
َتْنبیھ : َھذا الَموُضوع ِبال ِعنوان ! 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

ُمـــــَقّدمة : 

ھناك معضلتان تواجھاني كلما رغبت بالحدیث عن تنظیم القاعدة ! 

األولــــى : 

عندما أنوي الكتابة عن أي موضوع آخر ال یخص تنظیم القاعدة , فإن العنوان یكون أول ما أكتبھ 
, أما إن أردت الكتابة عن تنظیم "القاعدة, " فإن العنوان یبقى فارغا إلى آخر لحظة , فال أدري 

ماذا أَُعْنِون ؟ 

آولھ ؟ آخره ؟ ھذه الجملة ؟ ذلك الحدث ؟ ذاك التعلیق ؟ 
 

فكل شیئ یخص تنظیم القاعدة یصلح أن یكون ُعنوانا !  
القاعدة... كل أفعالھا عنواین ,جمیع رجاالتھا عناوین... لیسوا عناوین مقاالٍت و حسب , بل 

عناوین أحداث , عناوین مراحل , عناوین مالحم و بطوالت ...فلیعذرني األحبة , فلن أضع عنوانا 
لمقالتي ھذه , و للكلّ أن یختار عنواناً یراه مناسبا للموضوع ! 

الثــــانیة : 

عندما أكتب عن تنظیم القاعدة , تتفّلت مني األفكار أكثر من َتَفّلت البعیر من عقالھا , و حتى ال 
أخرج عن الموضوع أضع رأسي بین یدي و أكرر في ھمٍس مسموع : 

"تحدث فقط عن ھذه النقطة ...تحدث فقط عن ھذه النقطة ...تحدث فقط عن ھذه النقطة" ورغم 
كل ذلك ال استطیع االلتزام بالموضوع الرئیس , فأسامة یخطف بصري , و الظواھري یشدني من 
قمیصي , والزرقاوي یسرق قلمي , و أبو عمر البغدادي یسلب لبي , و أبو حمزة المھاجر یداعب 
قلبي , و دوالیك , یتشخصن الموضوع بالرغم من كل محاولتي للحدیث عن األحداث ال األشخاص 
, أحاول حصر موضوعي في قضّیة معینة فأجد الملفات تختلط , و الحدود تذوب ... أبدأ في بغداد 

و أنتھي في ھیرات , أطیر إلى أفغانسان و رحلتي أساسا إلى الشیشان , أنوي الحدیث عن 
الزرقاوي فاستطرد في الظواھري ,  

فعذرا یا إخواتي على االستطرادات و الّشَردات و الّشَطحات ..فھي و هللا ال إرادیة . 

الموضوع : 

بیان ": "1 

تعلن دولة العراق اإلسالمیة عن قیامھا باعتقال 18 إرھابیا من نفس العصابة الخارجة عن 
القانون التي ینتمي إلیھا زعیم الُمتّمردین المجرم نوري المالكي , و تعلن مھلة مدتھا 24 ساعة 

لتسلیم المجرمین الذین شاركوا في حادثة اغتصاب المواطنة " صابرین الجنابي" و إال فإنھا 
ستقوم بتنفیذ "حد الحرابة" بالمجرمین المعتقلین . 



بیان ": "2 

قامت دفاعاتنا الجویة الباسلة بإسقاط طائرة شنوك للعدو األمریكي , ھي العاشرة في شھر , 
وذلك عن طریق أسلحة َطّورتھا كوادر الدولة اإلسالمیة -أعّزھا هللا ,- وسیتم عرض الفلم في 

نشرة الحسبة اإلخباریة القادمة... 

بیان ": "3 

وزارة الداخلیة\ مكتب األمیر : من مكتب أمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي إلى المدعو سیف بن 
زاید آل نھیان , ننوه بضرورة االلتزام بالقوانین المعمول بھا في دولتنا بالنسبة لتأشیرات الدخول 
للبالد , و عدم مخاطبة زعیم المتمردین الروافض المدعو نوري المالكي بھذا الشأن , و إال فإن 

مكتبنا -آسفا- سیضع اسمكم في قائمة داعمي اإلرھاب الرافضي -األمریكي , و سیتم طلب القبض 
علیكم بالنشرة الحمراء التي یصدرھا تنظیم القاعدة الّدَولي لمالحقة المتورطین فیما یسمى " 

بالحرب على اإلرھاب." 

في األعلى , بیانات حقیقیة , أصدرتھا دولة العراق اإلسالمیة , نقلتھا لكم كما فھمتھا شخصیا ... 
فدولة العراق اإلسالمیة حقیقة على األرض , واقع معاش , ال ینقصھا إال لوحة إعالن تجاریة , 

مضاءة بألوان براقة , كتب فیھا " ھنا دولة العراق اإلسالمیة " 
أما ھذا اإلنكار الذي یعیشھ أعداؤھا و حاسدیھا فھو أمر طبیعي , و ھو أّول وسیلة للدفاع 

یستخدمھا اإلنسان أمام النوائب التي تخیب آمالھ , 
ذكرت عالمة النفس الدكتورة إلزابیث كوبلر روس خمسة مراحل یعیشھا اإلنسان في مواجھة 

الفشل والحزن , و ھي : 
 (Denial) : 1 اإلنكار-

وھي تستمر لفترة قصیرة , حیث ینكر اإلنسان الحقیقة المرة التي یواجھھا. فھم مرة یقولون 
"تنظیم القاعدة" و مرة "مجلس شورى المجاھدین" و ال یرغبون أبدا بذكر دولة العراق 

اإلسالمیة , و یحاولون إنكارھا بالكلیة. 
 (Anger) : 2 الغضب-

سیبدأ األمریكان و الروافض بالغضب , و سیلوم بعضھم بعضا , و سیبحثون عن السبب الذي 
أدى إلى قیام ھذه الدولة إللقاء اللوم علیھ, ربما یحدث استقاالت و اغتیاالت ...قد یتھموا الصدر 

و یقتلوه , قد یقیلوا المالكي , أو حتى دیك شیني ! وھذه المرحلة ستشھد تفكك للتحالفات 
االستراتیجیة ( انسحاب بریطانیا , سقوط حكومة المالكي , إعالن جیش المھدي كملیشیا 

إرھابیة (.. 
 ( Bargaining): 3 المســاومة-

مفاوضات مع أطراف ما للتخلص من ھذه المصیبة , قد تكون المفاوضات مع أطراف خاطئة 
كإیران و سوریا و فصائل مقاومة صغیرة , و قد یحاولوا مفاوضة الطرف الصحیح و ھو دولة 

العراق اإلسالمیة للحصول على انتصارات دبلوماسیة.  
 (Depression) : 4 اإلحبـــاط-

سیصاب األمریكان و الروافض بخیبة أمل , و سیفقدون الرغبة في القتال والتفاوض على حد 
ســـواء ...وھذا سیمھد للمرحلة األخیرة. 
 ( Acceptance) : 5 القبول-

عندھا سیعترف الخاسرون بالدولة اإلسالمیة و سیطلبون سفیرا لھا في واشنطن , وسترى ال 
CNN و Fox تقول : دولة العراق اإلسالمیة بدال من " تنظیم القاعدة " أو " مجلس شورى 

المجاھدین " كما یفعلون الیوم... 



إن شاء هللا , سترون ھذه المراحل الخمسة جلّیة في ردود فعل االمریكان و الروافض على 
الكارثة التي ألمت بھم و اسمھا : دولة العراق اإلسالمیة.. 

شاردة ال إرادیة : 

لقد كنت في صغري أحب األحاجي و كانت لدي أحجیة أمتحن بھا كل صدیق جدید أتعرف علیھ , 
فأقول : 

" ما ھو الشي إن أخذت منھ یكبر وإن أعطیتھ یصغر؟" 
لم یكن أقراني یعرفون اإلجابة , خاصة أنني كنت أمنع خیاَر " االستعانة بصدیق "  

الیوم , كلكم یعرف اإلجابة ! 
إنھا الحفرة ... 

بعد أن وصلت إلى عمري ھذا , بقي حبي لألحاجي مستمرا , مع تغییر السؤال ھذه المرة : 
" ما ھو الشیئ إن أخذت منھ یكبر و إن أعطیتھ یكبر "!  

مازال أقراني ال یعرفون اإلجابة , فإجابة الحفرة ھنا ال تصلح .. 
بل یحاول بعض األصدقاء اعتراضي قائلین : 

" أنت تقصد إن أخذت منھ یكبر و إن أعطیتھ یصغر " 
فأقول لھم : ال ال ...األحجیة كما قلتھا ...تكبر مع األخذ و العطــــاء على حٍد ســـــواء! 

ھل تعرفون اإلجابة؟ 
إنھا " القاعدة ! " 

تضرب في منھاتن فتزید شعبیتھا , یضربونھا في أفغانستان فتتفجر شعبیتھا! 
تقتل باقر الحكیم و عز الدین سلیم و نیكوالس بیرغ و آالف العلوج... یرتفع رصیدھا , و یقتلون 

قائدھا في العراق أبا مصعب الزرقاوي فیرتفع رصیدھا أكثر! 
ُتھاِجم في عدن , تكبر , ُتھاَجم في منطقة القبائل ...تكبر أیضا , 

باختصار " یقتلون رجالھا... تزید قوتھا , ُیقَتل رجالھا ...تزداد صالبتھا "! 
كلما ازداد طول قائمة التضحیات ..الزرقاوي , عمر حدید , أبو أنس الشامي ,محمد عطا , 

عبدالعزیز المقرن ازداد طول قائمة المنضمین ,  
یسمن التنظیم بقتاله , وینمو مع قتلى أعدائھ... 

ما إن یسقط شھید , حتى ینضم إلى التنظیم خمساً بدال منھ ! 
إنھا " منشار " , یأكل و ھو نازل , و یأكل و ھو صاعد!! حتى یقصم ظھر عدوه .. 

ال ..ھذه لیست مبالغة , لعلھا أحجیة , لكنھا تعكس الحقیقة, فبعد أكثر من خمس سنین من الحرب 
الضروس على تنظیم القاعدة في كل أنحاء األرض , ازدادت قوة التنظیم بشكل مّطِرد , بینما 

انھارت القیادات في أمریكا و بریطانیا و اسبانیا و إیطالیا ... 
كأن قنابل النابالم التي أحرقت جبال تورا بورا قد تحولت بقدرة قادر إلى بذور معطاءٍة , آتت أكلھا 

بعد حین "أشجارا قاعدیة مثمرة , "  
أّما جثامین جنود التحالف الشیطاني في العراق , فقد تحولت إلى "سماد حیواني" لبساتین دولة 
العراق اإلسالمیة , أّما میاه الترویة فھي دماء الشھداء األبرار الذین قضوا في سبیل هللا , 

ھكذا ھي القاعدة , تتغذى على دماء رجالھا و دماء أعدائھا , 
إنھا قاعدة شاّذة عن القاعدة...  

إنھا لغز رباني , ال یقل غرابة عن تحول النار إلى برد و سالٍم على إبراھیم علیھ السالم ,  
إنھا الفتح الرباني على ذلك "القحطاني: " 

أسامة بن الدن 

شطحة عفویة : 

اللھم صل على أصحاب تلك الكھوف! 
ما قصة ھؤالء السفھاء الذین یقولون : ال نرید فقھ الكھوف ؟ ال نسمح ألصحاب الكھوف أن 



یتدخلوا في الشأن العراقي ...الفلسطیني ....المصري ... 
لماذا یعتبرون الكھوف مكانا مستھجنا و قد كانت مؤى و مالذا آمنا ألصحاب الدعوات العظام؟ 

أنسي ھؤالء المنتسبین لإلسالم قولھ تعالى : 
"إِالَّ َتنُصُروه َُفَقْد َنَصَرهُ ّهللاُ إِْذ أَْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْین ِإِْذ ُھَما فِي اْلَغاِر إِْذ َیقُولُ لَِصاِحِبِھ الَ 

َتْحَزْن إِنَّ ّهللاَ َمَعَنا" سورة التوبة( (40 
فغار ثور , كان الحصن المنیع الذي منع النبي صلى هللا علیھ وسلم و صاحبھ رضي هللا عنھ من 

كید الكافرین بعون هللا و فضلھ , 
بل لقد كان كھف حراء "مسجدا" لسید األنبیاء و المرسلین سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم قبل 

البعثة ..و فیھ نزلت أول آیة : إقرأ ! 
ھل غفلوا عن سورة الكھف ! سورة طویلة في القرآن تسمى باسم الكھف تكریما ألصحابھ, فماذا 

یضر أسامة إن تحیز إلى كھف فاراً بدینھ , كما فعل أصحاب الكھف رضوان هللا علیھم : 
ْن  ْئ َلُكم مِّ حمتھ وُیَھیِّ ُكم مِّن رَّ َ َفأُْووا إَِلى اْلَكْھِف َینُشْر َلُكْم َربُّ " َوإِِذ اْعَتَزْلُتُموُھْم َوَما َیْعُبُدوَن إِالَّ هللاَّ

ْرَفًقا " (الكھف (16  أَْمِرُكم مِّ
فلماذا یریدون إعابة الشیخ أسامة بأمر ال َیعیب ؟ ھل ھي مذمة أن یكون قاطن الكھف یسّیر 

العالم بعصاه... أم ھي منقبة؟ 
ھل ھي مذمة أن ینشر ساكن الكھف ....دعوتھ بین آالف الرجال أم ھي منقبة ! 

" الحمد } بل أكثرھم ال یعقلون" 
إن تلك الكھوف ھي مصانع الرجال الذین یغیرون مسار األحداث و ینشرون دعوة الحق بین 

األجیال .. 
لقد ُدمرت قصور كسرى و بقیت تلك الكھوف صامدة , و ستدك عروش روما و البیت األبیض 
بینما ستبقى كھوف تورا بورا شامخة , ھذه شھادتي على األحداث القادمة و التاریخ یكذبھا أو 

یصدق .. (وحاشا أن یكذب (! 
أسامة بن الدن سائح بین الجبال الشامخات , التي ما طاولت قاماتھا قامتھ ! 

, فصل اللھم و سلم على أصحاب تلك الكھوف ,  
و أعاشنا هللا و أماتنا و نحن متمسكون بشریعة أصحاب الكھف رضوان هللا علیھم , 

عودة للموضوع : 

استخدمت دولة العراق اإلسالمیة اسلوبا علمیا محكما إلثبات قوتھا و قدرتھا و مصداقیتھا و 
أحقیتھا في إقامة دولتھا على األرض , 

یف(أو الخطأ-Falsification Test- "( و ببساطة  ُیسمَّى ھذا االختبار أو التحدي "اختبار الزَّ
یقول "إن كانت لدیك نظریَّة، فعلیك أن تحضر معھا طریقة إلثبات صوابھا من خطئھا ". 

بب الَّذي جعل العلماء یستمعون للعالم ألبیرت آنشتاین في  مثل ھذا االختبار كان بالتأكید ھو السَّ
ریقة, وھا  ٍة جدیدٍة، وقال: "أنا أعتقد بأنَّ الكون یعمل بھذه الطَّ مطلع ھذا القرن . لقد جاء بنظریَّ
ة ستِّ  تھ تحت االختبار لمدَّ ھي ثالث ُطُرٍق لُتثبت إْن كنت مخطئاً !" بعدئٍذ وضع العلماء نظریَّ
رق الثَّالث كلِّھا , فاعتبرت نظریتھ ناجحة .  سنوات, فَنَجَحْت في اجتیاز االختبارات، وبالطُّ

ھكذا فعلت دولة العراق اإلسالمیة , فقد تحدت أي طرف یفكر بالمفاوضات باسم المقاومة -كائنا 
من كان- أن یوقف العملیات الجھادیة لمدة شھر واحد في أي منطقة من مناطق المقاومة , لیثبت 

أحقیتھ , ال بإعالن دولة , بل لیكون طرفا في المفاوضات . 
دولة العراق اإلسالمیة تقول للناس بكل وضوح : أنا األقوى على أرض المعركة , و إن كنت ترید 
أن تثبت خطأ ھذه النظریة فما علیك إال أن توقف العملیات في منطقة ما لمدة شھر واحد ... 

إنھ نفس األسلوب القرآني األصیل في تحدي المخالفین : 
ْثلِِھ َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن ّهللاِ إِن ُكنُتْم َصاِدقِیَن "  " أَْم َیقُولُوَن اْفَتَراهُ قُلْ َفأُْتوْا ِبُسوَرٍة مِّ

یونس 38 
ال یجرؤ أي طرف على أرض العراق بما في ذلك أمریكا و حكومة المتمردین , أن یطرحوا نظریة 



أمنیة في العراق ثم یبینوا األسلوب العملي الثبات بطالن نظریتھم ... 
مثمال كان ألمریكا أن تقول : بعد 3 شھور سیستتب األمن في بغداد بنسبة , %90 فإن لم یحدث 

ھذا فخطتبنا األمنیة فاشلة ! 
ھم ال یجرؤون على ذلك لعلمھم بحقیقة عملیاتھم و خططھم الفاشلة ... 

دولة العراق اإلسالمیة ھي أقوى قوة مسیطرة على مساحة تجاوز نصف العراق (األنبار و نینوى 
و صالح الدین) , فكیف ال یكون لھا الحق في إعالن دولتھا بینما یحق لحكومة المنطقة الخضراء 

إعالن ذلك ! 
تخیل أن دولة العراق اإلسالمیة تبحث عن مطلوب في محافظة األنبار , و حكمومة المتمردین 
الروافض تبحث عن مطلوب آخر في نفس المحافظة, فمن ھو أقدر على إلقاء القبض على 

مطلوبھ ؟ 
دولة العراق اإلسالمیة أم حكومة المتمردین الرافضیة ؟ 

إن لم یكن ھذا دلیال على سیطرة الدولة اإلسالمیة على األرض فأي دلیل تطلب ؟ 
بل انظر إلى الشریط اإلخباري الیومي , لتجد : اعتقال 5 یشبتھ بأنھم قاعدة , جرح 10 یعتقد 

أنھم قاعدة , قتل 6 یشتبھ أنھم ...و كأن األعداء یقولون : 

إن أكثر من نواجھھم ھم "القاعدة " ! 

و الحق ما شھدت بھ األعداء .. 
ال تطلب قصرا رئاسیا و مباني للوزارات و السفارات , فدولة العراق اإلسالمیة في حالة حرب , 

في حالة طوارئ , ال یمكن لھا أن تستھین بحیاة جنودھا من أجل الظھور بمظھر الدولة الحدیثة , 
أما إن وضعت الحرب أوزارھا في العراق , فاألمر سیختلف , و عندھا سیصل األعداء إلى 

المرحلة الخامسة من " الصدمة النفسیة, " و سیقبلون ما أنكروه سابقا .. 
 

و أمر آخر ال استطیع المرور دون ذكره , و ھو حالة التشابھ الكبیرة بین افتراءات الرافضة -
المتمسحین بحب علّي- على علّي بن أبي طالب , و افتراءات المختصر و الزوراء و الحیاة -

المتمسحین بحب الجیش اإلسالمي و ثورة العشرین- على تلك الفصائل ..كیف ؟ 
الرافضة یقولون بأحقیة علي في الخالفة و أن أبا بكر و عمر و عثمان قد اغتصبوا الخالفة منھ , 

و بالرغم من ذلك تجد علیا یبایعھم و یزوجھم و یسمي ذراریھ بأسمائھم ! و كأنھ إمعة جبان 
خّوار , یداھن ظالمیھ , و یسكت عن حقوقھ , حاشا علّي رضي هللا عنھ , 

و كذلك الحال بالنسبة للمتمسحین ب"المقاومة الشریفة" - و ال أشرف و ال أطھر من جھاد دولة 
العراق اإلسالمیة - القاعدة تبطش و تقتل بأھلھم و رجالھم و نسائھم و أطفالھم و تكفرھم و تجلد 
ظھورھم , و ھم مستسلمین خانعین منتظرین ل(عج) لیخلصھم من ظلم القاعدة , بل و األدھى 
من ذلك , تجد الجیش اإلسالمي و أنصار السنة و جیش المجاھدین یترحمون على الشیخ أبي 
مصعب الزرقاوي و یعتبرونھ بطال خالدا قدم روحھ في سبیل هللا , و یقومون بین الحینة و 

األخرى بعملیات مشتركة مع القتلة السفاحین غاصبین اإلمارة - القاعدة!!- 
علّي بریئ من الرافضة , و بقیة الفصائل الجھادیة بریئة من " المنافقة" , و علي رضي هللا عنھ 
یحب أبا بكر و عمر و عثمان , و بقیة الفصائل الجھادیة تحب دولة العراق اإلسالمیة و تكن لھا 

كل الود األخوي الجھادي ... 

في الختام : 

ال یسعني إال توجیھ نداء من عمیق قلبي , إلى بقیة الفصائل الجھادیة في العراق , لاللتحاق 
بركب دولة العراق اإلسالمیة , فأنتم تقاتلون في سبیل هللا بأرواحكم , و ھل أغلى من الروح 

تقدموھا عربونا لدولة اإلسالم ؟ 
ألیست الدولة اإلسالمیة ھي ذروة سنام النصر اإللھي ؟ 



ال أجد في النھایة إال ھذا النداء الجمیل , الذي نادى بھ أحد الدعاة المخلصین بقیة الجماعات 
األخرى ,وھو یمثل لسان حال الدولة اإلسالمیة : 

فمن تبعنا اآلن فقد فاز بالسبق، ومن تقاعص عنا من المخلصین ، 
فسیلحق بنا غداً , وللسابق علیھ الفضل، ومن رغب عن دعوتنا زھداً أو 

سخریة بھا، أو یأساً من انتصارھا ، فستثبت لھ األیام عظیم خطئھ 
وسیقذف هللا بحقنا على باطلھ فیدمغھ فإذا ھو زاھق , فإلینا إلینا أیھا 
المؤمنون والمجاھدون المخلصون، فھنا الطریق السوي والصراط 
المستقیم وال توزعوا القوى والجھود "..َوأَنَّ َھـَذا ِصَراِطي ُمْسَتقِیًما 
اُكم ِبِھ َلَعلَُّكْم  َق ِبُكْم َعن َسِبیلِِھ َذلُِكْم َوصَّ ُبلَ َفَتَفرَّ ِبُعوْا السُّ ِبُعوهُ َوالَ َتتَّ َفاتَّ

قُوَن ) " األنعام(153  َتتَّ

"أبو دجانة الخراساني " 
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