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حياة أبي منصور  ذإلنقا النداء العاجل

 األمريكي وصحبه
 :النداءأسباب  

حياة إخواننا املطاردين يف الغابات  ذاجملاهدين يف العامل إىل إنقادعوة  -
 هم كل من بالء. ذحفظهم اهلل وأنق

بإغتيال أيب منصور  احلركة ، بعد قراريف داخل حركة الشباب التصفية بداية  -
 .شرعي معلنسبب   ائهم بدونوإستباحة دم ورفاقه األمريكي

وقعوا يف أيدي وإخراجهم بقوة، الذين  نفي بعض املهاجرين من الصومال -
 وأسرى املسلمني فك اهلل أسرهم ةكالكفار، وبعض اآلخر يف سجون احلر 

  .مجيعا
إىل أين  ونعرفون الظلم وال يشتكي منهم واألنصار ين املهاجريناهداجمل ألن -

 يوما بعد يوم.  همتدهور أوضاع يشتكونو   -بعد اهلل-قضيتهم ونرفعي
للقررات الصادرة عن احملكمة الشرعية  الشباب حركةعدم إستسالم أمري  -

 الداخلية.  املنازعاتلفض 
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  ورفاقه أبي منصور األمريكيقتل حركة لالمحاولة 
 حركة الشباب اجملاهدين جيشا للهجوم على أيب منصور األمريكيجهزت 

ية عمل ودلك بعد فشل ،اءحياأ ماإللقاء القبض عليه أوم قتله بغية ورفاقه
كلها هتدف    عدة محالت عسكرية ، واليت تلتهااإلغتيال أليب منصور األمريكي

، األنصارمن إثنني من املهاجرين و  هم ثالثةالدين هوالء اجملاهدين  تصفيةإىل 
غابات مدينة دينسور جنويب  حنوطالئع من قوات احلركة توجهت واآلن 

 . ملطارة اإلخوة الصومال
 الظهور والشهرةبأنه حيب  األمريكي منصور وأبأحد هوالء وهو  وتتهم احلركة  

يف بداية العام  أصدرته احلركةكما جاء يف بيان ويتصرف بالتصرف الصبياين،  
) وإن آراء أيب منصور األمريكي ومقاطع  ويقول البيان هـ4141اجلاري 

جبالء مدى حبه الفيديو الصادرة عنه هي نتاج عن حظوظ شخصية يتبني 
 .(للشهرة 

منصور األمريكي أخ  بأن أبا يف البيان أيضا صرحت احلركةيف هذا اإلطار و  
فكلمة  ،عنهم  حة ليسقط واجب النصيحةيقدموا له نص  فإهنم الذ  ،هلم
 نهأل دم أيب منصوراألمريكيتقتضي حرمة  يف بيان حركة الشبابالواردة  "أخ"

ن صح ا - فهل هتمة حب الظهور والشهرة ، كما اعرتفوا يف بياهنم  همو أخ
بعد أن وضح البيان إعتقاد  ؟  وسفك دمهيستحق صاحبها القتل   -التعبري
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عند  وحىت ،كي يمنصور األمر  أيب ألخوة اإلميانية معاعالقة  ربطها تبأنه  احلركة
حجة فبإي  ؟فمىت صار دمه حالال ؟ اذإ ،ني الطرفنيظهور اخلالفات ب

 ؟؟ دمهل تستح
فكيف يصدق العقالء أن أولياء األمس على أساس ديين، يصبحون أعداء 

فأنظروا من الذي ، الطرفني عن دينه باحنراف احد اليوم... فهذا ال يكون إال
وتدبروا قول  وصحبه؟ أهو أبو زبري أم أبومنصور األمريكي  .إحنرف عن دينه

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى  ):  اهلل تعاىل 
ُه َأْوىَل ِِبَِما َفاَل تـَتَِّبُعوا أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاللَّ 

  (441اهْلََوى َأْن تـَْعِدُلوا َوِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا )
ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر )وقوله تعاىل   اَر َواإْلِ ِإلَْيِهْم َواَل َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

َيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمَّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم 
َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن  (9َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )

ميَاِن َواَل ََتَْعْل يف قـُُلوبَِنا  بـَْعِدِهْم يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اْغِفرْ  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاإْلِ لََنا َوإلِِ
  (41ِغالًّ لِلَِّذيَن َآَمُنوا َربَـَّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم )

فتوى حول حرمة دم   بدورهمروا قد اصد اجملاهدين يف الصومال علماءف
ِما يعلم بالضرورة  "مازال باقيا  اإلخوةأن والء  ، وأكدوا فيهااألمريكي ورفاقه

من الدين حرمة دم املسلم، حيث ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، 
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وهؤالء املهاجرون املطاردون إخواننا ووالؤهم ال يزال باقيا وال نعلم أهنم ارتكبوا 
ناقضا من نواقض اإلسالم أو تلبسوا جبرمية أو حد يبيح دماءهم أو حكما 

 اهــ "صادرا ضدهم... قضائيا
وورد فيه بأن  األمريكي د أيب منصورحركة الشباب ض بيانفلو عدنا النظر إىل 

أن  إال  ،يف صف اجملاهدين يريد نشر الفوضى والفرقة واخلالف أبا منصور
 من رؤساء اأن عدد إذكله،   يشهده العاملأمر يف أرض الواقع  الفرقة واخلالف

نوا أعلو  ،حتدثوا عن وجود خالفات بني احلركة ها يبل من كبار مؤسس احلركة
التدخل ب قادة اجلهاد يف العامل يف احلركة، وناشدوا إحنرافات داخلية بأن مثة 
  .الداخلية حلل املشاكلالفوري 
زاعات انرئيسا للمحكمة الشرعية لفض املكان   يالشيخ زبري املهاجر الذفمثال 

أرسل قربيا رسالة إىل الشيخ ايب زبري أمري حركة الشباب  يف احلركة  الداخلية
، شاكل املوجودة يف داخل احلركة امل عن ث فيهاداجملاهدين يف الصومال حت

وصعوبة تقدمي النصيحة إليه ، الشرعية تنفيد قرارات احملكمةبايب  زبري  ةاطلوِم
من بعض  بعد ذلك طلبته " تيف رسال األخ زبري املهاجر ، وقالخفائهلشدة 

يوصلوا رسالة نصح مين إليك لكنهم تثاقلوا، مث طلبت  اإلخوة القريبني منك أن
يرتبوا يل مقابلة معك حىت أنصحك، ولكن لألسف رفضت طليب  منهم أن

واعتذرت عن مقابليت رغم علمي بأنك كنت تقابل طيلة تلك األيام بعض 
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ك ال حترتم قرارات هناك مشكلة ألن"  وقال أيضا "اإلخوة من اجمللس وغريهم.
 "حمكمة التحكيم!

أين نوان "ىبع الشيخ أبوبكر الزيلعي رسالة إىل قادة اجلهاد يف العاملوبدوره أرسل 
 حركة أمري  واأمر يالتدخل الفوري وأن إىل  القادة فيها دعا  ير العريان " ذأنا الن

بأن اليتقدم سفك دماء املهاجرين واألنصار وأن االيقوم بإعتقاالت  الشباب
 . تعسفية إنتقامية

شدة  صفماحيري يف الصومال وو يف رسالته  بكر الزيلعي الشيخ أبوفقد حكى 
وهو خياطب الشيخ أمين الظواهري أمري قاعدة  وقال يف الرسالةاهلول فيها 

مل يبق وقٌت لالنتظار، وال  اآلن شيخنا وأمرينا... ...  فالنجا النجاء" اجلهاد
وصلت إىل مرحلة ال َيدي معها موضع لالصطبار، فالبدار البدار ... األمور 

ما يلوح يف األفق من  ، وال َيوز حبال من األحوال أن نتفرج وننتظرالكالم العام
م، الطوام، فنحن نسري يف نفق مظلم ال يَعرف ما خُيفيه لنا إال امللك  واهلل العالَّ

 .وعليه التكالن املستعان
احلل ما نرجوه أن يوفقكم اهلل...  أّما األمر فيتطلب تداركا عاجال ومباشرا 

 تدخل فوري من قبلكم: وهو حسب رأينا: 
 بأن ال يتقدم األمري حنو إراقة دماء اجملاهدين من املهاجرين واألنصار. -4
 أن يفرج عن املعتقلني ظلما. وأن ال ينتقم بالقيام باعتقاالت تعسفية بل -2
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االطالع على قرارات احملكمة الشرعية لفض املنازعات الداخلية مع  -4
 األمري.

العلماء وأعيان البلد و أن تسمعوا من كافة األطراف: املهاجرين واألنصار  -1
 . "وأعضاء أهل احلل والعقد

مواجهة  حتتاج إىلو  أن الفتنة قدظهرت يف الصومالب الشيخ الزيلعي وقد أكد
فقد كشفت الفتنة ِقناَعها، وَخَلَعت ِعذارها "  ووضع حد هلا سريعة إليقافها

وحنن ننتظركم بفارغ الصرب، وإىل تواصل آخر  هنسأل اهلل أن َينبنا منها، 
وكل احلوادث َمْبَداها من النظر، ومعظم النار ،  فنهارنا للِفَكر، ولَيُلنا للسَهر

 "من مستصغر الشرر.

 ،ماهلل اهلل يف إخوانك  - اهلل همحفظ - قادة اجلهادل قول أ فإنينوعلى هذا 
 ميف رعيتك أمام اهلل سبحانه وتعاىل ونمسؤول مأنك واواعلم ،ماهلل اهلل يف رعيتك

َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َفاأَلِمرُي رَاٍع  » قال صلى اهلل عليه وسلم
َعَلى النَّاِس َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْهِل بـَْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن 

ا َوَوَلِدِه َوِهَى َمْسُئوَلٌة َعْن بـَْعِلَها َوَرِعيَِّتَها َرِعيَِّتِه َواْمَرأَُة الرَُّجِل َراِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلهَ 
َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َأاَل وَُكلُُّكْم َراٍع وَُكلُُّكْم 

 .َرَواُه ُمْسِلٌم  «َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه 
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من  مرعيتكو   املسلمني عامةتضعفني من نصرة املس معيلكأن  واعلموأ
 مفصوتك م،قكناعأأمانة يف  همم الذين رعيتكاهلل يف  واتق، وأخاصة اجملاهدين

 ؟مإىل مىت نسمع صوتكف واألنصار يستطيع إيقاف سفك دماء املهاجرين اليوم

ا ذفلما هناك، العمل تبيني إحنراف إىل مد سارعتويف اجلزائر من قبل هاأنتم  ق
هنا يف  يف جبهتنا واإلحنراف الظلم واإلستداد نييتب إىل ونتسارع اليوم مالنراك

 .والزالت تسفك من املهاجرين واألنصار فك دماء املسلمنيوقد سُ  ،الصومال

اليوم أبو و  بطريقة غامضة تعاىلاهلل  فازول رمحهمقتل  القريب مساأليف كان 
فغدا  بطريقة واضحة،  منصور األمريكي وخطاب املصري وأسامة الربيطاين

الشيخ و  ،حسن طاهر أويس والشيخ أبو منصور الصومايل،خمتار روبو  الشيخ
 . املذكورتني أعاله بأحدى الطرقتني  -حفظهم اهلل -لعي أبوبكر الزي

خوفا من  حيبسهملكن و  وال العدة والعتاد األسلحة ونفقدفالي هوالءوأما 
لَِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ ) يقول لسان حاهلمو  بني املسلمني،الفتنة وسفك دماء احملرمة 

تُ َلَك ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن ) ( ِإنِّي ُأرِيُد 82َيَدَك لِتَ ْقتُ َلِني َما أَنَا بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك أِلَق ْ
َعْت َلُه 82اُء الظَّاِلِميَن )َأْن تَ ُبوَء بِِإْثِمي َوِإْثِمَك فَ َتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَ  ( َفَطوَّ

  (03نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيِه فَ َقتَ َلُه فََأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسرِيَن )



8 
 

اجملاهدين يف كل مكان إخواننا  وحيفظ وإيانا كمنسأل اهلل أن حيفظ: وأخريا
على كلمة يوحد صفوفهم و  ويؤلف بني قلوِبم،  الصوماليف  خاصة هنا 

 ويل دلك والقادر عليه.، إنه احلق
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 غريبال يوسفأبو كتبه:                                  
 

 


