراتك، وشكر الله لك جهودك .
ɄȆȱǼȹɉǟ ȸɅǼȱǟ ǡǠȾȉ

وصلتنا مشاركاتك، وجزاك الله خيرا
ȿǼɆȵ ǼƥǕ

وصلتنا رسالتك ونشكر لك تواصلك معنا.

ǒǟȀøøøȪȱǟ ǼøøøɅȀǣ < 

øȽ ČďĎċ ȳǠȝ ȴǵɎƫǟ ǦøøøȆȅǘȵ  ǧǟǿǟǼȍǟ
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5zCtz/l0Setal5KLmxbObopYVizzIixhcBQ2WFt0lDvCnVdt6g

626br0QxBkiDmKRsXIzY0ZDnDsAd79TmyKUb9XgQvREM8YdNZP

WLQ359JVAcqFX4EzzIkACmC2BNir0a+wjyxqCa8ET63qfHsZut

vMo7iuhKD5FPQ2rBffUyTmWyh7ixhHjZ/YHkFXaHo0Gvq6WsTc

9ejmY2jKMim3SPJqRRd5RoU+x8D7sHXhuKbaLAVboHITtGrj3G

4I+K9WIereyKgzHRDv9zWYI7P0rCSUBJpCL0+ali8pyhfKz4Y2

jhJ89nES6olgC+7pVlTwf94iCKQAi/dIR270v4z+/utNMVqPMH

8wJTKDNAKkYMHgoaTgppOlshTWhQL+1fNZv8yFdfSnJ5uXAMA4

4CB8f8sRoAvgKGxQfzB70DBOLpFYIgPpuXv34rB9d+0pk625Sl

Du9neWYf+DRIqUmQPdBKh1OUwiOKAEfcIPOxdvtGZDNyDL66KZ
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