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  تفريغ لقاء اجلزيرة مع 

  الشيخ مصطفى أبو اليزيد

  )تقبله اهللا(

  فرغها جمهول

  :زيدان أمحد

  .اجلزيرة قناة يف اليوم لقاء برنامج يف بكم أهالً اليزيد، أبو مصطفى أفغانستان يف القاعدة لتنظيم العام القائد فيه نستضيف الذي اليوم لقاء برنامج يف بكم أهالً الكرام مشاهدي

  :اليزيد أبو مصطفى دالقائ

  .بكم أهالً

  :زيدان أمحد

  أفغانستان؟ يف احلرب يف القاعدة تنظيم مشاركة حجم ماهو جتري؟ أين أفغانستان؟ يف لألوضاع توقعاتكم هي ما: األول سؤايل

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 وانكسار ذلَّة من اآلن إليه صاروا وما وطغيان، وجتبر تكبر من األمريكان عليه كان مبا رنةوباملقا وأكثر، سنوات سبع أو سنوات، ست مرور وبعد فإنه العاملني، رب هللا احلمد

 يف ميةاإلسال لإلمارة ومتكني وانتصارات فتوحات اهللا بإذن السنة هذه تكون أن وتوقعنا تاماً، تغرياً تغري قد األمر فإن واملايل؛ االقتصادي أو العسكري اال يف سواء متتالية وهزائم

 هذه وباكستان؛ أفغانستان يف يريدها اليت اجلديدة اإلستراتيجية عن أوباما اجلديد األبيض البيت جمرم قاله وما اهللا، بإذن لألمريكان متتالية وخسائر وهزمية واندحار أفغانستان،

 قوله يف وجل عز اهللا ذكرهم الذين املؤمنني كلمة قالوا أفغانستان يف األمريكية القوات زيادة ،األجنبية القوات زيادة مسعوا ملا الصادقني املؤمنني بقول ااهدون قابلها اإلستراجتية

 وهم املؤمنني قول القول، هذا قالوا قد فهم ،)١٧٣:مرانع آل (﴾الْوِكيلُ وِنعم اللَّه حسبنا وقَالُوا ِإميانا فَزادهم فَاخشوهم لَكُم جمعوا قَد الناس ِإنَّ الناس لَهم قَالَ الَِّذين﴿: تعاىل

  .تعاىل اهللا بإذن املبني والفتح النصر حىت اجلهاد مواصلة على ومصرون وقوية عالية ومهمهم عالية معنويام اهللا بفضل ـ أفغانستان يف ااهدون ـ

 اجلبهات أكثر يف فإخواننا العسكرية، العمليات جمال يف ااالت، كل يف اإلسالمية اإلمارة جماهدي خوانناإ نشارك حنن هللا فاحلمد أفغانستان، يف العمل يف مشاركاتنا حجم عن أما

 حيث ان؛أفغانست يف ااهدين معنويات على كبري معنوي إجيايب تأثري له كان وهذا اإلسالمية، اإلمارة جماهدي من إخوام مع جنب إىل جنباً يقاتلون وهم األفغانية املدن وأكثر

 ومازال أيضاً، جماهدين منها يأيت الكافرة العامل دول حىت العامل، دول مجيع من جماهدين إخوة تضم القاعدة أن تعرفون فكما كلها، اإلسالمية األمة جهاد اجلهاد هذا أن شعروا

 واحلمد سعيهم، اهللا خيب ولكن الباب، هذا وسد وقف األعداء حماوالت كل من بالرغم القاعدة؛ تنظيم إىل وينضموا تعاىل اهللا بفضل وعلينا اجلهاد ساحات على يتدفق الشباب

 اإلمارة جماهدي فيها وندرب خمتلفة مناطق يف مفتوحة كثرية معسكرات عندنا فنحن العسكرية، التدريبات يف مشاركة يف أيضاً،. العسكرية العمليات يف مشاركة فهذه هللا،

 اهللا بفضل وهم فكرياً، عقائدياً إميانياً إعداداً نعدهم وأيضاً القتال وأساليب األسلحة خمتلف على ندرم هللا واحلمد البلدان، من يأتون الذين جريناملها ااهدين وأيضاً اإلسالمية،

 ففكر اإلسالم؛ فكر احلقيقة يف وهي القاعدة، فكر داءاألع يسميها اليت والرباء الوالء عقيدة وأيضاً واجلهاد، التوحيد عقيدة حيملون وكانوا املعسكرات هذه من منهم الكثري خترج

 يسوؤهم؛ مبا فنبشرهم األمريكان؛ يسوء ما وهذا العقيدة، هذه حيملون الذين الكثري فتخرج واملسلمني، اإلسالم عقائد هي هذه والرباء، والوالء واجلهاد التوحيد يشمل اإلسالم

  .فقط القاعدة فكر وليس اإلسالم فكر ـ قلنا كما ـ هو الذي الفكر، هذا على مقبل األمة شباب ومجيع تعاىل، اهللا بفضل ينتشر القاعدة فكر فإن

 يف وأيضاً وغريها، واملسموعة املرئية واألفالم اإلصدارات ونشر اإلعالم، يف السحاب مؤسسة به تقوم الذي الكبري الدور تعرفون وكما اإلعالمي، اال يف املشاركة هناك وأيضاً

 حجم هللا فاحلمد مرحلة، كل يف العملية واخلطوات املستجدات كل يف ونتشاور باستمرار معهم جنلس فنحن اإلسالمية، اإلمارة قادة الطالبان، قادة يف إخواننا مع ملشورةا جمال

  .القريب يف أثرها سنرى اهللا شاء وإن اهللا بإذن عظيمة والنتائج كبري املشاركة

  :زيدان أمحد
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 مع تتحاور أن تريد كثرية ودول األمريكية املتحدة الواليات وأن متشددون، وهناك معتدلون هناك طالبان، حركة يف صفني هناك أن يتحدث البعض زيد،الي أبو مصطفى سيد

  األمريكية؟ الدعوات هذه إىل تنظرون كيف وثانياً أوالً، طالبان؟ حركة يف فعالً التقسيم هذا ترون هل القاعدة، تنظيم يف أنتم املتشددين، هلزمية املعتدلني

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 هم بل يقولون، كما ومتشددين معتدلني هناك ليس طالبان، من ااهدين إخواننا ونعرف عرفنا كما هناك وليس حذوها، حيذو ومن األمريكية اإلدارة أذهان يف أوهام كلها هذه

 الذين: باملعتدلني يقصدون هل املتشددين؟ هم ومن املعتدلني هم من هم لنا وليقولوا عندهم، موجود التقسيم هذا ليسو وجل، عز اهللا سبيل يف وجماهدين علم طالب إخوة كلهم

 رد وقد وأكاذيب أوهام قلنا كما فهذا ،!! ؤالء؟ األفغاين الشعب من يرضى ومن! املعتدلون؟ هم هؤالء هل هلم؟ عميل رئيس فيها ويكون أفغانستان أمريكا حتتل بأن يرضون

 هذه عن يقال ما وأن هم، إال القرار حق ألحد ليس أنه بينوا ـ أيضاً برادر واملال اهللا حفظه عمر حممد املال املؤمنني أمري رأسهم وعلى ـ وبينوا، اإلسالمية اإلمارة قادة عليها

  .احلقيقة من شيء هلا وليس وأوهام كذب هو املفاوضات

 هلم ويكون الصور، من صورة بأي يبقوا أن يريدون األمريكان ألن املرحلة؛ هذه يف للتفاوض جمال هناك ليس أنه أصالً نرى حنن يعين،! ات؟املفاوض تكون شيء أي على نسأل مث

 اليت أخرى مرة اإلسالمية اإلمارة تقام وأيضاً أفغانستان، من ـ األمريكان ـ خيرجوا أن إال مفاوضات هناك ليس أنه نرى أيضاً وحنن طالبان وبالعكس هلم، وخاضعة عميلة حكومة

 ﴾ِملَّتهم تتِبع حتٰى النصارٰى ولَا الْيهود عنك ترضٰى ولَن﴿: وجل عز اهللا قول جيداً نعلم وحنن للتفاوض، جمال هناك ليس فأصالً وسلم، عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا بكتاب حتكم

  .القضية هذه يف للتفاوض جمال هناك ليس فإذن، ؛)٢١٧:البقرة (﴾استطَاعوا ِإِن ِديِنكُم عن يردوكُم حتٰى يقَاِتلُونكُم يزالُونَ اولَ﴿: أيضاً وقوله ،)١٢٠:البقرة(

  :زيدان أمحد

  املاضية؟ السنوات خالل أفغانستان داخل يف عدةالقا ا قامت ضخمة عمليات لنا تسمي أن ميكن هل: ألسأل أفغانستان، يف القتال يف مشاركتكم إىل نعود أن نريد

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 القاعدة من بترتيب وجل عز اهللا بفضل هذه فكانت خوست، مطار يف األمريكية القيادة مقر على وكانت لإلعالم، وخرجت املاضية، السنة خوست يف كانت اليت العملية

 ويف كابل، ويف خوست، يف أيضاً متت اليت االستشهادية العمليات من كثري يعين، وحنن فيها، شاركنا اليت البارزة العمليات من كانت فهذه فيها، الطالبان من إخواننا أيضاً ومبشاركة

 اإلسالمية اإلمارة يف امليدانيني القادة حتتو اإلسالمية اإلمارة إمرة حتت أننا هو أفغانستان داخل يف اجلهاد يف مشاركتنا يف واألصل فيها، وشاركوا إخواننا رتبها املناطق؛ من غريها

  .مت ما فهذا وآراء، أفكار من عندنا ما ونعطيهم ونشاركهم الداخل، يف

  :زيدان أمحد

  أفغانستان يف القاعدة ومقاتلي أعضاء عدد تقدر كم

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 للجماعة، العام باملعىن ولكن أيضاً، اجلماعة يف وهم القاعدة، حتت يعملون من وهناك بيعة، ويف للقاعدة ماًتا انضماماً منضمني هم من هناك العدد، هذا حنصي أن نستطيع ما يعين،

 معنا يضاًأ جياهدون وهم كجماعات لنا انضموا كثرية، بالد من تركيا، من باكستان، من جماهدة، مجاعات عندنا وأيضاً وهؤالء، فهؤالء الكاملة، والبيعة الكامل االنضمام مبعىن ليس

  .أفغانستان يف

  :زيدان أمحد

  عالقة؟ هناك هل اإلمارة؟، راية حتت تنضوي ال اليت األحزاب من غريه أو ،)حكمتيار (اإلسالمي احلزب مع لعالقتكم بالنسبة اآلن،

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 هلم وقلنا اإلسالمية، اإلمارة حتت يكونوا وأن واحدة، جبهة يف والعمل اجلهود توحيد من البد هبأن ننصحهم دائماً وحنن, معهم وجنلس إلينا ويأتوا اإلسالمي احلزب مع عالقة هناك

 وهم مية،اإلسال اإلمارة حتت وتكونوا مثلنا تفعلوا أن عليكم وجيب أفغانستان، يف اجلهاد يف أمرينا هو أفغانستان، يف املؤمنني أمري أن ونعترب اإلسالمية، اإلمارة حتت مازلنا حنن: مراراً
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 طيبة وبينهم بيننا فيما عالقة يف ولكن نكون، أن مانع ال مث عليها، نتفق اليت األمور وبعض الشروط بعض بيننا فيما يكون أن أوالً نريد ولكن ذلك، من مانع عندنا ما حنن: يقولون

  .ا بأس ال

  :زيدان أمحد

 باكستان؟ طالبان حركة مع عالقتكم كيف: أنتم الباكستاين، اجليش ضد عمليات تبدأ رمبا بأا أيضاً، رستانوزي طالبان ديدات وزيرستان، يف الوضع سوات، يف اآلن الوضع

  غريها؟ أو سوات يف طالبان قبل من عليها الرد أو ـ، الباكستاين اجليش عمليات ـ العمليات هذه إىل تنظرون كيف: وثانياً أوالً،

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 القبائل، مناطق يف املسلمني وعوام هم وقلوم، بيوم لنا فتحوا هم أفغانستان، من خرجنا عندما وحنن ووثيقة، طيبة عالقة هللا فاحلمد باكستان، طالبان بإخواننا تنالعالق بالنسبة

 ونصرونا آوونا األنصار، هم وكانوا املهاجرين حنن فكنا وسلم، هعلي اهللا صلى النيب وقت يف واألنصار املهاجرين عليه كان ما اإلسالم تاريخ إىل وأعادوا خري، كل اهللا جزاهم

 وقفنا أيضاً وحنن عنا، ودافعوا قوة بكل وقفوا وهم عليهم فاعتدوا معنا، ووقوفهم لنا نصرم بسبب عليهم واعتدت الغامشة، الباكستانية القوات علينا اعتدت عندما عنا ودافعوا

 املناقشات وبينهم بيننا كان الفترات هذه خالل ويف املناطق، هذه يف هلم األمن تضمن اليت املعاهدات معهم وعمل الباكستاين اجليش رجع طويلة حروب بعد هللا، واحلمد معهم،

 واجلهاد التوحيد عقيدة من يهف ونفكر به نعتقد ما نفس على اآلن فهم تعاىل، اهللا بفضل واحد ومنهج واحد فكر على وهم حنن وأصبحنا واألفكار، األفهام وتالقحت واملشاورات،

 وعوام بل ـ باكستان طالبان ـ الطالبان عليه ما كان فهذا لصاحلنا، وليس اجلهاد ولصاحل اإلسالم لصاحل طبعاً املناطق، هذه يف كسبناه مكسب أكرب هو فهذا والرباء، والوالء

ـُِتح ملا حنن ذلك بعد القبائل، يف املسلمني  وإخراجهم األمريكيني جهاد هو األول مقصدنا ألن ـ فدخلنا أفغانستان إىل الدخول واستطعنا وحررت، ستان،أفغان يف كثرية أماكن لنا ف

 على نحن ـ طالبان قادة ـ ااهدين هؤالء وقادة وحنن خرياً، اهللا جزاهم عنهم، والدفاع وإيوائهم نصرم على هؤالء ومازال القبائل مناطق يف بعضنا وبقي فدخلنا أفغانستان، من

 قد هللا واحلمد واالحتاد الوحدة على بشدة حرضناهم أن معهم والنقاشات اللقاءات هذه مثرة وكان إليهم، نذهب وحنن لنا، يأتوا هم باستمرار، م ونلتقي م، ومتينة وثيقة عالقة

 اهلجوم ينوي األوقات، هذه يف أنه نسمع الذي الغاشم الباكستاين للجيش والتصدي الدفاع يف قوي أثر له سيكون الذي ااهدين، احتاد شورى وصار الوحدة هذه متت فعالً، متت

 ضد بالقتال أخرى منطقة يف ويقومون منطقة يف يهدئون السابق يف فكانوا قبل، من ااهدين عليه ماكان أقوى يف مدحوراً، مهزوماً سيخرج اهللا شاء فإن وزيرستان، مناطق على

 سيندحرون، اهللا شاء فإن املناطق، كل يف يكون سلم، هناك كان أو املناطق، كل يف باجلهاد يقوموا باجلهاد قاموا إذا واحدة يداً متحدون أم أعلنوا اهدونا اآلن ولكن ااهدين،

 سوات يف هناك ااهدين ضد القتال مارس وقد جوخير الباكستاين اجليش يندحر أن نتوقع وحنن سوات، عن يدافعون ثابتون صامدون هناك ااهدون اإلخوة سوات، يف وأيضاً

 ما وفعلوا تقدموا ذلك فبعد زرداري، الكبري اللص هلذا الكبرية والرشوة األموال األمريكان أعطاه أن بعد القوة ذه يدخل اآلن هو فلماذا فشل، ذلك ومع وسنوات، سنوات

  .اهللا بإذن باكستان كل يف ايتهم هذه وتكون مهزومني، ويرجعوا يندحروا أن نتوقع اهللا شاء فإن فعلوا،

  :زيدان أمحد

 طوارئ خطة عندهم أن أوباما قال كما أو األمريكيون، عليه سيستويل الباكستاين النووي السالح يعين باكستان اارت وإذا االيار، إىل باكستان تدفعون بأنكم يعتقد البعض

  باكستان؟ على خطرية نتائج إىل تؤدي رمبا وزيرستان يف أو سوات يف الباكستاين اجليش ضد العمليات ذهه أن ترون أال. النووي السالح على لالستيالء

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 وكان أنفسهم، عن لدفاعا وضع يف كانوا فهم وغريها، ومهمند وباجور، سوات، األخرى، القبائل مث وزيرستان يف باالعتداءات بدأ ، باالعتداءات بدأ الذي هو الباكستاين اجليش

 عليهم اعتدى ملا ولكن أفغانستان، من احملتلني إخراج ـ القبائل يف هدفهم ـ هنا هدفهم وكان الباكستاين، اجليش مع بالقتال بدءوا ما وهم هذا، إىل اضطرهم الذي هو اجليش

 علينا املستمرة باعتداءام ولكن الباكستانية، واحلكومة الباكستاين اجليش األول من صدنامق كان ما وهم فنحن االعتداء، وهذا العدوان هذا بصد هم بدؤوا الباكستاين؛ اجليش

 املسجد يف فعلوه وما لألمريكان، وتسليمهم العرب ااهدين من الكثري أسِر من فعلوه وما ااهدين وحبق الباكستاين الشعب حق يف شنيعة جرائم من فعلوه ما وأيضاً وعليهم،

 هو الباكستاين، واجليش احلكومة ا قامت عظيمة جرائم من وغريها اجلرائم هذه كل املسلمني، بالد لتحكم اإلجنليز بشريعة واإلتيان اإلسالمية، الشريعة تنحية يف فعلوه ماو األمحر،

  .اهللا بإذن األمريكان ضد ويستخدموا سلمون،امل عليها ويستويل األمريكان، أيدي يف النووية األسلحة تقع لن اهللا شاء فإن القتال، هذا إىل أدى الذي

  :زيدان أمحد

 ذلك؛ يف السبب هو وما أوالً؟ التحليل هذا على توافق هل التنظيم، ضعف على مؤشر وهذا اخلارج، يف تراجعت العامل، يف تراجعت الكبرية القاعدة عمليات بأن عام شعور هناك

  توافق؟ كنت إذا
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  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 أن فمسألة اهللا، بفضل اإلسالمية البلدان من كثري يف كثرية هلا فروع وفتح قوا، ومدى للقاعدة الكبري الواسع االنتشار ويسمع يرى اجلميع هللا فاحلمد القاعدة، لضعف سبةبالن

 والكل اهللا، أعداء يف الشديدة النكاية من نفعلها كنا اليت الكبرية ياتالعمل مقاصد فيها ويتحقق بلدان عدة يف مفتوحة جبهات عندنا اآلن: أوالً فألنه تراجعت؛ الكربى العمليات

  .املفتوحة اجلبهات هذه يف الكبرية العمليات مقاصد من الكثري حتقق فقد املناطق، من غريها ويف أفغانستان ويف العراق يف عظيمة نكاية من لألمريكان حدث ما ورأى شاهد

 ذلك يعرف والعدو العمليات، هذه متت ما ما، لظروف ولكن النهاية، مرحلة إىل وصلت وحىت العمليات بعض أعددنا قد وكنا الكبرية، اتالعملي هذه نترك ولن مل حنن أيضاً،

 هذه مبثل بالقيام القاعدة فروع مجيع لبونطا طالبنا حنن وأيضاً اهللا، بإذن الكافرين ويغيظ املسلمني يفرح مبا ا القيام ونواصل العمليات هلذه اإلعداد سنواصل قلنا كما وحنن جيداً،

  .الكبرية العمليات

  :زيدان أمحد

  املقبلة؟ املرحلة يف التنظيم إستراجتية ماهي

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 يف العمل يف باالستمرار ذلك ويتحقق ن،األمريكا ـ األكرب الطاغوت ـ األفعى رأس ـ الرأس ضرب وهي السابقة؛ املرحلة يف هي كما املقبلة، املرحلة يف التنظيم إستراتيجية

 األمريكي العدو تسترتف اليت العسكرية العمليات ومضاعفة زيادة وأيضاً،. واملسلمني اإلسالم مصاحل حيقق ومبا مع، يتناسب مبا جديدة جبهات فتح وأيضاً،. لنا املفتوحة اجلبهات

 فهذه القاعدة، لتنظيم فقط ليس ااهدين لكل وهو ا، نقوم أن ننوي اليت العملية اخلطوات اهللا، حفظه أسامة الشيخ حدد وقد املقدس بيت إىل الزحف وأيضاً،. ومالياً اقتصادياً

  .اهللا بإذن الصادقني وعلمائها اجلهاد قادة القادة، خلف وتكون جنيشها، حىت اإلسالم ألمة التحريض يف سنستمر حنن أيضاً

  :زيدان أمحد

 أمري للمؤمنني، أمريين وجود بني التوفيق ميكن كيف العراق، من سيكون املقدس، وبيت فلسطني حنو االنطالق بأن حتدث أسامة الشيخ أن باعتبار عراق،ال موضوع إىل انتقلنا لو

 على العراق يف اجلهادية األحزاب من كثري اعتراض ظل يف اإلسالمية، العراق دولة وممارسات تصرفات إىل تنظرون وكيف أفغانستان؟ يف للمؤمنني وأمري العراق، يف للمؤمنني

  الدولة؟

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

  .العراق من واخلروج الفرار قرر قد سنوات ست بعد األمريكي العدو وهذا مقاصده، من الكثري حقق قد اجلهاد فإن هللا، واحلمد للعراق، بالنسبة

 للمؤمنني يكون أن واألصل أفغانستان، يف املؤمنني أمري وهذا العراق، يف املؤمنني أمري هذا فيقال منطقته، يف أمري واحد كل :أوالً والعراق، أفغانستان يف األمريين ملوضوع وبالنسبة

 بعض املسلمني على تأيت قد نهأ وبينوا املسألة هذه يف تكلموا قد العلماء ولكن واحد، وخليفة واحداً إماماً للمؤمنني فيكون وإمامة، إسالمية خالفة هناك كانت إذا واحداً أمرياً

 أن املسلمني على الواجب ولكن للمسلمني، أمريان هناك يكون أن االستثنائية احلاالت هذه مثل يف فأجازوا واحد، إمام على املؤمنني مجع فيها ويتعذر األقطار فيها تتباعد األوقات

  .األصل هو وهذا واحداً أمرياً هلم يكون أن إىل باستمرار يسعوا

 تتحقق كبرية مفسدة هناك تكن مل إن االسم، يتغري أن املمكن من كاسم، ولكن وكأصول، كمبادئ استمرارها ونرى نؤيدها ومازلنا أيدناها فنحن اإلسالمية، العراق لدولة لنسبةوبا

  .األمر هذا يقررون الذين هم العراق، يف اإلخوة إىل يرجع هذا وتقدير يرجع، هذا ولكن االسم، تغيري ممكن اهتمام، كبري األمساء نويل ال فنحن االسم، تغيري من

 بأشياء، تقوم اإلسالمية العراق دولة أن ويدعون صادقني، ليسوا وهم خصوم، هم هؤالء من الكثري يعين، فهي اإلسالمية، العراق دولة على تأيت اليت واالنتقادات عليها، يقال وما

 أخطؤوا؛ قد الصحابة بعض وسلم، عليه اهللا صلى النيب وقت يف حىت عادي؛ شيء وهذا اجلهاد، مسرية يف األخطاء بعض هناك تكون دوق األشياء، هذه يفعلوا ما هم احلقيقة ويف

 خري، على سبهاحن اإلسالمية العراق ودولة املنهج، هو هذا وليس األصل هو هذا ليس ولكن األخطاء، هذه فتحصل زيد، بن وأسامة عنه، اهللا رضي الوليد بن خالد مثالً منهم

  .اهللا بإذن وصحيحة سليمة وعقيدة منهج على وحنسبها

  :زيدان أمحد
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  اإلسالمية؟ العراق دولة راية حتت تنضوي أن املقاتلة اجلماعات كل تريدون أنكم أم وغريها؟ اإلسالمية العراق دولة فيها مبا العراق يف املقاتلة اجلماعات لتوحيد فكرة عندكم هل

    :اليزيد أبو مصطفى القائد

 قد أنه مبا نرى وحنن واحدة، مجاعة يف اجلميع ينضم أن وهو شرعي، واجب هذا أن هلم وبني ذلك يف واضحة اهللا، حفظه أسامة والشيخ املشايخ ودعوات قبل، من هذا يف حتدثنا حنن

 بني حتول كبرية عقبات هناك كان إذا ولكن اآلن، املوجودة اجلماعات بقية فيها ليدخ أن األوىل فهي هناك؛ اجلهادية اجلماعات من كثري فيها ودخل اإلسالمية العراق دولة قامت

  .العراق يف مجيعاً ااهدون يتوحد حىت االسم، هذا تغيري املمكن من أنه فنرى االسم، هذا بسبب هذا؛

    :زيدان أمحد

  الصومال؟ يف القاعدة تنظيم من جزء تعتربوم هل وبينهم؟ نكمبي العالقة طبيعة كيف ااهدين، الشباب وحركة اآلن الصومال موضوع إىل ننتقل

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 قد أننا تعلمون وكما اهللا، بفضل واحد ومنهج واحد فكر على وهم حنن والنصرة، الوالء وبينهم وبيننا وأحبابنا، إخواننا فهم الصومال، يف ااهدين الشباب حركة إلخوة بالنسبة

 اإلخوة، ودربوا اإلخوة، وساعدوا هناك استمروا اإلخوة من جمموعة منهم وبقي وظل الصومال، يف اجلهاد يف شاركوا إخوة هناك وكان, الصومال يف اجلهاد يف دور نال وكان سبق

 اهللا، رمحه السوداين طلحة أبو األخ وهو القاعدة، قادة من قائداً وكان بعضهم أن حىت اإلخوة، وظل هناك، كنا وحنن سنة15 قبل، من الفترات هذه يف الكثرية الكوادر وخرجوا

ـُِتلَ  م فعالقتنا الصومال، يف الشباب من الكثري ودربوا بقوا الذين اإلخوة هؤالء من كان فهو اإلسالمية، احملاكم على حصلت اليت األخرية االعتداءات يف أكثر أو سنة قبل ق

 ااهدين كل وكذلك ونساندهم، نؤيدهم فنحن التنظيمي، الوالء فوق العقائدي والوالء اإلمياين الوالء لكن التنظيمي، االنضمام يتم مل كان وإن واحملبة، والنصرة الوالء عالقة

  .وننصرهم ونواليهم حنبهم حنن الصومال، يف الصادقني

  :زيدان أمحد

 وكما حيصل كما بقتله، تأمر عنها خيرج من كل القاعدة بأن يعتقدون وأيضاً األخرى، اجلهادية ركاتاحل متدح ال وأا وجماهديها، مقاتليها إال متدح ال القاعدة أن يعتقد البعض

  هذا؟ على تردون كيف العراق، يف نسمع

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 يف ااهدين على أثنينا قد هللا فاحلمد مجيعاً، ااهدين على ونثين مندح أننا فيجد وبياناتنا، إصداراتنا ويشاهد ويرى اإلنصاف من قليل عنده والذي مكشوف، واضح كذب هذا

 فلسطني، يف بالتحديد جماهدين يقصد الكالم هذا قال الذي هذا كان وإن مكشوف، فاضح كذب هو بل صحيح هذا فليس لبنان، ويف فلسطني، ويف الصومال، ويف الشيشان،

 واحد فكر على وهم وحنن إخواننا، فهم نستطيع، ما بكل وندعمهم نؤيدهم حنن أيضاً، محاس جماهدي حىت فلسطني؛ يف الصادقني ااهدين كل نؤيد أننا قبل من وقلنا نقول فنحن

  هو؟ ما ، اآلخر األمر وأما. أنفسنا إال مندح ال أننا مسألة صحيح، ليس فهذا. واحد ومنهج

  :زيدان أمحد

  .بقتله يؤمر التنظيم عن خيرج الذي أن: الثاين الشق

  :اليزيد أبو مصطفى دالقائ

 اإلسالم، من خرج أحد عليها خرج إذا اليت العظمى، واإلمامة اخلالفة مجاعة ولسنا اجلهاد، مجاعات من مجاعة أنفسنا نعترب ألننا بالكامل؛ صحيح غري الكالم وهذا كذب، هذا أيضاً

 وحنن علينا خرجوا بأناس لنا فليأتوا كاذب، ادعاء هذا يقولون، كما قتل وال له تكفري هناك فليس علينا، خيرج أو منا خيرج والذي اإلسالم، أمة من جزء جهادية مجاعة فنحن

 شرعي عذر بدون خرج فإذا اجلهاد، يف معنا ويستمر معنا يبقى أن عليه العهد أخذنا ألنه آمث؛ أو معصية، مرتكب هو شرعي عذر بدون علينا خيرج الذي أن نعترب فعالً حنن. قتلناهم

  .منا خيرج من نقتل وال نكفر ال أبداً ولكن ويرمحه، له يغفر أن اهللا نرجو معصية ولكنها اخلروج، هذا يف آمث فهو

  :زيدان أمحد
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  اهللا؟ حزب مع العالقة طبيعة هي كيف اهللا؟ حزب تقصد هل لبنان؟ يف بااهدين تقصد من لبنان، يف ااهدين تؤيدون أنكم ذكرت

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 فتح مثل السنة أهل من ااهدين نقصده والذي وبينهم، بيننا عالقة هناك وليس كامل، والء إليران والؤه تعلمون كما رافضي حزب وهو إسالمي، حزب نعتربه ال حنن اهللا زبح

  .وأمثاهلم نزكيهم الذين هم فهؤالء لبنان، يف اإلسالم

  :زيدان أمحد

 هناك بأن األخري يف قيل كما وأيضاً العراق، يف والقاعدة إيران بني خطوط هناك وأن إيران، يف موجودة القاعدة قيادات بعض وأن إيران، يف موجودة القاعدة بأن يقال ما صحة ما

  .اإليراين النظام أو السوري النظام على تسكت القاعدة جيعل الذي وهو القاعدة، ِقبل من والعراق سوريا بني للتهريب طرق

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 يف وهي إسالم، دولة أا وتدعي باإلسالم، تتظاهر اليت الدولة هذه وشقاق، نفاق دولة إيران أن نعترب حنن إليران؛ فالنسبة القاعدة، على يدعوا اليت األكاذيب مجلة من هذا يعين

  .املسلمني حتارب احلقيقة

 الشنيعة اازر ارتكبوا الذين وهم قوة، بكل وتساندها تدعمها اليت باملليشيات العراق يف السنة أهل وحتارب كثرية، ذلك على والشواهد إيران، يف كان سواء السنة؛ أهل حتارب

 ومازالوا سجنوا الذين أيضاً وهم بذلك، يفتخرون وهم العراق، ودخول أفغانستان دخول يف وساعدوهم األمريكان ساندوا الذين وهم العراق، يف السنة أهل من املسلمني حق يف

 مازال اإلسالمبويل؛ حممد الشيخ ومنهم إيران، يف السجون رهن ااهدين من الكبري العدد اآلن ومازال وأطفاهلم، بأسرهم وحىت أفغانستان، من خرجوا الذين ااهدين يسجنون

 األطفال بعض توىف وكذلك عالجها، يف إمهاهلم بسبب إيران؛ يف السجن داخل يف توفت قد زوجته بأن اليقينية الصرحية املعلومات أو األنباء جاءتنا حىت إيران، سجون يف موجود

 بامسه، طهران يف شارع ومسوا اإلسالمبويل، خالد ميجدون كانوا الذين وهم نفسه، اإلسالمبويل حممد الشيخ حىت وأهانوهم؛ ااهدين ضربوا أم إىل األمر وصل بل السبب، هلذا

  .وجل عز اهللا سبيل يف جماهداً غامناً ساملاً ويعيده عنه يفرج أن اهللا نسأل اإلسالمبويل، حممد بأخيه يفعلون هكذا اآلن ولكن

 ملياتبع القيام وعدم بيننا، فيما مصاحل أي أو اتفاقات أي هناك وليس السنة، أهل يف يفعلونه ملا العداوة؛ وبينهم بيننا بل عنهم؛ نرضى وال عالقات، أي وبينهم بيننا هناك فليس

  .اهللا شاء إن املناسب والوقت املناسب الظرف النتظار فقط ولكن ذلك، من شيء ألي ليس عندهم،

  :زيدان أمحد

  منها؟ موقفكم ما التصرحيات؟ هذه على اطلعتم هل. اجلنوب انفصال االنفصال، يؤيد بأنه اليمن، يف القاعدة لتنظيم تصرحيات صدرت أيام قبل اآلن. نعم

  :اليزيد وأب مصطفى القائد

  .نظن هذا، يؤيدون ال اإلخوة أن ونظن اجلديدة، األخبار هذه على اطلعنا ما حنن

 ألنه كثرياً؛ يهمنا ال هذا كان وإن االنفصال، نؤيد ال فنحن واملسلمني، اإلسالم مصلحة يف هذا كان كلما األمة، توحدت فكلما اإلسالم؛ ودول اإلسالمية األمة كل وحدة واألصل

  .مقسمة تكون أن بدل الواحدة البلد هذه وحيكم اإلسالمي، احلكم سيأيت النهاية يف ولكن احلال، هو الاحل

  :زيدان أمحد

 السعودية يف يةالعرب اجلزيرة يف إستراتيجيتكم ماهي. تقدم؟ ترون أم التنظيم، يف كبري تراجع نرى هل. حوهلا وما السعودية يف اجلزيرة، يف القاعدة تنظيم وضع موضوع إىل لننتقل

  وغريها؟

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 إىل بيانه يف ذلك اهللا حفظه أسامة الشيخ حدد وقد األمريكان، على األهداف كانت السعودية، يف اجلهاد أعلنا عندما وحنن مسلم، كل قلب يف عظيمة مرتلة هلا السعودية طبعاً،

  .أفغانستان ويف العراق، ويف فلسطني، يف وااهدين املسلمني ضرب على ا ويتقوون يسرقوا هم اليت النفطية واألهداف يبية،الصل األمريكية األهداف احلرمني؛ بالد يف املسلمني



 لقاء اجلزيرة مع الشيخ مصطفى أبو اليزيد

 

7 
 

 يف اجلهود وحدتت فقد هللا، احلمد ولكن اآلن، حنصيها أن نستطيع ال كثرية، ألسباب هناك؛ العمل يف الفتور بعض حصل. العرب جزيرة يف وجهادنا خطتنا هي هذه كانت فنحن

  .الوحيشي ناصر بصري أبو أخونا وهو واحد، أمري على والتوحد االلتفاف وكان األخرية، الفترة

  :زيدان أمحد

  القتال؟ لوقف األمريكية املتحدة الواليات مع القاعدة تتفاوض أن باإلمكان أنه تعتقدون هل

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 فيها اخلامتة الرسالة وهذه مجيعاً، للبشرية جاءت اليت اخلامتة الرسالة أمة هي اإلسالم وأمة اإلسالم، أمة من جزء فنحن مانع، عندنا ليس حنن ك؛ذل حيقق ما فعلوا هم إذا!! ال؟ ومل

 جاء ما: "الفرس أمري رستم سأله ملا عنه، هللا رضي عامر بن ربعي اجلليل الصحايب قاله ملا مصداقاً وهذا فقط، للمسلمني وليس البشرية، لكل واهلناء والسالم والسعادة األمن

  ".اإلسالم عدل إىل األديان جور ومن سعتها، إىل الدنيا ضيق ومن اهللا، عبادة إىل العباد عبادة من يشاء من لنخرج وجل، عز اهللا ابتعثنا: "قال. عز بكل فقال ،"بكم؟

 لَكُم ورِضيت ِنعمِتي علَيكُم وأَتممت ِدينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم﴿: وجل عز اهللا قال. األرض إىل الرساالت به وجل عز اهللا ختم الذي اخلامت الدين أصحاب رسالة، أصحاب فنحن

لَاما الِْإسجاء فديننا). ٣:املائدة (﴾ِدين يكون أن فالواجب وتعاىل، سبحانه اهللا أرض هي ألرضا وهذه وجل، عز هللا عبيد كلهم العباد ألن مجيعاً؛ البشرية وحيكم مجيعاً البشرية ليعم 

  .اهللا وشرع وجل عز اهللا حكم حتت كلهم الناس

 املرتدة للحكومات دعمهم ويوقفوا فلسطني، يف اليهودي الغاشم للمحتل دعمهم يوقفوا وأن املسلمني، بالد من خيرجوا أن: وهي أال شروطنا، على وافقوا األمريكان إذا فنحن

 دائم، وقف ليس الوقف، هذا ولكن وبينهم، بيننا القتال يقف ذلك فعند سجوم؛ من املسجونني ويخِرجوا املسلمني، على اعتداءات أي ويوقفوا املسلمني، بالد يف لحكمل املغتصبة

 اهللا شاء إن فنحن يدخلوا، مل فإذا أبداً، وبينهم بيننا القتال انتهى م،اإلسال يف دخلوا فإذا اإلسالم، يف الدخول إىل اآلن من ندعوهم وحنن مثالً، لنقل سنوات لعشر مثالً هدنة يعين

 وعالمة اإلسالمي، احلكم عليهم فنفرض يدخلوا، مل وإن هللا، فاحلمد دخلوا، فإن اإلسالم، يف الدخول إىل جديد من ندعوهم مث اإلسالمية، واخلالفة اإلسالم دولة إلقامة سنسعى

  .وبينهم بيننا سيكون فالقتال ذلك؛ كل على يوافقوا مل فإن بعزيز، اهللا على ذلك وليس وبينهم، بيننا القتال يقف فأيضاً بذلك، واقبل هم فإن اجلزية، دفع ذلك

 يف واجلهاد القوة إعداد طريق الطريق، هذا يتخذوا أن اإلسالم أمة على فلذلك. ذلك على سيوافقون أم نظن ال وحنن غريهم، ومع األمريكان مع السالم يف اإلسالم خطة هذه

  .وجل عز اهللا سبيل

  :زيدان أمحد

  الصومال؟ يف القرصنة عمليات إىل تنظرون كيف الصومال؟ يف بالقراصنة ما عالقة لكم هل الصومال، إىل لنعود

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 مضبوطة وكانت احلربيني، الكفار على األعمال هذه كانت إذا أنه ونعتقد نرى حنن ولكن ا، لنا عالقة ال فنحن القرصنة، أعمال الصومال، يف اآلن جتري اليت للعمليات بالنسبة

  .مطلوبة بل مشروعة، العمليات فهذه اهللا؛ لدين والتمكني وجل عز اهللا مرضاة يف تستعمل يأخذوا اليت األموال وكانت الشرعية، بالضوابط

  :زيدان أمحد

  عمر؟ املال مع تتواصلون وكيف معهم؟ تتواصلون كيف والظواهري؟ الدن بن أسامة أين: هو لدي الذي األخري السؤال

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 ولكن هم، أين نعرف ال حنن وأصالً هم، أين نقول أن ميكن ال طبعاً ولكن تعاىل، اهللا بفضل األعداء يد من مأمن يف هم اهللا، حفظهم الظواهري أمين والشيخ أسامة الشيخ هللا، احلمد

 اجلهاد، ساحات كل على مطلعون وحىت لنا، التابع اجلهادي للعمل األخرى الفروع يف أو أفغانستان، يف كان سواء اجلهاد؛ أمور كل على مطَِّلعون وهم مستمر، بيننا فيما التواصل

 عمر حممد املال املؤمنني أمري مع التواصل وأيضاً تام، وبينهم بيننا فيما التواصلف جيداً، ذلك تبني السحاب يف تأيت اليت واللقاءات ، اهللا بفضل املسلمني أحوال على ومطلعون

  .لنا والنصائح والتوصيات لنا، املؤمنني أمري من تأيت اليت الرسائل رسائلهم، دائماً ويبلغوننا اإلسالمية، اإلمارة يف باإلخوة ونلتقي موجود،



 لقاء اجلزيرة مع الشيخ مصطفى أبو اليزيد
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 األمة قضية فهذه أفغانستان، يف ااهدين إلخوام واملعنوي املادي والتأييد الدعم بزيادة اإلسالمية األمة ونطالب أفغانستان، نسىت ال أن إىل اإلسالم أمة ندعو النهاية يف وحنن

  .أفغانستان يف اجلهاد بدعم فعليهم كلها، األمة على عني فرض واجلهاد كلها،

  :زيدان أمحد

 الدول يف حتصل اليت لألصول التجميد ظل ويف االقتصادي، احلصار ظل ويف أعماله، يسير حىت جداً كبرية أموال إىل اجةحب القاعدة تنظيم بنظرك. اجلهاد دعم عن تتكلم مادمت

  نفسه؟ ميول أن القاعدة تنظيم يستطيع كيف واإلسالمية، والعربية األوروبية

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

 األموال من اهللا بفضل ويأتينا حنتسب، ال حيث من الرزق أبواب لنا فُِتحت كلما جاهدنا، فكلما ،)رحمي ظل حتت رزقي وجِعل: (وسلم عليه اهللا صلى النيب به قال مبا نعتقد حنن

 واملسلمون والناس خمتلفة، طرق من لنا يأيت الدعم هللا احلمد ولكن وجل، عز اهللا أعداء يف أكرب النكاية تكون حىت األموال؛ هذه من املزيد إىل حنتاج كنا وإن العمل، تمشي اليت

  .اإلسالم أمة من املزيد نرجو ولكن متشي، فاألمور بالنفس، أو باملال كان سواء القاعدة، خالل من جياهدوا أنْ ويحبون القاعدة، يحبون

  :زيدان أمحد

  .أفغانستان يف القاعدة لتنظيم العام لاملسؤو اليزيد أبو مصطفى السيد نشكر إال يسعنا ال الكرام، مشاهدي اللقاء هذا اية يف

  :اليزيد أبو مصطفى القائد

  .لكم شكراً


