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 :تقدم التحايا مؤسسة

 

 

 :لقاء تفريغ
 

 

 محمد سعيد محفوظ معالشيخ أبو قتادة الفلسطيني 
 

 على قناة أبوظبي 
 1005 -أبريل  - 51: بتاريخ

 

 

 :تم نشر هذا التفريغ في

 م1053 يونيو - 5341 شعبان
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 أبو الشيخ أو عمر، أبو عمر السوداء؛ الربيطانية القائمة صدر يف جبدارة موقعه حيتل أخر اسم   :محفوظ سعيد محمد

 يف سالحه شاهرا   1891 عام منها انطلق مث باألردن وعاش بفلسطني ُوِلد  . األصولّية التنظيمات أوساط يف يُعرف كما قتادة
 .آخر رأي   األمنّية لألجهزة ولكن الكلمة هو سالحهُ  أن يقول هو. اإلسالم بأعداء ُيسميهم من وجه

 

 يقوِّض ما داخله يف يوِجد بأن لنفسه يسمح أن األنظمة من نظام ألي ميكن ال: الشيخ أبو قتادة الفلسطيني
 كانت سواء مبصاحلها؛ بالضرر يقوم داخلها يف عمل ألي تسمح األيام من يوم يف بريطانيا بأن الظن اخلطأ ومن... دعائمه

 اهليمنة أمام التغريب، أمام الوقوف يف صوتا   األعلى النشاط هو اإلسالمي النشاط األخرية الفرتة ويف. اخلارجية أو الداخلية
 الغرب، يف الدميقراطية له يُقال ملا «أخرية» حالة استغل الظروف آخر يف التيار فهذا العوملة؛ تيار أمام مجلة ، والغربية األمريكية

 ما «بقايا» ُمستغلني الغرب يف املسلمون هبا يقوم اليت األعمال هذه ملعاجلة هو إمنا القانون هذا فصدور. هنا نفسهُ  أوجد
 وإصداره القانون هلذا فرضهم يف فهم وشعوهبم، بالدهم ملصاحل العمل أجل من الدميقراطية من الغرب يف له ُيسمح أن ميكن

 احلقيقة يف وهي الواقع هو هذا. بالدنا يف أفكارهم وترويج بالدنا على سلطاهنم لتقويض يعمل أن يريد من مالحقة يريدون
 أن طبيعي؛ ِفطري ُسنين تصرف هو القانون، هذا مثل هبا ُُياب ه اليت الضّجة هذه أستغرب وأنا الغريب بالشيء ليست
 .  مصاحلها حتمي ما القوانني من تفرض دولة أي... الدولة

 

 كما األصولّية أو اإلسالمّية احلركات أن يعين القانون هذا صدور أن تعتقد هل قتادة، أبو الشيخ :محفوظ سعيد محمد
 الربيطانية؟ احلكومة على خطرا   ُتشكِّلُ  أصبحت البعض يلقبها

 

 ما وبكل سيء، ثقل من فيه ما بكل الواقع على خطرا   ُيشِكلُ  احلقيقة يف اإلسالم هو: الشيخ أبو قتادة الفلسطيني
 يقوضوا أن األيام من يوما   حُيل م الذين ضد فعل ردة هو شك بال فالقانون. علينا غربية وهيمنة استعمارية أبعاد من حيمل

 .املسلمني بالد على الغربية اهليمنة سلطان

 

 هنا؟ اإلسالمّية اجلماعات على احلرب أعلنت الربيطانية احلكومة أن تعتقد :محفوظ سعيد محمد
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 يكون أن ينبغي وال ي شغل نا أن ينبغي ال لنا بالنسبة هذا القانون أن صراحة بكل لك أقول: الفلسطينيالشيخ أبو قتادة 
 حلظات، بعد ستمر صيف   سحابة النهاية يف هنا وحنن حكومتهم، احلكومة وهذه دولتهم الدولة هذه معُه، صراع أي   لنا

 .ق ُصر ت أم طال ت

 

 تعرتف؟:  - مقاطعا   - محفوظ سعيد محمد

 

 !شك ال: الشيخ أبو قتادة الفلسطيني

 

 حتوُّل وراء وحدها تقف ال الدويل اجملتمع ضغوط أن تقول كتبت بريطانيا يف هنا األقالم بعض: محفوظ سعيد محمد
 الالجئني فضائح إهناء يف الربيطاين الشعب رغبة أيضا   وإمنا املعارضة التنظيمات ضد الربيطانية السياسية املؤسسة موقف

 تعليقك؟ هو ما باستمرار، الشعبية الصحف تنشرها اليت واملعارضني

 

 مؤسسات أو الضغط مؤسسات بني ما املتبادلة العالقة يعرف الغرب يف يعيش الذي أظن: الشيخ أبو قتادة الفلسطيني
 وكذا حنو ُه، العام الرأي حُترِّك شيئا   تريد إذا الدولة يعين الدولة؛ وبني نفسه النظام وبني بريطانيا داخل يف العام الرأي صياغة
 وجود عن حتدثت صحافة هناك أن أعتقد يعين والقلب؛ كالشرايني عالقة يف باجتاه الدولة حُترِّك عام رأي مؤسسات هناك
 اليت هي الدولة أم املدنية املؤسسات حقيقة   هي هل صنعه؟ الذي من لكن هذا، وصحيح للدولة ما إزعاجا   يسببوا ناس

 املهمة القضية هي ليست ألهنا بتحليلها، مشغوال   لست أنا قضية هذه الصحافة؟ داخل يف العام الرأي إلُياد الدبابري أثارت
 .لديّ 

 

 واملعارضني الالجئني صورة أيضا   شوهتم وإمنا اإلسالم صورة فقط تشوهوا مل أنكم يقول من هناك: محفوظ سعيد محمد
 ...بريطانيا يف هنا السياسيني
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 اإلسالم أحكام من التعري من ب  ل غ   مهما يستطيع أحدا   أن أظن ما اإلسالم صورة: الشيخ أبو قتادة الفلسطيني
 الوالء عن ختلينا لو وُُميزاتِه، وخصوصياتهِ  وتكاليفهِ  إسالمنا كل عن ختلينا لو يعين الغريب، اإلنسان داخل يف يزينها أن يستطيع

 فهذا زرقاء، وعيون   بيضاء بشرة   أصحاب لنصبح جلودنا حتت بإبر ُنضر ب أن إىل وصلنا قد أنه أظن ما اجلهاد وعن والرباء
 أننا فأظن الالجئني مسعة س ّوءنا أننا قضية أما. املسلم جتاه الغريب اإلنسان يعيشه الذي التارخيي اإلرث يعرف ال من كالم
 غري من الالجئني كبعض الالجئني مسعة ُنس ّوء مل الدول، بعض كالجئني الطرقات يف كاملتسولني الالجئني مسعة ُنس ّوء مل حنن

 يهتم ال الغريب اإلنسان اإلجتماعي، الضمان مؤسسات من األموال سرقة أجل من الكثرية األمساء يُزورون الذين املسلمني
 العمل أن اعت رب   إذا إال الالجئني مسعة ُنسئ مل فنحن اآلخرون ميارسها إمنا املسلمون ميارسها ال وهذه األرقام هذه إال كثريا  

 عن ليبحثوا يأتوا مل ناس فوجدوا اخلبز لقمة عن ليبحث جاء الذي الالجئ الضعيف املخذول لإلنسان إساءة هو السياسي
 .البالد هذه داخل من املعارضة وميارسوا الدعوة وميارسوا الكلمة ليمارسوا بل اخلبز لقمة

 

 املقربني املعاونني أحد بوصفك وحماكمتك بتسليمك بريطانيا األردن يُطالب قتادة، أبو شيخ: محفوظ سعيد محمد
 حني األردنية السلطات كشفتها القاعدة تنظيم باسم عرفت أصوليا   ع شر   مخسة   من شبكة يف ولتورطك   الدن بن ألسامة

 ...1888 عام ديسمرب يف مسلحة لعمليات حتّضر كانت

 

 ...وأحداثها بواقعها القصة امس ع : -مقاطعا  -يالشيخ أبو قتادة الفلسطين

 

 ...أستمع أنا: محفوظ سعيد محمد

 

 لضرب الدن بن وأسامة بالقاعدة عالقة هلم شباب على قبضت أهنا األردن زعمت: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين
 اإلعالم وسائل وتناقلت الشبكة هذه لوجود انتبه العامل وبالفعل أعلنوا ملا اليهودي، العدو ضد ولعمليات أمريكية مصاحل
 ق بض يف موسم   ككل تنظيم هو إمنا للقاعدة، ذكر يف وال الدن الِبن ذكر يف ال وإذا للمحكمة األمساء ن  ز ل ت ملا فجأة ذلك،

 خاصا   حكما   األفراد بعض وُحِكم   تنظيم، وجود عدم على تنتهي احملكمة وإذا احملكمة، انتهت أن بعد. األردن يف التنظيمات
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 وُحكمتُ  الوقت، ذلك يف اّدعوا ملا يوجد ال أكاذيب أهنا تُبنّي  بدعواي ال واقعها حبسب القضية فهي. األسلحة كحيازة
 .ُحكموا الذين هؤالء من واحد   كأيِّ 

 

 باملؤب د؟ عليك وُحِكم  : محفوظ سعيد محمد

 

 حىت إسالميا   يصح ال امسه الذي املزعوم التنظيم يف املؤب د احلكم وأما سنة، 11 ُحِكمتُ : يالشيخ أبو قتادة الفلسطين
 هبذا تنظيمه املرء ُيسمي أن لعاقل إسالميا   تليق أن ميكن كيف «التحدي» أدري ما[ والتحدي اإلصالح] تنظيم وهو

 .االسم

 

 األردن موقف يدعم سوف اإلرهاب ملكافحة اجلديد الربيطاين القانون أن تعتقد هل طيب،: محفوظ سعيد محمد
 هلا؟ بالفعل بريطانيا وتسلمك

 

 تطلب مل األردن أن أعلنوا هم السبب القضايا، هذه مبثل للقانون عالقة ال ذلك، أستبعد: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين
( العدالة من اهلاربني) قوسني بني بتسليم وبريطانيا األردن بني ومعاهدة اتفاق مثة يوجد ال ألنه ثانيا   بريطانيا، من رمسيا  

 .املزعومة

 

 مع بالتعاون محلة يف املاضي فرباير منتصف يف اإلرهاب مكافحة شرطة لندن يف منزلك دامهت: محفوظ سعيد محمد
 القانون؟ هذا وصدور االعتقال هذا عالقة ما ؛[أودين] بأسم الوقت ذلك يف ُعرفت الربيطانية املخابرات

 

 اإلرهاب مكافحة قانون على بناء   مت واالعتقال القانون صدور قبل مت االعتقال هو ال،: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين

 القبض مت وقد يب يتصل من هناك أن أيام 4 ملدة التحقيقات حبسب ويقولوا اجلديد، بالقانون له عالقة وال 1898 سنة
 هاتفي رقم وجدوا شرعية، أحكاما   تسأل اليت البيوت أغلب يف موجود الذي هاتفي رقم وجدوا وأهنم معينة حماوالت يف عليه
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 آخر هناية يف القنبلة ستكون عبث، جمرد هو لك سيقولونه ما كل: "قال احملامي، يل قال ما حسب أنظر وكنت حوزته يف
 الدول بعض تقول هكذا مسؤولون، قال هكذا ،"مزعج رجل" أنك األخرية الكلمة كانت وبالفعل." الرابع اليوم يف جلسة
 ."مزعج رجال   أنت" لنا األمنية الدول بعض وأجهزة

 

 فقط؟؟: محفوظ سعيد محمد

 

 .قالوا هكذا: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين

 

 بالفعل؟ لألنظمة مزعج أنك تعتقد هل: محفوظ سعيد محمد

 

 أبطاال   منا تصنع خصومنا قبل من التصرفات من كثريا   أن ُمِقر أنا نفسي، أعرف أنا ال،: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين
 أن أفعله أن ميكن ما أقصى الكلمة، سوى أملك ال طانيايبر  يف هنا رجل أنا يعين أنفسنا، يف حننُ  ُما أكرب معنا وتتعامل

 من معطلني الناس يكون وملا مطر يكون ملا الربكة أيام هذا ،012 يصل ُمكن حد أقصى أمام فأخطب املسجد إىل أذهب

 .هكذا حجمي لبقي هكذا بقيت فلو شخص 012 يعين دوامهم،

 

 ...خطأ عنك اإلعالم يف يُنش ر ما كل ألصبح شيخ يا الكالم هذا صدق لو: محفوظ سعيد محمد

 

 .شك بال: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين

 

 شك؟ بال: محفوظ سعيد محمد
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 .نعم: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين

 

 هذا صدور بعد بريطانيا يف هنا السياسية الدينية احلركات نشاط مصري هو ما قتادة، أبو شيخ: محفوظ سعيد محمد
 القانون؟

 

 لنستغل حلظة يف جئنا حنن بريطانيا، لشعب واألرض لربيطانيا واحلكومة لربيطانيا البلد: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين
 بشرة له ليس من كل سريحل... الدينية احلركات فقط ليس الناس، وسريحل ألهلهِ  الغرب هذا أن النهاية وسنذهب، الظرف
 .زرقاء وعيون بيضاء

 

 أظافر يُ ق لِّم الذي القانون هذا صدور رغم الربيطانية احلكومة مع متسامح أنت الدرجة هذه إىل: محفوظ سعيد محمد
 هنا؟ اإلسالمّية احلركات

 

 هذا مثل تظن هل يتوقف، لن العمل لك أقول يعين للعاملني، شيء يتغري لن شوف؛: يالشيخ أبو قتادة الفلسطين
 الفندق يف رأيت ما مبقدار السجن نصييب ويكون أتكلم ألن يل تسمح أن دوليت إىل حباجة فقط أنا أتكلم؟ أن مينعين القانون

 سيفعلون؟ ماذا هم حد أقصى يعين خرجت، ما هنا تكلفين ما مثل بالدي يف تكلفين الكلمة كانت لو أنا أيام، 4 ملدة
 .منه الرعب عندهم يصبح ال حىت يدخلوه أن املسلمني من كثري أمتىن وأنا... السجن


