
َسّجــلوا اسـمي فـي أول َصفـحة ِمن َدْفتــر الَقاعــدة !  
 

ِبْســـم هللا الّرحـــمن الرحیـــم  
 

عـذراً أسامة , عـذراً أیمن , عـذراً أبا حفص , عذراً سلیـمان أبو غیث , 

 F

َفـأنا أریـد أن ُیَسّجل اســمي في أول صفـحة من دفــتر القاعدة ,  
ال أَعــلم ھل ھناك ُمَتّسـع لمتسـكع بین مقــاھي اإلنـترنت , نكرة یخـتبئ خلف معّرف لم نجعل لھ 

من قبل سِمّیا ! 
أو َھـل ھناك مكان لرجل یقف في الّطــابور الخـامس للمجـاھدین , َیَتطلع لمكان في المقدمــة !  

بین تلك القـِمم ... أتسـاءل ھل بقي مكان لھذا الَقَزم ؟ 

لكــني بالرغم من ذلك ..َیدفعني الفـزع و الھـلع , ألن أطلب من رجال تنظیم القاعدة أن یفسـحوا 
لي سـطرا في أول صفـحة ,  

لیسـجلوا اسمي من أربعة مقـاطع , مع اسم األم ...و تاریخ الوالدة و تاریخ االلتحاق بركب 
القاعدة ! 

فلقد قـدمت " قـَلبي " ُعْربوَن والء لشیخ المجاھدین أسامة , 
و سیلحق َقلبي َجسدي و َمالي , كما لحقھ من قبل قلمي , بــعون هللا و فضلھ ... 

و أقســم باh أنني ال أطلب مكانا في الصفحة األولى ألَحقیتي بھ , كـالّ و حـاشا , و لكني أخاف 
إن طلبت غیر الصفحة األولى أن ال الحق مكانا حتى في آخر سطر من ذلك الدفتر ,  

فلقد تعلمت من والدي أن أطلب الكثیر ألضمن القلیل ...على األقل ! 

َسـجلْ یا تاریخ , و من قبلھ كـاتُب الیمین , أنني رأیت الحق في منھج تنظیم القاعدة بقیــادة 
الشیخ أسامة بن الدن ,  

عرفت الحق الذي دعا إلیھ أســامة المنصور , فقررت التبرؤ من كل المناھج األخرى التي 
عرفتھا دون أن التفت إلى الــوراء , فو هللا ما جاء أسامة بغیر الحق الذي كان یدعیھ البعض " 



َحصریاً , " ! و لیــس لي بعد الحــق من حاجة , 
لقد كان أسامة )كـمنـھـٍج( مكتوبا في كل الكتب التي یتمسح بھا ھؤالء المخالفین , 

وجدناه مكتوبا ً(كجھاٍد( في الفتاوى الكبرى البن تیمیة ! 

وجدناه )كوالء و براٍء( في كتاب التوحید لإلمام محمد بن عبد الوھاب ! 

و جدناه دلیالً لمعالم في الطریق لسید قطب و عنواناً لرسائل اإلمام الشـھید حسن البنا , 

وجدناه َراھباً في رسائل النور لسعید النورسي و َجواباً لـ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین 
ألبي حسن الندوي و آیــة من آیات الرحمن في جھاد األفغان لعبد هللا عزام ...  

كل تلك الكتب كانت ُتَبّشــر بأســــامة ! 

 F

و ِعنـدما عرفنا الحــق و أسقطناه على الواقـع , ظھر لنا أسامة " المــنتــظر" لیجدد لألمة 
دینھا , و ما كان لنا إال : 

اِھِدیَن "  ا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ َنا آَمنَّ ا َعَرفُوْا ِمَن اْلَحقِّ َیقُولُوَن َربَّ ْمِع ِممَّ "َتَرى أَْعُیَنُھْم َتفِیُض ِمَن الدَّ
المائدة 83 

ٍة " , فقد  أما المَتعصبین المـُتحّزبین , الذین أعمى بصیرتھم التقلید و " َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى أُمَّ
اعرضوا عن دعوة الحق استكــباراً و عنـــاداً : 

ا َعَرفُوْا َكَفُروْا ِبِھ...."  ا َجاءُھم مَّ ٌق لَِّما َمَعُھْم .........َفَلمَّ ْن ِعنِد ّهللاِ ُمَصدِّ ا َجاءُھْم ِكَتاٌب مِّ " َوَلمَّ
البقرة 89 

َســّجلوا یا أیھا الثَقلین , أنني َلِزمت دعوة أســامة التي دعاني إلیھا , 
و أحمــد هللا على ھذا الســبق ,  

فأنا لم أنتظر عودة الطالبـان, و انكــسار ظھر أمریكـــا في العراق , و إعــالن دولة اإلسالم ھناك 
ألََتیقن من ســالمة المنھج , و لــي في ھذا سبٌق و ال فــخر , 

لم انتظر سقوط أزنار , و خسارة برلسكوني , و طرد رامسفیلد و انكسار الجمھوریین القتنع 
بصواب الطریق ,و لــي بذلك سبـٌق و ال فـخر , 

َن الَِّذیَن أَنَفقُوا ِمن َبْعُد  ْن أَنَفَق ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتلَ أُْوَلِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة مِّ " َال َیْسَتِوي ِمنُكم مَّ
َوَقاَتلُوا" الحدید 10 



ھناك من اتـبع القاعــدة و ذّب عن منھجھا منذ نشــأتھا , و ھناك من فـعل ذلك بعد غـزوة الخبر 
یــاض , و آخر بعد غزوتي نــیروبي و دار السـالم , و آخر بعد 11 أیلول في منـھاتن و  و الرِّ

واشنـطن و بعضــھم بعد 11 آذار في مدرید و بعضھم بعـد 7 تموز في لندن و بعضھم بعد ھزیمة 
أمریكا في العراق و طرد رامسفیلد و بعضھم مازال ینتظر الفتح , 

لـــقاء.... بعد الفتح !  لیؤمن كما آمن الطُّ

ناقشت قبل یومین فرداً أو قل " ُنْســخًة " من اإلخــوان المســلمین , و للعلم فقط جدال ھؤالء 
یحتاج ألن تتدرب ِبعــَلك " عـِْلَكة َعربیة بدون ُسّكر" لمدة اسبوع لتقوي عضالت فكك لتستطیع 

نقاشھ (الَمـریر) دون ملٍل أو كلٍل ! 

كان یردد اإلخونــجي )ركز على الجــیم فھم یكرھونھا ھنا أكثر من تلك التي في الجـھاد: (  
استعدى العالم عـلینا , أدخلنا حرباً غیر متكافئة , یستھین بدماء الُمسلمین !  
كنت أنوي جدال الرجل بالحكمة و الموعظة الحسنة حتى یلَد اللیلُ الفـجَر , 

لكني اكــتفیت بھذه العــبارات : 

ھــل قضیت یومـاً بل لیلًة واحدة , ال أقول تقاتل في سبیل هللا , أو ترابط على ثغر من ثغور 
اإلسالم ... بل تفكر في وضع األمــة و كیفیة تحقیق النصر ؟ ھل جلست عــشَر ساعات 

متواصــالت , و اضــعاً خدیك بین یدیك , تبحث عن طریقة تخــلص األمة من ذلھا و عارھا ال 
یقاطــعك في ذلك إال قضــاء حاجتك و رشفـات من فنجان شاي حّرمھ أسامة على نفسھ (1) ! 

فإن لم تفعل , فاعلم یا ھذا أنك لم تــجتھد في المســألة , و لم تبذل وسعك في األمر , فاكفــف عن 
القاعدة لســانك , و ارفع عن أســامة قــلمك , و اعلم أن الرجل قضى عقودا من حیاتھ مجـاھدا 

مرابــطا متفكرا في حـال األمة , باحثا عن طریقٍة لخالصھا , حتى ھداه هللا إلى ما فعل ... 

یا ھـــذا ...و هللا لو كان اإلمام حسن البنا حیاً بیننا , لما وسعھ إال أن یتبع أسامة ! 

و هللا ال أشك للحظة أن أسامة ھو أول الجیش الذي یسلم آخره الرایة للمھدي علیھ 
السالم ..فالحق یا ھذا بركب العبابدة الذي یبدأ بأبي عبد هللا أسامة (حفظھ هللا) و ینتھي بابن عبد 

هللا محمد( المھدي علیھ السالم) اھـ (2). 

ال یعلم الجامیون و اإلخونجیون (ركز على الجیم ( و التحریریون أنھ في تلك األوقات الطویلة 
التي یقضونھا في جدال المنافحین عن القاعدة من على أرائكھم المریحة , فإن عشرات األلوف 

من أنصار أسامة یقاتلون عدو هللا في العراق و أفغانستان و الشیشان و الفلبین و 
الصومال ....فال وقت لرجال القاعدة لكي یناقشوا ھؤالء , 

ھم یقومون بالغزوات و یصنعون األحداث , ثم یتركون القاعدین أمثالنا غارقین في تحلیلھا و 
تفسیرھا بین مؤید و معارض و مشكك : 

أَنام ِملء ُجفوني عن َشواردھا *** و َیْسھر الخلُق َجراھا و َیخـتصم (3) 

لقد اختطف أسـامة یوم september 11 و July 7 و March 11 من سنتھم المیالدیة , 
و بقي لھم من عامھم 362 یوما , سیــسرقھا جمیعاً أسود القاعدة , 

و ستصبح كل أیام سنتھم ذكرى للمآسي , یرتدون بھا المالبس السوداء , و یبكون فیھا 
الدماء ... 



فكما َنـقشوا المآسي في ذاكرتنا ُمؤرخًة بالّسنین , (... 82 , 73 , 67 , 48) فإن تنظیم القاعدة 
بحول هللا , سینقش مآسیھم في ذاكرتھم ُمـؤرخة باألیــام 11 ) أیلول , 7 تموز , 11 مارس(.. 

لقد استعمل هللا المنصــور أســامة في طاعتھ , كما استدرج األحمق المطاع بوش لسخطھ , 
لیقضي أمرا كان مفعوال و لتبدأ المرحــلة األخــیرة من المالحم العظمى بین فسـطاط التوحید و 

اإلیمان و فسطاط الكفر و الطغیان ,  

"َوإِْذ ُیِریُكُموُھْم إِِذ اْلَتَقْیُتْم فِي أَْعُیِنُكْم َقلِیالً َوُیَقلِّلُُكْم فِي أَْعُیِنِھْم لَِیْقِضَي ّهللاُ أَْمًرا َكاَن َمْفُعوالً َوإَِلى 
ّهللاِ ُتْرَجُع األُموُر" األنفال 44 

ال مجـال للتردد و التلكؤ ... 
إما أن تفوز بالسبق , و تعین المجاھدین بالقلب أو اللسان أو الید , و إما أن تقعد مع القاعدین ,  

إن شــئت ... 
فال تتكـــلم عن القاعدة كطــرف ثالث , 

كــْن في نفس الخندق , 
قل علینا أن نفــعل ....و ال تقل علیھم أن یفعـــلوا ... 

كن داخل الحدث لو بقلبك أو قلمــك ,  
ِالحْق مكانك في المقدمة... فإن لم تستطع ففي آخر صـــْف ,  

ســَجل اسمك في دفترھم .. في أول صفحة , فإن لم تقدر ففي آخر سطر , 
أدرك أول مقعد في قطارھم , فإن عــّز ...فــرافقھم واقــفاً على القدمین ... 

لقد خرجت الطلقة من الُمسدس , وال یـمكن لھا أن تعود , و سلسلة المالحم و الفتن بدأت , و 
ستتبع الحروُب الحروَب , و ستغرق المنطقة في شــالّل دم , فاحذر الفتن , و الزم الجماعة 

المجاھدة المصابرة , بقیادة شیخ الجھاد أسامة , قبل أن تعصف بك الریاح غربا و شرقا , فال 
تــجد نفســك إال خـــلف المســـیح الّدجــال ! 

یا أھـل اإلسالم ! 

یا أھـل اإلسالم ! 

یا أھــل اإلسالم ! 

الذي لم یعرف أن الحق مع أسامة و جنده, فال آمنن علیھ أن ال یعرف مْھدیھ من دّجالھ , 

آه یا مترددین , آه یا طاعنین , آه یا ُمتأولین ... 

َشتـان شتان بین الرجال الرجال , و بین أشباه الرجال الذین ال یشھد برجولتھم إال شھادة 
المیالد , 

َشتـان شتان بین من ھم أبطال المیدان , و بین من ھم دیكوَر البرلمان ! 
َشتـان شتان بین یرفع رأسھ كــأسامة , و بین من یدفنھ كــنعامة ! 

َشــتان شتان بین من یؤذن مؤذنھم للجھاد , و بین من یؤذن مؤذنھم لیقول : أیتھا العیر إنكم 



لسارقون , 
َشــتان شتان بین منھج القاعدة األبــلج , و بین منھج اإلخوان المسلمین اللجلج , 

سبحان هللا ,  
إذا استقال عضو من اإلخوان المسلمین , یتحول بین لیلة و ضحاھا إلى أكبر أعدائھا , و تجده ألد 

الخصام , ینشر غسیل قومھ في الصحف العلمانیة و الفضائیات المنحلة , بحجة أنھم ظلموه 
باستجواب یتعلق بالفساد المالي و اإلداري المستشري داخل الجماعة (و یّدعـون محــاربة الفساد 

, ( ! بینما ال یستــقیل أعضاء تنظیم القاعدة إال بعد أن تستقیل الّروح من جسدھا , 

إن أي حركة تغییر تنحني للضغوط المفروضة علیھا بــردات فعل یمكن توقعھا , تصبح عدواً ھشاً 
یسھل كسره في معركة المصیر, و إن تحلى عدوھا بالدھــاء فإنھ سیتمكن من تحویلھا ألداة 

طیــعة في یـده , یوجھ سنانھا إلى صدر من یشــاء , بینما الّثبات على المبدأ یضع صاحبھ أمام 
خیـارین ,  

إما الفناء , و تبدد المنھج , 
و إما البقاء و ظھور المنھج , 

ال خیار ثالث أمام الثابتین على المنھج ! 
و لھذا فإن قلة قلیلة , و ثلة ضئیلة تقبل الدخول في ھذا التحدي , متحملة تبعات خیارھا ھــذا , 

تنظیم القـاعدة , قـبل المواجــھة , و حــزم أمره ,  
إّمـا أن ینتصــروا , أو یندثــروا , 

إِمـّا دولة إسالمیة على منھاج النبوة یعیشون بظلھا , أو جاھلیة كافرة یھلكون في سجونھا أو 
یعدمون على مقاصــلھا , 
إما قاعدة ...أو ال قاعدة , 

 Usama Or Non-Usama
قد ینظر إلیھم البعض كإقصائیین , أو متحجرین , أو خیالیین , أو متھورین , لكنھم یسندون 

ظھورھم إلى ركن شدید ھو الذي یمنحھم الجرأة , 
الرأسمالیون و العلمانیون و الشیوعیون و غیرھم من أتباع المناھج الشركیة و الملحدة , و من 
خالل المعطیات المادیة في الوقت الحاضر , یعتبرون صمــود القاعدة على منھجھا نوعــاً من 
الجنون الذي سیؤدي بھم ألن یصبحوا مـستحثات تاریخیة منقرضة تعـرض في متاحف لندن – 

بزعمھم-  
و قد یكونوا مصیبین ,فیما لو كانت القاعدة تستــمد قوتھا من األرض , فموازین القوة المادیة 
ظاھرة للعیان , و ال نحتاج لمن یذكرنا باألسلحة النوویة و الكیمائیة و البیولوجیة و األقمار 

االصطناعیة و الصواریخ العابرة للقارات التي یمتلكھا الغرب , 
  , hلكن القاعدة تستمد قوتھا من السماء , و یقینھا بنصر هللا ال یقل عن یقینھا با

كیف ال و هللا تعالى یقول في كتابھ : 
ْت أَْقَداَمُكْم " محمد 7  َ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا إِن َتنُصُروا هللاَّ " َیا أَیُّ

و یقول : 

َ َلَقِويٌّ َعِزیٌز " الحج 40  ُ َمن َینُصُرهُ إِنَّ هللاَّ "َوَلَینُصَرنَّ هللاَّ

و یطمئن عباده أن الخیار الثاني , أي فناءھم و تبدد منھجھم , مستحیل بكالمھ و وعده : 

ُھم فِي اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن  الَِحاِت َلَیْسَتْخلَِفنَّ ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ " َوَعَد هللاَّ
ُھم مِّن َبْعِد َخْوفِِھْم أَْمًنا َیْعُبُدوَنِني َال ُیْشِرُكوَن ِبي  َلنَّ َننَّ َلُھْم ِدیَنُھُم الَِّذي اْرَتَضى َلُھْم َوَلُیَبدِّ َقْبلِِھْم َوَلُیَمكِّ

َشْیًئا " النور 55 

ُ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن " الصف 8  ِ ِبأَْفَواِھِھْم َوهللاَّ " ُیِریُدوَن لُِیْطفُِؤوا ُنوَر هللاَّ



و یقول صلى هللا علیھ و سلم : 

"َلْن يَزَاَل َقوٌْم ِمْن أُمَِّتي ظَاِهِريَن َعَلى النَّاِس َحتَّى يَأِْتيَُهْم أَْمُر اهللَِّ َوُهْم 
ظَاِهرُوَن(4) " 

إذاً فالمســألة من وجھة نظر القاعدة محسـومة ,  
ثباتھم على المنھج ال یمنحھم إال خیاراً واحداً , ھو البقــاء و ظھور المنـھج , أما الخیــار الثــاني 

فھو منسوخ بكالم هللا تعالى و كالم نبیھ , 
من ھنا تصـــطدم القاعدة باإلخوان و الجامیین , و تصطدم باألنظمة الحــاكمة , و تصطدم بأمریكا 

و الغــرب , 
ُ َألَْغلَِبنَّ أََنا َوُرُسلِي , "  القاعدة تضع كل ھؤالء في كفة , و تضع في الكفة األخرى "َكَتَب هللاَّ

فتطیش ھذه اآلیة بكل أعدائھا , 
ینــسى اإلخوان المسلمون و الجامیون و الوسـطیون و من مشى على منھجھم , أن مســؤولیة 

حفظ الدین من الفنــاء ال تقع على عاتـقھم و إن كان ابتغاء ذلك فرض على كل مسلم , و ال یمكن 
أن یتَحّججوا بذلك للتملص من أحكام الدین و الّتـنازل عنھا , فیتحول حرصھم على الدین إلى 

حرص على أنفسھم ( قاتل هللا إبلیس و شبھاتھ) ...بحجة أن هللا یحفظ الدین بھم !! ینسى ھؤالء 
أن هللا تعالى قد تكـــفل باألمر , و ما علیھم إال أن یتبعوا المنھج الرباني في طــلب التمكین ... 

ال یمكن أن تدخل البرلمانات الشركیة لُتمــَكن للشریعة , و من یفعل ذلك فمثلھ مثل الــذي یزني 
لیرزقھ هللا بالذریة الصـــالحة ! أو الذي یســرق لیخرج زكاة مالھ ! 

َت علیھا في البرلمان لیس لھا  أَحـــكام الشریعة اإلســالمیة التي َتكتســب الشــّرِعیة بعد أن ُیصوَّ
أي قیمة َتعبدّیــة , فال یمكن للبشر أن یصوتوا على العبادات , وال أكثر " كـفراً " من إھــانة 
أحكام هللا في البرلمانات , یقترعون علیھا و كأنــھا " قوانین فرنسیة مســتوردة , " فیقبلون 

بعضھا و یرفضون بعضھا , ثم یتبادل الجمیع التھاني على " الحفل الدیمقراطي , ! " 
و ُیقـــبل ھنّیـة َدحالن , و یقبل َدحــالن ھنّیة ,  

كأنھم إخــوة في دیــن الدیمــقراطیة ! 
أما الشریعة فال بواكي لھا , 

و أما حرمتھا فال معتبر لھا ... 

یا أیھا الحـــاّدین عن الجـــادة , اتركوا الشریعة و شأنھا وال تھینوھا في مجالس الشرك 
الدیمقراطیة , و شریعة تأتي من برلمان فیھ الشیوعي و العلماني و الرأسمالي , لیــست 

بشریعة , و إن قطعوا ید السارق و جلدوا الزانــي , 
فلیس المــراد ھو تطبیق الحكم اإلســالمي بأي طریقة و أي ثــمن , بل الغــایة ھي التعبد بتطبیق 
شریعة هللا على األرض ..تطبیقھا ألنــھا شریعة هللا الكاملة النافعة , التي ال یعتریھا نقص وال 
یشوبھا َزلــل , تطبیقھا ألنھا أمر هللا و أمر رسولھ , ال ألن األغــلبیة البرلمانیة صادقت علیھا !! 
 "Yoga" فــما فـــائدة من یقوم بحركات الصالة و یقرأ فیھا القرآن و نیتھ عمل تمارین یوغا

لتخفیف وزنھ ؟ 
أھذه صـــالة ؟ 

إذن كیف تكون تلك شــریعة ؟  
نســـي اإلخـــوان ذلك , و نسیت حـــماس عــــــــــھد ربھا , ولم نـــجد لھا عزما ... 

یا رب , و قبل الفتح , 
أیقنت بنصرك , قبل أن یأتي , 

و أدركت بأن الزحف إلى روما قد بدأ من أفغانستان , بقیادة شیخ الجھاد أسامة بن الدن ,  



یا رب , آمنت أن الرایة لن تسقط , 
ستنتقل من یــَـٍد إلى َیـــٍد حتى تصل إلى ید محمد بن عبدهللا المھدي علیھ السالم , 

یــا رب و اجعل یدي من تلك األیادي , 

یـــا رب و اجعل یدي من تلك األیادي ... 

یـــا رب و اجعل یدي من تلك األیادي ........ 
 

" أبو دجانة الخراساني " 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 

(1) یروي عبد الباري عطوان أن أسامة ال یشرب إال الماء ... 
(2) قال الشیخ أبو حمزة المھاجر في كلمتھ " سیھزم الجمع و یولون الدبر : "  

" فلسُت أشكُّ یعلُم هللا ، طرفَة عین , أنا نحُن الجیش الذي ُیسلُِم الرایة لعبدِهللا المھدّي , إن قُِتلَ أولنا .. 
فسُیسلمھا آخرنا .. وبسُط ھذا في غیِر موضعنا ." 

(3) المتنبي 
(4) رواه الشیخان 

F


